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UŚMIECHNIJ SIĘ
Tata mówi do Jasia:
Najlepszym prezentem od ciebie dla mnie będą twoje dobre stopnie.
- Nic z tego tatusiu, już ci kupiłem skarpetki.

***
Mama pyta swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.
***
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni kiedy śpię.

***
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!

ŚWIETLICOWE WIADOMOŚCI
NASZE PANIE
Świetlica szkolna mieści się w obu budynkach naszej szkoły: przy ul. Dekerta 1 oraz przy ul.
Józefowskiej. Pracują tutaj :
Pani kierownik Anna Glinkowska
wychowawcy
Joann Bochynek
Joanna Dziuba
Monika Matysiok
Ewelina Zbrońska- Langner

W NASZEJ ŚWIETLICY...
We wrześniu w świetlicy odbył się konkurs plastyczny pod hasłem "Liść fiu-fiu, nie z tej
ziemi". Powstały bardzo ciekawe prace, wszyscy się bardzo starali. Konkurs wygrały trzy
dziewczynki:
-Anna Olczyk kl. I c,
-Hiacynta Gazek kl . I c.
*****
Dnia 19.10 .2011r. miała miejsce w świetlicy UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA
ŚWIETLICZAKA uczniów klas I-II. Aby stać się pełnoprawnym "uczniakiemświetliczakiem" dzieciaki musiały wykazać się sprawnością w wielu różnych dziedzinach.
Było kilka konkurencji sportowych. Uczniowie układali puzzle, śpiewali, tańczyli, rysowali .
Wszystko odbyło się w miłej atmosferze, każdy dobrze się bawił, było wiele śmiech i dobrej
zabawy. Uczniowie zasłużyli na to aby zostać pełnoprawnymi członkami świetlicy szkolnej i
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
*****
Miesiąc październik to miesiąc opieki nad zwierzętami. W związku z tym w naszej świetlicy
organizowany jest konkurs plastyczny "Przyjaciel zwierząt". Uczniowie projektują ordery
związane z opieką nad zwierzętami. Najlepsze prace zostaną zawiezione dla pracowników
schroniska dla bezdomnych zwierząt, w podziękowaniu za ich trudną pracę. Autorzy prac
również będą mogli odwiedzić schronisko. W kolejnym numerze gazetki dowiecie się kto
wygrał w konkursie.
*****
Pani kierownik Anna Glinkowska wraz z wychowawcami organizują w świetlicy szkolnej
ZBIÓRKĘ POKARMÓW I INNYCH ARTYKUŁÓW DLA BEZDOMNYCH PSÓW I
KOTÓW ZE SCHRONISKA. Następnie zebrane datki zawozimy do schroniska. Uczniowie
naszej szkoły chętnie przynoszą pokarm dla zwierzaków bo wiedzą ,że należy pomagać
innym. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

ZAPROWADŹ KOTKA DO MOTYLA

POKOLORUJ OBRAZEK

DANUTA GELLNEROWA
"JESIEŃ U FRYZJERA"

Przyszła jesień
do fryzjera:
- Proszę mną się zająć teraz!
Lato miało włosy złote,
ja na rude mam ochotę.
No, bo niech pan
spojrzy sam,
rudo tu i rudo tam...
Mówi fryzjer:
- Rzeczywiście!
Dookoła rude liście,
ruda trawa, rude krzaki,
chyba modny kolor taki.
Szczotka,
grzebień,
farby fura,
już gotowa jest fryzura.
Woła jesień: - W samą porę!
Płacę panu muchomorem!

JESIENNE KOMPOZYCJE

Takie piękne jesienne kompozycje możecie wykonać samodzielnie.
Zbieracie liście, odbijacie je na czerwonych, żółtych, pomarańczowych i
brązowych kartkach, a potem wycinacie i flamastrem obrysowujecie
kontury.

*****
Innym pomysłem na takie kolorowe kompozycje jest wykonanie kilku
fotografii np. las jesienią, jezioro czy inny kolorowy krajobraz. Mogą to być
zdjęcia jesienne na , których jesteście wy lub wasza rodzina.

