
MARZEC W ŚWIETLICY 
 

ZIMOWY PEJZAŻ 

01.03.2018r. został rozstrzygnięty miedzyświetlicowy konkurs „Zimowy pejzaż” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 366 w Warszawie. Nasze podopieczne 

zostały jego laureatkami - zajmując I i III miejsce. Uczennica klasy I F – Alicja Rembisz 

zdobyła I miejsce, zaś Marianna Iakomino uczennica klasy III E – III miejsce.  Jesteśmy 

bardzo dumni z naszych dziewczyn i serdecznie im GRATULUJEMY!!! 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ IRLANDZKI 

15.03.2018r.  w ramach akcji „Podróże małe i duże” tym razem wybraliśmy 

się do Irlandii – zielonej wyspy, świata leprikonów. Poznaliśmy symbole 

narodowe Irlandii, legendy, położenie 

geograficzne, klimat i oczywiście 

charakterystyczne dla tego kraju smaki. 

 

 

 

 



 

 

IV DZIELNICOWY TURNIEJ WARCABOWY 

 

 

Na przełomie lutego i marca w naszych świetlicach klas  

0 – III odbyły się eliminacje do IV Dzielnicowego 

Turnieju Warcabowego. Najlepsi z poszczególnych poziomów 

22.03.2018r. godnie reprezentowali naszą świetlicę, zdobywając: 

 

 

III miejsce – na poziomie Oddziałów Przedszkolnych 

                       – Szymon Prokulski 

II miejsce – na poziomie klas I – Damian Tomasik  

III miejsce – na poziomie klas II – Szymon Tylutki 

III miejsce – na poziomie klas III – Mikołaj Kurowski 

Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!!! 

 

 

 

 

 



Wiosenna parada 

Z okazji powitania wiosny 22.03.2018r. 

w naszej szkole odbyła się WIOSENNA 

PARADA, w której oczywiście świetlica 

brała czynny udział. Przyozdobieni 

w różnobarwne elementy strojów 

wiankami, kapeluszami, pelerynami  

i głośnymi instrumentami witaliśmy 

wiosnę.  

Światowy dzień wody 

„Zdrowa woda sił nam doda”  w dniu 22.03.2018r. w naszej świetlicy odbył y się 

zajęcia tematyczne „Od kropelki do kropelki”, na których to dzieci dowiedziały się jak 

ważna jest woda dla  nas i dla naszego 

środowiska. Uczniowie z klas IV – 

VII uczęszczający na świetlicę 

przygotowali plakat na temat „Jak 

oszczędzać wodę”.  

 

                       Tydzień zdrowego uśmiechu 

Jak co roku w marcu w naszej 

świetlicy odbył się tydzień 

zdrowego uśmiechu, w okresie 

od 19.03 – 23.03.2018r. 

przeprowadzony został cykl 

zajęć o tematyce 

prozdrowotnej, dotyczącej 

dbania o higienę jamy 

ustnej, oraz spotkań z 

panią pielęgniarką. 

Dzieci ze świetlic wzięły udział w krótkim przedstawieniu, 

przygotowanym przez dzieci uczęszczające na koło 

teatralno – wokalne, pt. „Baba Jaga u dentysty”. 



SMAKI DAWNEJ WARSZAWY 

Dzieci z naszej świetlicy wzięły udział 

w ogólno warszawskim konkursie 

varsavianistycznym o charakterze kulinarno – 

plastycznym. Uczniowie mieli niełatwe zadanie 

wykonania plakatu przedstawiającego dawne 

smaki starej Warszawy, ukazując jej charakter i 

atmosferę dawnych lat. Praca Julii Fabisiak 

promująca „Zimne nóżki” zajęła II miejsce, zaś 

duet Dominika Czyżewska i Anna Paradowska 

,wszystkie dziewczynki to uczennice klasy I C, 

plakat promujący „Flaki po warszawsku” zajął 

III miejsce w konkursie. Podsumowanie 

konkursu odbyło się 23.03.2018r. w Zespole 

Szkół im. Piotra Wysockiego podczas 

VIII Międzyszkolnych Dni Turystyki „Podróże 

kulinarne”. Starsi nasi koledzy z klasy IV  G należący 

do Aktywu Bibliotecznego „Dzieciaki z bibliotecznej 

paki” również brały udział w konkursie zdobywając 

I miejsce z plakatem pod tytułem „Ambrozja”. 

Laureatom serdecznie GRATULJEMY!!!! 

 



 

PISANKA WIELKANOCNA  

 

W dniach 3 – 23.03.2018r w naszych świetlicach odbył się konkurs na 

NAJPIĘKNIEJSZA PISANKĘ WIELKANOCNĄ. Do konkursu zgłoszonych 

było wiele pięknych pisanek, komisja miała nie mały orzech do zgryzienia, po 

długich obradach wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce -  Zofia Pesliak –  uczennica klasy II A 

II miejsce – Aleksandra Jamróz – uczennica klasy III L 

III miejsce – Melania Dobrzyńska – uczennica klasy I D 

Wyróżnienia otrzymali: 

Julia Głowala – uczennica klasy IV S 

Julia Cichończyk – uczennica klasy IV K 

Paulina Łukaszuk - uczennica klasy V S 

Laureatom serdecznie GRATULUJEMY!!! 

 

 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

Wielkanoc jest jednym z najstarszych i najważniejszych świąt w 

chrześcijaństwie, gdzie spotykamy się z naszymi bliskimi przy wspólnym 

stole, z tego też względu 28.03.2018r. w naszej świetlicy również 

zorganizowaliśmy śniadanko wielkanocne. Dzieci przy tej okazji zapoznały 

się z licznymi tradycjami i obrzędami świątecznymi. Tworzyliśmy wspólnie 

pisanki, robiliśmy figurki z jajek i oczywiście podzieliliśmy się wspólnie 

jajeczkiem. 

 


