
CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ „ŚWIETLIK” 
 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14  

im. ADAMA MICKIEWICZA w OPOLU 

 

05/06 2022r. 

ABC   
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 CZAS NA   
WAKACJE ! 

DO  
ZOBACZENIA 

SZKOŁO ! 

Wakacyjne  
rysunki wykonały 
uczennice  
kl. I c — Lila  
Draczyńczyska  
i Paulina Huńcza. 



             

Moja Mama najpiękniejsza 

Przyjmij  
Kochana Mamusiu,  
te oto z serca  
płynące życzenia: 
Dużo zdrowia, szczę-
ścia i uśmiechu wiele, 
niech Ci się spełni 
każde Twoje skryte 
marzenie!  

Nika P. kl. III c– moja mama 
Jula 

Szymon S. kl. III c– moja mama  

Natalia 



   

Portret mojej Mamy 

Mikołaj O. kl. III c – moja 
mama  Iwona 

Dawyd K. kl. III c 
-  Krystyna 

Paulina Z. kl. III c 
- moja mama Ela 

Marcin Sz.. Kl. III c  
—moja mama Ola. 

Antek G. kl. III c – moja 
mama  

Zosia W. kl. III c – moja 
mama Magda.  



„EDUKACYJNA  ZABAWKA  EKOLOGICZNA  

30 maja 2022r. po raz czwarty w naszej szkole odbył się konkurs „EDUKACYJNA  
ZABAWKA  EKOLOGICZNA - PRZYGODA W GÓRACH”. Do konkursu zgłosiły się 
drużyny uczniów kl. III ze szkół nr 10, 14, 30. Zadanie polegało na skonstruowaniu za-
bawki- gry  z przygotowanych przez organizatorów materiałów wtórnych. Dzieci praco-
wały nad swoimi zabawkami  przez całą godzinę, po tym czasie drużyny prezentowały 
działanie wykonanych przez siebie zabawek i zasady jej działania. Odbyła się ocena za-
bawek- punkty przyznawały same dzieci wraz z opiekunami. Nie była to prosta sprawa, 
bo należało ocenić estetykę, funkcjonalność, praktyczność i trwałość zabawki. Całość 
zakończył wspólny poczęstunek i uroczyste wręczenie nagród. 

Wyniki konkursu: 

I miejsce PSP nr 30 w Opolu 

II miejsce PSP nr 10 w Opolu 

III miejsce PSP nr 14 w Opolu 

Konkurs przygoto-
wały i prowadziły  
p. U. Kostrzewska  
i p. A. Kurzydło. 

Drużynę z PSP 14 
przygotowała  
p. A. Święs 



Moja pasja, moje hobby 

Wielką pasją Marcina Sz.  ucz. kl. III c  są papugi. Mieliśmy okazję poznać jego ulubieńca Stefana . Stefan  to 
papuga z gatunku Ara Marakana i pochodzi z Ameryki Południowej. Zamieszkuje lasy deszczowe i namorzynowe. 
Żywi się głównie nasionami, owocami i orzechami. W naturze ptaki zamieszkują  w dziuplach drzew. W okresie 
lęgowym składają 2-4 jaja, które wysiadują przez ok. 25 dni. Pisklętami opiekują się rodzice.  
To tylko niewielka część informacji, które przekazał nam Marcin—wielbiciel papug. 
Dziękujemy Marcinowi i jego mamie, że mogliśmy poznać Stefana. Życzymy dalszych sukcesów w hodowli tych 
wspaniałych ptaków.  



Wojewódzki konkurs plastyczny „UDZIAŁ  ŻOŁNIERZY  POLSKICH  W  MISJACH POKOJOWYCH” 

Nieodłącznym punktem pro-

gramu opolskich „Dni Wete-

rana’’ jest wręczenie nagród  

dzieciom i młodzieży szkol-

nej województwa opolskie-

go za konkursy  związane 

tematycznie z udziałem żoł-

nierzy polskich  w misjach 

pokojowych i stabilizacyj-

nych. W tym roku laureata-

mi zostali uczniowie naszej 

szkoły: 

I miejsce- Dang Minh Hang  
kl. II c 
II miejsce- Maja Młodzińska  
kl. II c 
III miejsce- Pola Dobrzań-
ska  kl. II c 
Wyróżniono także prace: 
Mai Uciechowskiej kl. I c  i 
Szymona Struskiego kl. II c 
 
Prace plastyczne powstały 
podczas zajęć świetlico-
wych pod kierunkiem  
p. Urszuli Kostrzewskiej. 
  
W klasyfikacji zespołowej woje-

wództwa opolskiego nasza  
szkoła otrzymała  

I miejsce. 
  

Gratulujemy wszystkim  
laureatom! 



Zadania projektowe 

„Sensorycznie się rozwijam, bo biegam, skaczę, badam i dotykam” 

Z czym kojarzy Wam się maj?....... 

Dla mnie to łąka i zapach kwiatów. Nie zawsze możemy się znaleźć na prawdziwej łące, gdy 

tego chcemy, dlatego możemy sobie stworzyć łąkę sensoryczną. Potrzebujemy do tego masy 
sensorycznej i farb. Możemy je sobie zrobić sami.  

Farby jadalne: 

5 łyżek  mąki 

½ szklanki wody 

barwniki spożywcze 

Składniki mieszamy, wylewamy do miseczek i zaba-
wa gotowa! 

Domowa ciastolina: 

2 szklanki mąki 

1 szklanka soli 

2 łyżki oleju 

2 płaskie łyżki proszku do 
pieczenia 

Dodajemy tyle wody, żeby 
uzyskać konsystencję ciasto-
liny. 
               Miłej zabawy!  

Zadania projektowe  w kl. I a  
i II b realizowane są pod  
kierunkiem p. Ani Kurzydło 



Zabawy na świeżym powietrzu 

Aura sprzyja zabawom na świeżym powietrzu, 
dlatego codziennie wychodzimy na szkolny 
plac zabaw. Już kilka minut ruchu dziennie  
w otoczeniu zieleni wystarczy, aby poprawić 
swoje samopoczucie i wzmocnić  odporność.  



Zabawy na świeżym powietrzu 

Wszyscy – młodsi i starsi uwielbiają aktywność ruchową na świeżym powietrzu. Dzięki temu do-
starczamy organizmowi większe dawki tlenu, co sprawia, że lepiej i sprawniej funkcjonujemy,  
a także jesteśmy pełni pozytywnej energii i siły do działania. Korzystając z uroków pięknej pogo-
dy, dzieci coraz częściej uczestniczą w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu. Uczniowie  
z dużym zaangażowaniem biorą udział w grach i zabawach zespołowych, korzystając m.in. ze 
ścieżki zdrowia. Dużą popularnością cieszą się także biegi, zabawy ze skakanką, gry w gumę oraz 
zabawy swobodne. Czas na świeżym powietrzu sprzyja również wzmacnianiu relacji rówieśni-
czych i jest doskonałą okazją do integracji wewnątrzgrupowej.  



  My, dzieci chcemy się śmiać – życzenia dla dzieci z Ukrainy 

Z okazji Dnia Dziecka, uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej napisali ży-
czenia dla dzieci  z Ukrainy, które w tym roku nie mogły obchodzić tego radosnego 
dnia, tak jak dzieci w Polsce.  Oby wszystkie życzenia się spełniły. 

Drogie dzieci z Ukrainy, 
życzę Wam wszystkiego  
co najlepsze, powrotu do 
swoich domów oraz szkół, 
spokoju i miłych wrażeń  
z okazji Dnia Dziecka. 

     Bianka K.  Kl. III b 

Serdeczne życzenia dla dzieci, które nie mo-
gą obchodzić Dnia dziecka tak jak my. 

Życzę Wam szczęścia, pomyślności i prezen-
tów w ten dzień. Dzień Dziecka jest tylko 
raz w roku  by wasz wyglądał tak samo jak 
nasz. 

                 Mikołaj O. kl. III c 

Drogie dzieci, życzę Wam dużo szczęścia, 
zdrowia, miłości i radości. Mam nadzieję,  
że dzień Dziecka spędzisz jak najlepiej. 

                        Antek G. kl. III c 

Życzenia dla dzieci z Ukrai-
ny z okazji Dnia Dziecka. 

Mam nadzieję, że wojna na 
Ukrainie szybko się skończy 
i Ukraina znów będzie mogła 
świętować dzień Dziecka. 

       Kacper. R. kl. II c 

Życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby 
dobrze układało Wam się życie i dużo ra-
dości i szczęścia. Szybkiego powrotu do 
swoich domów.  

                   Paulina Z. kl. III c 
Życzę Wam, dzieci z Ukra-
iny wszystkiego najlepszego. 
Mam nadzieję, że wojna 
szybko  się skończy. 

        Szymon S. kl. II c 
Ukraińcy! Bardzo mi przykro z poniesionych 
przez Was strat, dlatego chciałbym wam 
życzyć wszystkiego co dobre.  

             Franek Ch. Kl. III c                       Dla dzieci z Ukrainy:  życzę 
dużo zdrowia, szczęścia, 
pomocy i prezentów.  
         Marcin Sz. Kl. III c 

Wszystkiego najlepszego 
z okazji dnia Dziecka, 
dużo zdrowia, szczęścia, 
prezentów, spokojnego 
życia i miłego Dnia 
Dziecka. 

      Oliwier J. kl. III c 

Drogie dzieci z 
Ukrainy, życzę 
Wam z okazji 
Zbliżającego się 
Dnia Dziecka, 
zdrowia, szczę-
ścia i powrotu do 
swojego dawnego 
domu. 

 Michalina K.  
       kl. III c 

 

Życzenia dla Ukrainy. 

Życzę wam żeby 
skończyła się szybko 
wojna i żebyście miały 
prawo do zabawy. 

    Pola D. kl. III c 



      My, dzieci chcemy się śmiać –  dzieci z Ukrainy 

Dzieci , które przyjechały z Ukrainy i uczęszczają do naszej szkoły i świetlicy podzie-
liły się z nami swoimi przemyśleniami . Dziękujemy p. Karynie za pomoc . 

 

Ось 103 дні триває війна… 

Я пам’ятаю,як я грався на своєму подвір’ї в рідному Харкові 

Але 24 лютого о 4:00 годині рано, все змінилося,… 

Я почув вибухи,сирени,люди були налякані,тоді мої рідні сказали 
зібрати свої найлюбленіші речі,бо ми повинні їхати в безпечне 
місце. 

Я приїхав  у безпечне місце до Польщі,тут дуже гарно,люди нас 
підтримують,допомагають нам,приносять для українських дітей 
іграшки різні речі,я дуже вдячний,за це,мені дуже приємно. 

Але моя мрія ,щоб війна закінчилась і ми приїхали до України,до 
переможної квітучої ,щоб я побачив своє місто,друзів,я вірю ,що 
скоро все закінчиться і наші воїни отримають перемоги над злом! 

                                          (с)Dawid Kopylow 3-c 

  

Зараз у моїй країні війна,я дуже налякана,тому що ми з мамою 
поїхали до іншої країни,залишили тата,нашу квартиру,спакували 
все необхідне і виїхали… 

Але я маю надію,що скоро все закінчиться,я приїду з мамою 
додому ,до тата і все буде як раніше! 

                                                                              ( с)Nika 2-c 

 

Я живу в Україні,зараз там війна,але наші воїни нас оберігають і 
захищають від злих людей,які прийшли на нашу землю.Я знаю,що 
Україна переможе,бо добро перемагає зло,як в школі нас 
навчали.Але зараз нам треба почекати іншій країні, ми зараз в 
Польщі,нас дуже підтримує ця країна,люди тут дуже добрі,вірять 
також, як ми в перемогу України,дуже дякую за це.Хочу,щоб все 
швидко скінчилося,я  повернусь  додому і на наступне літо 
запрошу своїх нових друзів з Польщі,до себе додому в Україну.Діти 
заслуговують на щасливе дитинство,спокійне,під мирним 
небом… 

                                                                      (с)Maksym 2-c 



W świetlicy się nie nudzimy 



W świetlicy się nie nudzimy 



  

Moje wakacyjne plany 

Hura!  
Wakacje! Słodkie lenistwo! 
Od jutra będzie mi wolno  
wszystko: 
Leżeć na łące, 
Gonić zające, 
Biec drogą polną, 

Albo iść wolno 
Prosto przed siebie, 
Do chmurek w niebie. 
Kąpać się w rzece 
Lub stać pod piecem 
I pleść trzy, po trzy 
Nie wiedzieć o czym. 
Nikt mi nie będzie życia utrudniał, 
A spać – spać będę aż do połu-
dnia. 
Jutro przez cały dzień nie wstanę. 
Ech! Jednak wiem co zrobię. 
Wstanę o świcie! 
Bo to są wakacje!  
              Wspaniałe życie!  

Chciałabym polecieć do Anglii, do 
wujka. Chciałabym też polecieć do 
Turcji, zobaczyć morze i góry. Moją 
wakacyjną tradycją są samotne wy-
jazdy z tatą, a potem z mamą. 

                Alicja S. kl. II b  

Na wakacje pojadę do Włoch, nad 
morze. Pojadę też na dziesięć dni 
na kolonie z kolegami z klasy. Bę-
dę też odpoczywał w domu i poja-
dę do parku wodnego. 

      Oliwier J. kl. III c 

Na razie nie mam wakacyjnych planów na wa-
kacje, ale chciałbym pojechać do Neapolu, bo 
panują tam fajne tradycje i jest czysta wo-
da. 

                     Maks W. kl. III c 



  

Moje wakacyjne plany 

 
W tym roku pojadę na obóz siat-
kówki i półkolonie piłki ręcznej. 
Chciałabym polecieć do Ameryki, 
do mojej cioci. 
 
         Liliana B. kl. II b 

 
W tym roku pojadę nad Bałtyk 
razem z moimi kuzynkami. 
              Kuba Ś. kl. II b 

Jadę na Teneryfę na dwa tygo-
dnie. Jest tam  bardzo gorąco. 
Na dachach hoteli są baseny. 
Słyszałem, że jest tam dużo ko-
tów.  
            Bartosz J. kl. III c 

Chciałbym pojechać do Amazonii 
ponieważ są tam papugi, a ja in-
teresuję się papugami. Jest tam 
ciepło i są  baseny. Jest wiele 
do zwiedzania. 
           Marcin Sz. Kl. III c 

Na wakacje polecę samo-
lotem na grecką wyspę  
z mamą i tatą. 
          Filip Z. kl. II b 

Moje wakacje spędzę  
w Grecji, następnie po-
jadę na półkolonie i obóz  
i jeszcze pojadę do 
Włoch. 
     Hania W. kl. II b 



  

Wspomnienia trzecioklasistów 

Przez trzy lata bardzo mi się podobało  
w świetlicy, ponieważ były tu fajne  
i ciekawe konkursy, a panie zachęcały 
nas do wielu prac np. związanych z Bo-
żym Narodzeniem czy świętami Wielka-
nocnymi. Czasem sama wpadałam na ja-
kiś fajny pomysł. Gdybym miała powie-
dzieć jednym słowem, to byłoby to sło-
wo ,, Super”. 

              Bianka K. kl. III b 

Bardzo podobało mi się w świetlicy, ponie-
waż często wychodziliśmy na dwór i były 
tam jeszcze fajne zabawki. Można było 
rysować, pisać, porozmawiać. Panie były 
bardzo miłe. Gdy będę w czwartej klasie 
będzie mi jej brakowało. 

                     Mikołaj O. kl. III c 

Gdy pójdę do czwartej klasy, na pewno 
będę tęskniła za świetlicą. Te wszystkie 
zabawki, pluszaki i te stoły, na których 
można było rysować. Z uśmiechem i ra-
dością żegnam to bardzo przytulne 
miejsce i życzę wszystkim super waka-
cji. 
                 Maja K. kl. III b 

Mój pobyt w świetlicy bardzo mi się 
podobał. Robię tu dużo fajnych rzeczy, 
miło spędzam czas.  

                     Antek G. kl. III c 

W świetlicy było bardzo fajnie, szcze-
gólnie na holu. Najbardziej lubiłem się 
bawić się klockami- patyczkami (w sali) 
i hula– hop na holu. 

                   Franek Ch. Kl. III c 

Mój pobyt w świe-
tlicy był bardzo 
fajny. Robiliśmy 
tam różne prace 
plastyczne na kon-
kursy lub do deko-
racji świetlicy. 
Niedawno sialiśmy 
rzeżuchę i było 
fajnie. 

   Paulina Z.  
      kl. III c 

W świetlicy było bardzo 
fajnie, bawiłem się su-
per Były różne zajęcia  
i są bardzo fajne za-
bawki. 

    Oliwier J. kl. III c 

Mój pobyt w świetlicy był 
świetny. Tylko jedna 
rzecz mi się nie podobała 
– drzwi od łazienki. 

     Zosia W. kl. III c 
Było bardzo miło, 
fajnie i wesoło. 
Robiliśmy różne 
prace i konkursy. 

  Marcin Sz.  
       kl. III c 

Bardzo mi się podobało w świetlicy. 
Najbardziej lubiłam rysować i 
wszystkie prace plastyczne. W świe-
tlicy były super miłe panie. Były 
bardzo pomocne, gdy na przykład nie 
umieliśmy rozwiązać zadań domo-
wych. 

         Melania Sz. Kl. III a 

Bardzo mi się podo-
bało w świetlicy, ponieważ wszyst-
kie panie są miłe. Jak potrzebuje 
pomocy, to zawsze pomogą, dora-
dzą, pocieszą. Najbardziej lubię 
malować. 

              Maja A. kl. III a 

Bardzo mi się podoba-
ło w świetlicy. Są tu 
miłe panie. W świetli-
cy lubię rysować, bu-
dować z klocków i 
rozmawiać z koleżan-
kami. 

Paulina Cz. Kl. III a 

Bardzo mi się podoba w świetlicy. 
Jestem w tej szkole trzy miesiące  
i chcę tu zostać. Tu są dobre nau-
czycieli! Nie chce iść do  czwartej 
klasy, bo nie będę chodzić do świe-
tlicy! 

Taja Krysak kl. III a  (z Ukrainy) 

Najbardziej podobało mi się 
granie w piłkę i zabawy  
z kolegami. 

        Tymon Z. kl. III a 



  

,, Moje selfie z naturą w tle” 

OLA– III m. 

MICHALINA 
II m. 

MARCIN— I m. 

OLIWIER—Im. 

MAKS–  
III m. 

Konkurs fotograficzny ,, Moje selfie z naturą w tle”.   
Poniżej, nagrodzone zdjęcia wykonane przez uczniów kl. II c 
i III c. 

POLA kl. II c– II m. 

MAKS – wyróznienie 

       ADAM– wyróżnienie 



Gazetkę redagowali:  Uczniowie kl. I—III uczęszczający do świetlicy szkolnej 

 

Opiekun gazetki: Arleta Błaszczak 

 

Czas na WAKACJE! 

Wakacje to czas wypoczynku, zabawy, przygód. Każdy ma swój ulubiony  
sposób spędzania wolnego czasu. Jedni lubią wyjazdy nad morze, inni chętnie 
chodzą po górach. Niektórzy kochają kąpiele w jeziorze, a jeszcze inni wieś  
i spacery po łące. Wakacje są po to, aby odpocząć od nauki i pracy. Wypoczy-
wając w różnych ciekawych miejscach musimy pamiętać o swoim bezpieczeństwie 
i przestrzegać zasad. 

Oto kilka z nich: 

1. Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy. 
2. Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy. 
3. Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy. 
4. W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy. 
5. Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy. 
 
Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.  

KL. III A KL. III B 

KL. III C 

Dziękujemy uczniom 
klas trzecich za za-
angażowanie w two-
rzeniu naszej ga-
zetki. Życzymy 
udanych  wakacji  
i sukcesów na kolej-
nym etapie eduka-
cyjnym. 

Zespół i opiekun ga-
zetki ,, ABC Świe-
tlicy” 


