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Wydarzenia: 
• Wakacyjne wspomnienia 
• Wizyta u stomatologa 
• Dzień Chłopaka 
• Spotkanie z policjantem 
• Warsztaty w Skansenie 
• Wystawa klocków Lego 
• Konkurs „Śmieciosztuka” 
• Światowy Dzień Misia 

Tegoroczne wakacje spędziłem u dziadka nad morzem w Gdańsku. 
Codziennie chodziłem na plażę, opalałem się i kąpałem w morzu. 
Budowałem zamki z piasku i zbierałem muszelki. Płynąłem 
tramwajem wodnym po Martwej Wiśle. Przepływałem obok 
Twierdzy Wisłoujście oraz Westerplatte. Były to super wakacje. 

Filip Stachura 

Wakacje spędziłem nad morzem.  
Codziennie bawiłem się na plaży. 
Widziałem foki w Fokarium. Było 
fantastycznie. 

Z rodziną byłem w Górach Świętokrzyskich. Zwiedzanie zaczęliśmy 
od jaskini Raj. Potem poszliśmy do Muzeum Neandertalczyka. 
Byłem w Sanktuarium na Łysej Górze. Najbardziej podobały mi się 
pamiątki, które kupiłem na Zamku w Chęcinach. 

Pojechałem w góry Tatry. Zwiedziłem Park Tatrzański, Dolinę 
Kościeliską i Zakopane. Wspinałem się po górach, płynąłem 
tratwą po rzece Dunaj. Zbierałem grzyby i jagody. Moje wakacje 
były udane. 

Na początku wakacji 
opiekowałem się królikiem. 
Później z rodziną byłem                       
w górach. Blisko hotelu były 
szczyty gór. W hotelu był basen             
i jacuzzi. 

Marcel Piech 

W wakacje leciałam samolotem do 
swoich dziadków. Oni mieszkają                  
w Kazachstanie. Tam bawiłam się         
z moją siostrą cioteczną. Wszyscy 
chodziliśmy na pizzę i szaszłyki. 
Bawiłam się w parku z nową 
koleżanką Wiką. 

Alicja Winiarska 

Miałem bardzo udane wakacje. 
Najpierw poleciałem samolotem 
razem z rodzicami i bratem do 
Hiszpanii. Tam kąpałem się w morzu 
i zwiedzałem zabytki Barcelony. 
Widziałem stadion piłkarski  
i bawiłem się w parku wodnym.  
Resztę wakacji spędziłem nad jeziorem Zagłębocze. Kąpałem 
się w jeziorze i bawiłem się na placu zabaw. 
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W wakacje świetnie się bawiłem. Graliśmy w piłkę nożną z kolegą 
i koleżanką. Razem zbudowaliśmy zamek z kostki. W upalne dni 
jeździliśmy nad Firlej i „Słoneczny Wrotków”. Z rodzicami byłem  
w Górach  Świętokrzyskich. Najbardziej podobały mi się widoki 
z wieży na Łysej Górze. 

Wojtek Ewert 

Miłosz Łysiak 

Szymon Ewert  

Szymon Budzyński 

Bartosz Maciejewski 

Wakacyjne 
wspomnienia 



W wakacje bawiłam się z siostra i 
bratem ciotecznym w chowanego. 
Na półkoloniach spędziłam miło 
czas. Byłam w Magicznych 
Ogrodach i widziałam duży plac 
zabaw. Byłam w Jedlance w parku 
linowym. Przechodziłam przez 
różne przeszkody i zjeżdżałam z 
tyrolki. Na koniec pojechaliśmy do 
parku wodnego w Rąblowie, gdzie 
pływałam w basenie. To były 
bardzo udane wakacje. 
 

W czasie wakacji byłem nad jeziorem Firlej i w Magicznych ogrodach. Wakacje spędziłem też 
u babci i cioci. Jeździłem na baseny i „Słoneczny Wrotków”. Byłem w domu i grałem z kolegami 
w piłkę nożną i w siatkówkę. Byłem też z tatą na rybach.  

Moje wakacje były udane. 
Byłem na Węgrzech                            
w miejscowości Eger. 
Pływałem w basenie oraz 
widziałem pomniki. W sierpniu 
byłem na półkoloniach. 

W czasie wakacji byłam u 
babci. Z koleżanką kapałam 
się w basenie. Bawiłyśmy 
się z psem. 

Bianka Gawidziel 
 

Wakacje spędziłem w 
domu. Byłem w Mini Zoo w 
Sernikach. Grałem w piłkę 
nożną z braćmi i kolegami. 
Czas minął szybko. 

Ksawery Baran 

Wakacje spędziłem w domu 
na podwórku, nad jeziorem i 
w lesie na grzybach. Byłem u 
dziadka i babci w Lubartowie.  
Nad jeziorem chlapałem się 
w wodzie, wchodziłem na 
drabinkę i skaleczyłem sobie 
palce u nogi. W lesie 
znalazłem 83 kurki i jednego 
czerwonego gołąbka. Na 
podwórku grałem w piłkę 
nożną z kolegami. Wakacje 
upłynęły mi bardzo szybki. 

Benedykt Trąbka 

Większość wakacji spędziłem w 
Lisowie u babci. Bawiłem się z 
bratem i kuzynem. Zjeżdżałem z 
górki na rowerze, deskorolce i 
hulajnodze. Dwa razy byłem nad 
jeziorem. Z rodzicami byłem na 
pokazie fontann. 

Wizyta u stomatologa 
Uczniowie odwiedzili szkolny gabinet 

dentystyczny. Pan dentysta zaprezentował 
przyrządy jakimi leczy zęby. Opowiedział 

historię zęba, którego zaatakowała 
smoczyca -  próchnica. Na modelu szczęki 

człowieka pokazał sposób poprawnego 
mycia zębów.  Pan dentysta zachęcał 

uczniów do dbania o swoje zęby i zapraszał 
do odwiedzania swego gabinetu. 

Dzień Chłopaka 
W piątkowe popołudnie mamy uczniów 

przyniosły do klasy ogromne pudło 
przewiązane czerwoną wstążką. Chłopcy od 

razu zorientowali się, że to coś dla nich. Jedna 
z mam zaprosiła uczniów do otwarcia 

prezentu. Okazało się, że w pudle znajdowały 
się małe kolorowe poduszeczki.  Każdy 

chłopiec dostał „jaśka” z podobizną piłkarzy 
lub bohaterów bajek.  Słodkim akcentem były 

batoniki – również dla dziewczynek. 
Oczywiście dziewczynki nie zapomniały                         
o swoich kolegach i złożyły im życzenia. 
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Mikołaj Brzozowski 

Szymon Orzeł 

Sara Kowalik 

Nikodem Domownik 



Uczniów edukacji wczesnoszkolnej odwiedził Policjant z Komisariatu Policji 
w Niemcach. Przypomniał im zasady "Bezpiecznej drogi do szkoły", 
konieczność używania elementów odblaskowych oraz właściwego 

zachowania się na drodze.  Utrwalił pozytywne zachowania na przerwach 
oraz w czasie różnych zagrożeń. Ten kto poprawnie odpowiedział na 

pytanie otrzymał odblask. 
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DAWNE MIARY I WAGI 

RZEŹBIARZ 

Z klasą byłem w Skansenie. Zwiedzanie 
zaczęliśmy od rzeźbiarza, który nauczył nas 
rzeźbić. Pokazał jak się rzeźbi aniołka. Potem 
poszliśmy do hafciarki, która nauczyła nas 
szydełkować. Gdy skończyliśmy zwiedzanie 
poszliśmy po pamiątki. Najbardziej podobało 
mi się szydełkowanie. 

Wojciech Ewert 

…Podobało mi się jak pan rzeźbił figurki z 
lipy. Robiłam z paniami bransoletki. 
Słuchałam historii, które opowiadała pani 
Łucja. Widziałam, jak pani tkała dywan na 
krosnach. Zobaczyliśmy jak mieszkali ludzie 
na wsi w dawnych czasach. 

Alicja Winiarska 

…Rzeźbiarz pokazywał nam jak się rzeźbi 
aniołka. Zrobiłem na szydełku opaskę na rękę. 
Oglądaliśmy czółno, które zrobił szkutnik. Pani 
pokazywała jak się tka materiał na krosnach. 
Łubiarzowi pomagałem zginać drewno. Na 
pamiątkę kupiłem dwa wisiorki z zębami. 
Wycieczka bardzo mi się podobała. 

Benedykt Trąbka 

Widzieliśmy jak rzeźbiarz robi aniołka  
z lipy. Oglądaliśmy stare wagi, wyszywane  

i haftowane obrusy. Niektórzy koledzy 
próbowali szydełkować. Byliśmy  

u szkutnika, który opowiadał o dłubance. 
W Skansenie widziałem drewniane chaty 

przykryte słomą. Widziałem kucyka i konia. 
Mikołaj Brzozowski 
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Wycieczka do Skansenu to „Śladami ginących 
zawodów”. Pierwszym zawodem był rzeźbiarz. 
Inny pan opowiadał o miarach i wagach, a pani 
hafciarka o wyszywaniu obrusów. Byliśmy u 
szkutnika i w zakładzie tkackim. Najciekawsze 
były rzeźby z drewna lipowego. 

Marcel Piech 

HAFCIARKA 

HANDEL WYMIENNY 

W Skansenie odbył się pokaz ginących zawodów. 
Poznaliśmy zawód rzeźbiarza, bednarza, 
szkutnika. Jedna z pań tkała dywanik na 
krosnach. Między dwoma kamieniami ucierałem 
ziarno zbóż na mąkę. To była ciężka praca. 

Hamed Algouhari 

Byliśmy na wycieczce w Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Zbiórka była o godzinie 8.00 pod 
szkołą. Pojechaliśmy dużym autokarem 
wycieczkowym. Pogoda podczas wycieczki 
była wspaniała. Najbardziej podobało mi 
się jak rzeźbiarz rzeźbił figurki z drewna. 
Bardzo miło wspominam wycieczkę. 

Szymon Budzyński 

W Skansenie są zabytki drewniane i murowane. 
Są tam przedmioty związane z dawnym życiem 
na wsi. Widziałem miasteczko, gdzie był zakład 
fryzjerski, sklep żelazny i poczta. Były warsztaty 
rzemieślnicze: hafciarki, tkaczki, rzeźbiarza. 
Zobaczyłem żywe zwierzęta i dużo kwiatów. 
Wycieczka była bardzo ciekawa. 

Filip Stachura 
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SZKUTNIK 



ZAKŁAD TKACKI 

ŁUBIARZ 

Byliśmy w Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Zwiedzanie 

zaczęliśmy od rzeźbiarza. 
Potem poszliśmy do 

ratusza, gdzie zobaczyliśmy 
dawne wagi i miary.                   
W chacie mogliśmy 

szydełkować i obejrzeć 
stare obrusy. 

Dowiedziałem się co to jest 
dłubanka. Pan wyjaśnił, że 

to łódka z pnia drzewa.  
Odwiedziliśmy panią, która tkała dywan. Zobaczyliśmy kołowrotek i stare ubrania. Potem 
poszliśmy do bednarza. Na pamiątkę kupiłem sobie aniołka. Wycieczka mi się podobała.  

Szymon Ewert 

WYSTAWA KLOCKÓW LEGO 
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KOŁOWROTEK 

Byłam na wystawie klocków Lego                    
w Lublinie. Oglądałam organy wewnętrzne 

człowieka, naturalnej wielkości piłkarza, 
tenisistkę i koszykarza. W mini kinie 

widziałam jak budować zwierzęta, które 
poruszały się dzięki czujnikom ruchu. Było 

też urządzenie do sprawdzania czy banknoty 
są prawdziwe. Zainteresowała mnie historia 

Titanica. Zbudowałam z Lego lalkę i 
powiesiłam ją na mini wystawce Lego. 
Bardzo podobała mi się ta wycieczka. 

Sara Kowalik 
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W piątek byliśmy na wystawie 
klocków Lego.  Oglądaliśmy pojazdy 

wojskowe, Pałac Kultury i Nauki, 
stadiony sportowe i samolot 

prezydenta USA. Był miniaturowy 
Titanic, zamki, Star Wars oraz 

poruszające się pojazdy, smok, pająk 
i Układ Słoneczny. Widziałem 
naturalnej wielkości piłkarza, 
koszykarza i polską tenisistkę.                       
Z klocków zbudowano organy 

wewnętrzne człowieka. W kinie 
oglądałem jak zrobić roboty: pająka, 

węża oraz elektroniczny Układ 
Słoneczny. Najbardziej podobał mi się 

naturalnej wielkości Robert 
Lewandowskim z klocków. Sam 

zbudowałem zamki, domek, łódki                  
i samoloty. Na wycieczce były bardzo 

ciekawe eksponaty.  
Mikołaj Brzozowski 

…Oglądaliśmy różne budowle z klocków Lego. Potem poszliśmy 
do mini kina. Oglądaliśmy instrukcje jak działają różne roboty z 
Lego. Na wystawie zainteresował mnie samolot prezydenta USA. 
Samodzielnie zbudowałem wieżę i samochód. Najbardziej 
podobał mi się naturalnej wielkości Robert Lewandowski 
zbudowany z klocków.  

Razem z klasą byłem na wystawie klocków Lego. Oglądaliśmy 
pociągi, dinozaury i budowle z klocków. Potem poszliśmy do 
mini kina. Oglądaliśmy jak działają różne roboty z Lego. Na 

wystawie zainteresował mnie zamek smoka. Razem z 
kolegami z wielkich klocków zbudowałem domek. Na 

wystawie bardzo mi się podobało. 
Wojciech Ewert 

Byłem na wystawie klocków 
Lego. Najbardziej podobało mi 
się mini kino, Układ Słoneczny 

i samolot prezydenta USA. 
Widziałem szkielet człowieka z 
klocków, pociągi oraz piłkarza 

Lewandowskiego. Sam               
z klocków Lego zbudowałem 

mały domek. 
Bartosz Maciejewski 

Miłosz Łysiak 



Byłem z rodzicami na wystawie 
klocków Lego. Podobał mi się 

samolot USA, pająk, dwugłowy 
wąż. Widziałem 

Lewandowskiego zbudowanego 
z Lego. Ciekawy był szkielet 
człowieka. Jeden z moich 

ulubionych złych Star Wars to 
Lord Wajder, który też był z 

klocków. Babcia kupiła mi Lego 
Minecraft. 

Nikodem Domownik 
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Byliśmy na wystawie klocków Lego. Oglądaliśmy różne budowle. 
Były tam czołgi, pociągi i zamki. W kinie pan pokazywał jak 
zbudować pająka, węża, robota, który jeździł. Zainteresowały nas 
Lego Frenc, czołgi, samolot prezydencki USA. Sami zbudowaliśmy 
czołg i samochody, a z dużych klocków wysoki mur domu. Ala 
kupiła kolczyki w kształcie klocków. Wycieczka była super. 

Alicja Winiarska, Benedykt Trąbka, Hamed Algouhari, Bartosz Rachwał 

O godzinie 8.20 wyjechaliśmy na wystawę klocków Lego. 
Po wejściu na wystawę zobaczyliśmy stadiony drużyn 
piłkarskich oraz samolot USA. Widzieliśmy pojazdy 
wojskowe: czołgi, ciężarówki. Później poszliśmy do mini 
kina. Pan pokazywał jak budować roboty. Potem 
poszliśmy do drugiej sali. Tam budowaliśmy z różnych 
klocków to co chcieliśmy. Oglądaliśmy naturalnej 
wielkości piłkarza, koszykarza, tenisistkę i sportowca na 
kładzie. Wrażenia były wspaniałe. 

Szymon Ewert, Marcel Piech 



str. 9 

W piątek byliśmy na 
wystawie klocków Lego. 

Oglądaliśmy różne budowle, 
wojsko, zamki i dinozaury.  

Z klocków były organy 
wewnętrzne człowieka: 

serce, płuca, mózg, układ 
pokarmowy. Był też szkielet 

człowieka, wąż i pająk.  
W kinie pan pokazywał jak 

zbudować robota, który 
potrafi sam chodzić. 

Najbardziej podobał nam się 
samolot prezydenta USA. 

Zbudowaliśmy dom, 
samochód i helikopter. 

Wystawa nam się podobała. 
Szymon Budzyński, Szymon Orzeł 

W październiku uczniowie naszej klasy 
wzięli udział w konkursie plastyczno-
technicznym zorganizowanym przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach 
pod nazwą „Śmieciosztuka”.  

Z plastikowych butelek, łyżeczek, zakrętek, 
wykałaczek, gazet, pudełek wykonali 

biżuterię i zabawki.  

Od lewej lalka Filipa Stachury, robot Szymona Budzyńskiego  
i lalka Alicji Winiarskiej, 

poniżej samochody: Benedykta Trąbki i Ksawerego Barana 

Korale:  Mikołaja 
Brzozowskiego  
i Sary Kowalik 

 



Komputer Bartosza Rachwała 
Wąż Miłosza Łysiaka 

Lalka Bianki Gawidziel 

Wyróżnienie w konkursie 
otrzymał 

Hamed Algouhari                                 
za lokomotywę. 

Gratulacje! Brawo! 

Uczniowie spotkali się w bibliotece z panią Krystyną Szłapą. Wysłuchali informacji                                    
o niedźwiedziach, ich występowaniu, gatunkach, zwyczajach. Słuchali fragmentów ciekawych 
książek, których bohaterami były prawdziwe bądź  stworzone przez autorów misie. Był Kubuś 

Puchatek, Miś Uszatek, Miś zwany Paddington czy Wojtek spod Monte Cassino. Na zakończenie 
lekcji odbył się quiz sprawdzający wiedzę dzieci na temat niedźwiedzi. 

Zaczarowane misie namalowane przez uczniów. 

Materiały zebrała i opracowała Grażyna Michalska - wychowawczyni klasy II str. 10 


