


WRZEŚNIOWE  I  PAŹDZIERNIKOWE   MIESIĄCE   W   NASZEJ  
ŚWIETLICY

Zgodnie z naszym świetlicowym hasłem:

„Nudzie wstęp surowo wzbroniony ” w miesiącach wrześniu    
i październiku uczniowie naszej szkoły nie leniuchowali                    
w świetlicy. Dzieci chętnie wykonywały różne prace plastyczne     
i brały udział w zajęciach zorganizowanych przez 
wychowawców. Dzięki temu uczą się współpracy, dzielenia z 
innymi, kulturalnego wyrażania własnego zdania, właściwego 
zagospodarowania czasu wolnego, przestrzegania zasad 
kultury i dobrego wychowania. 



Uczniowie brali udział w zajęciach o tematyce dotyczącej 

ekologii: „Sprzątanie świata” i „Elektrośmieci to nie są 

zwykłe śmieci”. 



Elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci.

Uczniowie świetlicy uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji:

„Moje miasto bez elektrośmieci”.



NASZE   PRACE 



NASZE      ŚWIETLICOWE       ZASADY



Korzystaliśmy z pięknej, jesiennej pogody… 
każdy na swój sposób…





Tworzyliśmy  prace o tematyce  

jesiennej



Idealny pomysł na jesienny dzień – 

spróbowanie czegoś nowego. 





ŻEBY ZDROWYM BYĆ TRZEBA 
ZDROWO ŻYĆ



Na zajęciach świetlicowych rozmawialiśmy na temat 
zdrowego odżywiania. Wykonaliśmy piękne prace plastyczne 
i dowiedzieliśmy się co jeść i jak jeść, by być zdrowym.



Do naszej świetlicy nuda nie 
ma wstępu …



WAŻNE WYDARZENIA ŚWIETLICOWE

30 września obchodziliśmy 
Dzień Chłopaka. Dziewczynki złożyły 
chłopcom życzenia oraz wręczyły im 
drobne upominki. Wszyscy spędzili 
ten dzień bardzo aktywnie. Chłopcy 
mieli okazję wziąć udział                           
w wesołych grach, zabawach                        
i konkursach. Aktywnościom 
towarzyszyły wielkie emocje, 
zaangażowanie i atmosfera świetnej 
zabawy. 





Spotkanie z Panem Markiem Pysiem – aktorem 
teatralnym i filmowym.

W świetlicowym gronie dzieci 
powitały znanego aktora 
Pana Marka Pysia, który przedstawił 
wersję „Balladyny’’ w swoim 
nowatorskim wykonaniu.

Dodatkowo nasz gość przeprowadził 
warsztaty teatralne, w czasie których udzielił 
uczniom kilka wskazówek dotyczących 
recytacji i interpretacji tekstów. 

Dzieci miały możliwość przeprowadzenia 
wywiadu z aktorem.



Prace plastyczne przy użyciu soku malinowego



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
2020

Jest w każdym naszym słowie,              
a słowa są najprostsze - chleb, 
mama, dom gościnny, i Wisła,              

i Mazowsze.  
I jest w czerwieni maków,                   

i w białych kwiatach wiśni,                 
w piosenkach wszystkich ptaków        

i w każdej naszej myśli.  
W mazurku chopinowskim,                  
i w czarnym węglu Śląska,                     

i tu, gdzie serce mówi,                        
że to jest właśnie Polska.

Wanda Chotomska „Twój dom”



„Pocałunek złożony 
na ziemi polskiej 
ma dla mnie sens 
szczególny.          
Jest to jakby 
pocałunek złożony 
na rękach Matki –
albowiem Ojczyzna 
jest naszą matką 
ziemską”.

Jan Paweł II



W świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia związane z akcją „Szkoła pamięta”. 

Na przestrzeni wielu lat istnienia naszej szkoły pojawiły się osoby godne tego, aby ocalić ich od 
zapomnienia. Na szczególną pamięć zasługują:

Pan Kazimierz Sowa, który był pod dowództwem gen. Władysława Sikorskiego i działał wśród Polonii           
w Chicago oraz został przewodniczącym fundacji na cześć generała. Ze składek i datków Polonii powstała 
w Hyżnem Szkoła Podstawowa, która jako pierwsza w Polsce otrzymała imię gen. Władysława Sikorskiego;

Pan Antoni Skrzypczak, pełniący dyżur w czasie tragedii w Gibraltarze, podczas której doszło do 
tragicznej śmierci generała.

Celem akcji było zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnowania pamięci o postaciach związanych              
z historią naszego miejsca.



Ważne jest również kultywowanie pamięci o nauczycielach i pedagogach, którzy kiedyś pracowali w naszej 
szkole.

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci i wspomnieniach Pani Stanisława Baran i Pani Maria Zimierowicz.





Przez zdalne nauczanie
znowu przeżyliśmy rozstanie.

Tęskniła za Wami szkoła
i Nasza świetlica wesoła.
I chociaż było Nas mało

to mnóstwo rzeczy się działo. 
Konkursy, tańce, zawody,

zawsze do śmiechu były powody!
Nadal tęsknimy za Wami szalenie,

i czekamy na szczęśliwe zakończenie
Wirus z koroną zostanie wyleczony,

i Wy wszyscy wrócicie znowu do szkoły!







Prace wykonane na kiermasz świąteczny













ZNOWU RAZEM…CZYLI BACZNOŚĆ 
I DO ZABAWY MARSZ 









ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ BABCI I DZIADZIA
Każda Babcia była małą dziewczynką,
Każdy Dziadek biegał za piłką .
Chodzili do szkoły, potem dorastali,
Mieli piękne marzenia, ciężko pracowali,
Wychowywali swoje dzieci...
A czas leci, leci, leci.

Dzisiaj na pociechę mają
Wnuki, które je kochają!



"... W KARNAWALE, 
W KARNAWALE...,

WIELKIE BALE,  
WIELKIE BALE..."

• W naszej szkolnej świetlicy odbyła się zabawa karnawałowa. 

Oprawę balu, dekoracje i maski dzieci przygotowały same. 

Uroczystość uświetniła wizyta zaproszonych gości:

Pani Anny Cichockiej – choreograf w FlowDance Akademia tańca

instruktor tańca, która poprowadziła z dziećmi zajęcia taneczne. 

Pani Jagody Sobczyk - Jamrozik - instruktor tańca 

w Podkarpackim Centrum Tańca, która wprowadziła dzieci 

w tajniki hiszpańskiego tańca - Paso doble.

• Wszystkim podobało się bardzo, co było widać i słychać na całą 

szkołę.

•









ZGODNIE Z MOTTEM ŚWIETLICY NUDA NIE 
MA DO NAS WSTĘPU…









TO NIE ZAJĘCIA TANECZNE TYLKO LEKCJA 
HISZPAŃSKIEGO  OLE!



WIOSNA W NASZEJ ŚWIETLICY
Ot, już wiosenka, 

Wraca wesoła (…)

Słonko przygrzewa,

Wciąż promieniście;

Śmieją się drzewa,

Spod pęków liści.

I już, o dziatki,

Za dni niewiele;

Trawka i kwiatki,

Łąkę zaściele.





W świetlicy odbyły się zajęcia pod hasłem: "Mój przyjaciel ma autyzm".

Poznaliśmy bliżej tematykę autyzmu, oglądaliśmy filmy edukacyjne i tworzyliśmy niebieskie motyle. Biorąc udział
w zabawach sensorycznych pt: "Zaburzone zmysły„ mieliśmy okazję doświadczyć, jak świat odbierany jest przez osoby
z autyzmem. W ramach zajęć zaprosiliśmy Panią Jadwigę Bembenek, która uwrażliwiała nas na potrzeby innych, tłumacząc,
że INNY nie znaczy gorszy, a to czego najbardziej potrzebuje nasz przyjaciel autystyk to - ZROZUMIENIE, TOLERANCJA,
EMPATIA I SZACUNEK.







MAGICZNY DYWAN ZABIERA NAS    
DO BAJKOWEJ KRAINY







Wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze 
życzenia płynące prosto z serca.





Piękna i słoneczna pogoda pozwalała nam 
bawić się na świeżym powietrzu.







W szkolnej świetlicy główki pracują, a kiedy się zmęczą 
zabawą zajmują 











ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym            
i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie”.

Paulo Coelho















SPOTKANIE 
ZE SPORTOWCEM

Pan Tomasz Bała-piłkarz 
Cracovii rozmawiał z nami       
na temat zdrowej diety 
zawodników, trenowania                
oraz kariery sportowej.



W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej: „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć” braliśmy udział
w zajęciach wyciszających i relaksacyjnych. Pani Gabriela Świerczek prowadziła z nami ćwiczenia oddechowe
i rozciągające przy muzyce. Spotkaliśmy się również z Panią pielęgniarką szkolną, która przedstawiła nam zasady
profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia.









Z okazji „Dnia Ojca” składamy naszym tatom życzenia, 
dziękując im za opiekę i wsparcie, jakie od nich otrzymujemy.



NADSZEDŁ CZAS UPRAGNIONEGO 
ODPOCZYNKU WAKACYJNEGO!

Życzymy wszystkim  zdrowych, 

bezpiecznych i udanych wakacji.


