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OLIMPIADA ŚWIETLICZAKAOLIMPIADA ŚWIETLICZAKAOLIMPIADA ŚWIETLICZAKAOLIMPIADA ŚWIETLICZAKA    

06.06.2018r.06.06.2018r.06.06.2018r.06.06.2018r. podopieczni z naszej świetlicy z klas 1 – 3 jak co roku wzięli udział 
„Olimpiadzie Świetliczaków”.„Olimpiadzie Świetliczaków”.„Olimpiadzie Świetliczaków”.„Olimpiadzie Świetliczaków”. Startowali w kilku konkurencjach. 
Jak to przy zawodach sportowych nie mogło zabraknąć dopingu 
przygotowanego przez koleżanki startujących. Tym razem zajęliśmy 
4 miejsce.  

    

    

    

    

    

PIKNIK RODZINNYPIKNIK RODZINNYPIKNIK RODZINNYPIKNIK RODZINNY    

 Jak co roku w naszej szkole odbył się kolejny Piknik Rodzinny,Piknik Rodzinny,Piknik Rodzinny,Piknik Rodzinny, tym razem 
jednak 09.06.2018r.09.06.2018r.09.06.2018r.09.06.2018r. Zazwyczaj piknikiem witamy rok szkolny, tym razem 
świętowaliśmy pod koniec roku szkolnego. Jak zwykle świetlica czynnie 
włączyła się w jego organizację przygotowując liczne stoiska różnych 
aktywności. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabaw sportowych, malowania 

buziek, tworzenia gniotków, skręcania balonów, czy też 
wielkich baniek. Dodatkową atrakcją wśród stoisk 
świetlicowych były oczywiście masy slime oraz 
niesamowita foto budka, która cieszyła się ogromnym 
powodzeniem. 

 

    

    

    

    



DZIEŃ TRUSKAWKIDZIEŃ TRUSKAWKIDZIEŃ TRUSKAWKIDZIEŃ TRUSKAWKI    

 

 Jak wiadomo czerwiec to sezon truskawkowy. A jak sezon 
truskawkowy, to nie mogło ich także zabraknąć w świetlicy. Dlatego 
też 14.06.2018r.14.06.2018r.14.06.2018r.14.06.2018r. obchodziliśmy Dzień Truskawki.Dzień Truskawki.Dzień Truskawki.Dzień Truskawki. Nasi podopieczni 
poszerzali swoją wiedzę dotyczącą walorów odżywczych i 
smakowych truskawek, kosztując różnych odmian oraz 
oczywiście ich zastosowania w gastronomii. Wspólnie pod 
czujnym okiem wychowawców przygotowali koktajl 
truskawkowy, gofry z bitą śmietaną i truskawkami, babeczki z 
truskawkami oraz wafelki z dżemem 
truskawkowym. W naszej świetlicy był to 
pysznie spędzony czas.   

    

    

    

    

    

    

    

GALA ROZDANIA NAGRÓD GALA ROZDANIA NAGRÓD GALA ROZDANIA NAGRÓD GALA ROZDANIA NAGRÓD 
IIIIIIIIIIII    EDYCJIEDYCJIEDYCJIEDYCJI    MIĘDZYSZKOMIĘDZYSZKOMIĘDZYSZKOMIĘDZYSZKOLNEGOLNEGOLNEGOLNEGO    KONKURSUKONKURSUKONKURSUKONKURSU    MMMMŁODE TALENTYŁODE TALENTYŁODE TALENTYŁODE TALENTY    

  

18 czerwca 2018r. 18 czerwca 2018r. 18 czerwca 2018r. 18 czerwca 2018r. wzięliśmy udział w    uroczystej gali uroczystej gali uroczystej gali uroczystej gali 
rozdania nagród IIrozdania nagród IIrozdania nagród IIrozdania nagród III Edycji Międzyszkolnego Konkursu I Edycji Międzyszkolnego Konkursu I Edycji Międzyszkolnego Konkursu I Edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Młode TalentyMłode TalentyMłode TalentyMłode Talenty, którego zostaliśmy laureatem w kategorii 
zespół klas I – III. 

 


