
 

 

 

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” 

W ramach akcji edukacyjnej „Bezpieczna droga do szkoły" odbyły się liczne spotkania 

z funkcjonariuszami prawa. 14 i 28 września dzieci z naszych świetlic miały okazję gościć 

przedstawicieli policji: st. asp. Artura Lipca z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej 

Policji w Warszawie oraz sierż. szt. Dominikę Dąbrowską funkcjonariuszkę z Komendy Rejonowej 

Praga Północ VI, zaś 20 września strażnik miejski Pan Krzysztof Gorzelniawski odwiedził nasz 

oddział przedszkolny oraz klasy 1E i 1H.  

 

15 września obchodziliśmy w naszej świetlicy Międzynarodowy Dzień Kropki. 

Mała kropka, może dwie, a obrazek stanie się. 

Inspiracji, co niemiara mała Vashti nam dodała,   

we własne siły uwierzyła, innym także to radziła. 

Bowiem każdy talent ma, tylko może jeszcze go nie zna. 

Przekazuje nam przesłanie, bo jest wzorem dla każdego,  

Uwierz w siebie mój kolego!  

 

Wrzesień w świetlicy 



„KASZTANOWY ZAWRÓT GŁOWY” 

Piękna jesień, mnóstwo darów niesie.  

Swym bogactwem wciąż zachwyca, wie już o tym okolica, 

A w świetlicy dzieje się… 

W dniach 20.09.2017–06.10.2017  konkurs wielki odlotowy 

„Kasztanowy zawrót głowy” na który wpłynęło 21 prac dzieci   

z klas I-III spośród 

których jury wyłoniło aż 

sześciu zwycięzców. 

. 

 

 

„BAL POD 

JESIENNĄ CHMURKĄ” 

Jesień przyszła każdy wie, i się z nami bawić chce.  

Oddział przedszkolny oraz klasy 1E i 1H odwiedziła, bo ich 

bowiem 21 września na wielki bal zaprosiła.  

Kasztanowo, owocowo, każdy bawi się tu zdrowo.  

Już na tańce przyszła pora, nikt nie czeka do wieczora.  

Na „Bal pod jesienną chmurką” zapraszamy i humory dobre mamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ŚWIĘTO CHLEBA” 

Upiec chleb nie łatwa sprawa, dla dzieciaków to zabawa.  

Wszyscy o tym dobrze wiecie, że 27 września  

to Światowy Dzień Chleba jest przecież.  

I my także świętujemy – różne smaki poznajemy,  

jakie chleba są rodzaje, oczywiście jak powstaje,  

ile pracy to kosztuje i ilu ludzi nad tym pracuje. 

 

 

  



Zajęcia związane ze „Świętem chleba”  

odbyły się we wszystkich salach świetlicowych:  

od Oddziałów Przedszkolnych do klas siódmych.  

 

 

 

 

 

 


