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KRAINA INNOWACJI 

Ogólnopolski Program Kraina Innowacji 
,, Ciekawi świata- kulturowa podróż 

po globie” 
 

                 Australia 

Kontynent kojarzo-
ny głównie z kangu-
rami. Niewiele osób 
wie, że w Australii 
znajduje się naj-
dłuższy na świecie 
płot nazwany Pło-

tem Dingo. Ma on 5 
km długości i jego 
głównym zadaniem 
była ochrona pa-
stwisk i upraw 

przed psami dingo 
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KRAINA INNOWACJI 

 
Właśnie wykonanie 
makiety Płotu Dingo 

było zadaniem 
uczniów kl. I b, któ-
rzy podjęli się tej 
niezwykłej budowy  

 
Myślę, że zadanie 

choć nie łatwe, dało im 
dużo satysfakcji, ra-
dości oraz nauczyło 
podejmowania traf-
nych decyzji i współ-

pracy w grupie -                                                                                                                
Arleta Błaszczak 
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ZIMA, ZIMA 

STYCZEŃ 
Gdy w styczniu deszcz leje, 

robi złe nadzieje.  
Jeśli styczeń zachlapany,  

to lipiec zapłakany,  
a kiedy w styczniu lato, w 

lecie zima  
za to.  

 
Gdy styczeń burzliwy ze 
śniegiem, lato burzliwe  

z deszczami.  

Jeśli styczeń mrozi, lipiec 
skwarem grozi.  
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci,  
22 stycznia - Dzień Dziadka, 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Pachnące 
(kawą, koko-
sem, wanilią i 
goździkami) 
 mydełka dla 

Babci i Dziad-
ka wykonali 
uczniowie kl. 

Prace uczniów  
kl. I—III 

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miło-
ścią i wszystkim, co dobre.  Dlatego dzieci z wielkim zaangażowaniem przystą-
piły do przygotowywania upominków. Wśród tradycyjnych prac znalazły się ko-
lorowo zdobione laurki, wykonane własnoręcznie kwiatki i portrety kochanych  
           babć i dziadków  
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ŚWIETLICOWE KONKURSY 

Nasze świetliczaki wie-
dzą, że nie wynik 

konkursu jest naj-
ważniejszy, a nauka 
zdrowej rywaliza-

cji, wzajemne 
wsparcie i przede 
wszystkim dobra 

zabawa. 
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W ŚWIETLICY SIĘ NIE NUDZIMY 



 9 

W ŚWIETLICY SIĘ NIE NUDZIMY 
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W ŚWIETLICY SIĘ NIE NUDZIMY 
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W ŚWIETLICY SIĘ NIE NUDZIMY 
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WALENTYNKI 

14 lutego obcho-
dzony jest Dzień 

Świętego Walente-
go, czyli popularne 
Walentynki.  Więk-
szości z nas kojarzą 
się z serduszkami, 
czerwonymi balona-
mi i listami miłosny-
mi. Najmilsze kartki 
walentynkowe to te 

zrobione własno-
ręcznie, ozdobione 
ślicznym rysunkiem 
albo wierszykiem.  

Uczniowie  
w świetlicy z wiel-
kim entuzjazmem i 
zaangażowaniem 
okazywali swoje 

uczucia wykonując 
piękne liściki  z ży-

czeniami.   Dobrze widzi się tylko ser-
cem. Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu. 

Antoine de Saint-Exupéry  
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UDANYCH I BEZPIECZNYCH FERII 

 

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE: 
POLICJA – 997 

STRAŻ POŻARNA – 998 
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 

Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FERII 

Życzymy bezpiecznego i radosnego 
wypoczynku. Niech ten czas do-

starczy niezapomnianych wrażeń i 
wielu ciekawych przeżyć. Cieszcie 
się przygodami, poznawaniem no-
wych miejsc i ludzi. Dobrze od-

pocznijcie, by nabrać siły i motywa-
cję do dalszej nauki w nowym półro-

czu. 



 14 

Gazetkę redagowali:  Uczniowie kl. I—III uczęszczający do świetlicy szkolnej 

 

Opiekun gazetki: Agnieszka Pajor 

ZAGADKI I REBUSY 

Co to za białe piórka sypie z nieba chmurka?  

 

Wesoły słychać dzwoneczek i widać już sznur sane-
czek. 

Co to takiego? 

 

Jak taka szyba się nazywa, 

co wodę zimą na stawie przykrywa? 

 

Zimą na szybach obrazy maluje, 

a dzieci w noski poszczypuje. 

 

Nie mają kół, a suną po śniegu. 

Ze śnieżnej górki zjedziesz na nich na pazurki! 


