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ŚWIĘTOKRZYSKIE 
JAKIE CUDNE



Za górami, za lasami czeka
kraina jak z bajki. Świętokrzyskie to
niezwykłe miejsce, w którym
spotkasz czarownice, dinozaury,
poznasz mroczne legendy i wiele
innych niesamowitych historii.

W świetlicy szkolnej
realizujemy projekt „Świętokrzyskie
jakie cudne”, dzięki cyklicznym
zajęciom odbyliśmy zaczarowaną
podróż po naszym regionie.



Na początek powstał kącik
czytelniczy, w którym zgromadziliśmy
albumy, przewodniki turystyczne,
legendy świętokrzyskie i wiele innych
„perełek” wydawniczych. Pod okiem
naszych wychowawców dowiedzieliśmy
się jak żyli dawniej ludzie, jak powstało
nasze miasto, gdzie można było
spotkać tetrapoda, a podczas pracy
z mapą, gdzie leży Łysa Góra
i dlaczego jest łysa…



Uczyliśmy się także czytać gwarą.
Najlepsi w tej dziedzinie wzięli udział
w konkursie pięknego czytania
i zmagali się o tytuł mistrza.

Mimo, że zadanie nie było łatwe
poradzili sobie wyśmienicie przenosząc
słuchaczy w świat zbójów, diabłów
i czarownic z Łysej Góry. Konkurs
adresowany był dla uczniów klas V-VII.



Gościem specjalnym była prawdziwa Baba Jaga
z Łysej Góry, która kibicowała wszystkim
uczestnikom.



Bezkonkurencyjny okazał się Nikodem Pochopień z klasy z kl. VII a, który zachwycił wszystkich

swym kunsztem i nienaganną znajomością gwary świętokrzyskiej.

II miejsce zajęła Nadia Daleszak z kl. VII b,

a tuż za nią Patrycja Stąporek z kl. VI b.



Młodsi uczniowie rywalizowali o tytuł mistrza, czytając legendy, baśnie i opowiadania
o województwie świętokrzyskim.

I miejsce - Amelia Molasy z kl. III a

II miejsce - Julia Pochopień z kl. II a

III miejsce - Aniela Lipińska z kl. III a , Mikołaj Jastrzębski z kl. IV b, czyli ja ☺.



W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ilustracja
do baśni i legend o regionie świętokrzyskim”.



Nie mogło zabraknąć
piosenek ludowych:

„Da, moja Łysico”,

„W moim ogródeczku”,
„Czerwone jagody”.



Uczestniczyliśmy także w warsztatach plastycznych, których motywem
przewodnim były mandale ludowe.





Odbył się również konkurs fotograficzny pod hasłem: „Świętokrzyskie w kadrze”. Moi koledzy
i koleżanki ochoczo przyłączyli się do zabawy, czego efektem są tak wspaniałe prace:





A tutaj kilka zdjęć z moich rodzinnych okolic. Piękne, prawda?



Często wyjeżdżamy w najodleglejsze zakątki świata, a przecież to, co najpiękniejsze mamy tak
blisko. Świętokrzyskie to region absolutnie wyjątkowy, nie tylko w skali Polski, ale całej Europy. To miejsce,
które potrafi oczarować każdego. A naszą rolą jest je promować zawsze i wszędzie, gdzie tylko będziemy.


