
MAJ W ŚWIETLICY 

 

NASZĄ PASJĄ JEST SZTUKA 

Jak co roku w kwietniu w naszej świetlicy został przeprowadzony 

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Naszą pasją jest sztuka”. 

Tematem przewodnim były Obrazki z historii Polski. Napłynęło wiele 

prac, a co za tym idzie komisja miała bardzo trudne zadanie wyłonienia 

zwycięzców. Po dość burzliwych obradach wyłoniono laureatów kursu 

w dwóch kategoriach wiekowych, mianowicie: 

 Kategoria oddziały przedszkolne i klasy: 

 

I miejsce – Lena Czubak – SP 318; 

II miejsce – Daria bukowiecka – SP 342;  

III miejsce – Kacper Łuzak – SP 88; 

 

Wyróżnienie – Hannakępa – SP 28; 

Wyróżnienie – Paulina Kulewska SP 335; 

 

Wyróżnienie kierownika świetlicy – Julia Matysiak – SP 242. 

 

 Kategoria klasy II – III: 

 

I miejsce – Hanna Aleksjejuk – SP 31; 

II miejsce –Anna Kreczmańska – SP 318; 

III miejsce –Jagoda Sosnowska – SP 31; 

 

Wyróżnienie – Aleksandra Baryłka – SP 342; 

Wyróżnienie – Nikola Kornemon – SP 28; 

Wyróżnienie – Albina Dudeczenko – SP 84; 

 

Wyróżnienie kierownika świetlicy –  Liliana Fijałkowska – SP 318. 

 

08.05.2018r. w Filii Szkoły Podsatawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Marcina Szancera w Warszawie 

mieszczącej się przy ul. Topolowej odbyła się uroczysta gala wręczenie nagród uświetniona jak zwykle krótkim występem 

artystycznym pt. „Historia w Piosence” przygotowanym przez dzieci z naszej świetlicy.  

Wszystkim  Gratulujemy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 



DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK 

 Pracujący w bibliotekach panie i panowie to prawdziwi bajarze, 

o których rzadko mówimy… jak powszechnie wiadomo są to 

niezwykli ludzie snujący ciekawe opowieści, rozbudzający naszą 

wyobraźnię, wprowadzający w magiczny świat książek 

i rozbudzający w nas do nich miłość. W celu uczczenia tak 

ważnych osób pokazujących nam kolorowy świat książek, 

w naszej świetlicy 8.05.2018r. obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza 

i Bibliotekarki. 

.  

 

 

 

 

A WRĘCZENIA NAGRÓD IV PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI 

DZIECI I MŁODZIEŻY DEBIUTY – „BROŻKA KULTURY” 2018 

16.05.2018r. wzięliśmy udział w uroczystej gali wręczenia nagród i dyplomów IV 

Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Debiuty – „Brożka Kultury” 2018. Nasze 

reprezentantki zdobyły zaszczytne miejsca w czołówce utalentowanych dzieci i młodzieży 

z terenu Warszawy. 

 W kategorii wokalnej – Katarzyna Mogielnicka zdobyła zaszczytne 

I miejsce otrzymując statuetkę, dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

 W kategorii recytatorskiej – Emilia Nowak zajęła zaszczytne II miejsce 

zdobywając statuetkę oraz nagrody rzeczowe. 

Z naszych przedstawicieli jesteśmy bardzo dumni.  

Laureatkom GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIEŃ OGÓRKA 

 

W naszych świetlicach 17.05.2018r. obchodziliśmy Święto Ogórka. Na zajęciach dzieci poszerzały 

swoją wiedzę odnośnie walorów odżywczych i pielęgnacyjnych ogórków, ich uprawy oraz 

zastosowania nie tylko w gastronomii. Dużym powodzeniem cieszyło się „świetlicowe SPA”. 

Nie obyło się także bez degustacji. Uczniowie mieli możliwość ukiszenia ogórków oraz 

zrobienia sałatki ogórkowej. 

 

 

 

 

 

 

 

III EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MŁODE TALENTY, 

23 kwietnia 2018 reprezentacja z naszej świetlicy wzięła udział w III Edycji Międzyszkolnego Konkursu Młode 

Talenty, organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Nasza Szkoła” im J. Korczaka oraz Białołęcki Ośrodek 

Kultury. Udział w konkursie wzięliśmy w dwóch kategoriach:  

 soliści klas I – III – Katarzyna Mogielnicka w utworze „Kolorowy wiatr”;  

 zespoły wokalne klas I – III – grupa Świetliki 

w osobach: Katarzyna Mogielnicka, 

Patrycja Hebdzińska, Klaudia Szczepanik, 

Maja Wawrzaszek, Piotr Iwanowski, 

Marcin Motrenko w utworze „Królowie świata”. 

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie 

konkursu. 

 

 

 

 

 



PODRÓŻE MAŁE I DUŻE – AZJA 

 W ramach akcji „Podróże małe i duże” 24.05.2018r. 

w naszej świetlicy obchodziliśmy Dzień Azji. 

Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z różnymi 

krajami znajdującymi się na kontynencie azjatyckim, 

poznając ich położenie, symbole narodowe, kulturę 

oraz zabytki. Nie mogło także zabraknąć 

charakterystycznej kuchni azjatyckiej, doskonalenia 

umiejętności posługiwania się pałeczkami czy też kosztowania samodzielnie wykonanego sushi.   

 

 

 

 

 

 

IV MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS „MAM TALENT” 

Tradycją się stało, że co roku bierzemy udział w IV Międzyświetlicowym konkursie 

„Mam Talent”. 25.05.2018r. dzieci z naszej świetlicy zaprezentowały się z krótkimi 

występami artystycznymi: 

Emilia Nowak przedstawiła krótki monolog aktorski pt. „Spiąca Królewna”; 

Katarzyna Mogielnicka zaprezentowała piosenkę pt. „Pół kroku stąd”. 

Zespół w składzie: Marcin Motrenko, Maja Wawrzaszek 

oraz Klaudia Szczepanik wystąpili prezentując umiejętności 

wokalne w utworze „Ręce w górę.”  

Konkurencja była wysoka, jednak po burzliwych naradach wyłoniono zwycięzców, 

Emilia Nowak – II miejsce 

Katarzyna Mogielnicka – otrzymała wyróżnienie i rozdano nagrody. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali drobne upominki. Z naszych reprezentantów jesteśmy dumni!!! 

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA 

 

 Powszechnie wiadomo jak ważna 

i niebezpieczna jest praca strażaka, dlatego też 

w naszej świetlicy 29.05.2018r. uczciliśmy Międzynarodowy Dzień 

Strażaka. W tym dniu przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej 

z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 10 w Warszawie odwiedzili nas 

w szkole. Snując opowieści o trudach i zagrożeniach związanych 

z wykonywaniem swojej pracy zaprezentowali nam swój strój bojowy, 

sprzęt gaśniczy oraz wóz strażacki. Dodatkową atrakcją była możliwość 

przymierzenia stroju strażackiego, lanie wody z węza strażackiego, czy też 

możliwość zwiedzenia wozu strażackiego od środka. Za wizytę, oddanie 

i ciężką pracę, jak również dbanie o nasze bezpieczeństwo wszystkim 

strażakom serdecznie DZIĘKUJEMY!!!! 

 

 

 

 

 

 



 

DZIEŃ DZIECKA i DZIEŃ SPORTU 

 Jak co roku w naszej świetlicy świętowaliśmy Dzień Dziecka połączony 

z Dniem Sportu. Z tej okazji 29.05.2018r.przeprowadzone zostały liczne 

konkurencje sportowe na wszystkich poziomach świetlic. Niewątpliwie był to 

mile i aktywnie spędzony czas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


