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PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 

  

 

Tradycyjnie co rok do 
świetlicy przybywają no-

wi uczniowie. Poznają 
świetlicę oraz panujące 
w niej zasady, a także 

integrują się z grupą. Po 
tym czasie uroczyście 
zostają  przyjęci do 
gromady świetlicowej 

Każdy Pasowany Świetli-
czak otrzymał drobny 

upominek.  
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PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 

Poprawnie wykonane zada-
nia oczywiście były nagra-
dzane gorącymi brawami.  

 

 

Przyjęcie w poczet 
Świetliczaków poprzedzone 
było wykonaniem określo-

nych zadań.  



09/10 .2022              

PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 

 
Dzieci wykazały się znajomo-
ścią regulaminu świetlicy        
i bardzo chętnie brały udział 
w zabawach oraz pozytywnie 
przeszły wszystkie próby. 
Wszyscy uczestnicy świetnie 
się bawili. 
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PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 

 
Życzymy nowoprzyjętym uczniom dużo sukcesów        

w nauce oraz radości w życiu świetlicowym.  

Podsumowaniem było pamiątkowe zdjęcie. 
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 JESIEŃ W NASZEJ ŚWIETLICY 

 W zależności od 
rodzaju tej pory roku, 
istnieje kilka dat po-
czątku jesieni. Kalen-
darzowa zawsze przy-
chodzi 23 września. W 
tym roku zbiegnie się 
z jesienią astrono-
miczną. (Jesień astro-
nomiczna ma ruchomą 
datę)  Jesień kalenda-
rzowa zakończy się 
wraz z nadejściem ka-
lendarzowej zimy—22 
grudnia.  
Dla klimatologów waż-
na jest jesień meteo-
rologiczna i ta rozpo-
częła się 1 września. 
Obejmuje ona zawsze 
trzy pełne miesiące: 
wrzesień, październik i 
listopad.  

 

Naszą świetlicę 
ozdobiły jesienne 
prace wykonane 

podczas zajęć pla-
stycznych. 

Alicja  C. kl. II b 

Emilia Sz. Kl. II b 

Uczniowie z kl. I b 

Oliwia  M. kl. I b 

Uczniowie  z kl. II b 
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JESIEŃ W NASZEJ ŚWIETLICY 

 Idzie jesień 

Już się lato skończyło, 
jesień się zaczyna 
Pełne kosze grzybów ze sobą niesie. 
Mama będzie je suszyć albo zupy 
robić! 
 Marysia D. kl. I b 

 Pani Jesień 

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły, 
a jeszcze coś w słońcu się mieni. 
To w polu i w lasach błyszczą się 
grzyby, 
grzyby to dary jesieni. 
 Hania Cz. Kl. II a 

 Pani Jesień 

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły. 
A pani Jesień idzie drogą. 
To w polu mienie się jarzębina a je-
że siedzą w norkach. 
 Nadia M. kl. II a 

 Jesień wcale nie jest smutna 
i nostalgiczna, Choć rozpoczyna 
czas oczekiwania na zimę, przy-
nosi sporo pięknych i  niezwy-
kłych zmian w przyrodzie. Po-
cząwszy od niesamowitych kolo-
rów, jakie przybierają  drzewa i 
krzewy, aż po przepyszne i zdro-
we jesienne owoce.  

 Długie wieczory, są idealnym okresem do realizacji 
własnych zainteresowań. Teraz łatwiej jest kontynuować 
swoje pasje i spełniać marzenia.  
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DZIEŃ CHŁOPAKA 

Dzień Chłopaka w świetlicy 
obchodzono bardzo wesoło. 
Chłopcy mieli do wykonania 
wiele zadań, z którymi ra-
dzili sobie doskonale. 
Dziewczynki uważnie obser-
wowały zmagania i nagra-
dzały kolegów brawami.   
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Życzę z okazji  
Dnia Nauczyciela 
Dużo zdrowia i szczęścia, 
satysfakcji z pracy 
i grzecznych uczniów. 
 Oskar Ch. Kl. III a 
Życzę Paniom 
Dużo zdrowia i radości  
z pracy. 
 Szymon B. kl. II b 
Życzę szczęścia, zdrowia, 
pomyślności. 
  Wojciech Z. kl. II b 

Olek J. kl. II a 
Tymek K. Kl. I b 

Oliwia M. Kl. I b 

Ania G. Kl. I b 

Ala B. Kl.  I b 

Emilka W. Kl. II a 

Hania Cz. Kl. II a 



09/10 2022   

KONKURS ,,MAM TALENT” 

W dniu 10.10.2022 
r. po raz kolejny w 
świetlicy szkolnej od-
był się pokaz młodych 
talentów. Świetliczaki 
prezentowały swoje 
talenty rówieśnikom 
oraz jury. Był śpiew, 
taniec, aktorstwo i 
umiejętności gimna-
styczne. Niełatwo 
było wybrać najlepsze 
wykonanie. 
Swój głos miała rów-
nież publiczność, któ-
ra brawami nagra-
dzała talenty kolegów 
i koleżanek. 

Na szczególne wy-
różnienie zasługują: 
Ala Baran kl. I b, 
Maja Uciechowska 

i Zuzia Wojtyna kl. II c, Pola 
Charukiewicz kl. I b,  Hania 
Wójcik, Ala Sudnicka, Anastazja 
Oczkowska, Lila Baran, Michalina 
Pilch z kl. II b, Leon Kowalski 
oraz Filip i Kacper Kogut  
z kl. II b 
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,,MAM TALENT” 

Niełatwo było 
wybrać najlep-
sze wykonanie. 
Swój głos miała 
również pu-
bliczność, która 
brawami nagra-
dzała talenty 
kolegów i kole-
żanek. 
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W ŚWIETLICY SIĘ NIE NUDZIMY 
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W ŚWIETLICY SIĘ NIE NUDZIMY 
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W ŚWIETLICY SIĘ NIE NUDZIMY 
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