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1. Kolorowe, pachnące, zakwitają wiosną, możesz je spotkad na łące. 

2. Fioletowe kwiaty kwitnące wczesną wiosną. 

3. Ciepła pora roku, która następuje po wiośnie. 

4. Kotki, które w marcu pojawiają się na wierzbie. 

5. Wielkanocne, kolorowe jajka. 

6. Nazwa miesiąca, w którym rozpoczyna się wiosna. 

7. Topimy ją 21 marca. 

8. Duże, biało czarne ptaki odlatujące na 

zimę z Polski, a wracające na wiosnę. 

Opracowanie : nauczyciel świetlicy Patrycja Król 
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Oprac. Aleksandra 

Stawarz- 

nauczyciel 

świetlicy
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Popularne rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze: 

1. Palma królewska.  
2. Nefrolepis, czyli popularna paprotka!  

3. Dracena 
4. Bluszcz pospolity. 

5. Anturium  
6. Sansewieria, czyli tzw. wężownica. 

7. Zielistka. 

8. Skrzydłokwiat  

9. Fikus. 

W świetlicy szkolnej powstała hodowla roślin doniczkowych oczyszczających 

powietrze. Mamy kilka z tych gatunków – bluszcz pospolity, palmę 

królewską, wężownice i tzw. szczęśliwe bambusy. Posadzone zostały w 

puszkach z recyklingu – są ładne - srebrne lub złotawe. Jeśli nie uda się usunąć 

napisów z puszki malujemy je na zielono wodoodporną farbą. Przynosimy ją do 

świetlicy. W dnie z pomocą wychowawcy robimy gwoździem dziurę, aby 

podczas podlewania nadmiar wody miał ujście. Puszkę z ziemią i sadzonką 

ustawiamy się na plastikowym podstawku – też z recyklingu. Wszystko 

ekologicznie. Zamierzamy powiększyć tę hodowlę. Rośliny, jak się rozrastają 

wymagają przesadzania do nowych puszek. Na razie bluszcz rośnie najlepiej i 

najszybciej. Rośliny były częścią wystroju świetlicy na szkolny Festiwal Nauki 

pod hasłem „SOS dla Ziemi”, ale zostaną na dłużej. 

Sądzimy, że takie  rośliny w pomieszczeniu, gdzie jest nas dużo, są  jakby 

urządzeniem do oczyszczania powietrza. Potrzebują do wzrostu wody, światła i  

tego,  co my wydychamy czyli 

dwutlenku węgla. A oddają nam w 

zamian  czysty tlen. Rośliny 

pomagają nam w utrzymaniu 

dobrego zdrowia. 
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Gra w szachy, popularna w naszej szkole,  jest grą bardzo starą.  

Najprawdopodobniej grano w nią już kilka tysięcy lat temu, czyli  dawno 

temu. Grę tę wymyślił w starożytnej Persji (dzisiaj ten kraj nazywamy Iranem) 

bardzo mądry wezyr, czyli minister króla. Wymyślił ją po to, żeby synowie króla 

mogli uczyć się dowodzenia wojskiem i kierowania królestwem. Dzięki 

szachom książęta  uczyli się jak rządzić, a królestwo nie było narażone na 

straty. Jeśli nawet zrobili jakiś błąd, to tylko na planszy gry. Mogli go natomiast 

uniknąć w życiu, kiedy już objęli władzę po swoim tacie. 

 

W dawnych czasach w szachy 

grali tylko królowie, królowe, 

książęta, księżniczki i damy dworu 

w zamkach, czy pałacach. 

Dlatego nazywamy szachy 

„królewską grą”. Teraz każdy z nas 

może poczuć się jak dzielny rycerz 

albo piękna księżniczka. Gramy w 

szachy – grę królów- i uczymy się, 

jak grać w nią coraz lepiej. 

 

A oto patron naszej szkoły: 

Marszałek Józef Piłsudski 

grający w szachy. W ten 

sposób ćwiczył umysł do 

obmyślania strategii 

wojennych. 

Współcześnie poprzez grę w 

szachy ćwiczymy logiczne 

myślenie i sprawność w 

podejmowaniu decyzji,  

przydatne w różnych dziedzinach życia.                   

 Małgorzata Bielecka   -   opiekun świetlicowych szachistów 
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Chciałabym Wam zaproponować cykl zajęć pod hasłem  

„Trzymaj formę”. Wasze  zadanie polega na przygotowaniu 

zdrowej kanapki.  Użyjcie zdrowych, kolorowych produktów. 

Przygotujcie jedną kanapkę dla siebie i jedną dla  

bliskiej osoby. W razie trudności, poproście o pomoc rodziców. 

Jeżeli nie macie pomysłu, przesyłam wam link: 

https://www.youtube.com/watch?v=SPDdSwp4W2g&list=PLk-sY-

OgQ0fqHnEe7qPcJEy3E0NwLBfBM&index=21   

Postarajcie się, żeby kanapki były nie tylko zdrowe, ale też ładnie ozdobione :)   

  

Dodatkowo, obejrzyjcie w wolnej chwili ten  

filmik: https://www.youtube.com/watch?v=qa_tKUuR5jE&list=PLk-sY-

OgQ0fqb8_13Qp6Nn4e924G7aJbQ  

 
E. U. Czajka - nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy  

 

 

1. Zwykle bywa w sklepie, w kostkach 

sprzedawane, będzie nim pieczywo w mig 

posmarowane…  

 

2. Zimne, słodkie i pachnące, jemy latem w 

dni gorące…  

 

3. Owocowy, waniliowy, może być czekoladowy, wszystkie dzieci go kochają i 

łyżeczką zajadają…  

 

4. Zimny, kwaśny, zawsze dobrze smakuje, gdy nim do ziemniaczków mama 

poczęstuje…  

 

5. Może być żółty, biały, topiony, pleśniowy, zawsze jest pyszny i bardzo 

zdrowy…                                                                                                              
Życzę  radości z wykonywanych zadań :) nauczyciel świetlicy Patrycja Król 

https://www.youtube.com/watch?v=SPDdSwp4W2g&list=PLk-sY-OgQ0fqHnEe7qPcJEy3E0NwLBfBM&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=SPDdSwp4W2g&list=PLk-sY-OgQ0fqHnEe7qPcJEy3E0NwLBfBM&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=qa_tKUuR5jE&list=PLk-sY-OgQ0fqb8_13Qp6Nn4e924G7aJbQ
https://www.youtube.com/watch?v=qa_tKUuR5jE&list=PLk-sY-OgQ0fqb8_13Qp6Nn4e924G7aJbQ
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3  i 25 lutego 2020 roku odbyły się w naszej szkole spotkania rekrutacyjne                 

dla rodziców dzieci 6-letnich i innych kandydatów na uczniów. 

W czasie kiedy rodzice uczestniczyli w zebraniu dzieci – kandydaci i ich 

rodzeństwo mogły przebywać w strefie 

edukacyjno- rekreacyjnej, zorganizowanej 

przez świetlicę szkolną przy pomocy 

uczniów ze szkolnego Koła Wolontariatu.  

W holu szkoły były rozstawione stoliki, 

gdzie dzieci mogły  samodzielnie wykonać    

i zabrać ze sobą do domu medale z piasku           

i obrazek wykonany, w japońskiej, 

papierowej technice  origami kołowego. 

Młodsze dzieci tworzyły różnorodne konstrukcje z klocków typu cliks                     

oraz grały w gry zręcznościowe.  

 

 

Tekst i zdjęcia; Małgorzata Bielecka  



   
8 

 

 

Od dawna wiadomo, że sport to zdrowie. Gimnastyka sprawia, że mamy dobre 

samopoczucie, czujemy się lekko, nie jesteśmy znużeni. Zajęcia sportowe 

pobudzają nasz umysł do pracy. Dzięki nim możemy lepiej koncentrować się na 

lekcjach. 

Uczniowie poprzez sport stają się wytrwalsi. Uczą się zdrowej rywalizacji i 

umiejętności radzenia sobie z przegraną. Uprawianie sportu, to świetna zabawa, 

która sprawia, że czujemy się lepiej i z radością patrzymy w przyszłość.  

Tekst i zdjęcia : Halina Rafalska – Mrówka i Justyna Komoda - nauczycielki świetlicy 

szkolnej 
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Ma  na celu popularyzowanie książek dla dzieci 

oraz wspieranie czytania przez najmłodszych 

czytelników.  

Święto nieprzypadkowo obchodzone jest              

2     kwietnia. Tego dnia, w 1805 roku urodził się słynny duński 

pisarz Hans Christian Andersen, autor takich baśni jak „Brzydkie 

kaczątko”, „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”. Obchodzone jest od 

1967 roku, a uchwalone  przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla 

Młodych Ludzi. Każdego roku gospodarzem święta jest inne państwo 

– impreza odbywała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, 

Brazylia, Rosja, Hiszpania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany 

Zjednoczone. Polska także była gospodarzem Międzynarodowego 

Dnia Książki dla Dzieci - w 1979 r.   

W Czechach, które w 2007 roku były organizatorem „Dnia Książki 

dla Dzieci”, narodziła się akcja nazwana „Nocą z Andersenem”. 

Dzieci spędzają tę noc w bibliotekach czytając i słuchając, czytanych 

głośno baśni.          

Propozycja rodzinnej zabawy. 

Spróbujcie zorganizować wspólne 

czytanie z rodziną. Niekoniecznie baśni, 

mogą to być książki różne, ale na pewno 

takie, które lubicie. Tak  spędzony czas 

niech będzie  okazją do rozmowy. 

Zapytajcie członków swojej rodziny, co 

czytali, gdy byli mali? Która książka zapadła w ich pamięć                           

i dlaczego?  

A Wy,  czy pamiętacie, co czytaliście w dzieciństwie, czy 

przypominacie sobie, co czytali Wam dorośli?  

Niech ten dzień stanie się okazją do napisania Waszej własnej 

rodzinnej, książkowej historii. Czekam na Wasze opowiadania na 

mojej poczcie: a.grzymkowska@sp385.edu.pl 

Anna Grzymkowska - nauczyciel biblioteki 
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