
Wracamy do szkoły i do świetlicy. 
 

Po roku, pełnym przeżyć i emocji związanych ze zdalnym nauczaniem,  
wróciliśmy do szkoły i do świetlicy.  
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Pasowanie na Świetliczaka 

Każdego roku do świetlicy przybywają nowi uczniowie. Poznają świetlicę i 
panujące w niej zasady oraz integrują się z grupą. Po tym czasie uro-
czyście zostają  przyjęci do gromady świetlicowej. W tym roku obcho-
dziliśmy w świetlicy podwójne święto, ponieważ Pasowanie na Świetlicza-
ka zbiegło się z Dniem Chłopaka. 

Każdy otrzymał dyplom oraz smaczny upominek. Życzymy nowym Świetli-
czakom dużo sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym. Pod-
sumowaniem było pamiątkowe zdjęcie. 

Klasa I A z p.  Anią – wychowawcą  świetlicy 
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Pierwszaki w świetlicy 

Klasa I B– wychowawca świetlicy p. Agnieszka 

Klasa I C  z p. Ulą – wychowawcą świetlicy 
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PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 
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PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 

Dzieci bardzo chętnie brały udział  
w zabawach i pozytywnie przeszły 
wszystkie próby oraz wykazały się 
znajomością regulaminu świetlicy. 
Wszyscy uczestnicy dobrze się  
bawili i zasłużyli na miano  
          Świetliczaka.  

Przyjęcie do grona  
Świetliczaków nastąpiło po-
przez wykonanie określonych  
zadań, rozwiązywanie zaga-
dek, próby zręcznościowe. 
Poprawnie wykonane zadania 
były nagradzane gorącymi 
brawami.  
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JUŻ JESIEŃ 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm desz-
czu tańczących. 
Ptaków, co przed podróżą na drzewach 
usiadły, 
Czekając na swych braci, za morze le-
cących….             Tadeusz Wywrocki                

Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały jesienne prace, które 
ozdobiły naszą świetlicę.  

Kalendarzowa jesień zaczyna się 23 wrze-
śnia i trwa do 21 grudnia. Dni stają się co-
raz krótsze, a wieczory dłuższe.  Liście na 
drzewach są bardzo kolorowe. Gdy zawieje 
mocniej wiatr spadają, radośnie wirując. 
Słońce świeci coraz krócej oraz słabiej. Z 
dnia na dzień jest chłodniej, więc zakłada-

my cieplejsze ubrania. Jesień jest piękna. 
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JESIENNIE W NASZEJ ŚWIETLICY 

LIŚCIE 

Czerwone, złote, brązowe, 
liście jak z bajki kolorowe, 
płyną na wietrze jesiennym, 
a za oknem świat taki senny. 
 
Ptaki w dalekie lecą kraje, 
jabłoń owoce swoje nam daje. 
Deszcz kropelkami na ziemię ka-
pie, pola już puste, spichrze bo-
gate 

                               Tadeusz Droń 

Jesień nie musi być nudna. 
Październik na ogół za-
chwyca urodą - drzewa i 
krzewy mienią się koloro-
wymi liśćmi, a ciepłe słońce 
zachęca do wyjścia z domu. 
Jesień to idealna pora na 
spacery i wesołe, plenerowe 
zabawy. Sprzyja też krea-
tywności - liście, kasztany, 
żołędzie i ozdobne dynie za-

Zbieramy kasztany, robimy w nich dziurki, a potem je można nawle-
kać na sznurki….. 

http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/tadeusz-droń/
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Dzień Edukacji Narodowej 

Uwielbiam panią Lidię, bo zawsze ma 
dla nas czas, jest bardzo miła i jest 
zawsze uśmiechnięta. 

                  Ania W. kl. II b 

 

Bardzo lubię moją panią, bo jest miła i 
zawsze wytłumaczy nam o co chodzi.                        

               Tomek M. kl. II b 

Życzę naszej drogiej Pani, 
by każdy dzień był miły dla niej, 
by ranny budzik srebrne dźwięki 
układał dla niej w takt piosenki, 
by zaczynała dzień wesoła 
i żeby znikła zmarszczka z czoła, by 
wiatr jej pachniał, śmiech jej szumiał, 
by każdy w klasie ją rozumiał.  

 

 
Uczniowski humor: 

 Dlaczego książka do matematyki  
zawsze wygląda smutno?  
Odp. Bo jest pełna problemów. 

 Co bibliotekarze zabierają ze sobą 
na ryby? 

     Odp. Mola książkowego 

 

 Staś był zdolny do wszystkiego, 
nawet do nauki.  

 Kasia to moja siostra cioteczna, 
Jurek też  

 Na obiad jadłem kluski z maka-
ronem.  

 Wilki zaliczamy do zwierząt zę-

batych.  

 

   HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA,HA 
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Do serca przytul psa... 

Co roku zbieramy karmę dla 
schroniska w Opolu.  
W schronisku są zwierzęta, 
które bardzo potrzebują 
tej karmy. 

                                                                                             
Jagoda M. kl. II c 

 

Po raz kolejny w zbiórkę darów dla Opolskiego schroniska zaan-
gażowało się wielu uczniów i rodziców naszej szkoły. 
                Dziękujemy wszystkim za wsparcie i wielkie serca. 

Co roku zbieramy karmę dla 
Opolskiego Schroniska dla bez-
domnych psów i kotów, po to 
aby im pomóc. W schronisku są 
biedne zwierzęta i dlatego im 
pomagamy.     Ola R. kl. II c 
 

Przynosimy karmę dla bezdom-
nych psów i kotów do świetlicy, 
a potem zawozimy do schroni-
ska. Pomagamy,   
          Mikołaj O. kl. III c 
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W świetlicy się nie nudzimy 

Zabawy dla dzieci w wieku szkolnym to wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Dzieci są 
ciekawe świata, pragną każdego dnia nowych doznań. Wszelkie zabawki szybko się  
nudzą, więc musimy znaleźć dla nich nowe wyzwania. Jednym z ulubionych zajęć dzieci 
w świetlicy jest kodowanie, ale także kolorowanki, wykreślanki, krzyżówki, rebusy 
itp.. Dzieci bardzo lubią wszelkiego rodzaju zabawy sensoryczne, ruchowe, grę  
w Piłkarzyki, układanie puzzli. Pomimo ograniczeń (przestrzeganie procedur związa-
nych z pandemią), nie nudzą się podczas pobytu w naszej świetlicy. 
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W świetlicy się nie nudzimy 

Budowanie z klocków to jedno z ulubionych zajęć 
,,Świetliczaków”. Podczas zabawy powstają  
wspaniałe budowle.  
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W świetlicy się nie nudzimy 
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W świetlicy się nie nudzimy 



Str. 14 Str. 4 

Pamiętamy 
Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, 
którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu  
zapalamy znicze pamięci na ich grobach – dowód  naszej miło-
ści, przyjaźni i dobrych wspomnień. Przychodzimy na cmentarz, 
aby pobyć przez chwilę z tymi, których już z nami nie ma. Świę-
to Zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie  
Ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach. 
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Pamiętamy 

1 listopada 
 
DZIEŃ WSZYST-
KICH ŚWIĘTYCH 
 

2 listopada 
 
DZIEŃ ZADUSZNY 

Zapalmy znicze na  
bezimiennych gro-
bach. 



Gazetkę redagowali:  Uczniowie kl. I-III uczęszczający do świetlicy  
                        szkolnej 
 
Opiekun gazetki: Arleta Błaszczak 
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ZGADUJ– ZGADULA 

Co jesienią z dębu spada?  

Co ze smakiem dzik  zajada?  

Bez skrzydeł, a jednak lecę, nie mam rąk, 

a jabłka zrywam. Nie mam ust, a zgaszę 
świecę, powiedz, jak ja się nazywam?  

Choć kolczaste są jak jeże, każdy je do 

ręki bierze.  

J E Ż W T Y V B K D 

E K L D U L E W A K 

S O L I Ś Ć C B S P 

I T A P M T L W Z I 

E Y K A R M A F T E 

Ń S C G T K U G A S 

L I S T O P A D N U 

Ś W I E T L I C A Z 

N A U C Z Y C I E L 

S C H R O N I S K O 

Jesienna wykreślanka: 
 
 JEŻ, LIŚĆ, JESIEŃ, LISTOPAD, KASZTAN, ULEWA, ŚWIETLICA, NA-
UCZYCIEL, SCHRONISKO, KARMA, KOTY, PIES. 

                                                            Powodzenia  


