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ABC   
ŚWIETLICY 

Pani Jesień 
 

 

Pani Jesień las maluje kolorami 

liście złocąc i czerwieniąc. 

Sad obdarza owocami  

gruszkami i jabłkami. 

Pomarańczowe dynie  

dzieci w koszach niosą. 

Ludziki z kasztanów w gościnę  

zaproszą. 

Łąki fioletowym wrzosem się  

mienią. 

Niedźwiedzie gawry szykują, 

A bociany odlatują. 

Kolorowa Pani Jesień  

Słońce i mgłę  nam przyniesie. 

Kalina Sujka kl. III c 

Liwia Kowalska kl. III b 
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MŁODE TALENTY 

Ryś Rysio ścigał się z bobrem Borysem. Bardzo chciał wygrać. Ścigali się po całej leśnej polanie.  
W trakcie wyścigu Borys się potknął o kłodę. Ryś nie zostawił Go. Był sprawiedliwy, pomógł mu, po-
tem razem dobiegli do mety. Ryś był troszeczkę szybszy. Jednak bóbr nie wrócił z pustymi rękami. 
Ryś zaproponował, żeby wygrana była nagrodą dla obu. 

Julia Juruć kl. III c 

Był sobie słodziak  Królik. 
Kicał sobie na łące i spotkał 
Sowę. Z Sową była reszta 
słodziaków. Tak powstał 
Gang Słodziaków. 

Fabian Wysocki kl. III c 

Niko Czerniak kl. III b 

Remigiusz Strzałkowski kl. I b Emilka Wilkos kl. I b 

Amelka Surowska kl. I b Julia Ślemp kl. I b 

Ola Makarewicz  
 kl. I b 
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Amelka Surowska kl. I b Paweł  Łuczak kl. I b 

Natalia Szymańska  kl. I b Hania Frydel kl. I b 

Natalia Szymańska kl. I b 
Joanna Kulig kl. II b 

O sowie Zosi,  

która chciała pójść do szkoły. 
 

Rozdz. I 

Gdy Zosia była mała, mama czytała jej histo-
rie o mądrych sowach. Zosia  postanowiła, 
że gdy dorośnie, chce być taka jak one. 

Mamo! - mówiła Zosia—chcę być „sowa mą-
dra głowa”. Mama zapisała więc córkę do 
szkoły. 

Rozdz. II 

Gdy nadszedł wymarzony wrześniowy pora-
nek sowa Zosia obudziła się w cudownym 
nastroju, w swojej przytulnej dziupli. Poszła 
do kuchni, gdzie czekały na nią złowione 
przez mame gryzonie. Zjadła je ze smakiem, 
a później ubrała się w żółtą sukienkę i czer-
wony płaszczyk.. Uczesała niebieską szczot-
ką swoje piórka i włożyła czerwony berecik. 
Tak ubrana wyleciała na spotkanie ze szkołą. 
Huczała sobie po drodze: hu hu hu hu jak 
fajnie iść do szkoły hu hu.– myślała Zosia. 

Rozdz. III 

Kiedy Zosia stanęła na progu szkoły była 
przerażona i szczęśliwa zarazem. Zosię zo-
baczyła pani Sarna i zaprowadziła ją do kla-
sy. Wszystkie miejsca były pozajmowane 
przez: bobra, rysia zająca, jeża i lisa. Tylko 
jedno było wolne. Sowa usiadła więc koło 
zająca. Pani rozdała kartki i powiedziała, że 
trzeba napisać  o wakacjach.. Był tylko je-
den problem, Zosia nie umiała pisać. Tylko 
ona. Kiedy przyszła jej kolej—sówka rozpła-
kała się. Pani ją pocieszyła, ze nic nie szko-
dzi i że może je narysować. Zosia narysowa-
ła góry i morze. Nikt nie wiedział, że sowa 
umie rysować najładniej z całej klasy. Gdy 
namalowała rysunek, wszyscy się nim za-
chwycili. Na przerwie Zosia zapytała zającz-
kajak ma na imię.—Jestem Zuza—
odpowiedział zając. Zuzia okazała się dobrą 
koleżanką. 

Rozdz. IV 

Kiedy Zosia wracała ze szkoły pomyślała, że 
niepotrzebnie się bała, bo szkoła to super 
miejsce! Można w niej zdobyć dużo przyja-
ciół. Później tata zabrał ją  na lody. Przed 
snem sówka wspomniała ile razy tego dnia 
była szczęśliwa. Ten dzień był jednym z naj-
lepszych w jej życiu. 

Kalina Sujka kl. III c 
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Ola Kaliciak kl. I b Amelka Kasperek kl. II b 

Hanna  Aleksander Wolny kl. I a 

Lena Wolna kl. II b 

Florentyna Oczkowska kl. II b 

To był wielki wyścig.  

-Biegniemy po lesie –powiedział ryś. 

- Dobrze –powiedziała sowa.  Ścigali się po lesie.  
Ryś biegł, a sowa leciała. Wyścig był długi. Do wyścigu 
dołączył lis Lucek. Ścigali się 1 godz. i 30 min. Wy-
grali ryś i lis, a sowa zajęła drugie miejsce. W nagro-
dę były maliny i porzeczki. 

Oliwia Plewka kl. III c 

Joanna Kulig kl. II b 
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WARSZTATY RODZINNE 

W czwartek  25.10.2018 r. w naszej świetlicy odbyły się warsztaty 
dla dzieci i rodziców pt.  „Jesienny zaułek”. Z wielobarwnych liści, 
suszonych kwiatów, nasion wykonano różne dekoracje jesienne.  
Powstały cudne jeże  z nasion i liści, a także z masy solnej. Piękne 
jesienne obrazki. Było gwarnie, kolorowo i rodzinnie. Jesień wcale 
nie musi być szara i smutna. Daje nam wiele możliwości na spędza-
nie czasu  wolnego w świetlicy, gdy plucha za oknem.  Dziękujemy 
wszystkim za wspólnie spędzony miło czas. 
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JESIEŃ 

Natalia Jarosz kl. II a Lila Pilch kl. I c 

Julia Martins—Reis kl. I c Marta Michalska kl. I c Hania Pawlik kl. II a 

Sara Zielińska kl. III b Helenka  Kaczmarczyk kl. I c Maja Grudzień kl. IV b 
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Marcel Połczyk kl. III b 

Iga Winiarz kl. II b Jadzia Machoń kl. II b 

Lena Wolna kl. II b Szymon Jankowski kl. II c 

Nikodem Głąb kl. III a 

Magdalena Bobrowska kl. II c 

Jesień 

Pada deszczyk pada 

Za oknami plucha 

Skaczą dzieci po kałużach 

Żadna noga nie jest sucha. 

Parasole kolorowe 

Okrywają szczelnie głowy. 

Pani Jesień łąkę całą liśćmi złoci. 

Dynie rosną coraz większe. 

Wiewiórki orzechy zbierają i się cieszą 

Czasem jest ciepło, a czasem pada. 

Wszystko lśni kolorami czerwonymi  
i żółtymi 

Magda Madera kl. II c 
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PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 
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MAŁE DZIECI O WIELKICH SERCACH 

„WOLONTARIAT szkolny- Razem możemy więcej” rozpoczął nowy rok szkol-
ny nową akcją „Wyprawka szkolna dla dzieci w Afryce”. 

Jak zawsze nasi uczniowie spisali się na medal. Z dnia na dzień pojawiały się: 
ołówki, kredki, farby, zeszyty, długopisy… 

Chęć wsparcia i pomocy naszych uczniów dla dzieci w Afryce była ogromna. Po 
raz kolejny  udowodniły nam, że razem możemy więcej. 

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach!!! 
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NAUCZYCIEL 

Liwia Kowalska kl. III b 

 

1. Nauczyciel powinien być miły. 

2. Nauczyciel powinien być wyrozumiały. 

3. Nauczyciel powinien nas rozumieć. 

4. Nauczyciel powinien być uprzejmy. 

5. Nauczyciel pomaga nam w zdobywaniu wiedzy. 

6. Nauczyciel uczy dzieci cierpliwości. 

7. Nauczyciel powinien być zabawny. 

8. Nauczyciel powinien być kochany. 

9. Nauczyciel dużo wie o świecie. 

10. Nauczyciel dużo umie. 

Natalia Jarosz kl. II a 

Hania Szewczyk kl. II a 

 Oliwia Górka kl. I c Natalia Jarosz kl. II a 

Natalia Jarosz kl. II a 
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Natalia Jarosz kl. II a Liza Kaplinska kl. III b Michelle Chmielewska kl. II a 

Zosia Frydel kl. II a 

Wojtek Zawadzki kl. II a Hania Szewczyk kl. II a Zosia  Frydel kl. II a 

1. Nauczyciel jest miły. 

2. Nauczyciel  nas rozumie. 

3. Nauczyciel umie dużo rzeczy. 

4. Nauczyciel pomaga dzieciom w nauce. 

5. Nauczyciel ma dużą wiedzę. 

6. Nauczyciel uczy dzieci  cierpliwości. 

7. Nauczyciel zna mnożenie. 

8. Nauczyciel dużo wie o świecie. 

9. Nauczyciel jest zabawny. 

10. Nauczyciel zna i umie dużo rzeczy. 

11. Nauczyciel rozumie nas. 

12. Nauczyciel kocha dzieci. Hania Szewczyk kl. II a 
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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 

KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA 

 

-KTO TY JESTEŚ? 

           -POLAK MAŁY. 

-JAKI  ZNAK TWÓJ ? 

             -ORZEŁ BIAŁY. 

-GDZIE TY MIESZKASZ? 

              -MIĘDZY SWEMI. 

-W JAKIM KRAJU? 

               - W POLSKIEJ ZIEMI. 

-CZEM TA ZIEMIA? 

                -MĄ OJCZYZNĄ. 

-CZEM ZDOBYTA? 

                -KRWIĄ I BLIZNA? 

-CZY JĄ KOCHASZ? 

                 -KOCHAM SZCZERZE. 

-A W CO WIERZYSZ? 

                 -W POLSKĘ WIERZĘ. 

-COŚ TY DLA NIEJ? 

                 -WDZIĘCZNE DZIECIĘ. 

-COŚ JEJ WINIEN? 

                  -ODDAĆ ŻYCIE. 

 

Władysław Bełza 

Konrad Głąb kl. III a 

Liwia Kowalska ll. III b 

Kalina Sujka  kl. III c 

Aron Borski kl. III b 
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1. 11-go dnia tego miesiąca ob-
chodzimy Narodowe Święto Nie-
podległości 
7. był nim Józef Piłsudski 
8. nad głową orła 

2. styczniowe lub warszawskie 
3. drugi, obok białego, kolor pol-
skiej flagi 
4. w polskim godle 
5. Mazurek Dąbrowskiego 

Pionowo: Poziomo: 

Rozwiąż krzyżówkę. 



Gazetkę redagowali:  Kalina Sujka kl. III c, Oliwia Plewka kl. III c, Hania Szewczyk 
kl. II a, Natalia Jarosz kl. II a 

Opiekun gazetki: Anna Kurzydło 
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Pokoloruj 


