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 wydarzenia 

 nasze wycieczki 

 nasze prace 

 nasze sukcesy 

 do kolorowania 

„Zabawa jest nauką,  

    nauka jest zabawą – 

   im więcej zabawy,  

  tym więcej nauki.” 

   Glenn Doman 

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!  

 
Witamy Was bardzo serdecznie w trzecim wydaniu  

naszej klasowej gazetki. Witamy wiosnę, którą już  

widać dookoła  nas. Przed nami także Święta Wielkanocne.  

Z tej okazji życzymy Państwu spokojnych, rodzinnych,  

pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy, a Dzieciom:  

smacznego jajeczka Wielkanocnego, dużego zająca  

czekoladowego, zdrowia i wielu radości, a przez całe Święta  

samej wesołości! 

 

 

Wychowawczynie klasy II A i II B 

Pani:  Dorota Sztuba i Beata Kowalska 
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4 lutego 2016r. odbył się bal przebierańców.  

Uczestniczyli w nim uczniowie klas 1 - 3 Szkoły Podstawowej nr 27.  

Bal odbył się na sali balowej przy stadninie koni w Kaszczorku. 

Dzieci były przebrane za: 

 Lorda Vadera - 3 osoby, 

 Kopciuszka, 

 Elzę, 

 Kościotrupa - 

2 osoby, 

 Frankensteina, 

 baletnicę, 

 karatekę, 

 Hulka, 

 żołnierza, 

 Indiankę, 

 Pilota z 

Gwiezdnych 

Wojen, 

 kowboja, 

 księżniczkę, 

 cheerleaderkę. 

Na początku klasa 2a ustawiła się do zdjęcia, które wykonał tata Olka - żołnierza. 
  

Potem były huczne zabawy i tańce. 

Anielka Kwiatkowska 

Klasa 2a  

 

W dniu 4 lutego o godzinie 16 odbył się „Bal karnawałowy” dla dzieci z naszej 

szkoły. Celem balu było zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej. 

Zabawę prowadzili moi rodzice, którzy organizowali dla nas różne konkursy i 

zabawy. Na balu nie zabrakło kolorowych, ciekawych strojów i przebrań. Dzieci 

miały możliwość zaprezentowania się w tańcu jak i w konkursach. W trakcie balu 

odbyła się sesja zdjęciowa, a po niej był słodki poczęstunek–pączek. Uczniowie 

podczas dwugodzinnego balu bawili się świetnie. 

Olek Górecki
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SPOTKANIE Z PISARZEM – TOMASZEM STOCHNALEM 

Przyszedł do nas pisarz i opowiadał nam o Helu. 

Mówił nam dużo o latarniach morskich. Najwyższa 

latarnia ma 300 metrów. Pan też mówił, że w 

jakiejś latarni jest tak ciasno, że jak jedna osoba 

idzie z góry a druga z dołu, to nie mogą się 

wyminąć. Aby wejść na latarnię w Helu, trzeba 

pokonać 200 schodów. Opowiadał nam o tym, 

ponieważ jego książka dzieje się na Helu. Książka 

ma tytuł Mataszkowie. Jej bohaterami są 

Mataszek, Grzybcio i Kasztanek, którzy 

postanowili w piwnicy założyć swój klub. Książka 

opowiada o ich przygodach. Spotkanie z pisarzem 

było bardzo ciekawe. 

Zbyszek Caputa 

Pan Tomek najpierw opowiadał o 

tym jak wspomina rodzinne 

podróże na Hel, opowiadał o 

tym, że dużo zapominał o 

pisanych wspomnieniach. Po 

latach powrócił do spisanych 

wspomnień i postanowił wydać 

książkę. Po tym, jak 

wysłuchaliśmy historii o 

powstaniu książki, robiliśmy gry, 

niektórzy rysowali  przygody 

Mataszków, a inni kolorowe 

bajki. 

Spotkanie było bardzo ciekawe i dało nam wiele radości. Czekam na kolejne 

książki pana Tomka. 

Franek Nalaskowski 
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ROBIMY HOLOGRAMY  

 

25 lutego odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia hologramów 2D i 3D 

połączone z pokazem. Zajęcia prowadziła pani Dorota Giza-Barczykowska  
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EKOPINGWINY 

W dniu 5 lutego klasy : I, II A, II B i III wyjechały dwoma autokarami do auli 

Szkoły Muzycznej na przedstawienie pt.: „Ekopingwiny”. 

 

Pingwiny miały misję i zmieniły imiona. Kowalski to Przemądrzały, Riko to Zębaty, 

Szeregowy to Nowy, a Skiper to Szef. Szef wysłał Nowego i Zembatego w 

kosmos. Lecz wylecieli za późnoi w połowie drogi wysiadły silniki. Pingwiny zostały 

same w kosmosie. Kiedy Przemądrzałyi Szef opłakiwali Nowego i Zębatego, 

przyszedł król Julian. Julianowi ukradli koronę. Okazało się, że złodziejem była 

zła Pirania więc wyruszyli na jej poszukiwania. W związku z tym Julian i Moris 

również musieli zmienić imiona. Julian został Królem Kiciowatym, a Moris 

Włochatym. 

Podczas gdy Przemądrzały i Szef szukali Pirani, Kiciowaty i Włochaty poszli na 

plażę, na której spotkali chłopca. Nagle przyszedł robot przysłany przez Piranię. 

Chłopiec wrzucił Włochatego do paszczy robota. Włochaty przeciął robotowi 

kable i robot wybuchł, Włochaty wyleciał w powietrze.  

Kolejnego robota rozbili młotkiem. 

W tym czasie Przemądrzały i Szef znaleźli Piranię, która zamieniła się w drzewo. 
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Julian odzyskał koronę i przekazał ją poznanemu chłopcu. 

Po powrocie do domu okazało się, że rakieta z Nowym i Zębatym wylądowała na 

Ziemii. 

Anielka, Natalka, Misia, Pola, Zuzia, Hania 

 Wyjechaliśmy 5 lutego  2016r do Teatru na występ Eko-pingwiny 

Występowały Cztery Pingwiny: Zębaty, 

Nowy, Przemądrzały  i Szef Pingwinów. 

Musieli zmienić imiona, żeby normalnie 

przejść przez ulice. 

Start rakiety się nie udał więc Zębaty i 

Nowy utknęli  w kosmosie. 

Szef pingwinów walczył ze złą Piranią, 

Jednak po długiej walce udało się im 

pokonać złą Piranię. 

A później  Nowemu i Zębatemu udało się wrócić  na Ziemię.  

Antek Jaś Konrad Damian Olek
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26.02.2016 - WYCIECZKA DO MUZEUM 

OKRĘGOWEGO  

Pewnego razu klasa 2a wybrała się na wycieczkę 

do muzeum Okręgowego na ul. Łaziennej. 

Celem wizyty było poznanie historii miasta 

Torunia. Pan przewodnik opowiadał jak Toruń 

wyglądał w dawnych czasach i o tym jak ludzie 

żyli. Poznawaliśmy królów Polski. Widzieliśmy 

szaty krzyżaków. Oglądaliśmy stare bronie i 

siekiery. 

Widzieliśmy bardzo stare narty. Zobaczyliśmy 

dzwon Tuba Dei [Trąba Boża]. Tuba Dei to 

najstarszy dzwon w Polsce!  

Ta wycieczka bardzo nam się podobała. 

Jacek Wróbel 
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26 lutego pojechaliśmy na zajęcia do 

Muzeum Okręgowego w Toruniu. Podobała 

mi się sala, w której stała zbroja rycerska. 

Potem poszliśmy na pietro, było tam dużo 

napisane o starym dzwonie Tuba Dei, który 

znajduje się w Toruniu. Potem weszlismy do 

sali, w której było dużo broni palnej. 

Bardzo podobała mi się tam zbroja 

strażnika. Była tam też strzelba, która 

miała 3 metry !! Przewodnik mówił, że 

strzelano z niej tylko z zamku. Pokazywał 

nam też prwadziwy miecz, jakim kiedyś 

ścinano głowy.Widziałem też stary 

telewizor, starą gitarę, radio i starą maskę 

przeciwgazową. 

Zbyszek Caputa 
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WYCIECZKA DO ZOO 

Pojechaliśmy do ogrodu 

zoologicznego tramwajem. Na 

miejscu byliśmy o godzinie 9.00. 

Poszliśmy do sali gdzie robiliśmy 

koguciki. Trzeba było skręcić kilka 

bibułek i przykleić je na jajka. 

Następnie robiliśmy z czerwonej 

bibuły dzióbek oraz korale i 

grzebień. Dostaliśmy też oczka, 

które przykleiliśmy na wydmuszkę. Na koniec naszej pracy podchodziliśmy do 

Pani, która ozdabiała nam koguciki. Następnie wyszliśmy z sali i oglądaliśmy 

różnego rodzaju ptaki i inne zwierzęta. Widzieliśmy też niedźwiedzia, który 

wylegiwał się na słońcu. Na koniec odwiedziliśmy galerię gdzie były różne prace z 

kotami. Wycieczka bardzo mi się podobała i myślę że moim koleżankom i kolegom 

również. 

Antek 

Wiśniewski 
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NASZE PRACE 

Na wiosnę, jak co roku 

przygotowywaliśmy 

dekoracje na Święta 

Wielkanocne. Posadziliśmy 

rzeżuchę i wykonaliśmy 

kartonowe zajączki. 
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„Mój sen” 

Pewnego razu śniło mi się: Dawno, dawno temu w odległym kraju mieszkały elfy. 

Miały królową i krainę o nazwie Elloweiio. Te elfy mieszkały w grocie. Niedaleko 

tej groty w Elloweii mieszkał troll  Berlok. Nie lubił elfów a one jego. Pewnego 

słonecznego popołudnia Berlok  postanowił zniszczyć grotę. Elfy musiały uciekać i 

wreszcie znalazły się w innym lesie. Na uroczej polanie wybudowały pałac dla 

królowej. Obok spływał ze zbocza strumyk.  Okazało się że obok lasu w jaskini 

mieszka smok, przyjazny smok. Elfy lubiły smoki a najbardziej  królowa, ona je 

uwielbiała, a troll Berlok bał się  już do nich przychodzić, bo bał się smoka. Nie 

wiem co  się dalej stało bo się obudziłam. 

Hania Lewandowska, klasa 2A  
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Mój sen 

Wczoraj śnił mi się smaczny sen. Byłem na łące, która była cała w cukierkach i 

różnych słodkościach. Drzewa to duż słodkie lizaki, kwiatki to kolorowe cukierki. 

Chmury to wata cukrowa, trawa zielony lukier pistacjowy. Słońce to tort 

waniliowy. Zobaczyłem tam magicznego królika, chciał się ze mną zaprzyjaźnić. 

Pokazał mi swoją krainę i poczęstował cukierkowymi kwiatkami. Kiedy chciałem 

zjeść lizaka to się nagle obudziłem. Patrzę, a tu mój pokój i nie widać nigdzie 

żadnego magicznego królika, ani żadnych słodyczy. Obudziłem się bardzo głodny i 

usłyszałem jak mama woła mnie na śniadanie. 

Wiktor Górny 

 

Śniło mi się raz, że jestem w pięknej krainie i, że latam jak ptak. Zamiast rąk 

mam skrzydła i mogę polecieć, gdzie tylko chcę. Poleciałem więc do lasu. Było tam 

bardzo ciemno i strasznie. W pewnej chwili zaczął mnie gonić latający wilk. Na 

szczęście mu uciekłem. Potem gonił mnie latający gryzli. Był straszny i 

obrzydliwy. W końcu wyleciałem z lasu. Obejrzałem się za siebie. Gryzli nadal 

leciał za mną, zagonił mnie nad łąkę. Tam czekała na mnie reszta stada gryzli.  

Uciekłem do domu i 

schowałem się w 

szafie, ale gryzli 

szybko mnie 

znalazły i musiałem 

znowu uciekać. W 

tej chwili się 

obdziłem i tak 

skończył się ten 

straszny sen. 

Janek Jackowiak 
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Mój sen 

Wczoraj wieczorem kiedy poszłam spać śniło mi się, że pierwszy 

raz skoczyłam przez przeszkodę na koniu. Kiedy koń zaczął 

galopować przed przeszkodą schyliłam się do półsiadu. 

Przygotowując się do skoku chciałam krzyczeć ale bałam się, że koń się spłoszy. 

Jak skoczył było wszystko dobrze, nawet mi się spodobało. 

Okazało się, że to były zawody, które wygrałam. 

Koń, na którym jechałam nazywał się Oleander. 

Anielka Kwiatkowska 

klasa 2a 

 

 



   Nr 3                     Wiosna 2016 roku 

     ECHO KLAS DRUGICH  

          z Zielonej Szkoły nr 27 w Toruniu 

 

 

- 14 - 

 

Pewnej nocy przyśniło mi się, że spotkałem kota. Zabrałem go do domu i 

zaopiekowałem się nim. Karmiłem go i wyprowadzałem na spacery. Pewnego dnia 

powiedział do mnie ludzkim głosem, że bardzo mnie lubi i jest mu ze mną dobrze. 

Wtedy obdziłem się, a piękny sen się skończył. 

Jaś Wojcinowicz 

 

Kiedy spałam przyśnił mi się piękny sen…. 

Byłam na plaży, na której stał duży dom. Wokół domu latały dwie wróżki. Na plaży 

leżało dużo kamieni i muszelek, pośród których siedziała też syrena trzymająca 

muszlę z ukrytą perłą. W moim śnie były też dziewczynki. Jedna leżała sobie na 

piasku, druga wyglądała przez okno, a trzecia kopała sobie w piasku. To był bardzo 

miły sen. 

Michalina Kuczkowska 
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Opis „królika” 

 Królik jest gryzoniem, ma długie uszy i puszysty ogonek 

w kształcie kulki. Ma krótkie łapki zakończone ostrymi 

pazurkami. 

Króliki boją się 

drapieżników: 

lisów, kotów, 

jastrzębi. 

Żywią się głównie warzywami, trawami i 

ziołami. Można je również hodować w 

domu. Króliki mieszkają w norach w 

lasach Polskich.  

Hania Lewandowska, klasa 2A 

 

Opis Chomika: 

Chomik to malutkie, białe 

zwierzątko. Ma ciało pokryte 

miękkim futerkiem. Na brzuszku 

to futerko jest białe. Ma małą 

główkę, z której wystają okrągłe, 

sterczące uszka przypominające 

radary. Oczka ma bystre, 

wyłupiaste, czarne jak węgielki. 

Nosek jego jest mięciutki i 

węszący. Łapki chomika są 

malutkie, krótkie i różowe zakończone małymi pazurkami. Chomik starannie dba o 

czystość futerka, często je czesząc pazurkami. 

Anielka Kwiatkowska 

Klasa 2a 
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Opis rysia 

Ryś to duży, piękny kot. Ma małą głowę, duże i 

błyszczące oczy. Uszy ma zakończone czarnymi 

pędzelkami. Ma rudą sierść pokrytą ciemnymi 

cętkami. Ryś ma krótki i gruby ogonek. Ma długie i 

szerokie łapy zakończone ostrymi pazurami. 

Antoni Orłowski 
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Pola Piotrowska – laureatka konkursu na recenzję rysunkową! 

Miło mi poinformować, że w organizowanym przez Instytut Książki ogólnopolskim 

konkursie na recenzję rysunkową zwyciężyła Pola Piotrowska z klasy II a 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. 

[Informacja ze strony internetowej Książnicy Kopernikańskiej] 

GRATULACJE! 

 

Pola Piotrowska otrzymała  nagrodę  za pracę plastyczną z czytelnictwa 

(Biblioteka Osiedlowa). W ramach tej nagrody udamy się wszyscy do Biblioteki 

Osiedlowej na spotkanie z pisarką książek dla dzieci – Joanną Olech , w dniu 9 

czerwca. 
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Hanna Lewandowska zajęła II miejsce w szkolnym konkursie na najpiękniejszy 

wiersz walentynkowy, a Michalina Kuczkowska w tym samym konkursie otrzymała 

wyróżnienie. 

 

Jacek Wróbel w konkursie „ Na najładniejszy karmnik” otrzymał 

wyróżnienie. 
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Pola Piotrowska zdobyła złoty medal w międzynarodowych zawodach łyżwiarskich 

organizowanych w Neuss w Niemczech w dniach 12-13.03.2016. 

 

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. 
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Hanna Lewandowska  w konkursie zorganizowanym przez Ogród Zoobotaniczny  

pt. „ Koty świata” otrzymała wyróżnienie. Jej pracę plastyczną możemy podziwiać 

na wystawie w ogrodzie. 

 

Wszystkim nagrodzonym 

serdecznie gratulujemy! 
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Do kolorowania 

 


