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 nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia…” 

                                                    

   Janusz Korczak 



2 

Witajcie! 

 

     Jest nam niezmiernie miło przedsta-

wić Wam 1 numer gazetki świetlicowej. 

Znajdziecie tu m. in ciekawostki z życia 

świetlicy szkolnej, wiadomości muzyczne 

i sportowe, proste eksperymenty che-

miczne oraz smaczne przepisy kulinarne. 

Ponadto poznacie talenty, pasje 

i twórczość poetycką uczniów naszej 

szkoły. Na koniec proponujemy relaks 

przy rozwiązywaniu krzyżówek, quizów 

oraz rebusów stworzonych przez dzieci. 

Spis treści 

Życzymy przyjemnej lektury. 

Zespół redakcyjny. 

Święta tuż tuż 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim spokoju, radości          

i magicznych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech nadchodzące Święta będą 

czasem zadumy i refleksji. 
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Tosia z obiektywem                                          Antonina Brzezińska 

 W listopadzie byłam z moją 

rodziną na wycieczce w Górach Święto-

krzyskich. Wchodziliśmy na Łysicę, 

najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. 

Drogi były pokryte liśćmi. Wracając 

zabłądziliśmy w lesie i zamiast chodzić 

2 godziny, to wędrowaliśmy aż 4. Po tej 

wycieczce byliśmy bardzo zmęczeni. 

A jak chodziliśmy po liściach, to wyska-

kiwały pajacyki, czyli skaczące patyki. 

Mój brat cioteczny i ja ciągle się o nie 

potykaliśmy, czasami też wpadały nam 

nogi do schowanych pod liśćmi dziur. 

Moim zdaniem było miło i ciekawie. 

              A. B. 

 

Przygotuj: 

 

 

 

 

 

 

Szklankę z zimną wodą 

   Szklankę z gorącą wodą 

   Atrament  

   Cytrynę 

   Łyżeczkę 

Laboratorium chemiczne                         Nela Zielińska i Ida Jarmoszewicz 

Krok 1. Jedną szklankę napełnij do połowy zimną wodą, a drugą – gorącą.  

Krok 2. Do każdej szklanki wlej kilka kropel atramentu. 

Krok 3. Zauważ, że w gorącej wodzie atrament znika , a w zimnej zaś barwi wodę. 

Krok 4. Do gorącej wody wyciśnij kilka kropel cytryny. 

Krok 5. Obserwuj co się stanie! 

Wytłumaczenie:   

Atrament do piór składa się z kilku składników. Jednym z nich jest barwnik, który nadaje kolor atramentowi. Kiedy dodamy 

kilka kropel atramentu do zimnej wody, atrament miesza się z nią za pomocą dyfuzji – rozproszenia cząsteczek składników 

atramentu w wodzie. W ciepłej wodzie dyfuzja zachodzi szybciej, bo cząsteczki mają więcej energii, a przestrzenie między nimi 

są większe (łatwiej mogą się między sobą przeciskać). Barwnik w atramencie ma jeszcze jedną właściwość, w gorącej wodzie 

traci swój kolor. Możemy go odzyskać po dodaniu kilku kropel cytryny. 

Przyjemnego eksperymentowania!                     N.Z. & I.J. 

 

Znikający atrament 
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Muzyka Fryderyka                                            Aleksander Różański 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 

im. Fryderyka Chopina, nazywany Kon-

kursem Chopinowskim – to jeden z naj-

starszych i najbardziej prestiżowych 

konkursów wykonawczych na świecie, 

odbywający się co 5 lat w Warszawie. 

Zainicjowany został w 1927 r. przez 

polskiego pianistę, profesora Jerzego 

Żurawlewa. Przesłuchania konkursowe 

odbywają się  w  Filharmonii  Narodo-

wej w Warszawie i przebiegają wielo-

etapowo. Zwycięzcą XVII Międzynaro-

dowego Konkursu Pianistycznego im. 

Fryderyka Chopina został pianista z 

Korei Południowej Seong – Jin Cho. 

Warto wspomnieć, iż laureat konkursu 

niedawno wydał swoją pierwszą płytę. 

Dzięki temu, w Korei Południowej 

wzrosło zainteresowanie muzyką kla-

syczną. 

Ja również interesuję się muzyką i od 

kilku lat gram na pianinie. W przyszło-

ści chciałbym startować w Konkursie 

Chopinowskim w Warszawie. 

                                                           A.R. 

 

Sport w świetlicy                  Antonina Brzezińska i Lena Burnicka  

Bardzo lubimy aktywnie spędzać 

czas, dlatego chętnie chodzimy na zajęcia 

sportowe, które odbywają się w  świetlicy. 

W sali gimnastycznej i korytarzu często 

gramy w hokeja, dużo biegamy, ćwiczymy 

równowagę, zwinność i sprawność fizyczną. 

W salce sportowej zaś gimnastykujemy się 

na materacach. Lubimy różne zabawy spor-

towe, ale najbardziej: „murarza”, „zbijaka” 

i  „wybijankę”. Chętnie gramy też w piłkę 

nożną i ręczną. Nasze świetlice wyposażone 

są w różnorodne sprzęty sportowe, dzięki 

czemu zajęcia są bardzo atrakcyjne. Warto 

wspomnieć, że w październiku, na hali BOS 

odbywały się zawody sportowe w rozgryw-

kach piłki ręcznej, na które chodziliśmy 

z  wychowawcami świetlicy 

i kibicowaliśmy naszej szkole. 

Każdy wie, że sport to zdrowie! 

Ćwicz jak najwięcej, wtedy 

będziesz zdrowy! 

             

                  A.B. & L.B. 
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Nasze talenty i pasje                                                                      Julia Gawłowska 

Cześć, jestem Julia z klasy 3e.  

Moją pasją są konie, kocham je. Jeżdżę 

konno od 5 lat, to moje hobby. Zbieram 

wszystko, co związane jest z moją pasją. 

Mam dużo książek z motywem moich 

ulubieńców, kalendarze, puzzle 

oraz plecak. Kolekcjonuję rów-

nież figurki koni - mam ich 

około 37 sztuk. Frania jest mo-

im ulubionym konikiem, ma 

córkę Agnes, która z kolei jest 

dosyć złośliwa. Frania i Agnes 

są czystej krwi arabskiej. Mój 

pies, który nazywa się Tequila, 

czasem też zachowuje się jak 

koń. Pozdrawiam Was. 

              J.G.                                 

Warszawa pod lupą                                                                              Michał Rajtar 

Dzisiaj weźmiemy pod lupę 

Warszawską Starówkę, serce średnio-

wiecznej Warszawy. Stare i Nowe Mia-

sto, zwane Starówką to historyczne cen-

trum Warszawy. Znajdują się tu pamiąt-

ki z czasów od średniowiecza aż do 

współczesności. „Stara Warszawa” zo-

stała założona na przełomie XIII i XIV 

wieku przez księcia płockiego Bolesła-

wa II. Powstał wtedy rynek (na którym 

wzniesiono ratusz), katedra św. Jana, 

a  na wiślanej skarpie zamek. Wszystko 

otaczały mury obronne, z których zacho-

wały się znaczne fragmenty wraz  z bar-

bakanem, zbudowanym w połowie XVI 

wieku przez Jana Baptystę Quadro 

z Wenecji. Na  początku XIV wieku 

utworzono osadę handlową Nowe Mia-

sto , zamieszkaną przez rzemieślników  

i kupców. Miała ona swojego wójta, 

radę oraz  herb i była odrębnym organi-

zmem miejskim aż do 1789 roku, kiedy 

połączyła się ze Starą Warszawą. Cieka-

wostką jest fakt, że Nowe Miasto nigdy 

nie miało własnych murów obronnych. 

Ze staromiejskim Rynkiem związana 

jest legenda o bazyliszku, który miesz-

kał  w piwnicy domu przy ul. Krzywe  

Koło. Potwór zabijał wzrokiem i w ten 

sposób uśmiercał wielu mieszkańców, 

aż do czasu, kiedy pewien śmiałek 

zszedł do piwnicy obwieszony lustrami. 

Bazyliszek zginął  wówczas od własne-

go spojrzenia.  Do tej legendy nawiązuje 

nazwa restauracji Pod Bazyliszkiem.  

Stare Miasto chętnie odwiedzają nie 

tylko mieszkańcy stolicy, ale także tury-

ści. Przy ul. Brzozowej znajduje się ta-

ras widokowy, z którego rozpościera się 

piękny widok na Wisłę. Na środku Ryn-

ku Starego Miasta możemy zobaczyć 

pomnik Syrenki, a latem można schło-

dzić się przy fontannie. Niedaleko Ryn-

ku, przy ul. Nowomiejskiej można zjeść 

pyszne lody. Na placu Zamkowym zaś 

warto zobaczyć odbywające się imprezy 

plenerowe, m.in. Jazz na Starówce 

i  Warszawskie Spotkania Muzyczne. 

            M.R. 
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Poetycka przystań                                          

JESIEŃ  

Jesienią pada deszcz.  

Nie jest przyjemnie jak latem też,  

Więc będzie wiele zimnych dni,  

Ciepłą herbatę wręczę Ci.  

Autor: Antoni Dudycz I L  

 

SZKOŁA NA TOPOLOWEJ  

We wrześniu na Topolowej  

Wszystko dla mnie było nowe.  

Ale za to w październiku  

Mam znajomych tu bez liku,  

A świetlica i stołówka  

To już nie są puste słówka!  

Lubię wszystkie lekcje w szkole,  

Chociaż czasem przerwy wolę.  

Pani dla nas dobra jest,  

Z mojej klasy cieszę się! 

Autor: Weronika Remkowska 1 o 

 

PIESEK 

Piesek szczeknął hau, 

Bo miseczkę pustą miał. 

Pójdę z nim na spacerek, 

Do zjedzenia kupię mu pyszny serdelek. 

Piesek już wesoły jest, 

Brzuszek pełny cieszy się. 

Autor:  N-le oraz dzieci ze świetlicy oddz. 

przedszkolnych i klas I 

ZWIERZOKLUBIENIA  

O FC Barcelonie wiem tyle,  

Że aż szczęki rozdziawiają krokodyle.  

W Madrycie koty i kicie  

Kochają piłkę nożną należycie.  

O AS ROMIE mówią konie & okonie,  

Że tam grają na wysokim poziomie.  

Z pierwszego miejsca Gliwice  

Radośnie w górę skaczą kibice, zupełnie jak kozice.  

W Warszawskiej LEGII robią wszystko  

Dla dobrej strategii – śpiewają skowronki. 

A w AGRYKOLI WARSZAWA  

Podczas meczów wielka wrzawa – dodają jelonki. 

WILCZKI z Topolowej ciężko trenują, 

Więc wszystkie zwierzęta im kibicują! 

Autor: Ignacy Hubert 1g 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

To Święto Narodowe, jest biało – czerwone.  

Robimy kotyliony z papierków czerwonych,  

Przyczepiamy do serca naszego, 

By pamiętać o walkach narodu polskiego.  

Autor: Anastazja Staniszewska 2 d  

MAGICZNA KSIĄŻKA  

Z książki płynie odwaga,  

Książka w życiu pomaga.  

Z książką podróżujesz, 

Różne kraje namalujesz. 

Nauka, spryt to podstawa, 

Naucz się tego drogi kolego.  

Autor: Emilia Łachmańska 3c 

 

NIESFORNE „Ó”  

Niesforne „ó” sprawiało kłopoty,  

Bo w głowie mu same psoty. 

Wkradło się do „uje”, 

A „uje” się nie kreskuje! 

Weszło do „udka”,  

A „udka” to nie „ówka”.  

„Ó” ciągle psociło  

I wszystkich uczniów myliło.  

Autor: Nela Zielińska 3c   

Szczypta humoru                                             Artur Różański i Maciej Rola 

Nauczycielka przepytuje Jasia:                    

- Co będziemy mieli, jeśli dodamy 2 do 3?                                          
Jasio milczy.                                                

- A 3 do 3? – pyta dalej nauczycielka.                                                
 - To remis - odpowiada Jaś. 

                                                         M.R. 

Dwóch gości jedzie w samochodzie. 
Jeden mówi: 

- Ratunku! Hamulce nie działają! 

Na to drugi: 

- Nic się nie bój! Na końcu ulicy stoi 
znak z napisem „STOP”. 

                                                        A. R. 
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                                 Wykonanie: 

Wszystkie składniki wymieszać w misce. Można dodać owoce 
(jagody, banany, wiśnie lub żurawinę) i wymieszać. Nałożyć 
ciasto do foremek, posypać brązowym cukrem i piec 15-20 minut 
w temp.180°C. 

M U F F I N K I  
Potrzebne produkty:   

2 szklanki mąki 

0,5 szklanki cukru  

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 łyżeczka cukru waniliowego   

0,5 szklanki oleju 

1 jajko 

1 szklanka mleka 

Przepis na 18 

Muffinek 

Brzuszki łakomczuszki                                   Amelia Toruńska 

Pokoloruj                           
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Łamigłówki z naszej główki              Milena Ostrowska, Julia Bykowska,  

       Julia Gawłowska, Łucja Brzezińska, Artur Różański 
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Laureaci Dzielnicowego Konkursu Polonistyczno – Fotograficznego  

pt. „Poetycki i Fotograficzny obraz jesieni”.  

Jest nam niezmiernie miło podzielić się z 

Wami informacją, iż dzieci ze świetlicy 

klas II i III zdobyły nagrodę w konkursie 

poetycko – fotograficznym. I miejsce 

otrzymał S. Klat z kl. 3 h, zaś II miejsce 

– A. Staniszewska z kl. 2d.  

Gratulujemy! 

Dzielnicowy konkurs pt.„II Świetlicowy Przegląd Kolęd i Pastorałek”  

10 grudnia 2015 r. w Białołęckim Ośrod-

ku Kultury odbył się „Przegląd Kolęd 

i Pastorałek”, w którym brały udział 

uczniowie z różnych szkół na terenie 

Białołęki. Dwa zespoły świetlicowe (klas 

1 – Topolowa oraz klas II – III - Strumy-

kowa) reprezentowały naszą szkołę.  

Jesteśmy dumni, ponieważ dzieci ze 

świetlicy klas II – III zdobyły II miejsce 

– brawo! 

Warto wiedzieć       

Dzieci ze świetlicy klas I – III brały udział  

w Warszawskim Konkursie Fotograficznym 

pt. „Jesienne inspiracje Warszawy”. Każda 

szkoła na terenie Warszawy mogła wytypo-

wać fotografie tylko 6 uczniów. Z dumą 

pragniemy poinformować, iż I miejsce 

otrzymała  H. Sucharzewska z kl. 1g, zaś 

wyróżnienie J. Klinger z kl 1 d.  
I miejsce  

Wyróżnienie  

 Serdecznie gratulujemy naszym małym fotografom, jesteśmy z Was dumni!  

Laureaci Warszawskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Jesienne inspiracje Warszawy”  

I miejsce  II miejsce  
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Akcje charytatywne  

 Uwielbiamy pomagać innym, dlatego też organizujemy wiele akcji charytatywnych, niosących pomoc nie tylko ludziom, 

ale i zwierzętom.  

„Paczka dla psiaczka” 

 Zbiórka darów na rzecz zwierząt ze schroniska 

prowadzonego przez Fundację Przyjaciół Braci Mniejszych  

w Nowym Dworze Mazowieckim. Akcja zakończona 

(listopad 2015). 

 

„Uszyj misia, pomóż dzisiaj” 

Dzielnicowy Konkurs Plastyczno-techniczny, polegający na 

uszyciu misia, który po ogłoszeniu wyników będzie brał 

udział w aukcji świątecznej – licytacji (dn. 17 grudnia 

o godzinie 16.30 w budynku SP 342 przy ulicy Strumykowej).  

Całkowity dochód z licytacji zostanie przekazany na rzecz 

dzieci z Domu Samotnej Matki „Daj Serce Dziecku” w War-

szawie przy ulicy Czajki 2. (Akcja w trakcie realizacji). 

 

„Lukrowany Pierniczek” 

 Kiermasz świąteczny, podczas którego sprzedawane 

będą ozdoby  i dekoracje świąteczne zrobione przez dzieci       

i wychowawców świetlicy. Zebrane fundusze przekazane będą 

na potrzeby Domu Samotnej Matki przy ul. Czajki 2 w War-

szawie. (14 – 18 grudzień 2015 r.) 

 

                      

 

„Mali uczniowie idą do szkoły” 

Akcja polegająca na stworzeniu dowolnej książki/krótkiej 

opowieści przygodowej, bajki, opowiadania, tomiku poezji 

czy też komiksu. Rodzaj literatury, jak i technika wykonania 

są dowolne. Książki mogą być wzbogacone ilustracjami, 

zdjęciami, rysunkami. Wykonane przez dzieci książki zosta-

ną sprzedane podczas specjalnej akcji „Dzień Książki dla 

Afryki”, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekaza-

ne dla dzieci z Mali. (Akcja trwa do lutego 2016 r.) Szczegó-

łowe informacje u Wychowawców świetlicy. 

 

Świadomość, że tak dużo osób pragnie nieść pomoc innym,  napawa nas wielką radością. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 

którzy włączają się w nasze akcje! 

„Zmień ciucha na uśmiech malucha” 

 

Zbiórka darów na rzecz Domu Samotnej Matki przy ul. Czajki 2 w Warszawie. Zbieramy: 

słodycze, środki czystości, „pampersy”, artykuły i przybory szkolne, zabawki, książki, kolorowanki, odzież, obuwie oraz wszystko to, co 

jest przydatne i potrzebne w życiu codziennym (naczynia, sztućce, małe AGD, pościel, koce, ręczniki). 

Termin zbiórki od 8 do 18 grudnia 2015r. 
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Co w trawie piszczy, czyli wieści świetlicowe       

We wrześniu roz-

poczęliśmy zajęcia 

edukacyjne z cyklu  

„Kolorowe Dni”. 

Tym razem obcho-

dziliśmy „Dzień 

Żółty”. Wszyscy w   

radosnych nastro-

jach mieliśmy 

okazję skorzystać 

z wielu aktywno-

ści, do których 

zaliczyć możemy: 

próbowanie owoców i warzyw w kolorze 

żółtym, zabawy przy użyciu chusty anima-

cyjnej oraz robienie pamiątkowych zdjęć w 

postaci radosnych słoneczek. W ramach akcji 

edukacyjnej „Podróże kształcą” wyruszyli-

śmy do Włoch. Przez cały tydzień czekało 

nas wiele atrakcji i niespodzianek, m. in. 

poznawanie kuchni włoskiej, próbowanie 

różnorodnych przy-

smaków zwiedzane-

go kraju, wykonanie 

doświadczenia przy-

bliżającego tematy-

kę włoskich wulka-

nów, nauka włoskie-

go tańca, a  także 

quiz sprawdzający zdobytą wiedzę. W naszej 

świetlicy obchodziliśmy również „Święto 

drzewa”. W tym dniu nauczyliśmy  się roz-

poznawać pospolite gatunki drzew, zapozna-

liśmy się także ze sposobami ich ochrony. 

Wszyscy z wielkim zaangażowaniem opo-

wiadaliśmy o ich nieocenionych zaletach 

dla człowieka i przyrody. Podczas wesołej 

zabawy każdy stał się małym nasionkiem, 

które wzrastając zamieniło się w piękne 

drzewo. 

Przed nami wiele akcji 

i  imprez edukacyjnych, 

o których z pewnością 

napiszemy w kolejnym 

numerze gazetki.  

ŚWIETLICA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  I KLAS  I (i, r, t, m) 

Miło nam jest poinformować Was, 

że wraz z nowym rokiem szkolnym, świetli-

ca klas pierwszych pełną parą ruszyła do 

pracy w bardzo dobrych humorach! Wrze-

sień upłynął pod zna-

kiem mnóstwa zabaw 

integrujących grupę, 

pogadanek dotyczących 

bezpiecznej drogi do 

szkoły i domu oraz 

wspólnego poszukiwa-

nia nadchodzącej wów-

czas Jesieni. Ponadto 

za sprawą świetlicowe-

go konkursu plastyczne-

go pt. „Szkoła moich marzeń” odkryliśmy 

pierwsze artystyczne talenty! W październi-

ku wspólnie obchodziliśmy „Święto muzy-

ki”. W tym dniu chętne dzieci mogły przy-

nieść własne instrumenty i zaprezentować 

swoje zdolności muzyczne na forum grupy. 

Wraz z rozpoczęciem akcji edu-

kacyjnej „Gdy dorosnę będę…”, 

pojawił się u nas pierwszy gość 

– logopeda, p. Agnieszka Bie-

niek-Nowakowska, która umili-

ła nam opowieści o swoim za-

wodzie różnorodnymi ćwicze-

niami-gimnastyką buzi i języka. 

Druga akcja, przybliżająca nam 

geografię Polski, to „Klub Włó-

czykija”. W czasie pierwszych 

zajęć dowiedzieliśmy się ciekawych infor-

macji na temat Warszawy. W  listopadzie, w 

naszej świetlicy odbył się bal owocowo – 

warzywny, podczas którego wszyscy wesoło 

bawiliśmy się. Aktywnie braliśmy również 

udział w akcji edukacyjnej z cyklu „Myj 

ręce”, propagującej dbanie o  higienę osobi-

stą.  

Angażujemy się w różnorodne 

akcje charytatywne. Kształtuje się w nas 

bowiem empatia, potrzeba bezinteresownej 

pomoc i wrażliwość na los drugiego człowie-

ka. Dbajmy o siebie nawzajem  -  z takim 

przesłaniem Was zostawiamy i przesyłamy 

pozdrowienia z filii przy ul. Topolowej!       

ŚWIETLICA KLAS I  

We wrześniu 

zainaugurowaliśmy cykl 

spotkań, poświęconych 

poznawaniu nowych 

smaków oraz zdobywa-

niu wiadomości o wpły-

wie na nasz organizm 

produktów, które zjada-

my. Zaczęliśmy zatem 

naszą wędrówkę po 

krainie smaków od chleba (w ramach akcji 

edukacyjnej „Święto chleba”), a  w  paź-

dzierniku zaś spotkaliśmy się na „Święcie 

marchewki”.  

Podczas jednego z październiko-

wych popołudni mieliśmy okazję uczestni-

czyć również  w spotkaniu edukacyjnym, 

którego hasłem przewodnim 

były bogactwa jesiennych 

zbiorów polskich owoców      

i warzyw. Akcja nawiązywała 

do idei zdrowego odżywiania. 

Na naszym stole znalazło się 

wiele różnorodnych warzyw   

i owoców. Twórczo wykorzy-

staliśmy bogactwa jesiennych zbiorów, na-

wlekając na nić czerwone owoce jarzębiny, z 

których powstały korale. Stawialiśmy ziem-

niaczane pieczątki, tworząc niezapomniane 

obrazy, budowaliśmy również piramidy 

z kasztanów.  

 W naszej świetlicy zorganizowany 

został konkurs plastyczno –techniczny 

pt. „Kasztanowy zawrót głowy”, polegający 

na stworzeniu ludzika bądź zwie-

rzaczka z darów jesieni, m.in. 

kasztanów, żołędzi i liści. Tego 

typu konkursy rozwijają dziecię-

cą wyobraźnię, sprawność manu-

alną oraz są twórczą formą spę-

dzania wolnego czasu. A my 

zawsze chętnie uczestniczymy          

w takich kreatywnych  przedsięwzię-

ciach.  

ŚWIETLICA KLAS II  



12 

W naszej świetlicy dużo się dzieje 

i nie ma czasu na nudę. Od października 

ruszyły liczne i bardzo atrakcyjne zajęcia 

rozwijające zdolności i zainteresowania dzie-

ci. Ponadto uczestniczyliśmy w wielu kon-

kursach (muzycznych, plastycznych i foto-

graficznych). Obchodziliśmy akcję edukacyj-

ną pt. „Święto chleba”, podczas której do-

wiedzieliśmy się z czego i w jaki sposób 

powstaje chleb,  jakie są jego 

rodzaje, a także mieliśmy 

możliwość degustacji zdro-

wych kanapek z różnego 

rodzaju pieczywa. 

Uczestniczyliśmy 

również w „tygodniu mu-

zycznym i aktorskim”. W 

tym czasie czekało nas  mnó-

stwo atrakcji, m.in. kareoke,  improwizacje 

muzyczne przy użyciu różnorodnych instru-

mentów, zagadki i quizy związane z muzyką 

oraz odgrywanie krótkich 

scenek dramowych. Uczci-

liśmy także Światowy 

Dzień Pluszowego Misia, 

podczas którego świetnie 

się wszyscy bawiliśmy. 

Wróżby i zabawy andrzej-

kowe zaś, dostarczyły nam 

dużo emocji i miłych wrażeń. Jednakże naj-

bardziej jesteśmy dumni 

z przedstawienia pt. „Jesień 

dookoła”, gdzie spróbowali-

śmy swych sił w aktorstwie, 

występując na scenie przed 

publicznością. Dużo przeżyć 

i magicznej atmosfery dostar-

czyły nam przygotowania 

do Dzielnicowego Konkursu 

pt. „II Świetlicowy Przegląd 

Kolęd i Pastorałek”, które odbyły się 10 

grudnia w Białołęckim Ośrodku Kultury. 

Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ 

zdobyliśmy nagrodę – II miejsce. 

Nasza świetlica uczestniczy 

w wielu przedsięwzięciach, lubi-

my bowiem wyzwania i emocje 

z nimi związane. Mamy dużo 

pomysłów, jesteśmy bardzo krea-

tywni i chętni do pracy.  

ŚWIETLICA KLAS II – III  

We wrześniu - w ramach zajęć z cyklu „Małe 

smaczki”, obchodziliśmy „Święto razowego 

chleba”. Samodzielnie tworzyliśmy  smako-

wite kanapeczki z prawdziwego chleba 

na zakwasie, droż-

dżach, z mąki żytniej 

z rumianą, pachnąca 

skórką. Nasze kanap-

ki przystrojone zosta-

ły samymi zdrowymi 

dodatkami. Zabawy, 

śmiechu i cudownego 

smaku było przy tym 

bez liku. Nasi zaproszeni goście ze świetlicy 

klas II-III również bawili się smakowicie. 

Przebieg naszej podróży kulinarnej możecie 

podziwiać na zdjęciach w galerii świetlicy. 

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie 

z ,,Małymi smaczkami’’. W naszej świetlicy 

uczestniczyliśmy również w „Mam talent”. 

W tym dniu mieliśmy okazję zaprezentować 

swoje „ukryte” talenty i umiejętności. Nie 

zabrakło popisów wokalnych, pokazów ta-

necznych, pantomi-

my oraz skeczów 

kabaretowych. Po-

zytywnych emocji 

było co niemiara. 

Wyłowieni laureaci 

zostali obdarowani 

słodkimi prezenta-

mi. 30 listopada zaś 

nasza świetlica zmieni-

ła się w magiczną krai-

nę. Odbył się   w niej bowiem czarodziejski 

dzień pełen wróżb. Każdy z nas mógł zna-

leźć coś dla siebie. Wróżka Anabell przepo-

wiadała nam przyszłość np. lejąc wosk, usta-

wiając buty, czy przekłuwając andrzejko-

we serce. Z całą pewnością Andrzejki 

mają magiczny klimat. Na początku grud-

nia rozpoczęliśmy wielką produkcję 

ozdób świątecznych, które będą sprzeda-

wane podczas kiermaszu szkolnego.  

Bardzo lubimy naszą świetlicę, gdzie 

możemy miło spędzać czas.  

ŚWIETLICA KLAS IV – VI 
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