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JESIEŃ 

Jesień 
  
Przyszedł już wrzesień 
Nastała piękna jesień 
  
Jabłka z drzew spadły 
Dzieci je już zjadły 
  
Liście się zaczerwieniły 
Barwy swoje zmieniły 
  
Bywają ciemne chmury 
Często wieją wichury 
  
Dzisiaj słońce świeci 
Na dworze bawią się dzieci 
  
Lecz jutro będzie pogoda deszczowa 
Każde dziecko do domu się schowa 
  

Hanna Feliks, Bianka Kawecka, Maja Kenig 

Hania Leśniak kl. I d 

Zosia Wojtowicz kl. II c Hania Feliks kl. II b Maja Kenig kl. II b 

Michalina Kaszubska kl. II c Ola Jarczak kl. II c 
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Jesień 

 

Odleciało lato za morza,  

A wiatr wieści nowe nam niesie 

Że pod lasem, pośród wrzosowisk  

Tańczy w złotej sukience Jesień. 

Złotą wstążkę wplata we włosy  

Szal złocisty ma na ramionach 

Tak zaczyna swe panowanie  

Wyzłocona jak drzewa 

I jak liście spadające roztańczona. 

Kamil Piernikarski kl. II c Hania  Cieciura kl. III b 

Hania  Cieciura kl. III b Kornelia Tłuczek kl. II a Ola Roemer kl. II c 

Marysia Koteras kl. I d  
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BEZPIECZNIE W ŚWIETLICY 

W ramach realizacji zadań OGÓLNOPOL-
SKIEGO  PROJEKTU  „Z kulturą mi do 
twarzy” na zajęciach świetlicowych ucz-
niowie klasy III a i III c  wykonali zada-
nie z modułu III „Kocham, lubię, szanuję”. 
Samodzielnie stworzyli i wykonali  „Kodeks 
dobrego zachowania”. Zwrócili uwagę na 
dobre zachowanie i na takie, które nie 
przystoi. 

Tak powstał świetlicowy kodeks, którego 
będziemy przestrzegać. 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 

Nasza Pani 

Lubimy naszą Panią bo: 

Jest miła i fajna 

Daje nam dobre oceny 

Wszyscy ją lubimy 

Tłumaczy nam zadania 

Nie krzyczy 

Jest najlepsza na świecie! 

Klasa II a 

Maja Kenig kl. II b 

Olga Winiecka-
Kowalczyk kl. I d 

Oliwia Górka kl. IIIc Milena Drozd kl. I d Jagoda Sznotala kl. I d Emilka Gruszka kl. I d 

Amelia Kudła kl. III c Marta Słupczyńska kl. II b Bianka Kawecka  kl. II b 

Zosia kl. I d 
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OGÓLNOPOLSKA WYMIANA POCZTÓWKOWA 

W dzisiejszych czasach nikt już nie chce wysyłać pocztówek. Łatwiej jest napisać sms lub maila. 
Chcąc od najmłodszych lat uczyć dzieci tej ciekawej formy komunikowania się, jaką jest wysyłanie 
listów i pocztówek w roku szkolnym 2020-2021 przystąpiliśmy do „Ogólnopolskiego projektu wy-
miany pocztówkowej”. Oprócz tego, że dzieci doskonalą umiejętność redagowania kartek, adre-
sowania kopert, odnajdywania dużych miast i małych miejscowości na mapie, sami projektują i two-
rzą pocztówki naszego miasta Opola. 
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ZACZYTANA ŚWIETLICA 

Kornelia Tłuczek kl. II a Maja Kaczmarczyk kl. II a Maja Kaczmarczyk kl. II a 

Marta Słupczyńska kl. II b Bianka Kawecka kl. II b 

 Maja Antoszak kl. II b 
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KODOWANIE W ŚWIETLICY 

Wśród zajęć cyklicznie prowadzonych w świetli-
cy szkolnej znalazły się również zajęcia z kodo-
wania bez komputera. Wynikają one głównie  
z potrzeb i zainteresowań dzieci. Nauka kodowa-
nia i programowania to jedna z ważniejszych 
umiejętności, które przydadzą się dzieciom  
w przyszłości, dlatego ważne jest rozwijanie 
kompetencji i umiejętności informatycznych. 
Podczas naszych zajęć uczymy się poprzez róż-
nego rodzaju zabawy edukacyjne. Dzieci bawiąc 
się nawet nie zdają sobie sprawy ile się uczą,  
a wszystko przychodzi im z łatwością. 



Gazetkę redagowali: kl. II c, kl. III b, kl. III c 

Opiekun gazetki: Anna Kurzydło 
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