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Z kroniki przedszkolnej 
 

OSWOIĆ LĘK PRZEDSZKOLAKA 

Nikt nie będzie polemizował z faktem, że pierwsze dni w przedszkolu są dla dziecka nie 

lada wyzwaniem. Dziecko dla którego do tej pory naturalnym środowiskiem była rodzina, 

zaczyna funkcjonować w nowym, nieznanym dotąd miejscu, które stawia przed nim nowe 

zadania, takie jak np. orientacja w nowej przestrzeni (organizacja przedszkola, sali, 

zabawek),konieczność kontaktu  z obcymi osobami, modyfikacja dotychczasowego rytmu dnia, 

czy też rozwijanie przynależności grupowej. Pierwsze dni dla niektórych dzieci z grupy 

Pszczółek upłynęły pod znakiem płaczu i niechęci wobec nowego miejsca. Jednak z czasem 

okazuje się, że to przejściowe smutki. W grupie Pszczółek już od pierwszych dni słychać było 

muzykę oraz towarzyszące jej zabawy takie jak: „Baloniku nasz malutki”, „Kółko graniaste czy 

też „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Podjęliśmy pierwsze próby wiązania koła i tworzenia par. 

Równie ochoczo dzieci tańczyły do piosenki z kolorowymi rekwizytami: piłkami, krążkami czy 

też szarfami. Udało nam się też wykonać prace plastyczne. W ramach realizacji zajęć  

o bezpieczeństwie na drodze wykonaliśmy sygnalizator świetlny. Jednak najbardziej 

upragnionym momentem dnia była świetna zabawa na placu zabaw, gdzie mogliśmy czerpać 

ostatnie promyki letniego słońca.  

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

 

Dzień 20 września zapisany jest w kalendarzu, jako Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

Święto to zostało ustanowione przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej  

w rozwoju  i edukacji dzieci. Przedszkolaki rozpoczęły świętowanie od odśpiewania wspólnych 

piosenek. Następnie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. 

Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Na zakończenie 

wesołego dnia, wszystkie przedszkolaki otrzymały dyplomy. Życzymy wszystkim dzieciom, 

aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia :) :) :). 
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DZIEŃ CHŁOPAKA 

„W tym dniu szczególnym – września trzydziestego, witamy serdecznie chłopaka 

każdego. Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń, innych przyjemności już nawet nie 

zliczę!” 

W tym wyjątkowym dniu wszystkie dziewczynki zaśpiewały chłopakom uroczyste „Sto lat”  

i wręczyły upominki. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych i dzieci sześcioletnich 
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„ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA” 

 

W drugim tygodniu października grupy przedszkolne obchodziły Dzień Drzewa. 

Nauczycielki z wykorzystaniem ciekawych i barwnych ilustracji przedstawiających lasy 

iglaste, liściaste i mieszane oraz bogactwo gatunków drzew przeprowadziły ciekawe zajęcia 

dydaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom rolę drzewostanu w przyrodzie i jego 

znaczenie w życiu każdego człowieka. Nasi Milusińscy uczestnicząc aktywnie w zajęciach 

rozwiązywali zagadki słowne i dźwiękowe na temat drzew i lasu, brali udział w zabawach 

ruchowych i rytmiczno- naśladowczych przy muzyce. Nie zabrakło także konkurencji 

sprawnościowych z wykorzystaniem kasztanów i żołędzi. Dzieci poruszone tematyką zajęć 

zgodnie oświadczyły, że zawsze będą dbać o wszystkie rośliny. Na zakończenie zajęć wykonały 

prace plastyczne poświęcone tematyce lasu i wyjątkowej urodzie drzew.  
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM 

 

 

15 września Nasze przedszkole odwiedził Pan Policjant, który przybliżył dzieciom 

podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przypomniał numery 

alarmowe. Dzieci dowiedziały się między innymi, jakie zagrożenia mogą ich spotkać w drodze 

z domu do przedszkola i na co zwracać wtedy uwagę, a także czego trzeba unikać. 

Przedszkolaki otrzymały również wskazówki, jak zachować się w sytuacji spotkania osoby 

obcej oraz ataku groźnego psa. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych i dzieci sześcioletnich 

 

 

DZIEŃ JABŁKA 

 

Zielone, czerwone, okrągłe, pachnące 

a jako przekąska niezwykle sycące… 

Jabłko – pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek. 

Wszyscy jabłka chętnie jemy i DZIEŃ JABŁKA świętujemy!!! 

 

Dnia 28.09. 2020r. grupy zerówek świętowały Dzień Jabłka. Celem zajęć i wspólnej 

zabawy była integracja dzieci oraz zachęcanie ich do spożywania owoców, a w szczególności 

jabłek i to pod różnymi postaciami z powodu jego walorów zdrowotnych. Dzieci poszerzały 

wiedzę o jabłkach. Zdobywały wiadomości na temat potraw i przetworów z jabłek. Były 

również okazję do wykonania zadań matematycznych typu przeliczanie jabłek, porównywanie 

wielkości.  
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Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich 

 

 

 

 

DZIEŃ KROPKI 

 

6 września w Naszym Przedszkolu obchodziliśmy święto kreatywności, pokonywania 

ograniczeń oraz umacniania wiary we własne siły, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki.  

Jest to święto, które od 2008 roku stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania 

talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się  

w 2003 roku, kiedy Peter H. Reynolds wydał książkę dla dzieci „The Dot” (czyli “Kropka”),  

w której opowiedziana została historia małej Vashtii. Nieśmiała dziewczynka, dzięki mądrej 

nauczycielce od plastyki, uwierzyła w siebie i poznała swój talent, inspirując tysiące 

nauczycieli do działania i celebrowania Dnia Kropki. Dzieci obejrzały krótki film o małej 

Vashtii, który przedstawiał skąd się wziął Międzynarodowy Dzień Kropki. 

Po obejrzeniu filmiku dzieci wykonały kilka prac plastycznych, a po skończonych zajęciach 

otrzymały dyplom. 
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Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich 

 

 

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ 

 

9 września odwiedziła Na Pani Pielęgniarka. Celem spotkania było uświadomienie 

przedszkolakom konieczności dbania o własne zdrowie, aby do późnych lat swojego życia mieć 

dobre samopoczucie i siły witalne do działania. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się min. 

jak wykonać opatrunki, jak należy zdrowo się odżywiać, gdzie mieszkają witaminki oraz wiele 

innych ważnych informacji. Uświadomiły sobie też, że nawet zwykłe wycieranie „noska”, jest 

bardzo ważne, gdyż nieumiejętne prowadzi do wielu chorób. Pani pielęgniarka przygotowała 

krótką pogadankę na temat profilaktyki zdrowotnej i opowiedziała na czym polega jej praca. 

Dzieci zainteresowane tematem spotkania zadawały wiele pytań, na które Pani pielęgniarka 

chętnie i wyczerpująco odpowiadała dzieciom. 
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Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich 

 

 

 

OWOCOWO-WARZYWNY TYDZIEŃ 

 

Początek października upłynął nam pod znakiem warzy i owoców. Najmłodsze 

przedszkolaki grupy Pszczółek i Ślimaczków poznawały fakturę owoców, określały, czy są 

ciężkie, lekkie, duże czy małe. Uczyły się rozpoznawać owoce po zapachu i smaku. Starszaki 

wykonały szaszłyki owocowe. Natomiast grupa Żabki wykonała ludziki z warzyw. To był 

bardzo ciekawy tydzień. Realizując październikowe zadania w ramach projektu najmłodsze 

grupy przedszkolne wykonały marchewkolinę, formując różne warzywa czy też wykrawając 

różne kształty z foremek. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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WITAMY W KRAINIE ZMYSŁÓW 

W ramach realizacji Ogólnopolskiego programu Kraina Zmysłów, czyli sensorycznie 

się rozwijam, bo skaczę, biegam i dotykam” najmłodsze dzieci z grupy Pszczółek i Ślimaczków 

zaznajomiły się z pojęciem zmysły, biorąc udział w różnych zabawach sensorycznych. 

Pierwszego dnia poznały czym jest zmysł dotyku oraz zmysł smaku. Dotykając różnych faktur 

rozróżniały materiały miękkie, twarde, szorstkie. Następnie próbowały różnych produktów 

takich jak cytryna, kakao, miód, ogórki oceniając i kategoryzując na właściwości takie jak: 

słodki, słony, gorzki, kwaśny. Do tej zabawy z wielką ochotą przyłączyły się 4-letnie Motylki, 

które potwierdziły doznania smakowe grupy Pszczółek. Naszą tablicę sensoryczną 

umieściliśmy w naszym kąciku sensorycznym, który będziemy stopniowo ubogacać. Grupa 

Motylków wraz z panią wychowawczynią wykonała natomiast naszego Sensorka, pacynkę, 

która będzie Nam towarzyszyła w naszym kąciku sensorycznym. Natomiast starszaki z grupy 

„Misie” zmierzyły się z nauką trudnego hymnu „Krainy Zmysłów”. 
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Z życia klas I-III 
PASOWANIE NA UCZNIA 

 

W środę, 1 września 2021 roku klasy pierwsze uczestniczyły w uroczystym rozpoczęciu 

roku szkolnego 2021/2022. Wraz z pierwszoklasistami na sali gimnastycznej pojawili się 

rodzice. Podczas tej uroczystości odbyło się również pasowanie na ucznia pierwszej klasy.  

Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. 

W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. Podczas uroczystości 

pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać. Najważniejszą częścią uroczystości, na 

którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektor 

Szkoły Agatę Milewską. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi  

i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą 

otrzymane dyplomy. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy 

wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych. 
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Wychowawczynie klas pierwszych 
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WYCIECZKA DO TORUNIA 

 

Uczniowie klas trzecich 17. września pojechali na wycieczkę do miasta Mikołaja 

Kopernika. Pobyt w Toruniu rozpoczęli od seansu w Planetarium. Rozświetlone gwiazdami 

niebo wprowadziło ich w świat kosmosu. Z dużym zainteresowaniem dzieci śledziły kolejno 

pojawiające się gwiazdozbiory i zmieniające się pory roku. Następnie uczestnicy wycieczki 

udali się do Piernikarni Mistrza Bogumiła znajdującej się w sercu pięknej, pełnej zabytków 

starówki toruńskiej. Tam, zgodnie z recepturą średniowieczną, wykonali piernik dekoracyjny, 

tzw. gościniec. Niepowtarzalny kształt tych pięknych pamiątek z Torunia powstał dzięki 

wykorzystaniu ręcznie rzeźbionych, drewnianych form piernikarskich. Z przewodnikiem 

zwiedzili najstarszą część miasta: staromiejski rynek, dom Kopernika, pomnik Piernikarki, 

Krzywą Wieżę, pomnik Kopernika. Ogromną radość sprawiło im głaskanie złotego osiołka  

i pieska Filutka. Chwila wolnego czasu pozwoliła na zakupy pysznych pierników. Toruń  

to wspaniałe miasto, dlatego z żalem wracaliśmy do domów. 
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Wychowawczynie klas trzecich 
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LASUJ Z NAMI! 

 

Uczniowie klas trzecich 27 września 2021roku wraz z opiekunkami udali się pociągiem 

do lasu w Karcu. Celem wycieczki była realizacja zadań w ramach 28. Akcji Sprzątania Świata 

oraz przejście, pod przewodnictwem leśniczego, pana Macieja Kubasa, ścieżką edukacyjną 

„Drzewa leśne”. Spacerując leśnymi ścieżkami, uczniowie utrwalili wiedzę o budowie lasu, 

jego mieszkańcach, gatunkach drzew i krzewów, pracy leśnika oraz niszczycielskiej 

działalności człowieka w tym ekosystemie. Pomimo systematycznej edukacji społeczeństwa, 

w lasach można znaleźć liczne „dzikie” wysypiska śmieci, co wiąże się z ogromnymi kosztami 

ich utylizacji. Wzrasta świadomość ekologiczna Polaków, lecz ludzie nadal wywożą swoje 

śmieci zamiast do PSZOK-u, na łono natury, czego dowodem może być znaleziony przez 

uczniów przy leśnym dukcie monitor komputerowy. Po ciekawych zajęciach edukacyjnych 

nadszedł czas na odpoczynek na polanie i pyszne kiełbaski z ogniska przygotowane przez pana 

leśniczego. Po skończonej biesiadzie mali ekolodzy dokładnie posprzątali miejsce wypoczynku 

z uwzględnieniem zasad segregacji śmieci. Wróciliśmy do Pępowa szynobusem, dbając o to, 

by pozostawić po sobie porządek również w środkach komunikacji publicznej. 

Dziękujemy panu Maciejowi Kubasowi, reprezentującemu Nadleśnictwo Piaski  

za gościnne przyjęcie i przeprowadzenie interesującej lekcji przyrody, a pani Barbarze 

Nowackiej, mamie Tymka z klasy 3b, za podarowanie ketchupów do kiełbaski. 
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Wychowawczynie klas trzecich 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE I MODUŁU PROJEKTU EDUKACYJNEGO „EMOCJA” 

 

 

Uczniowie klasy 2b, podobnie jak w zeszłym roku, biorą udział w Międzynarodowym 

Projekcie Edukacyjnym „Emocja”, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju emocjonalnego 

i społecznego dzieci i młodzieży. Obecnie, dzieci ukończyły pierwszy z pięciu modułów 

tegorocznego projektu, który nosi nazwę „Kreatywność”. Jego głównymi celami było 

rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości oraz rozwijanie ich kreatywności. Poprzez 

ciekawe prace, można było dowiedzieć się, że tak naprawdę bardzo często można zrobić „coś” 

z „niczego”. Dzięki bajce „The Dot” oraz opowiadaniu „Blok rysunkowy”, a także ciekawym 

rozmowom uczniowie zrozumieli, że możemy mieć podobne talenty, jednakże każdy z nas jest 

wyjątkowy mimo tego, iż nie zawsze jest najlepszy w każdej dziedzinie życia. 
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Patrycja Maury, Emilia Bzodek 



Życie Szkoły. Nr 90  Cz.1. Wrzesień- październik 2021 

 

32 

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA W 1B 

 

Dnia 30 września 2021 r. klasa 1b obchodziła Dzień Chłopaka. Dziewczynki wraz  

z wychowawczyniami panią Arletą Sierszulską oraz Zuzanną Weinert złożyły chłopcom 

życzenia. Chłopcy otrzymali drobne upominki. Bardzo dziękujemy rodzicom za przygotowanie 

prezentów. 

 

 

Arleta Sierszulska, Zuzanna Weinert 
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ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU 

 

„Uśmiech ma ogromną moc” – bez wątpienia !! Przekonali się o tym uczniowie z klas 

1-3. Od ponad 20 lat, w pierwszy piątek października obchodzony jest Światowy Dzień 

Uśmiechu, którego pomysłodawcą był Harvey Ball. Stworzył on bowiem znaczek 

uśmiechniętej buźki na żółtym tle, który jest najbardziej rozpoznawalnym wyrazem radości  

na świecie. Chcąc podkreślić jak bardzo ważny jest uśmiech w naszym życiu i jak przyjemnie 

można celebrować ten wyjątkowy dzień, uczniowie z klasy 2b zaprosili kolegów oraz koleżanki 

z pozostałych klas edukacji wczesnoszkolnej do wspólnej zabawy. Na początek, każda klasa 

mogła obejrzeć krótkie, ale jakże wspaniałe i radosne przedstawienie, opowiadające o tym, jak 

ważną rolę odgrywa uśmiech w życiu każdego z nas. Następnie każdy uczeń otrzymał swój 

własny order uśmiechu, który miał mu towarzyszyć przez cały dzień. Po zakończonym 

występie uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia, a na ich twarzach malowały się piękne 

uśmiechy :) 
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Patrycja Maury, Emilia Bzodek 
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PRZYJDŹ I POBIERZ LIŚĆ! 

 

 W październiku z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych, w holu szkoły pojawiło się 

jesienne, papierowe drzewo z pięknymi, kolorowymi liśćmi. Obok drzewa widniał zachęcający 

napis: przyjdź do biblioteki szkolnej, pobierz kolorowy, papierowy liść, napisz na nim 

tytuł, autora i przypnij na drzewie. Na tych liściach uczniowie zapisywali propozycje 

książkowe warte przeczytania w czasie długich, jesiennych wieczorów. 

W ten sposób zachęcali innych do przeczytania polecanej przez Ciebie  książki. 

  

„ Godzina czytania jest godziną skradzioną z raju.” 

 

Thomas Wharton 
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Arleta Adamek, Alina Nowacka 

 

 

W ZAGRODZIE PSZCZÓŁKI PRZYJACIÓŁKI 

 

Dnia 7 października uczniowie klasy 1c i 2a udali się na wycieczkę do „Zagrody 

Pszczółki Przyjaciółki” w Katarzynowie. Zagroda to nie tylko ule i budynki, ale również bardzo 

pouczająca ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, gdzie znajdują się stare ule, ule rzeźbione  

lub w kłodach drzew czy tablice edukacyjne. Podczas pobytu Pani Justyna Bednarek – 

właścicielka zagrody, w bardzo przystępny sposób opowiadała dzieciom o tym, jak powstaje 

miód, o zwyczajach pszczół oraz ich roli w przyrodzie i życiu człowieka. W sali muzealnej 

uczniowie mogli podziwiać dawny i obecny sprzęt pszczelarski: zabytkowe miodarki, 

podkurzacze czy prasę do węzy. Odbyły się też warsztaty, podczas których dzieci 

własnoręcznie wykonywały woskowe świece oraz ozdabiały według swojego pomysłu 

płócienne, ekologiczne torby. Zarówno torby, jak i świece uczniowie zabrali ze sobą na 

pamiątkę. Na koniec pobytu dzieci zostały poczęstowane bułeczką i grillowaną kiełbaską, którą 

zjadły z ogromnym apetytem. Wycieczka była bardzo udana, pouczająca i dostarczyła dzieciom 

wielu niezapomnianych wrażeń. 
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Małgorzata Andrzejewska, Jolanta Durczewska 
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DZIĘKUJEMY, JAK CO ROKU… 

 

Święto Edukacji Narodowej, zwane potocznie Dniem Nauczyciela, obchodzone jest co 

roku 14 października. Dzień ten pozwolił odpocząć od codziennych zajęć całej społeczności 

szkolnej i poświęcić czas na wspólne świętowanie, które rozpoczęła uroczysta akademia 

przygotowana przez wychowawczynie klas trzecich oraz uczniów naszej szkoły. 

Zaprezentowany program artystyczny został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie 

przyszła pora na słodki poczęstunek i miłe rozmowy przy kawie. Dziękujemy za pomoc  

w przygotowaniu widowiska Państwu: Katarzynie Banaszyńskiej, Zuzannie Neuhoff- Ley  

oraz Bartłomiejowi Wojciechowskiemu. 
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Beata Kaczmarek, Violetta Rolnik, Alicja Olszak 
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WYCIECZKA KLASY IIB DO WROCŁAWIA 

 

14.10.2021r odbyła się wycieczka klasy 2b do „HYDROPOLIS” oraz “KOLEJKOWA” 

we Wrocławiu. Pierwszym punktem wyjazdu były warsztaty manualne z cyklu “PoEKOloruj”. 

Uczniowie z produktów codziennego użytku stworzyli własną paletkę farb, z której mogą 

wielokrotnie korzystać w szkole podczas zajęć plastycznych. W części teoretycznej dowiedzieli 

się czego pierwotnie używano do tworzenia farb, skąd pozyskiwano pigmenty oraz dlaczego 

były one tak drogie. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie centrum wiedzy o wodzie. 

Jeszcze zanim przekroczyliśmy próg budynku przeszliśmy przez unikatową drukarkę wodną. 

To najdłuższa tego typu instalacja w Europie, która mierzy aż 46,5 m długości. Na ścianie wody 

kreowane są różnorodne wzory i napisy. Drukarka działa niczym kurtyna, rozchylając się przed 

zwiedzającymi. Następnie, na 65-metrowym ekranie, oglądaliśmy film, który opowiadał  

o powstaniu wody na Ziemi, i stanowił pierwszy etap zwiedzania wystawy. 10-minutowy film 

zabrał nas w najodleglejsze zakamarki kosmosu. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób powstała 

woda, jak jest jej dużo we wszechświecie. Ponadto, na środku sali wyświetlany był obraz kuli 

ziemskiej o średnicy 2 metrów z animacją pływów wodnych na naszej planecie. W strefie 

głębin mogliśmy z bliska obejrzeć najbardziej przerażające stworzenia głębinowe i odkrywać 

niesamowite życie ukryte w ciemnościach. W strefie wystaw czasowych była prezentacja 

instalacji, których wspólnym mianownikiem jest różnorodna relacja człowieka z wodą.  

To miejsce, w którym edukacja przenika się ze sztuką. Po wizycie w Hydropolis udaliśmy się 

do miniaturowego świata ukazującego zakątki Dolnego Śląska oraz samego Wrocławia. 

Uczniowie zobaczyli, m.in. Karpacz, Śnieżkę, Wrocławski Rynek z wiernie odwzorowanymi 

kamienicami, a także gospodarkę leśną i rolną ze zwierzętami hodowlanymi. Szczególną uwagę 

dzieci przykuwały jeżdżące pomiędzy nieruchomymi figurami budynków i ludzi pociągi. Duże 

wrażenie zrobiło także oświetlenie makiet, które dawało możliwość zainscenizowania dnia  

i nocy. Pani przewodnik zadawała nam różne zagadki, szukaliśmy na makietach krasnali, 

kotów, lisów, banknotu 20-złotowego, a także superman'a czy fana Roberta Lewandowskiego. 

Po wizycie we Wrocławiu udaliśmy się w drogę powrotną, ok. godziny 16:00, zgodnie  

z planem, wróciliśmy do Pępowa – bardziej zintegrowani, zadowoleni, uśmiechnięci oraz pełni 

pożytecznej wiedzy. 
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Patrycja Maury 

 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „PRZYPADEK BOCIANA BOGDANA” 

Dnia 4 października 2021 r. klasa 1b wzięła udział w przedstawieniu teatralnym. 

Dziękujemy serdecznie aktorkom Pani Dorocie oraz Pani Agacie z teatrzyku Pompon  

za wspaniałe przedstawienie teatralne pt. „Przypadek Bociana Bogdana”. Dziękujemy  

za wprowadzenie nas w teatralny świat. 
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Arleta Sierszulska, Zuzanna Weinert 

 

WYCIECZKA DO KARCA 

 

Dnia 8 października 2021 klasa 1a i 1b wraz z wychowawcami wybrała się na wycieczkę 

do lasu. Pogoda nam dopisała, był piękny słoneczny dzień. Przed wyjazdem ustaliliśmy zasady 

zachowania się w lesie. Przypomnieliśmy sobie, jak należy zachowywać się w autobusie.  

W leśniczówce w Karcu czekał na nas pan Maciej Kubas, pracownik Nadleśnictwa Piaski. 

Dzięki uprzejmości pana leśniczego poznawaliśmy las różnymi zmysłami. Rozpoznawaliśmy 

drzewa i krzewy leśne, warstwy lasu oraz poznaliśmy oznakowanie drzew. Mogliśmy także 

wspólnie się pobawić, pobiegać i pochodzić po lesie. Podczas przerwy śniadaniowej zjedliśmy 

upieczone kiełbaski przy ognisku oraz przywiezione smakołyki. Wycieczka była udana, 

zadowoleni wróciliśmy do szkoły. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej wycieczki. 

Serdecznie dziękujemy raz jeszcze panu Maciejowi Kubasowi za gościnę w Karzeckim lesie 

oraz rodzicom za pomoc w organizacji naszej wycieczki. 
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Arleta Sierszulska, Zuzanna Weinert 
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