
KWIECIE Ń 2014 
 

Dnia 7.05.2014r., dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej odwiedziły 
Przedszkole – „Grzeczne niedźwiadki” znajdujące się w Szczepankowie. 

Dzieci szkolne jak i przedszkolaki z wizyty były bardzo zadowolone. 
Podczas zabaw jak i przy pracy plastycznej nasi uczniowie bardzo pomagali 
przedszkolakom, zachowywali się wobec nich bardzo opiekuńczo i z dużą 
wyrozumiałością. Uczniowie byli zachwyceni przedszkolem ze względu na jego 
kameralność a co za tym idzie ciepło domowe. Przedszkolaki na początku były 
bardzo nieufne do naszych dzieci, ale już podczas zabaw strach zniknął. Miło 
było potrzeć na tak zintegrowaną grupę. Czekamy na kolejne spotkania! 

 

 
 
 

 
             Na początku września został ogłoszony konkurs na logo i nazwę 
świetlicy szkolnej. Do konkursu zgłosiły się trzy prace: 
- Anny Laskowskiej: „Świetlik” 
- Antoniego Małeckiego: „Królicza norka” 
- Eryka Kossowskiego: „Koszałek Opałek” 
 
Drogą indywidualnego głosowania uczniowie, wybrali nazwę „Świetlik”, drugie 
miejsce uzyskała nazwa „Królicza norka”, trzecie „Koszałek Opałek”. 
Uczniowie byli bardzo przejęci podliczaniem głosów. Dzieci musiały trochę 
poczekać na ogłoszenie wyników. 10.04 odbyło się uroczyste nadanie nazwy 
i logo świetlicy szkolnej przez panią Dyrektor. Podczas tego wydarzenia klasy 
0-III mogły zobaczyć krótką część artystyczną, a także nastąpiło rozdanie 
nagród i wyróżnień dla dzieci biorących udział w konkursie. Uroczystość 
przebiegła bardzo sympatycznie. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, 
biorące udział w części artystycznej wykazały ogromne zaangażowanie w jej jak 
najlepszy przebieg (przygotowania trwały ok. 2 miesięcy). Dzieci klas  



0-III bardzo ucieszyły się że nasza świetlica będzie miała swoją nazwę i że 
brzmi ona: „Świetlik”. 
 

 

 
Świetlica szkolna przy szkole Podstawowej nr 19 w Poznaniu zaprosiła 

dnia 18.03.2014r. wychowanków świetlicy szkolnej klas 0-III do udziału 
w międzyświetlicowym konkursie plastycznym na zajączka wielkanocnego. 
Do konkursu na zajączka świetlicowego ze Szkoły Podstawowej  
nr 61zgłosiły się dwa zespoły: 
I 
Hanna Koszarek kl. Ic, 
Agata Antkowiak kl. Ic, 
Julia Ziajko kl. Ic 
II 
Zofia Konieczna kl. Ib, 
Oliwia Garczyk kl. Ib, 
Marika Plackowiak kl. Ia 
 
Dziewczynki przez 3 tygodnie sumiennie, staranie wykonywały pracę 
plastyczną wykorzystują różne materiały plastyczne m.in. papier kolorowy, 
krepę, gałązki, serwetki, filc, wytłaczanki od jajek itp. 
Prace należało oddać do 9.04.2014r., ogłoszenie wyników nastąpiło 14.04.2014. 
Hanna Koszarek, Agata Antkowiak, Julia Ziajko zdobyły I MIEJSCE  
w konkursie na zajączka, Zofia Konieczna, Oliwia Garczyk, Marika Plackowiak 
otrzymały WYRÓŻNIENIA . 
 
 
 



 
Wielkanoc 2014 w naszym „Świetliku”! A oto co się działo! 
 
- baranki, kurczaczki z artykułów spożywczych 
 

 
 
- ogromna pisanka 
 

 



- nasze gazetki 
 

 
 


