
   Nr 4                      Lato 2016 roku 

     ECHO KLAS DRUGICH  

          z Zielonej Szkoły nr 27 w Toruniu 

 

 

- 1 - 

 

 

 

 

 wydarzenia 

 nasze wycieczki 

 nasze prace 

 projekt 

 ciekawostki 

 zagadki 

 wakacyjne rady 

„Zabawa jest nauką,  
    nauka jest zabawą – 
   im więcej zabawy,  
  tym więcej nauki.” 
   Glenn Doman 

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!  

 
Witam Was w ostatnim numerze naszej klasowej gazetki. Przed nami upragnione 
lato pachnące poziomkami, kwiatami, z możliwością uprawiania różnych sportów, 
czytania interesujących książek, słuchania śpiewu ptaków i miłego odpoczynku. 
Bardzo dziękuję Wam za duże zaangażowanie w projekcie: SPORT i KSIĄŻKI 
TO RADOŚĆ. Ten rok minął nam bardzo szybko i pracowicie. Przed nami długie, 
upragnione wakacje. Życzę Wam pięknych, słonecznych dni, dobrego i udanego 
wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu w trzeciej klasie. Wracajcie zdrowi i 
pełni wrażeń z nowym zapasem sił i ochotą do dalszej pracy.  
 
 

Wychowawczyni klasy II A   

Dorota Sztuba   
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WIZYTA W BIBLIOTECE 
 

6 kwietnia byliśmy z klasą  w 

bibliotece osiedlowej. Najpierw 

Pani bibliotekarka mówiła nam, 

jak są poukładane książki i jak 

można je znaleźć. Potem 

weszliśmy do czytelni i Pani 

czytała nam książkę. Książka była 

o księżniczce, która bała się 

wiatru w nocy, bo to był wietrzny 

zamek. Księżniczka miała dużo 

zwierząt, które spały w nocy, a 

bawiły się w dzień. Chciała więc mieć takie, które bawiło się w nocy, a spało w 

dzień, żeby dotrzymało jej towarzystwa. Okazało się, że takim zwierzątkiem jest 

chomik. Potem pani wyświetliła na ścianie, jak można opiekować się chomikiem i 

pytała się czy ktoś z nas ma chomika. Ja odpowiedziałam, że mam chomika. Pani 

opowiedziała jakie są rasy chomików. Ja mam dżungarskiego. Jest jeszcze chomik 

syryjski. Chomik syryjski i dżungarski to nie wszystkie rasy, jest jeszcze wiele 

innych. W bibliotece mi się podobało, a wam? 
 

Hania Lewandowska 

  

19 maja wybraliśmy się do biblioteki osiedlowej. Po przedstawieniu się każdy 

powiedział, jaka jest jego ulubiona książka. Ja wymieniłem  ,,Magiczne drzewo’’ A. 

Maleszki.   Pani podała nam torebkę i musieliśmy wymacać, co w niej  się znajduje.  

Udało nam się  rozpoznać, że był w niej smok. 

Pani bibliotekarka przeczytała nam książkę Joanny Olech pt. ,,Pompon w krainie 

Fisiów”.  Podzieliliśmy się na cztery grupy i każda dostała  rysunki smoków. 

Wszystkie drużyny miały nazwać smoka, napisać gdzie żyje, czym się żywi i co 

najbardziej lubi robić. 

Nasz smok Romek był nietypowy. Mieszkał w barszczu i 

najbardziej lubił  robić pizzę. Uważam, że lekcja była 

bardzo udana. 

Antek Orłowski 
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ZAJĘCIA W KAMIENICY ALHEMIKA 

13 kwietnia byliśmy na zajęciach chemicznych. 

Robiliśmy małe wybuchy. Pan pytał nas jakie 

miejsce w naszym domu jest 

najromantyczniejsze. Według nas to była 

toaleta. Pan też mówił co mamy robić kiedy nam 

się zatka toaleta. Mieliśmy użyć kreta - takiej 

żrącej substancji.  Opiszę jeden eksperyment 

jaki robiliśmy. Pan kazał nam podzielić się w 

pary. Ja byłam z Michaliną. Pan powiedział, że 

musimy ustalić kto trzyma probówkę. Ten, 

który nie trzymał probówki wlewał substancję - 

KRETA. Potem pan zapalił świeczkę, zgasił 

światło i powiedział nam, że mamy zwinąć 

aluminium w rulonik. Potem powiedział żebyśmy 

włożyli rulonik do probówki i zaobserwowali. 

Rulonik stał się koloru metalowego. Potem kazał nam wziąć bambusa, czyli  długą 

wykałaczkę. Włożyliśmy bambusa do ognia, a potem do probówki i był mały 

wybuch. A potem jeszcze i jeszcze … Zajęcia bardzo nam się podobały i czekamy 

na następne ! 

Hania Lewandowska 

27 kwietnia pojechaliśmy na Starówkę. 

Udaliśmy się do kamienicy Alchemika na 

zajęcia chemiczne. Było dużo doświadczeń i 

mieszania. Pani strzelała w nas powietrzem z 

dymem. Nadmuchała balon helem. Jak 

wychodziliśmy, to wzięliśmy balon z helem do 

klasy. Pani powiedziała żebyśmy zrobili 

doświadczenie. Co się stanie, jeżeli zostawi się 

balon w klasie?  ….Następnego dnia balon opadł.  

Autorzy: Damian, Jaś, Jacek, Mikołaj, Franek 
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WYCIECZKA DO OGRODU ZOOLOGICZNEGO 

Dnia 14.04.2016 wyszliśmy na zajęcia 

pt. ''Wiosna w ogrodzie'' do Ogrodu 

Zoobotanicznego w Toruniu.  

Najpierw omawialiśmy zasady, jak 

należy zachowywać się w ogrodzie 

zoobotaniczym. Później pan 

przewodnik pokazywał nam zwierzęta. 

Dowiedzieliśmy się, że żubry mogą 

ważyć nawet tonę! W trakcie zajęć 

wypełnialiśmy karty pracy, które 

otrzymaliśmy od przewodnika. Potem, 

dokarmialiśmy bardzo łakome kozy i osły. Po tym wyjściu wiemy, co jedzą 

niedźwiedzie. To wyjście bardzo nam się podobało!!! 

Jacek Wróbel 

14 kwietnia przyjechaliśmy do zoo. Najpierw  kupiliśmy pamiątki i karmę. Potem 

oglądaliśmy zwierzęta: bociana, węże, żubry, mundżaka  chińskiego, surykatki i 

różne gatunki ptaków. Nam najbardziej podobały się rysie.  Cała klasa była 

zadowolona z odwiedzin w zoo.  Po obejrzeniu  zwierząt robiliśmy kartę pracy.  

Antek Orłowski i Wiktor Górny 

 

14 04 2016 pojechaliśmy do zoo. 

Najpierw poszliśmy do kasy i kupiliśmy 

pamiątki i karmę. Pan pokazał nam 

kangura i żubrzycę, a potem poszliśmy 

do surokatek i do i budynków, gdzie 

mieszkały egzotyczne zwierzęta np. 

kameleon, pyton, i inne gady. Potem 

poszliśmy do Sali, w której 

otrzymaliśmy karty pracy do 

uzupełnienia. Na koniec odwiedziliśmy 

zagrodę kóz. Było bardzo fajnie. 

Antek Wiśniewski i Zbyszek Caputa 
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WYCIECZKA DO BYDGOSZCZY 
 

28 kwietnia pojechaliśmy do 

Bydgoszczy. Podczas drogi było bardzo 

wesoło. Najpierw poszliśmy do muzeum, 

było tam bardzo ciekawie. Zrobiłem 

tam dużo zdjęć, a potem braliśmy 

udział w kilku zajęciach. Ja zrobiłem 

kampera marki PEUGOT. Następnie 

pojechaliśmy w jakieś dziwne miejsce. 

Stała tam stara kolejka. Nagle okazało 

się, że zabłądziliśmy. Potem byliśmy w 

parku, gdzie były owady i dinozaury. A 

na koniec pojechaliśmy coś zjeść. Całą 

drogę gadaliśmy z Jasiem, Damianem, 

Olkiem i Jackiem. Było naprawdę 

fajnie! 

Zbyszek Caputa 
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TYDZIEŃ EKOLOGICZNY 

 Od 18 do 22 kwietnia w 

naszej szkole trwał tydzień 

ekologiczny. 18 IV tj. w 

poniedziałek mieliśmy 

spotkanie z panem 

leśniczym z koła 

łowieckiego. 

Dowiedzieliśmy się dużo 

ciekawych rzeczy o 

wybranych gatunkach 

zwierząt zamieszkujących 

nasze lasy. Zwierzęta 

mogliśmy obejrzeć podczas spotkania na prezentacji multimedialnej. We wtorek 

w grupach wykonaliśmy pracę plastyczną na szarym papierze, przedstawiającą las 

i zwierzęta leśne. W środę wspólnie wymyślaliśmy i pisaliśmy baśń dla drzewa, a 

następnie wykonaliśmy rysunki, tak że powstała nam książeczka do tej baśni.  W 

czwartek wybraliśmy się do kina Cinema City na warsztaty pt. „ Przepis na nudę, 

czyli eko -zabawy na każdy dzień tygodnia”, a następnie obejrzeliśmy film pt. „ 

Kung-fu Panda”. W nagrodę za udział otrzymaliśmy niespodzianki tj. dwie 

książeczki i opaskę odblaskową. Ekologiczny tydzień zakończyliśmy 

przedstawieniem pt. „ Przygoda w Ekolandii”, które pokazaliśmy najpierw 

młodszym ,a potem starszym kolegom i koleżankom na apelu z okazji Święta 

Ziemi. Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną pt. „Eko śmieci”, którą 

odczytali i zaprezentowali uczniowie z klasy trzeciej. W tym dniu tj. piątek 

uczniowie naszej szkoły sprzątali teren wokół szkoły.  Na tym zakończyliśmy 

ekologiczny tydzień. 

Uczniowie klasy II A 
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21 kwietnia byliśmy w kinie Cinema City 

razem z klasą II B. Oglądaliśmy film pod 

tytułem ,,Kung fu panda 3.” Przed 

seansem dostaliśmy kanapki mleczne. W 

sali najpierw odbyły się warsztaty pod 

hasłem: ,,Moje sposoby na nudę” - czyli 

zabawy na każdy dzień tygodnia. Potem 

Pani zadawała nam zagadki. Musieliśmy 

latać prześciolotem, bo zły gorgon ukradł kolory. Kiedy odszukaliśmy kolory, 

zaczął się seans. Na początku był dobry żółw, który walczył z Nayem z powodu 

chi. Miał już większość ważnych chi, ale musiał zdobyć jeszcze jedno. Lecz 

wszystko skończyło się szczęśliwie. Na koniec otrzymaliśmy małe niespodzianki. 

Były to 2 książeczki: jedna do czytania, druga do kolorowania oraz odblaskowe 

opaski na rękę. Do szkoły wróciliśmy bardzo szczęśliwi. 

Hania, Zuza, Misia, Natalka, Anielka 

18 IV przyjechał do nas pan z koła łowieckiego. Pokazał nam różne zwierzęta, na 

przykład : żubry, łosie, jelenie. Opowiadał nam o lasach, że są liściaste i iglaste. 

Pokazał nam psa leśniczego, który miał na imię Pika. Pan powiedział, że taki pies 

potrafi wygonić lisa z nory. Powiedział też, że najpiękniejsze lasy w Polsce są w 

Puszczy Białowieskiej i w Bieszczadach. Bardzo nam się podobało. 

Jaś, Wiktor, Antek, Antek, Konrad 

i Zbyszek 
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NASZE PRACE 

            PROJEKT CZYTELNICZO - SPORTOWY 

           My uczniowie klasy II A, której wychowawczynią jest p. Dorota Sztuba, 

systematycznie pisaliśmy opowiadania, bajki, sprawozdania z wyjść i wycieczek, 

układaliśmy wiersze, rymowanki, a następnie umieszczaliśmy je na naszej stronie 

internetowej i w gazetce klasowej pt. „ ECHO KLASY II”. Ukazały się cztery 

numery, tyle ile mamy pór roku. Należeliśmy do „KLUBU POŻERACZY LITER” ( 

otrzymywaliśmy legitymacje i plakietki, wymienialiśmy się książkami) oraz przez 

cały rok  uczęszczaliśmy do biblioteki szkolnej i osiedlowej. Należymy do 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Na trzecim spotkaniu wybraliśmy temat sportowy. 

Stąd  nasza praca metodą projektu , 

brzmiała :  „SPORT I KSIĄŻKI TO 

RADOŚĆ” 

Najpierw dowiedzieliśmy się , co to 

jest metoda projektu, a następnie 

określiliśmy zasady, według których 

będziemy pracować. 

Nasze zasady powiesiliśmy na 

gazetce klasowej. 

NASZ CEL GŁÓWNY:  Umiemy przeciwdziałać zjawiskom patologicznym poprzez 

rozbudzanie zainteresowań sportowych i czytelniczych w ramach Dyskusyjnego 

Klubu Książki i spotkań w naszej szkolnej bibliotece oraz innych działań. 

Nasze etapy realizacji projektu: 

  

1. Systematyczna praca przy tworzeniu bieżących gazetek klasowych – 

cały rok. 

2. Wybór tematu zainteresowania projektem – „ Sport i książki to 

radość”, w grudniu 2015 roku, na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki 

w Bibliotece Osiedlowej. 
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3. Podział klasy na 4 zespoły: 

- piłka nożna, ( Damian – kapitan, Mikołaj, Antek O., Jaś W., Jacek,                

Franek), 

- kolarstwo, ( Jaś J. – kapitan, Antek W., Olek,  Wiktor, Zbyszek), 

- łyżwiarstwo figurowe, ( Pola- kapitan, Hania, Zuzia, Michalina), 

- gimnastyka artystyczna ( Natalka – kapitan, Anielka) 

4. Wyznaczenie liderów poszczególnych grup. 

5.  Praca w grupach :  

- wyjaśnienie czym jest praca metodą projektu i co nas czeka ( 2 luty 2016r.) , 

omówienie i wspólne zapisanie zasad pracy przy tej metodzie, 

- wypożyczenie z naszej szkolnej 

biblioteki książek dotyczących 

sportu, celem pogłębienia wiedzy na 

ten temat ( 9 luty 2016 r.) 

-  wykonanie w wyznaczonych grupach 

plakatów reklamujących daną 

dyscyplinę sportową i umieszczenie 

tych plakatów na gazetce klasowej na 

korytarzu celem zainteresowania i 

rozreklamowania wybranych dziedzin 

sportowych  (10 III 16 r.), oraz prac 

plastycznych dotyczących naszych 

zainteresowań sportowych.  

6. Wyjście do biblioteki 

osiedlowej ( 31 marca) na 

spotkanie „ Elitarnego Klubu 

Dyskusyjnego”, celem 

pogłębienia zagadnień 

sportowych. 
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SPRAWOZDANIE Z WYJSCIA DO BIBLIOTEKI OSIEDLOWEJ 

              31 marca udaliśmy się do biblioteki osiedlowej  na zajęcia biblioteczne. 

Pani Ela przeczytała nam książkę pt. ,, Turbo chce zostać piłkarzem,” której 

autorem jest Ulf  Swdt.  

             Głównym bohaterem tej książki jest Turbo. Jego koledzy to Simon i Ole . 

Turbo został przyjęty do nowej drużyny piłkarskiej i był bardzo dobry w grze. 

Chłopcy zazdrościli mu i pewnego razu Erik podłożył mu nogę, a Turbo ją złamał. 

Erik nie chciał, aby Turbo pojechał na zawody. Wtedy koledzy Turbo: Simon i Ole 

pomagali mu niosąc na zmianę jego plecak do szkoły. Na szczęście Turbo szybko 

powrócił do zdrowia i do gry w piłkę nożną. 

          Potem Pani Ela zapoznała nas z książką Ralfa Butschkowa pt. „ Mam 

przyjaciela piłkarza ekstraklasy”. Omówiła z nami na prezentacji zasady gry w 

piłkę nożną , zadania obrońcy , napastnika, pomocnika i kapitana oraz podała 

ciekawostki o Robercie Lewandowskim.  Dowiedzieliśmy się, że jego rodzice też 

byli sportowcami  ( tata – judoka, mama –siatkarka).  Był w klubie Lecha Poznań, 

Borusii  Dortmund, a obecnie gra   w Bayernie Monachium. Strzelił dotąd 209 goli 

w 397 rozegranych meczach.  Zajęcia bardzo nam się podobały zwłaszcza, że 

niektórzy z nas marzą o piłkarskiej karierze i jesteśmy fanami  Roberta 

Lewandowskiego.        

Po tym spotkaniu wykonaliśmy prace 

plastyczne. Dowiedzieliśmy się także, że 

nasza koleżanka Pola Piotrowska została  

laureatką konkursu na recenzję rysunkową! 

„Miło mi poinformować, że w 

organizowanym przez Instytut Książki 

ogólnopolskim konkursie na recenzję 

rysunkową zwyciężyła Pola Piotrowska z 

klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 27 w Kaszczorku. Jej praca, zainspirowana 

książką „Lądowanie rinowirusów”, została uznana za najbardziej niezwykłą, 

doceniono jej walory ekspresyjne i emocjonalne. 

Pola należy do Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Filii nr 16 WBP – 

Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 

Opiekunką Klubu jest Pani Elżbieta Grzelak.”  
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7. 12 IV 2016 roku w klasie w grupach układaliśmy rymowanki i wierszyki 

o zdrowiu i sporcie Nasze hasło: „ W piłce, jak na rybach. Liczy się 

to, co w sieci” 

Wiersze o zdrowiu i sporcie – praca w grupach 

Jeśli chcesz być zdrowy, jak ryba 

biegaj, jedz owoce oraz warzywa. 

 

 Jak nie chcesz być chory 

to pij mleko, uprawiaj sport  

i jedz pomidory. 

 

Jak chcesz mieć zdrowe kości 

to jedz rybę bez ości 

myj się w zimnej wodzie 

i jadąc rowerem przyglądaj się 

przyrodzie. 

 

Sport to zdrowie każdy ci to powie.  

Nie siedź w domu ruszaj się a kondycja pojawi się!       

                  

Cztery skłony w przód i w bok                     

to chłopaku jest sport.    

Zamiast objadać się chipsami  

lepiej grać w piłkę z kolegami. 

 

Lubię łyżwy ,rolki, to super sprawa  

Zimą i latem dobra zabawa.  

Ćwiczę kondycję hopsa-sa  

Jestem szczęśliwy (-a ) nie tylko ja!  
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Sport to ruch 

a ruch to zdrowie 

Każdy pierwszak dziś to powie. 

 

Piłka nożna to jest to 

ruch, zabawa, świetna sprawa! 

Spróbuj raz 

spróbuj dwa 

biegaj z nami hop, -sa , -sa….! 

 

 

 

 

 

 

Jeden lubi gimnastykę 

drugi biegi i podskoki, 

a ja lubię grać w hokeja, 

 no a latem bramki strzelać! 



   Nr 4                      Lato 2016 roku 

     ECHO KLAS DRUGICH  

          z Zielonej Szkoły nr 27 w Toruniu 

 

 

- 13 - 

 

 

8. W kwietniu w grupach pracowaliśmy nad krzyżówkami i albumami 

sportowymi, które zaprezentowaliśmy, w dniu 9 maja.  

9. Przeprowadziliśmy ciekawe wywiady, niektóre z nich też nagraliśmy.  

Wywiad z panem Hubertem Radke,  
koszykarzem i komentatorem meczów NBA 

W jakim wieku rozpoczął Pan grę w koszykówkę? 

Rozpocząłem treningi jak miałem 11 lat. Było to stosunkowo 
późno. Zazwyczaj zaczyna się w wieku 8-9 lat. Na początku 
trenowałem 3-4 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Potem 
systematycznie się zwiększało. Jak grałem zawodowo, 
trenowałem 2 razy dziennie po 2-3 godziny. 
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Co jest Pana zdaniem potrzebne by dobrze grać w koszykówkę? 

Trzeba mieć pasję do gry i talent do pracy. Przydatne są też predyspozycje fizyczne i psychiczne. 

Co najbardziej podoba się Panu w koszykówce? 

Koszykówka jest szybką grą, jest wiele kombinacji, mała powtarzalność akcji. Jest nieschematyczna. 
Uczy myślenia na boisku, szczególnie pod presją czasu. Uczy pracy w zespole, wykorzystywania 
swoich umiejętności w ramach zespołu. 

W jakich klubach Pan grał? 

Długo by wymieniać. Jestem z Włocławka, jestem wychowankiem Junaka Włocławek. Potem grałem 
w Anwilu, wielu klubach ekstraklasy, a na koniec w drużynie Rosa Radom oraz w reprezentacji Polski. 

A w jakim klubie najlepiej się Panu grało? 

W Radomiu bardzo dobrze mi się grało. 

Jak został Pan komentatorem ligi NBA? 

Wojtek Michałowicz, który jest głównym komentatorem w Canal + zgłosił mnie, gdyż szukał osób, 
które dobrze czują i rozumieją amerykańską koszykówkę. 

Jak często musi Pan wyjeżdżać w związku z tą pracą? 

Wyjeżdżam 2-3 razy do roku. 

Czy polska kadra narodowa miałaby szansę z drużyną NBA? 

Kontrowersyjne pytanie, nie będę odpowiadał  

Jaki był najlepszy mecz, jaki Pan oglądał i dlaczego? 

Mecz, który najbardziej wspominam, to 6. mecz finałów NBA w 1996 roku i rzut Michaela Jordana, 
który zapewnił trzecie mistrzostwo z kolei. 

Ile jest drużyn w lidze NBA? 

Jest ich 30. 

Kto Pana zdaniem jest najlepszym koszykarzem wszechczasów? 

Nie będę oryginalny jak powiem, że Michael Jordan. 

Rozmawiał Zbyszek Caputa 
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10. Nasze sprawozdania: 

Z całą klasą przygotowaliśmy projekt „SPORT”. Żeby było nam łatwiej to 
podzieliliśmy się na grupy.  Ja byłam w grupie  łyżwiarskiej. W tej grupie były 
jeszcze: Michalina, Zuzia i Pola. Pola była przewodniczącą grupy, dlatego że umie 
jeździć na łyżwach i dlatego, że należy do klubu MKS Axel Toruń. Najpierw  
umówiłyśmy się na lodowisku, Pola  uczyła nas kilku łatwych figur. Zrobiłyśmy 
wywiad z Polą  przy herbatce. Potem dziewczyny  przyszły do mnie i robiłyśmy 
album. W tym albumie jest krzyżówka o łyżwiarstwie i różne pytania też o 
łyżwiarstwie. Bardzo fajnie nam się pracowało i dowiedziałyśmy się dużo o 
łyżwiarstwie. 

Hania Lewandowska  
 
Razem z całą klasą podjęliśmy się opracowania zadania pt. "PROJEKT SPORT". 
Podzieliliśmy się na kilka grup. Każda z grup miała do opracowania inną, wybraną 
dziedzinę sportu. Razem z Anielą wybrałyśmy gimnastykę artystyczną, na którą 
uczęszczamy dwa razy w tygodniu po lekcjach. Spotykałyśmy się z Anielą po 
szkole w naszych domach i pracowałyśmy nad wykonaniem naszego zadania. 
Wspólnie wykonałyśmy plakat i album o gimnastyce artystycznej. 
Przedstawiłyśmy w nich czym jest gimnastyka artystyczna i jakie przyrządy 
wykorzystuje się przy ćwiczeniach. Anielka opracowała krzyżówkę na temat 
gimnastyki artystycznej. Podczas pracy zdałyśmy sobie sprawę, jak ciężka jest 
praca, którą muszą wykonać osoby chcące uprawiać tę dziedzinę sportu. Miałyśmy 
mnóstwo zabawy i radości podczas wykonywania naszego zadania. 
 

Natalia Więcławska i Aniela Kwiatkowska 

 
Sprawozdanie z kolarstwa 
Pani Dorotka powiedziała, że 
mamy zrobić projekt o 
sporcie. Jaś, Olek, Wiktor, 
Konrad ,Antek i ja wybraliśmy 
kolarstwo. Kapitanem drużyny 
był Jaś. Zrobiliśmy album, 
który był bardzo ładny. 
Oprócz tego narysowaliśmy 
rysunek roweru firmy „Trek”. 
Prezentacja wyszła nam 
bardzo dobrze.  

Zbyszek Caputa 
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Sprawozdanie grupy z przygotowania prezentacji projektu  

o tematyce piłkarskiej. 

 

Projekt został przygotowany  w miesiącu kwietniu – maju 2016 roku.         

 

Wykonawcami projektu są uczniowie klasy II A : 

    *  Franek Nalaskowski 

    *  Antek Orłowski 

    *  Damian Syrocki 

    *  Mikołaj Śniady 

    *  Jaś Wojcinowicz 

    *  Jacek Wróbel 

 

Krzyżówkę piłkarską przygotował  Franek Nalaskowski, drugą krzyżówkę      

przygotował  Antek Orłowski. Wywiad z trenerem drużyny piłkarskiej- Młode 

Talenty P. Grzegorzem Kowalski przeprowadził Damian Syrocki i Mikołaj Śniady. 

Wiadomości o tematyce piłkarskiej oraz zdjęcia piłkarzy przygotowali wspólnie 

Jaś Wojcinowicz oraz Jacek Wróbel. Część materiałów została wydrukowana ze 

strony internetowej www.apmlodetalenty.pl.   Rodzice również pomagali nam w 

przygotowaniu projektu. 

http://www.apmlodetalenty.pl/
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Nasze sukcesy: 

Pola Piotrowska i jej drużyna „ LE Soleil”  z Klubu 

Sportowego „ AXEL”  zdobyła złoty medal  na 

mistrzostwach w Budapeszcie na Węgrzech  z jazdy 

figurowej 

na lodzie, 

oraz złoty 

medal na 

mistrzostwach w Niemczech. 

Bardzo ucieszyliśmy się, że nasz kolega 

Jaś Jackowiak zdobył I miejsce w 

Mistrzostwach Torunia w Kolarstwie 

Szkół Podstawowych  kat. „KLASY II”  
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11. Wspólnie z okazji Święta Drzewa układaliśmy naszą baśń do 

drzewa, wykonaliśmy plakaty oraz książeczkę do naszej baśni. 

Wszystkim uczniom naszej szkoły zaprezentowaliśmy się z tej okazji 

na apelu szkolnym. Przedstawiliśmy inscenizację pt. „W  EKOLANDII”. 

 „BAJKA DO DRZEWA” 

Dawno, dawno temu było 

sobie drzewo. To drzewo 

było samotne, chciało 

mieć przyjaciela. 

Pewnego dnia przyszedł 

leśniczy i posadził sosnę. 

Po kilku miesiącach sosna 

wyrosła i się 

zaprzyjaźnili. Potem ten 

sam leśniczy posadził 

dąb.  Jak drzewo wyrosło 

cała trójka się zaprzyjaźniła. Po kilku dniach leśniczy posadził inne drzewa, a po 

kilku miesiącach wyrósł las. Wtedy w lesie zamieszkały inne zwierzęta, takie jak : 

mrówki, dziki, jelenie, sarny, wiewiórki, ptaki i jeże. Drzewo było szczęśliwe, 

miało przyjaciół i wszyscy żyli w harmonii z przyrodą.  

Pewnego razu mały wróbelek przysiadł na gałązce dębu.  

-Hej co u ciebie słychać przyjacielu, chciałbym w twoich konarach uwić sobie 

gniazdko. 

-Dobrze, ale pod warunkiem, że opowiesz nam bajkę, bo nam się trochę nudzi. 

-Dobrze, zgodził się wróbelek, więc posłuchaj.  

Było to dawno, dawno temu. Byłem jeszcze mały, ale pamiętam jak inne ptaki 

postanowiły wybrać spośród siebie króla ptaków. Wówczas odezwała się mądra 

sowa. Zobaczymy, który z Was wzleci najwyżej, ten będzie królem ptaków i 

będzie miał najlepsze gniazdo. Kiedyś zwyciężył mój ojciec – mówi wróbelek, – ale 

niestety orzeł ze złości go zrzucił i mój ojciec złamał sobie skrzydło. Na szczęście 

znalazł go mały Janek i zaniósł do weterynarza. Ten założył mu bandaż.  Miesiąc 
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później ojciec był już zdrowy – mówi wróbelek. Mógł swobodnie fruwać i królować 

nad innymi ptakami. 

 Ładną bajkę opowiedziałeś – odezwał się dąb. Ładną potwierdziły inne 

drzewa, które też się przysłuchiwały. Możesz więc zamieszkać w moich konarach 

odpowiedział dąb. 

12.  Mamy zamiar naszą radością sportową i czytelniczą podzielić się 

z innymi. W tym celu napisaliśmy list do dzieci z przedszkola z 

Holandii, który wyślemy pocztą elektroniczną , aby przekonać ich jak 

ważne jest czytanie książek , zdrowe odżywianie i ruch na świeżym 

powietrzu. 

 

Drogie Dzieci z przedszkola z Holandii!!  

Bardzo dziękujemy Wam za pozdrowienia. My chodzimy do drugiej klasy i uczymy 

się w SP nr 27 w Toruniu. Jest nas 18, w tym 12 chłopców i 6 dziewczynek.  

Jak wiemy, Wasza pani czyta Wam nasze klasowe gazetki „Echo klasy 2”. 

Zachęcamy Was do przeczytania naszego ostatniego numeru. W nim 

prezentujemy nasze sportowe zainteresowania i zachęcamy Was także do 

uprawiania sportu i czytelnictwa.  

Pozdrawiamy serdecznie! Klasa 2a 

 

13.  Mieliśmy okazję spotkać się z prawdziwym pisarzem Panem 

Tomaszem Stochnalem, a przed nami jeszcze ( 13 czerwca) spotkanie 

z pisarką  Panią Joanną Olech. Spotkanie to jest nagrodą, którą 

wywalczyła nam Pola. 

14. Przed nami jeszcze konkurs, zorganizowany przez Panią Hannę 

Kuligowską. W ramach projektu "Książki naszych marzeń", w dniu 31 

maja odbędzie się w naszej szkolnej bibliotece  konkurs czytelniczy dla 

II-III plastyczny ("Tajemnice"), dla II-VI z wiedzy na temat 

"Magicznego Drzewa". 
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WAKACYJNE RADY 

Głowa nie jest od parady 

i służyć ci musi dalej.  

Dbaj więc o nią i osłaniaj,  

kiedy słońce pali.  

 

Płynie w rzece woda,  

chłodna, bystra, czysta.  

Tylko przy dorosłych  

z kąpieli korzystaj.  

 

Jagody nieznane  

gdy zobaczysz w borze,  

nie zrywaj! Nie zjadaj,  

bo zatruć się możesz.  

 

Urządzamy grzybobranie.  

Jaka rada stąd wynika?  

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,  

Nie wkładaj go do koszyka. 

 

Gdy w polu, w lesie  

czy za domem  

wykopiesz jakiś dziwny przedmiot zardzewiały,  

nie dotykaj go!  

Daj znać dorosłym!  

Śmierć niosą groźne niewypały.  

 

Nie stawaj pod drzewem,  

gdy burza i grzmoty  

Chowaj się bezpiecznie, bo będą kłopoty 
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Nasze sukcesy: 
W międzyszkolnym konkursie „Wiosna, wiosna, ach to Ty „- Hanna Lewandowska 

otrzymała wyróżnienie. W konkursie pt. „ Chochlik drukarski” zorganizowanym przez 

Muzeum Piśmiennictwa w Grębocinie Pola Piotrowska otrzymała wyróżnienie. Wpłynęło na 

konkurs aż 361 prac. W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM, 

KANGUR 2016 wyróżnienie otrzymał JAN JACKOWIAK. Michalina Kuczkowska z 

Polą Meler zdobyły wyróżnienie w konkursie „ Kopalnia czekolady”. Jan Wojcinowicz 

otrzymał wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie lingwistyczno-plastycznym pt. 

„Wielkanocny króliczek”. Hanna Lewandowska otrzymała III miejsce w konkursie 

plastycznym „ Moja wymarzona sala koncertowa”. 

 

ZAGADKI 

Wygląda jak piłka,  

Którą się bawicie  

Ciepłem swym i światłem  

Daje ziemi życie  

 

Wzorem są pracowitości oraz ładu  

Słodki sok zbierają skrzętnie  

Z łąk, z pola, z sadu.  

 

Jaki to miesiąc zamyka szkoły  

I daje dzieciom urlop wesoły?  

 

Po burzy na niebie  

Pięknie błyszczy w dali  

Chciałabym mieć na własność  

Taki barwny szalik.  

 

Stoi gdzieś przy płocie  

W łatanej kapocie  

I odstrasza ptaki.  

Wiecie kto to taki? 
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PODZIĘKOWANIA 

 

 

Pani Marlenie Syrockiej dziękuję za pełnienie funkcji skarbnika. 

Pani Joannie Capucie za pomoc w redagowaniu naszej gazetki. 

Pani  Agnieszce Jackowiak bezpłatne, dodatkowe lekcje z języka niemieckiego. 

Pani Zuzannie Lewandowskiej za pełnienie funkcji przewodniczącej rady klasowej 

rodziców. 

Państwu Wróblom za materiały higieniczne, opatrunkowe i zaopatrzenie naszych 

apteczek szkolnych oraz długopisy i ołówki. 

Pani Joannie Górnej oraz Państwu Orłowskim za materiały papiernicze, oraz 

gadżety. 

Państwu Góreckim za zdjęcia z naszych imprez, oraz pomoc w wykonaniu 

albumów. 

 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom 

za pomoc, materiały i całoroczną współpracę! 

 


