
KWIECIEŃ W ŚWIETLICY 

 

W KRAINIE MROZU I ŚNIEGU – KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

W marcu 2018 odbył się Międzyświetlicowy Konkurs Fotograficzny 

„Śniegiem i mrozem malowane” organizowany przez Szkołę 

Podstawową Nr 254 im. prof. Mariana Falskiego w Warszawie. 

Uczeń klasy III C – Szymon Kapuśniak w konkursie 

zaprezentował samodzielnie wykonane zdjęcie zimowego 

krajobrazu. Miło jest nam poinformować, iż Szymon Kapuśniak  zajął 

III miejsce w dzielnicowym konkursie. Zwycięzcy gratulujemy! 

 

 

DZIEŃ CZEKOLADY 

12 kwietnia 2018 roku odbył się w naszej świetlicy Dzień Czekolady. 

Uczniowie poznali różne rodzaje czekolady, jej historie oraz 

sposoby wyrobu czekolady oraz jej rodzaje, a także dowiedziały się o 

pozytywnych i negatywnych skutkach jej spożywania. 

Jak zwykle nie zabrakło na koniec 

degustacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU 

Jak co roku w kwietniu włączyliśmy się 

w ogólnoświatową akcję „Na niebiesko dla 

autyzmu”, polegająca na wyrażeniu 

solidarności z osobami dotkniętymi 

autyzmem . Uczestniczyliśmy w zajęciach 

z naszymi specjalistami, którzy przybliżali 

nam problematykę autyzmu. Tym razem obchody Dnia 

Autyzmu przypadały w naszej szkole w dniach 16 – 17. 04. 

2018 r.   

 

 

 

 

 

 

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE – GRECJA 

W ramach zajęć z cyklu „Podróże małe i duże”  19 kwietnia 

2018r. odbyliśmy Dzień Grecji. Dzieci zapoznały 

się z najważniejszymi informacji o Grecji 

jej położeniu, symbolach narodowych, 

tradycji, kulturze, dziejach starożytnego 

teatru, początkach igrzysk olimpijskich.  

Nie mogło zabraknąć słynnych mitów, 

tańców i smakołyków z kraju położonego w 

południowo-wschodniej części Europy. 

 



II MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS WOKALNY  

„NIE MASZ CWANIAKA NAD WARSZAWIAKA” 

Podobnie jak wiele szkół z dzielnicy, oraz miasta 20.04.2018r. nasza świetlica wzięła udział 

w II MIĘDZYŚWIETLICOWYM KONKURSIE WOKALNYM „NIE MASZ CWANIAKA 

NAD WARSZAWIAKA”. Tematem przewodnim konkursu była piosenka patriotyczna lub o Warszawie. 

Nasza reprezentacja wystąpiła w trzech kategoriach:  

 Występ solowy – Katarzyna Mogielnicka  - z utworem „Chłopaki z AK”; 

 Występ zespołowy – Katarzyna Mogielnicka (z klasy III C), 

Maja Wawrzaszek, Patrycja Hebdzińska, Marcin Motrenko, 

Piotr Iwanowski (z klasy III H), Franciszek Dyk (z klasy III L) – z utworem „Dziś idę walczyć mamo”. 

 Teledysk – Katarzyna Mogielnicka (z klasy III C), Maja Wawrzaszek, Patrycja Hebdzińska, Marcin 

Motrenko, Piotr Iwanowski (z klasy III H), Franciszek Dyk (z klasy III L) – z utworem „Taki kraj”. 

W kategorii teledysk zdobyliśmy I miejsce. 

 

 

 

 

 

„OSWOIĆ SMOG’A” – KONKURS PLASTYCZNY 

 

24 kwietnia 2018r. w SP344 odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród laureatom konkursu „Oswoić smog’a”, 

w którym wzięły udział dzieci uczęszczające do naszej 

świetlicy. Miło nam poinformować, że praca Antoniego 

Beseraba z klasy 1a zajęła zaszczytne I miejsce, zaś jego 

koleżanka Natalia Wiśniewska otrzymała wyróżnienie. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

 



IV WARSZAWSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY DEBIUTY – 

„BROŻKA KULTURY” 2018 

 

Uczniowie klas III uczęszczający na zajęcia świetlicowe 

wzięli udział w IV Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży 

Debiuty – „Brożka Kultury” 2018 organizowany przez Zespół 

Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie. 

Nasi przedstawiciele zaprezentowali się w dwóch 

kategoriach recytatorskiej 23.04.2018r. i wokalnej 24.04.2018r. – 

w śpiewie solowym oraz zespołowym. 

Zespół Świetliki (w osobach Maja 

Wawrzaszek, Patrycja Hebdzińska, 

Katarzyna Mogielnicka, Marcin 

Motrenko, Piotr Iwanowski – z klas III C 

i III H) wykonali utwór pt. „Królowie 

świata” z musicalu „Romeo i Julia”. 

W śpiewie solowym wystąpiła Katarzyna 

Mogielnicka (III C) z utworem Edyty 

Górniak pt. „Kolorowy wiatr”. Emilka 

Nowak (III B) zaprezentowała 

recytatorsko – aktorską interpretację 

wiersza Doroty Gellner pt. „Zły humorek”. 

Konkurencja była dość spora – ponad 500 uczestników z różnych szkół i placówek wychowawczych 

i kulturalnych z Warszawy, 3 dni długich przesłuchań oraz niecierpliwy czas oczekiwań na wyniki.  

 


