Co się u nas dzieje …?
ROK SZKOLNY 2013/2014
SEMESTR II
W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 w świetlicy szkolnej odbywały się
dyskusje, pogadanki, rozmowy nauczające, burze mózgów, pokazy multimedialne oraz
uczniowie wraz z opiekunami przygotowywali wystawy prac plastycznych. W każdym miesiącu
rodzice, uczniowie oraz nauczyciele mogli zachwycać się w świetlicy pracami plastycznymi
na następujące tematy:

- „Walentynki” (luty)
- „Zimowy krajobraz” (luty),
- „Legendy wrocławskie” (luty),
- Wystawa laurek z okazji dnia kobiet (marzec),
- „Witaj wiosno! (marzec),
- „Pierwsze kwiaty wiosny” (marzec),
- „Orzeł Biały” (marzec),
- „Nasza ziemia” (kwiecień),
- „Pijmy mleko! (kwiecień),
- „Wielkanoc” (kwiecień),
- „Moje ulubione zwierzątko (maj),
- „Portret mojej mamy” (maj),
- „Bezpieczne wakacje” (czerwiec).

W każdym tygodniu w naszej świetlicy odbywały się pokazy multimedialne dotyczące
historii Polski i regionu dolnośląskiego. Podczas tych zajęć uczniowie zapoznali się
z następującymi zagadnieniami: „Ostrów Tumski – Most Zakochanych”, „Znane wrocławskie
kobiety”, „Wrocławskie parki wiosną”, „Wrocław w czterech barwach”, „Wawel”, „Historia naszej
szkoły”, „Konstytucja 3 Maja”, „Historia Orła Białego”, „Wybitni sportowcy wrocławscy”.

Obok wymienionych działań patriotycznych wychowankowie świetlicy wraz
z opiekunami uczestniczyli na wrocławskim Rynku w happeningu z okazji 70. rocznicy Bitwy
pod Monte Cassino.
Podczas kwietniowej wizyty w Bibliotece Publicznej przy ul. Roosevelta dzieci
wysłuchały legendy o Wrocławiu. Przedstawiła je pisarka p. Mariola Jarocka.

Przez cały semestr nauczyciele świetlicy promowali bezpieczne zachowania w szkole,
poza szkołą oraz w Internecie. W ramach tych działań odtworzony został kontrakt właściwego
zachowania się w świetlicy. Wychowawcy wraz z dziećmi dyskutowali na temat bezpiecznych
zachowań w czasie wakacji.

Od lutego 2014 r. do czerwca 2014 r. w świetlicy odbyło się sporo imprez. Oto
najciekawsze z nich:
- „Dzień babci i dziadka” – spotkanie z paniami z UTW (13.02.2014),
- „Poczta walentynkowa” (14.02.2014),
- „Dzień kobiet w świetlicy” (10.03.2014),
- „Mam talent” – quiz, występy muzyczne (13.03.2014),
- „Turniej kręcenia hula-hop” (28.03.2014),
- organizacja i współorganizacja konkursów historycznych („Orzeł Biały – Godłem Polski,
„Znam historię polskich symboli narodowych”) (11.03.2014),

- „Witamy wiosnę w świetlicy” – śpiewanie piosenek o tematyce wiosennej, zabawy
sportowe (21.03.2014),
- współorganizacja spotkania z pisarką p. Mariolą Jarocką (08.04.2014),
- mini-turniej sportowy (06.05.2014),
- „Quiz o zwierzętach domowych” (07.05.2014),
- „Festiwal Piosenki z okazji Dnia Matki” (26.05.2014),
- „I Bal Przebierańców” (05.06.2014),
- „Doradztwo zawodowe” (10.06.2014).

Świetlica wzięła także udział w przygotowaniu ozdób na Kiermasz Wielkanocny, który
zorganizowała Rada Rodziców przy SP 93 w kwietniu 2014 r.

W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 wychowawcy świetlicy zorganizowali
następujące konkursy dla wychowanków:
- „Legendy wrocławskie” – świetlicowy konkurs plastyczny (luty),
- „Orzeł Biały – Godłem Polski” – międzyświetlicowy konkurs historyczno-plastyczny
(marzec),
- „Mam talent” – świetlicowy konkurs muzyczno – teatralno – plastyczny (marzec),

- „Dlaczego warto jest pić mleko?” – świetlicowy konkurs plastyczny zrealizowany w
ramach projektu „Mleczna droga w naszej szkole” (kwiecień),
- „Quiz o zwierzętach domowych” (maj),
- „Festiwal piosenki z okazji Dnia Matki” (maj),
- „Konkurs na najciekawszy strój balowy” (czerwiec).

Od lutego 2014 roku do czerwca 2014 roku wychowankowie świetlicy chętnie brali udział
w plastycznych konkursach międzyświetlicowych:
- „Maska karnawałowa” – Szkoła Podstawowa nr 50,
- „Orzeł Biały – Godłem Polski” – Szkoła Podstawowa nr 93,
- „Kwiaty malowane” – Szkoła Podstawowa nr 1,
- „Dzikie koty, milutkie koteczki” – Szkoła Podstawowa nr 71,
- „Sowa” – Szkoła Podstawowa nr 61,
- „Motyle” – Szkoła Podstawowa nr 20,
- „Laurki i kwiatki dla Mamy” – Szkoła Podstawowa nr 3.
Nasze sukcesy w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 to:
 Zorganizowanie po raz pierwszy w historii świetlicy SP 93 „I Balu Przebierańców”
z okazji Dnia Dziecka,
 Wyróżnienie dla wychowanki świetlicy z klasy 2B w konkursie międzyświetlicowym
„Kartka świąteczna”,
 Wyróżnienie dla wychowanki świetlicy z klasy 1B w konkursie międzyświetlicowym
„Zimowa wycinanka”,
 Zajęcie I miejsca przez uczennicę klasy 1B w konkursie międzyświetlicowym „Orzeł Biały
– Godłem Polski”,
 Zajęcie I miejsca przez ucznia klasy 2A w konkursie międzyświetlicowym pt. „Sowa”,
 Zajęcie III miejsca przez uczennicę klasy 2B w konkursie międzyświetlicowym „Orzeł
Biały – Godłem Polski”.
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