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ABC   
ŚWIETLICY 

Maksymilian Mrożek kl. I c 

Kolorowe liście lecą 

Tam spadają, tu się mienią 

Kolorami aż tryskają 

Bo to jesień za oknami. 

 

Jesień, jesień przyszła wraz 

Z kasztanami pełnych blasku 

Więc ludziki kasztanowe 

Robię szybko—już gotowe! 

 

Słońce świeci za oknami 

Liść szeleści pod stopami 

I żołędzie lecą z drzew 

Bo ta jesień piękna jest. 

 

Więc nie smućmy się jesienią 

Bo to piękna pora jest 

Czasem tylko pada deszczyk 

Ale słońce świeci też. 

 

Paweł Łuczak kl. II b 
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JESIEŃ 

Chodzi Jesień. Patrzy sobie to na jeża, to na liście. Nagle skacze,  

niesłychane, prawie potknęła się o kamień! Potem widzi złego kruka. 

-Kto to taki? - mówi głośno. 

-Czy to sroka czy też sowa? 

- Kra, kra. Tak, tak! 

-Och przepraszam panie Kruku! 

-Nic się nie stało panno Jesień. Kra, zostańmy przyjaciółmi. 

- Tak, na zawsze panie Kruku. 

Magda Madera kl. III c 

Jesień otacza nas swymi kolorami, a kolory są 
piękne. Jest żółta, brązowa, złota, czerwona i  
pomarańczowa. Zwierzęta także pięknie wyglądają 
wśród spadających liści. Wiewiórki skaczą po 
drzewach, robią zapasy na zimę. Rosną grzyby,  
my też przygotowujemy się do zimy. 

Iwona Derda kl. III c 

Maja Jagiełłó kl. II c Liliana Pilch kl. II c Bobrowska Magdalena kl. III c 

Kuba Malik kl. I b 

 Iga Heimrot kl. II c 

Iwona Derda kl. Iii c 
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Hania Frydel kl. II b 

Hania Cieciura kl. II b Ola Kaliciak kl. II b 

 Julia Ślemp kl. II b 

Hania Feliks kl. I b Maja Kenig kl. I b Franciszek Chmielewski kl. I c 

Michalina Kaszubska kl. I c 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Kuba Plaskota kl. I a   

Zosia Wojtowicz kl.I c Maja Paulina Czech kl.I a 

Julian Gitlar kl. I a  Hania Feliks kl. I b 
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Bardzo lubię moją panią, bo jest mądra, ma poczucie humoru.. Ma  brązo-
we włosy, ładnie się ubiera., ma piękne pismo. Prowadzi śmieszne zajęcia. 

Jadzia Machoń kl. III b 

Lubię swoją panią, ponieważ jest uśmiechnięta i radosna i prawie nigdy 
nie krzyczy. Jest bardzo pomocna i bardzo mądra. Przez to, że jest mą-
dra, można się wiele od naszej pani nauczyć. 

Magda Reisig kl. III b 

 
Kornelia Tłuczek kl. I a Paulinka Czech kl. I a 

Maja Kaczmarczyk kl. I a Amelia Kasperek kl. III c Laura Bożentka kl. III b 

Magdalena Reisig kl. III b 
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JAK TU NIE KOCHAĆ PSZCZÓŁ 

Natalia Szymańska kl. II b 

Ania Konopacka kl. IIIc Iwona Derda kl. III c 

Emilia Opioła kl. III c Julia Ślemp kl. II b 

Magda Madara kl. III c 
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Dzieci z naszej świetlicy wykonały ilustracje pszczółek. Jak wiadomo pszczołom grozi wyginięcie, po-
nieważ w rolnictwie stosowane są środki, które pomagają roślinom, ale  szkodzą pszczołom. Pszczoły 
zapylają kwiaty na drzewach i różnych roślinach. Dzięki nim możemy jeść owoce. Pszczoły przynoszą 
do ula, w którym mieszkają  nektar z kwiatów i robią miód. Jest on bardzo zdrowy i pomaga nam na  
różne choroby. 

Magda Madera kl. III c 

Pszczoły to małe owady, które zapylają kwiaty. Nie można ich zabijać, ponieważ są one bardzo po-
trzebne. Ul to ich dom. Pszczoły wytwarzają  miód, a my go jemy. 

Dawid Cichosz kl. III c 

Pszczoły są zółto - czarne mają żądło. Nie wolno ich zabijać, bo one zapylają kwiaty.  Dzięki nim 
mamy owoce i miód. 

Mikołaj Glizia kl. III c 

Ela Nawrocka kl. II b 

Amelia Surowska kl. II b Hanna Frydel kl. II b 

Szymon Święs kl. II b 
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PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 

Jak co roku w naszej świetlicy odbyło się pasowanie na świetliczaka. Głównym 
celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych 
dzieci. Za nim to nastąpiło, musieli oni przejść test gotowości świetlicowej. 
Wszystkie zadania zostały wykonane znakomicie. 

Na zakończenie uczniowie przystąpili do ślubowania. Po złożeniu przysięgi każ-
dy otrzymał dyplom i drobny upominek. 
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MAŁE DZIECI O WIELKICH SERCACH 

Czekolada dla sąsiada 

 

Akcja  miała na celu podzielenie się słodkościami dzieci z PSP 14 z dziećmi z Domu Dziecka w Chmielowi-
cach i dziećmi z Domu Samotnej Matki w Grudzicach. Po raz kolejny uczniowie nie zawiedli. Pokazali, że 
potrafią się dzielić i mają wielkie serca. 
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KODOWANIE W ŚWIETLICY 

W świetlicy nigdy się nie nudzimy. Najbardziej lu-
bimy bawić się kubeczkami. Układamy wieże, odkry-
wamy zakodowane przedmioty, wyznaczamy trasy 
na macie do kodowania. Podczas tych zabaw czas 
szybko płynie. 
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DO SERCA PRZYTUL PSA 

Str. 11 

Pies najlepszym przyjacielem  człowieka 
- o tym przekonują się codziennie człon-
kowie Opolskiej Grupy Poszukiwawczo- 
Ratowniczej. Po raz kolejny, mieliśmy 
przyjemność gościć w świetlicy szkolnej 
przedstawiciela tej grupy wraz ze swoimi 
podopiecznymi. Podczas tego spotkania 
uczniowie dowiedzieli się o trudnej i nie-
bezpiecznej pracy ludzi i psów. Tego dnia 
podsumowaliśmy zakończenie szkolnej 
akcji zbiórki karmy dla bezdomnych psów 
i kotów. Zebraną karmę przekazaliśmy do 
kluczborskiego przytuliska/hoteliku dla 
porzuconych psów i kotów. 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom 
za pomoc w zbieraniu karmy. Maja Jagiełło kl. II c 

Ela Nawrocka kl. II b 

Julia Ślemp kl. II b 
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OPOLE W RYTMIE ŻYCZLIWOŚCI 
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ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

Str. 13 

Bardzo lubię czytać  książki, dlaczego?  Są wciągające i uczą wiele! Moja ulubiona książka to „Nudzimisie”. 
Kiedy zaczynam czytać ,to nie umiem skończyć. Najbardziej podobała mi się przygoda jak Kuba i Gacek łapali 
gwiazdy. 

Marta Piech kl. II b 

Najbardziej lubię oglądać bajki w telewizorze. Moją ulubioną bajką są  „Muminki”. Powstała ona w Finlandii. 
Napisała ją autorka Tove Jansson.  Bardzo lubię tą bajkę oglądać. 

Amelka Kasperek kl. III b 

Moją ulubioną postacią z bajek jest „Pan Kleks”. Lubię tą postać, ponieważ umie on dużo rzeczy i ma własną 
akademię.  Akademia ta jest otoczona wysokim murem. W tym murze znajdują się furtki do innych bajek. Pan 
Kleks ma kolorowe piegi i uczy innych przedmiotów niż w świecie prawdziwym. 

Adam Nawrocki kl. III a 

Moja ulubiona książka, to „Raz, dwa, trzy Piaskowy Wilk. Bardzo lubię tą , bo opowiada o ciekawych przygo-
dach piaskowego wilka i dziewczynki o imieniu Karusia.  

Milena Kuźniak kl. IIIb 

„Balerina” to bajka, która opowiada o jedenastoletniej dziewczynie Felicji, która marzy o tym, aby zostać ba-
lerina. Razem z najlepszym przyjacielem Wiktorem ucieka z domu dziecka do Paryża. Balerina spotyka na swo-
jej drodze dawną gwiazdę baletu, która pomaga jej w nauce tańca. Wielkie plany małej Felicji może pokrzyżo-
wać podstępna Kamila. Bajka jest historią o spełnieniu marzeń. Jednak trzeba  pracować, aby się spełniły. 

Florentyna Oczkowska kl. III b 

Moją ulubiona bajką jest „Król Lew”. Film opowiada o losach Simby, młodego lwa, który niesłusznie został   
oskarżony o śmierć ojca. Władzę w królestwie obejmuje Skaza. Po paru latach Simba spotyka dawna przyja-
ciółkę, która mówi mu o kłopotach w królestwie. Simba wraca do ojczyzny aby odzyskać zabrany mu podstępem 
tron. 

Magdalena Reisig kl. III b 

Moja ulubiona bajka to „Smerfy”. Jest ona śmieszna i zabawna. Najbardziej lubię Gargamela, ponieważ jest 
niezdarny i bardzo zabawny. Smerfy również są śmieszne, szczególnie Ważniak. Zawsze wprowadza najwięk-
szy zamęt w całej wiosce. Smerfy nigdy się nie nudzą, zawsze mają wiele ciekawych przygód. 

Julia Sokołowska kl. III b 

Lubię bajkę pt. „Królewna Śnieżka”, ponieważ bohaterka przyjaźni się  ze wszystkimi zwierzętami w lesie.  
Jest tam także zła królowa, ale  prześlicznie wygląda. Bajka ta bardzo misie podoba, ponieważ występuje tam 
staruszka, która daje Śnieżce zwyczajne jabłko, a nagle okazuje się ono zatrute. Bajka po prostu  jest świet-
na. 

Lena Wolna kl. III b 



Gazetkę redagowali:   kl.  I a,  kl.  I c,  kl.  III b 

Opiekun gazetki: Anna Kurzydło 
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NASZE ULUBIONE BAJKI 


