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Wakacyjne wspomnienia
W czasie wakacji byłem w Skansenie                         
i oglądałem różne zabytki. Głaskałem 
krowę. Mama zrobiła mi zdjęcie z krową.                           
W Skansenie widziałem kozy i konie, chatki 
z dachami ze słomy.

Wojciech Urbaś

W czasie wakacji byłem z kolegą na koloniach 
w górach. Chodziłem w góry i grałem w podchody. 
Najbardziej podobały mi się podchody. Moje 
wakacje były udane.

Bartosz Rachwał

W czasie wakacji byłem nad jeziorem Białym w Białce. Nad jeziorem budowałem zamki                        
z piasku. Podobały mi się rowerki. Rodzice wypożyczyli mi i mogłem jeździć wokół jeziora. Wakacje 
były udane. Bartosz Maciejewski

W czasie wakacji byłem w górach. Wchodziłem na Giewont, 
Gubałówkę, zwiedzałem Dolinę Małej Łąki. Kupiłem siostrze 
bluzkę. Najbardziej podobała mi się droga do Doliny Małej Łąki.

Miłosz Łysiak

W czasie wakacji byłem w Kozłówce i w Firleju nad jeziorem.                     
W Kozłówce oglądałem rabatki, pawie i bażanty. Byłem w pałacu.                     
W Firleju chlapałem się w wodzie. Z Kozłówki przywiozłem dwa 
breloczki, program Kozłówki, bilety, pawie pióro. Najbardziej 
podobało mi się zwiedzanie pałacu.  Moje wakacje się bardzo 
udały. 

Benedykt Trąbka

W czasie wakacji byłem w Gdańsku. Było tam bardzo ciekawie. Chodziłem na plażę, jeździłem 
tramwajem, jadłem lody. Najbardziej podobało mi się chodzenie na molo. Wakacje bardzo mi 
się podobały. Filip Stachura

W czasie wakacji byłem na rybach na łowisku Wzory 
i u kolegów. Na Wzorach łowiłem ryby i opalałem się. 
Z kolegami grałem w piłkę, bawiłem się w chowanego, 
berka i w różne zabawy. Podobało mi się to, że mogłem 
spotkać się ze znajomymi i pojechać na ryby. Moje 
wakacje były bardzo udane. 

Mikołaj Brzozowski

W czasie wakacji byłem w                                  
„W Energylandii”. To największy park 
rozrywki w Polsce. Jeździłem na 
roller-coasterach. Podobał mi się 
roller-coaster Boomerang. Wakacje 
były bardzo udane.

Szymon Budzyński
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Program „Od grosika do złotówki” trzecioklasiści 
rozpoczęli w klasie drugiej. Po wakacjach spotkali się 
ponownie z Grosikiem. Tym razem dowiedzieli się                     
o jego wakacyjnym wyjeździe. Utrwalili pojęcia: gotówka, 
zakupy, waluta. Wiedzą jak bezpiecznie przechowywać 
pieniądze i racjonalnie gospodarować własnym budżetem. 
Przypomnieli sobie o bezpiecznych zabawach na 
przerwach.

Uczniowie spotkali się z policjantami z Komisariatu w Niemcach. Policjanci 
przypomnieli zasady przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drodze. 
Rozmawiali o bezpiecznym zachowaniu w szkole, na przerwach oraz w domu, gdy 
uczniowie są sami. Trzecioklasiści opowiadali w jaki sposób opiekują się swoimi 
psami i jak mają się zachować, gdy spotkają obcego psa. Na zakończenie spotkania 
wszyscy otrzymali świecące odblaski ufundowane przez PZU. 

Trzecioklasiści wzięli udział                       
w akcji „Sprzątanie Świata”. Mieli 

za zadanie posprzątać okolicę przed 
budynkiem szkolnym. Każdy dostał 
jednorazową niebieską rękawiczkę,    
a do plastikowego worka wrzucał 
znalezione na trawie lub chodniku 

papiery, kawałki woreczków 
foliowych, a nawet szkło. Kto tyle 

naśmiecił? - pytali uczniowie.  
Kosze stoją wokół szkoły, a tyle 

różnych śmieci było do pozbierania.

W czasie wakacji byłem we Francji. Kąpałem 
się w morzu i chodziłem po klifach. Kupiłem 
magnesy z widokiem, plecak i piłkę. Bardzo 
podobała mi się restauracja z naleśnikami. 
Wakacje były bardzo udane. 

Wojciech Ewert

Byłem w Egipcie. Kąpałem się w morzu. Kupiłem 
breloczek, kule i piramidę. Najlepiej było nad 
morzem. To były najlepsze wakacje.

Hamed Algouhari

Najpierw byłem na koloniach, a potem na 
Węgrzech. Na koloniach codziennie chodziliśmy 
w góry. Na Węgrzech chodziliśmy na baseny. Moje 
pamiątki to widokówki, magnesy, wachlarz. 
Najbardziej podobał mi się basen olimpijski i Zoo. 
Moim zdaniem warto było tam pojechać.

Marcel Piech

Byłam w górach w Zakopanem. Wspinałam 
się po górach, chodziłam do sklepu. Mam 
pamiątkę – poduszkę owcę z napisem 
Zakopane. Podobały mi się widoki gór 
i pól. Moje wakacje były udane. 

Sara Kowalik

SPRZĄTANIE ŚWIATA

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI



Dzień Chłopaka w klasie
28 września w klasie trzeciej był obchodzony Dzień Chłopaka. Mamy przyniosły wielkie torby z 

prezentami.  Dziewczynki wraz z wychowawczynią złożyły chłopakom życzenia i wręczyły prezenty, 
którymi były klocki Lego i słodycze. W poniedziałek chłopcy pochwalili się zbudowanymi pojazdami.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Program jest prowadzony do końca tego roku przez bibliotekę szkolną. Jego celem jest 

rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowości wydawniczych. Trzecioklasiści włączyli się do 

programu. Pierwszym z zadań było czytanie na książek zakupionych przez bibliotekę. Innym 
zadaniem było wykonanie zakładek do przeczytanych książek.

Trzecioklasiści podjęli się klasowej akcji – „ 100 książek na 100-lecie Niepodległości Polski”. Zgodnie z 
zadaniem uczniowie chcieli przeczytać 100 książek. W tym celu wypożyczali książki w bibliotece 
szkolnej i je czytali. Po przeczytaniu w legitymacji wpisywali autora (-ów) i tytuł książki, a Pani 

Wychowawczyni potwierdzała to stemplem. Cała klasa włączyła się w tę akcję!

100 książek na 100-lecie Niepodległości Polski



Trzecioklasiści na lekcji w bibliotece szkolnej zapoznali się z 
jesiennymi wierszami. Bardzo się im spodobały i postanowili 

sprawdzić się jako poeci. A oto ich utwory:

Młodzi poeci

Kolorowa Jesień wędruje złocistym parkiem.
Zbiera grzybiaste kanie,
które zawsze rosły na polanie.
Polana zawsze będzie złocista i malowana.

Filip Stachura, Szymon Budzyński

Poszliśmy do lasu i znaleźliśmy grzybów stos,
liście, kasztany i ładny wrzos.
Nazbieraliśmy grzybów pełny kosz,
a w nim pięknych prawdziwków sto.

Benedykt Trąbka, Wojciech Urbaś

Grzyby rosną w lesie.
Muchomory są czerwone,
a drzewa jeszcze zielone.
Warzywa są kolorowe,
a kasztany brązowe.

Bartosz Maciejewski

W dużym lesie rosną kurki i prawdziwki.
Hen daleko od prawdziwków rosną muchomorki.
Muchomorki są czerwone i mają białe kropeczki.
W małym lasku przy polanie rosną duże kozaczki,
które są czerwone jak raczki.
Kurki to małe, żółte kopułki.

Mikołaj Brzozowski, Miłosz Łysiak

Jesień idzie złotą ścieżką,
piękna, kolorowa.
W koszu niesie liście piękne i tęczowe.
Zawsze lubię jesień złotą,
piękną i kolorową.

Nikodem Domownik

Przyszła rodzinka do parku,
żeby nazbierać kasztanków.
W domu zrobili ludziki
i przyczepili guziki.
Guziki się rozeszły
i odpadły im podeszwy.

Alicja Winiarska, Sara Kowalik

Kolorowa pani Jesień chodzi po lesie.
Zmienia liście na złociste kiście.
Kasztany pukają w gałęzie
i cieszą się wszędzie.

Bartosz Rachwał, Szymon Orzeł

Jesień zapukała dziś do moich drzwi.
Dała mi kasztany, kolorowe sny.
Bardzo lubię jesień,  kolorową porę roku,
na którą czekam już od roku.

Hamed Algouhari, Marcel Piech

Cześć Bohaterom
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

trzecioklasiści odwiedzili parafialny 
cmentarz. Oddali hołd poległym żołnierzom 

składając wieńce i zapalając znicze.

Pamięć
należy się zmarłym,

Szacunek
bohaterom...



Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
przygotowana przez klasy: 3 i 2 c

Trzecioklasiści z wielkim sukcesem przeprowadzili klasową akcję niepodległościową „100 książek na 
100-lecie Niepodległości Polski”. Zadanie wykonali nie w 100 ale w 200 %! Przeczytali aż 200 

książek! Podczas szkolnej akademii z okazji Święta Niepodległości otrzymali z rąk Pana Dyrektora 
gratulacje i dyplom potwierdzający wywiązanie się z podjętej akcji. Gratulacje za piękny pomysł!

100 książek na 100-lecie Niepodległości Polski - finał



Muzeum Bombki Choinkowej

W ramach Programu Narodowego Rozwoju 
Czytelnictwa trzecioklasiści wykonywali kolejne 

zadania. Zebrali 100 różnych książek. Postanowili 
zbudować z nich wieże. Były one różne. A oto 

przykład ← (wieża Kacpra Przepiórki i Szymona Ewerta).

Liczbę książek w wieży 
dokładnie sprawdzono!

KSIĄŻKOWE WIEŻE

Byłem na wycieczce w Nowej Dębie                
i Sandomierzu. Odwiedziliśmy jedyne 

na świecie Muzeum Bombki 
Choinkowej. Przewodnik pokazał 
nam różne style bombek z całego 

świata i gabloty z bombkami.                           
Z podłużnej szklanki przewodnik 

wydmuchiwał bombki. Pokazał nam 
jak maluje się je w środku. W sklepie 

zrobiliśmy zakupy. Potem 
zwiedziliśmy Sandomierz. 

Benedykt Trąbka

W Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Oglądaliśmy 
różne style choinek. Najbardziej podobał mi się styl 

amerykański. Następnie był pokaz wydmuchiwania bombek. 
Podróż zakończyliśmy na zwiedzaniu Sandomierza.

Hamed Algouhari

Byliśmy na wycieczce klasowej w Nowej Dębie i Sandomierzu. 
Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej 
Dębie. W muzeum jest mnóstwo bombek. Wszystkie ozdoby 

choinkowe malowane są ręcznie. Widziałem jak dmuchane są 
bombki. Na pamiątkę kupiłem kolorowe bombki. Następnym 

etapem podróży był Sandomierz. Zwiedzaliśmy Wąwóz 
Królowej Jadwigi. To miejsce stworzone przez naturę. 

Wycieczka była udana i pełna wrażeń. 
Szymon Budzyński



W Fabryce bombek uczestniczyliśmy w pokazie tworzenia bombek, srebrzenia i ręcznego 
malowania. Na warsztatach samodzielnie ozdabialiśmy bombki brokatem. W fabryce był sklepik, w 

którym można było kupić bombki o różnych kształtach. Odwiedziliśmy Sandomierz, gdzie 
spacerowaliśmy po Rynku oraz Wąwozie Królowej Jadwigi. Wycieczka była udana i bardzo ciekawa.

Filip Stachura

Byliśmy w Fabryce bombek. Przewodnik pokazywał w jaki sposób wydmuchać bombkę. Każdy mógł 
ozdobić swoja bombkę. Moja się rozmazała. Przed wyjazdem mogliśmy kupić bombki. Najbardziej 

podobała mi się ta, która miała w środku pióra. Potem pojechaliśmy do Sandomierza. Wycieczka była 
udana. Wojciech Ewert

W Nowej Dębie jest Fabryka bombek. Dowiedzieliśmy                  
w jaki sposób robione są bombki. Widzieliśmy różne 
kształty i kolory bombek. Każdy z nas malował swoją 

bombkę. W Sandomierzu zwiedzaliśmy Rynek, Wąwóz 
Królowej Jadwigi, zespół klasztorny Dominikanów. 

Widzieliśmy Bramę Opatowską. Przed Bramą na linie stał 
flisak, który trzymał w ręku wiosło i kapelusz.

Bartosz Rachwał

Materiały zebrała i opracowała Grażyna Michalska - wychowawczyni kl. 3


