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Ważniejsze wydarzenia w życiu świetlicy w drugim półroczu ! 
 
4.03. – wysłanie pracy plastycznej, przestrzennej na Wielką Wystawę 
            wielkanocną w Muzeum Etnograficznym. – „Wesołe kurki” 
8.03. – spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego dla Wr.-Śródmieście, panią 
            Katarzyną Wieraszko nt. „Demoralizacja osób nieletnich w oparciu 
            o przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
16.03. – spotkanie ze strażakami z Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej: 

   pokaz sprzętu strażackiego i ratowniczego;  
              omówienie i zaprezentowanie sposobów prowadzenia działań 
              ratowniczych. 
19.03. – HAPPENING po osiedlu – promowanie szkoły – Dni Otwarte 
24.03. – wysłanie pracy plastycznej, przestrzennej „Wiosna w kolorowej 
          sukience”, na konkurs w SP 71 – s p e c j a l n e    w y r ó ż n i e n i e. 
26.03. – mierzenie jakości pracy świetlicy – oczekiwania Rodziców i dzieci  
              w stosunku do zajęć świetlicy. 
5.04. – Wielkanocny zajączek – zajęcia otwarte dla Rodziców. 
7.04. – występy dzieci z przedstawieniem „Wielkanocne zwyczaje” w Domu 
            Rencistów. 
17-21.04 – przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
                  „Wygraj z astmą” 
                  w świetlicy pokazano dzieciom film edukacyjny o astmie,  
                  odbyła się pogadanka nt. astmy, przeprowadzona przez panie  
                  pielęgniarki z przychodni współpracującej z nami  
30.04. – wizyta u strażaków – wręczenie laurek z okazji Dnia Strażaka                         
28.04. – międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej „Przygoda z Ekoludkiem” 
             zorganizowany w SP 90 – IV miejsce 

- praca plastyczna przestrzenna „Ekoludek” – III miejsce 
24.05. – finał świetlicowego konkursu wiedzy o patronie szkoły 
26.05. – wysłanie prac plastycznych na konkurs „Znane i nieznane zakątki 
              Wrocławia” 
15-30.05. – rozpisanie konkursu na nazwę świetlicy 
1.06. – LODY,  LODY,  LODY -  DZIEŃ DZIECKA 
Czerwiec – obchody 10 lecia szkoły i świetlicy 
                    Pożegnanie klas III        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIELKANOCNY   ZWIERZYNIEC 
 
  
Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijan, obchodzone na pamiątkę 
zmartwychwstania Chrystusa. Ze świętem tym nierozerwalnie wiążą się 
symbole takie jak: 
              Baranek – oznaczający zmartwychwstałego Chrystusa 
              Kurczak – oznaczający nowe życie 
              Zajączek – symbol płodności; dzisiaj uważa się, że przynosi dzieciom 
                                prezenty 
              Jajko – symbol rodzącego się życia. W czasach, kiedy nie wiedziano 
jeszcze, że żywność można zamrażać, co roku na wiosnę biedniejszym ludziom 
brakowało jedzenia. Plonów jeszcze nie było, a zapasów, które gromadzono 
jesienią, często wiosną brakowało. Całe szczęście, że KURY niosły jajka! 
Pozwalało to jakoś przetrwać nieprzyjemny okres. Z czasem zaczęto jaja 
święcić, jako symbol rodzącego się życia. 
Już od Wielkiego Postu gospodynie malowały i wyklejały pisanki oraz 
kraszanki – niezbędny element Świąt Wielkanocy. JAJKO zdobiono, 
spożywano.  
      5 kwietnia miał przyjść do świetlicy wielkanocny zajączek. Aby zapracować 
na prezenty, dzieci oprócz tego, że starały się być grzeczne, przygotowały dla 
swoich kolegów i ich Rodziców przedstawienie „Wielkanocne zwyczaje”. 
Występy dzieci bardzo się podobały. Było wesoło i kolorowo. Prezenty były w 
pełni zasłużone. Grające kaczuszki długo pobrzmiewały w świetlicy. 
      7 kwietnia z tym samym przedstawieniem i drobnymi upominkami-pisanki, 
wielkanocne obrazki, pojechaliśmy do Domu Rencistów na Maślice. Mamy 
nadzieję, ze naszymi występami umililiśmy Staruszkom przedświąteczny czas.   

 



Druhowie strażacy 
 

Z okazji tego bliskiego nam Święta, 
pragniemy złożyć Wam serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności i 
wytrwałości, w tej jakże niezbędnej dla 
naszej społeczności służbie.  

Życzymy Wam abyście jak najrzadziej 
musieli wyjeżdżać do walki z groźnym 
żywiołem. Niech Święty Florian, patron 
strażaków, czuwa nad Wami i Waszymi 
rodzinami, aby życie przyniosło Wam 
wiele radości i jak najmniej problemów, 
pozwalając przy tym być gotowym na 
każde wezwanie. 

 
 

                    Dzieci ze świetlicy SP118 we Wrocławiu 
 i wychowawczynie: 

 
Lidia Cichal 

                Bożena Papuzińska 
Monika Pawlina 

Agnieszka Rossa 
Jolanta Skotnicka 

 

   Wrocław, 04.05.2004 r. 
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/ tak  nazwały  ją  dzieci  w  czerwcu  2004  roku / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         W maju rozpisaliśmy konkurs na nazwę naszej świetlicy. Dzieci 
i dorośli mogli wrzucać swoje pomysły napisane na karteczce do specjalnej 
skrzynki, zawieszonej w holu szkoły. 
                         Padały takie propozycje jak: 
          1. Świetlica Pod Śmigiełkiem – bo  świetna, 
                                                                    miła, 
                                                                    interesująca, 
                                                                    gwarna, 
                                                                    inspirująca, 
                                                                    ekscytująca, 
                                                                    łomocząca, 
                                                                    kolorowa, 
                                                                    imprezująca, 
                                                                    eksperymentująca, 
                                                                    motywująca  
                             Agatka Kocimska-Zych kl. Ia z Rodzicami 
          
         2. Świetlica Kosmonautów – Ala Stępak  kl.Ie 
           
         3. „Świetlandia” lub „Wesoła Załoga” – Ilona Styczeń kl.Ib 
 
         4. Ikar i Dedal – Bartosz Sosulski kl. Ia 
 
         5. PLANETA – Przemek Zender kl. Ia ! 
 
         6. „Bulwarek” – Bożena Papuzińska 
 
         7. Dedal i Ikar – Grażyna Grudzińska 
 
 
Za wyborem nazwy  PLANETA opowiedziały się dzieci ( 17 uczniów) z grupy 
p. Lidii Cichal oraz jury w składzie – wychowawczynie świetlicy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            29 stycznia 2004 r. 
 

Wspomnienie ze świetlicy 
 
         Ze świetlicą mam bardzo miłe wspomnienia. Całe półki zabawek i tzw. luz 
po lekcjach. I chociaż pobyt tam jest już bardzo mglistym wspomnieniem, dość 
dobrze pamiętam bal przebierańców w II czy III klasie.  
         Wszędzie balony, dzieci poprzebierane w najróżniejsze postacie z bajek  
i z filmów. Gry i konkursy....., emocje przed wyborem królowej balu. Do tej 
pory z rozrzewnieniem wspominam tamten czas, oglądając zdjęcia przystrojonej 
sali i koleżanek na tle Bożonarodzeniowych dekoracji.  
         Dziś, odbierając młodszą siostrę ze szkoły tęsknię za tymi beztroskimi 
czasami i za świetlicą w mojej pierwszej szkole.  
                                                                    
                                           Aleksandra Pacykowska – uczęszczała do świetlicy 
                                                                                          w latach  1994 - 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grudzień 2003 r. 

         
  W świetlicy zawsze było wesoło 

         I pełno ludzi było wokoło. 
         Wszyscy zawsze mili  
         W każdej chwili. 
         Dużo zabaw było też, 
         Przyjdź tutaj jeśli tylko chcesz. 
         Tu gramy w chińczyka, 
         Nawet pani Bożena z nami fika. 
         Tu konkursów było bez liku, 
         Baw się z nami mały smyku. 
 
                          Natalia Sułkowska 
                          Monika Siemko       - uczęszczały do świetlicy 
                                                              w latach 1997-2000 



28 listopada 2003 r. 
 
 

Moje wspomnienia ze świetlicy szkolnej 
 
 
         Do świetlicy szkolnej uczęszczałam w latach 1994-1997, bardzo miło 
wspominam tamten czas. Pomieszczenie świetlicy znajdowało się wtedy w innej 
części szkoły. Mimo, iż od tamtego czasu upłynęło już ponad 6 lat, to bardzo 
dobrze pamiętam cały wystrój tego pomieszczenia. Była to duża sala, ciężko 
opisać zabawki, czy inne atrakcje nam – uczniom – dostępne, ponieważ 
znajdowało się tam dokładnie wszystko, co mogłoby w jakikolwiek sposób 
umilić czas, zaczynając od mnóstwa gier, wielkiego stołu z klockami lego 
(szczególnie utkwiły mi w pamięci rywalizacje o to, kto zbuduje najpiękniejszy 
dom), tablicy, a kończąc na telewizorze. 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
   To wszystko sprawiało, iż nie można się nudzić. Nieodłączną częścią życia 
świetlicowego były wszelkie zabawy i wyjazdy (niezapomniany karnawał, 
przyjazd gości z UNICEF-u, konkursy, przygotowywanie ozdób) lecz 
najchętniej powracam do świetlicowej wycieczki na Ślężę w 1996 r., gdzie  
w pocie czoła zdobywaliśmy szczyt. Teraz się śmieję, ale nigdy nie zapomnę  
z jakim przejęciem słuchałam starosłowiańskich legend. 
         I wiele, wiele innych przygód oraz wspomnień sprawiają, iż czasu 
spędzonego w szkole podstawowej nr 118 i świetlicy, nie zamieniłabym na 
żaden inny.                              
                                                    Karolina Żak – uczęszczała do świetlicy  
                                                                               w latach 1994 - 1997 



 
 

ŚWIETLICA 
 
 
          W świetlicy zawsze było SUPER! Wymyślaliśmy z kolegami coraz to 
nowe zabawy i gry, a jakby tego było mało mogliśmy oglądać filmy czy bawić 
się klockami. 
           Nigdy nie było dni, żeby w świetlicy się coś nie działo. 
            Kiedyś w dobie Małysza wymyśliliśmy skocznię! Ustawiliśmy krzesło 
przed ławką i skakaliśmy kto dalej, a potem były medale robione wspólnie z 
panią Bożeną [ byliśmy w jej grupie ] i dekoracja zwycięzców na podium. 
 

                   
 
 
            Wiosną wychodziliśmy na boisko pograć w piłkę. 
            W świetlicy często były organizowane konkursy z mnóstwem ciekawych 
nagród. Oczywiście nigdy nie brakowało prezentów na MIKOŁAJA i 
obchodami wszystkich świąt. Zawsze długo przygotowywaliśmy piosenki, 
wiersze czy dekoracje. 
            Zawsze coś się znalazło do roboty. N I G D Y nie można było się tam 
nudzić. Do tego jeszcze świetna Pani, której można było powierzyć najskrytsze 
marzenia i problemy. 
 
            NO  TAK  w świetlicy zawsze się działo coś ciekawego i to wszystko 
MOCNO  utkwiło w mojej PAMIĘCI 
 
                                                                 
                                                                Jakub Szymański 6b 
                                              [ chodziłem do świetlicy w latach 1998-2000 ]  
 
 
 
 



 
 

Wspomnienie ze świetlicy 
 
 

Pobyt w szkole nr 118 wspominam bardzo miło. Jest to szkoła bardzo przyjazna oraz 
otwarta dla uczniów. Ze szczególna radością wspominam uczęszczanie do szkolnej 
świetlicy. Lekcje w szkole kończyły się dość wcześnie i moi rodzice nie byli w stanie 
odebrać mnie zaraz po lekcjach. Zmuszony byłem przez to zapisać się do szkolnej 
świetlicy. Z początku nie byłem zachwycony tym pomysłem. Szczerze mówiąc troszkę się 
bałem , że  nie będę tam miał przyjaciół, lecz jak się później okazało moje obawy nie były 
słuszne. Oprócz mnie do świetlicy zapisało się jeszcze kilku uczniów z nowej klasy, a  
niektórych kolegów znałem już z przedszkola. Również podczas pobytu w świetlicy 
poznałem wielu innych fajnych chłopców , z którymi niejednokrotnie świetnie się  
bawiliśmy. Świetlica szkolna okazała się  miejscem , w którym można było mile spędzić 
czas, biorąc udział w różnego rodzaju grach i zabawach. W ciepłe dni opiekunowie 
organizowali wyjścia na boisko szkolne, gdzie podczas sportowych zabaw i zawodów czas 
płynął tak szybko i przyjemnie! Nieraz zdarzyło mi się z wielkim smutkiem wracać do 
domu, bo koledzy jeszcze świetnie się bawili, a mnie rodzice już zabierali do domu. 
Oczywiście świetlica jest miejscem nie  tylko zabaw, ale również nauki. Można było tam 
odrabiać zadania domowe i w razie trudności   śmiało poprosić o pomoc panie 
świetliczanki, które zawsze chętnie rozwiązywały każdą wątpliwość i z których strony 
można było zawsze spodziewać się dobrej rady i ciepłego słowa. Myślę teraz, że nieraz 
były trochę zmęczone i zaskoczone naszymi szalonymi pomysłami i może nieraz zbyt 
żywiołową zabawą , ale wtedy zupełnie się tym nie przejmowałem. Z perspektywy czasu 
bardzo mile wspominam pobyt w świetlicy ( nie wiem tylko , czy z wzajemnością) 
Serdecznie zachęcam do korzystania z niej, nie tylko ze względu na możliwość zawiązania 
nowych znajomości , ale też ze względu na to , że jest to bardzo przyjazne miejsce.   

 
              Łukasz Łątkowski 
                                          uczęszczał do świetlicy w latach 1997-2000 
                                                                 (na zdjęciu jestem tym z lewej) 
 
 

 
 



WESOŁE  WIERSZYKI  O  NASZEJ  ŚWIETLICY 
 
 
 
 
W świetlicy miło dzieci  
Spędzają czas.                                          Zabawki, piłki, skakanki, 
Chcesz się przekonać                              a także przytulanki. 
To odwiedź nas!                                        Wszystko to w świetlicy 
                                                                    Mamy i chętnie z tego 
                                                                    Korzystamy! 
      
 
     Świetlica wspaniała sprawa        Marika Bauer kl.Ie                         
     Tam zawsze świetna zabawa.                               
     Kolegów miłych mam 
     I w piłkę z nimi gram 
     W domu sam nudzę się 
     Do świetlicy przychodzić chcę. 
                           
                                   Jędrek Faustyniak kl. Ie 
                                       z  Mamą    
 
 
                                                              
 
                                            

  W świetlicy, w świetlicy każdy bawi się! 
Czy  komuś jest nudno? Chyba nie! 
Tu masa zabawek, pluszaków i aut. 

Każde dziecko ma tutaj swój szczęśliwy świat. 
Chodzimy do atrium, Pani czyta bajki, 

A niektóre dzieci piszą rymowanki. 
Wszyscy mają tu dobry humor i ja też go mam. 

Nie wierzysz w to wszystko?! 
Przekonaj się sam!!! 

 
 
                                                        Agata Płachno kl.IIIe 
 
 
 
 
 



   Moja świetlica 
 
W mojej szkole jest takie miejsce, 
Istna zabawy skarbnica, 
Gdzie zawsze po lekcjach biegnę, 
To właśnie moja świetlica. 
Tam wciąż jest radośnie 
I wciąż coś się dzieje –  
Spacer, wycieczka i przedstawienie. 
Nawet gdy niepogoda i zimno wkoło, 
Dzieciakom tutaj ciepło i wesoło. 
W świetlicy zawsze jest ciekawie 
I nikt się tutaj nigdy nie nudzi. 
Czas miło mija na wspólnej zabawie, 
Tutaj niejedna przyjaźń się budzi. 
 
                           Karolina Nawara kl. Ie 
                                z Rodzicami 
 
 
 
 

                                                                    W  świetlicy 
                                 W świetlicy miło jest 
                                 Można w holu pobiegać. 
                                 Na skakance poskakać też 
                                 I księżniczki malować na drzewach. 
Można z panią zatańczyć, lekcje odrobić też 
Z koleżanką porozmawiać i wesoło bawić się. 
                                 Tu dobry humor dopisuje, 
                                 Pani Monika niespodzianki szykuje. 
                                 Tu czeka uśmiechnięta i pomysłowa 
                                 Pani Bożenka i pani Marlenka. 
                                 A pani Justyna flamenco trenuje 
                                 I sprawnie uczniów na lekcje kieruje. 
                                 Energiczna pani Lidka na wycieczki biega. 
 „Czy fajnie jest w świetlicy?”- pyta mnie kolega 
                                                             
                                                        Magda Frącek kl. Ic z siostrą             



 
Dzwonek zadźwięczał, lekcji już koniec, 
Ale ze szkoły nie chcę już iść. 
Jest takie miejsce daję słowo, 
Gdzie jest bajecznie kolorowo. 
Można beztrosko bawić się, bo pani Monika pilnuje Cię 
       Co to za miejsce? Podwórko, ulica? 
       Skądże! 
       To przecież nasza świetlica. 
 
                  Andrzej Iwan kl. Ie 
                                                  z Rodzicami 
 
 
 
 
 
 
                                                             Wszystko ma jakieś wady, 
                                                    Lecz nasza świetlica nie! 
                                                    W niej każdy dobrze czuje się! 
                                                    Tu przeżyliśmy wiele radosnych dni. 
                                                    Każde dziecko o niej śni. 
                                                    Mamy zabawki i karty, 
                                                    A Pani Bożena opowiada nam fajne żarty. 
 
                                                                                     Jowita Pietroń kl. IIIe 
 
 
 
 
 
 
Razem się w naszej świetlicy bawimy, 
Razem się uczymy, 
Razem pracujemy, 
A także  leniuchujemy. 
 
               Małgosia Łątkowska kl.Ic     

 
 
 
 
 
 



Piosenka świetlicy 
 
 
 
 

Do świetlicy swej idziemy 
zawsze chętnie i ochoczo, 
by się bawić i pracować, 

czasem trochę leniuchować 
 
 

W tej świetlicy jest ciekawie, 
bardzo miło i wesoło. 

Warto spędzać tu czas wolny 
i przyjaciół szukać wkoło. 

 
 

Ref. 
Bo nasza świetlica 

tak fajna jest, 
że wszystkie smutki 

uchodzą precz. 
W niej bardzo szybko mija czas 
i dużo przygód czeka nas. /bis/ 

 
 
 
 
 
 

słowa piosenki napisały: Lidia Cichal 
                                               Monika Pawlina 

                                                                                      Jolanta Skotnicka 

 
 
 
 
 
 
 
 



KĄCIK  DLA  RODZICÓW 
 
 
 
 
 

Trudna sztuka 
 
 
 
   
       Jak okazać dziecku, że jest ważne i kochane? Można je przytulić, wziąć na 
kolana, pocałować, szepnąć: „Dobrze, że jesteś” Można zauważyć, że jest 
dzisiaj nie w sosie, wziąć na bok, zapytać, jak się czuje? Zignorować 
zapewnienie, że wszystko jest w porządku i drążyć dalej. Subtelnie i delikatnie, 
a zarazem nieustępliwie. Dziecko ma prawo się opierać. My mamy prawo 
dopytywać. Nie może to być jednak przesłuchanie, wywieranie presji. To ma 
być ROZMOWA. Ale czy my umiemy jeszcze rozmawiać? 
       Zróbmy krótki rachunek sumienia. Jak to jest w naszej rodzinie? Czy 
znajdujemy codziennie choć pół godziny, by porozmawiać o dniu, który mija? 
Czy umiemy pytać nie tylko o szkołę? Czy wiemy, z kim nasze dziecko się 
przyjaźni? Czy umiemy słuchać o tym, co smutne i trudne? Czy umiemy 
przyjąć, że jest na nas złe? Czy w czasie rozmowy o ważnych sprawach umiemy 
się wyłączyć i nie myśleć o brudnych naczyniach lub ulubionym serialu 
telewizyjnym? Czy dziecko wie, że nie tylko słuchamy, ale także słyszymy? 
Czy przychodzi do nas z tym, co je nurtuje i z czym sobie nie radzi? Czy ma do 
nas zaufanie? 
       Nie wyobrażam sobie życia bez rozmowy. Tak niewiele do niej potrzeba – 
cichy kąt, miękka kanapa, wyłączony telewizor. Odrobina uwagi. Nie wierzę, że 
nie mamy sobie nic do powiedzenia. Może po prostu zapomnieliśmy, jak to się 
robi? 
       Pielęgnujcie sztukę rozmowy. Bez niej życie rodzinne staje się puste i 
głuche. 
 
 
                                                                                           Bożena Papuzińska 
 

 
 
 
 
 


