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*„W marcu jak w garncu „ - to przysłowie 

najbardziej odzwierciedla pogodę jaka panuje      

w tym właśnie miesiącu. Aby dowiedzieć się więcej 

co oznacza to ludowe powiedzenie  świetliczaki 

obejrzały prezentację multimedialną : Jaką 

pogodę mieszał marzec  w swoim garncu?  Mając 

taką wiedzę o pogodzie marcowej dzieci zrobiły 

własne garnki z papieru przylepiając do nich 

karteczki z nazwami różnych zjawisk 

atmosferycznych występujących w tym właśnie 

miesiącu. Następnie umieściliśmy je na gazetce    

w naszej świetlicy szkolnej.
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*W marcu zakończyliśmy realizację projektu 

edukacyjnego - Loguj się z głową. Podczas 

zajęć na temat komunikacji żyrafy i szakala 

wspólnie zastanawialiśmy się jak wygląda 

rozmowa w języku żyrafy i szakala. Stosując 

burzę mózgów wszystkie pomysły zostały 

zapisane na papierowej planszy. 

Podsumowaniem naszego projektu było 

wykonanie przez świetliczaków planszowej gry 

edukacyjnej według ich pomysłu na temat 

komunikacji międzyludzkiej.
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*W kolejnym naszym spotkaniu z pasją                  

o swoim hobby opowiedział nam Antek                 

z klasy Ic. Jego pasją są dinozaury. Na 

zajęcia przyniósł  ze sobą książkę                     

o dinozaurach i kilkanaście okazów  ze 

swojej kolekcji. Dzieci dowiedziały się 

ciekawych informacji  jak żyły dinozaury, 

czym się żywiły  i dlaczego wyginęły.
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*Tym razem o swoim hobby opowiedziała nam Pani 

Grażynka. Jej pasją jest fotografia. Zajmuje się 

ona nie tylko robieniem zdjęć ale ich obróbką. 

Można stworzyć kolaż, obraz fotoksiążkę, czy 

reportaż fotograficzny. Dzieci zapoznały się z 

różnymi rodzajami aparatów fotograficznych np. 

aparat analogowy, cyfrowy czy instax. 

Zaprezentowano również  przedmioty służące do 

robienia  zdjęć takie jak: blenda fotograficzna, 

klisza, selfie-stick, lampa błyskowa i statyw. 
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*Świetliczaki wzięły udział w konkursie 

plastycznym „Bezpieczeństwo na wsi mamy –

od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.               

W konkursie wzięło udział 9 uczniów.                 

Celem konkursu jest uświadamianie uczniom 

sytuacji niebezpiecznych związanych                        

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego                      

i używaniem różnych maszyn rolniczych. 

Czekamy  na wyniki konkursu.
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*Świetliczaki wzięły również udział     

w ogólnopolskim konkursie o fladze 

polskiej w 230 rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Celem konkursu 

jest promowanie roli flagi, 

zapoznawanie z wydarzeniami 

historycznymi i promowanie świąt 

narodowych. Czekamy na wyniki 

konkursu.
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Rodzicom przesłano zdjęcia prac konkursowych 
wykonanych przez uczniów pod opieką 
pani I. Zawada wraz z opisem i instrukcją, z prośbą 
o zgłoszenia na ogólnopolski konkurs plastyczny.
Ponieważ tylko rodzic lub opiekun prawny może 
dokonać zgłoszenia online swojego dziecka. 
Pierwsze potwierdzenia o udziale wychowanków 
świetlicy napływają, trzymamy kciuki za wygraną.
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*Panda to bardzo miłe i sympatyczne 

zwierzę, które doczekało się swojego 

dnia w roku. W świetlicy 

przygotowaliśmy krótką prezentację 

o tym gdzie żyją i czym  odżywiają 

się te zwierzęta. Są one również 

symbolem ważnej organizacji -WWF, 

która zajmuje się ochroną środowiska 

na świecie. Jako prace plastyczne 

dzieci wykonały z talerzyków 

plastikowych i czarnego papieru 

swoje  pandy, które znalazły się na 

naszej świetlicowej gazetce.
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*W tym roku Dzień Matematyki obchodzony był pod hasłem  

- Ziemia się liczy! - czyli Ziemia w cyfrach. W holu 

szkolnym przygotowaliśmy plansze dotyczące ziemi         

w cyfrach np.1- księżyc krąży wokół Ziemi, obszary 

lądowe - 30%, a obszary wodne to 70%. Dzieci podzielone 

na grupy wzięły udział w  interaktywnym turnieju 

multimedialnym, korzystając ze strony Stowarzyszenia 

Doskonalenia i Rozwoju na 4improve z pytaniami 

dotyczącymi Ziemi. Każda z drużyn losowała kolejno 

pytanie np. w którym miejscu na ziemi jest najwięcej 

opadów?, gdzie mieszka najwięcej ludzi na półkuli 

północnej czy południowej? Każdą odpowiedź można było 

interaktywnie sprawdzić i odczytać uzasadnienie 

prawidłowej odpowiedzi. Była to ciekawa zabawa!
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*Pasją Nadii z klasy IIc jest tworzenie 

kolorowych zeszytów i książeczek. 

Rysunki które wykonuje  Nadia w swoim 

zeszycie są na różne tematy w zależności 

od  pomysłu czy zaistniałej sytuacji. Są  

bardzo kolorowe i ciekawe. Każdy                   

z rysunków posiada również jakiś podpis 

lub dialog.
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W ostatni dzień nauki w szkole, (przed 
pandemicznymi obostrzeniami; nauka zdalna dla 
wszystkich uczniów) uczennica kl.IIc Nadia L. 
przedstawiła swoją pasję tworzenia kreatywnych 
notatników, zeszytów, książek.
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*27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. 

Z powodu pandemii nie zdążyliśmy przeprowadzić zajęć 

w świetlicy szkolnej, ale dla zainteresowanych dzieci 

umieściliśmy  ciekawe informacje w strumieniu świetlicy 

na platformie edukacyjnej classroom, stronie szkoły.     

Z nich można się dowiedzieć między innymi jak zrobić 

teatr w domu, jak powstaje spektakl teatralny i wiele 

innych ciekawostek. W świetlicy powstała interesująca 

gazetka na ten temat.
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*W naszych spotkaniach z pasją Amelia N.         

z klasy IIIb opowiedziała nam o swoim hobby. 

Jej pasją oprócz wędkowania jest 

pszczelarstwo. Podzieliła się swoją wiedzą jak 

powstaje miód, oraz jakie są narzędzia do 

zbierania miodu. Na planszy własnoręcznie 

zrobionej przedstawiła etapy powstawania 

miodu, ciekawostki o pszczołach.
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Świnka Halinka w czasie
przerwy świątecznej 
przebywa u Pani Marzenki A. 
Jest bardzo dobrze 
zaopiekowana, miała 
zrobiony „Fachowy pedicure” 
- pielęgnacyjne obcinanie 
pazurków. 
Mam nadzieję, że wkrótce 
spotkamy się wszyscy 
w szkole! 

Opracowała Renata Szcześniak


