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Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!

Wakacje minęły nam bardzo szybko. Przed nami dziesięć miesięcy
nauki, zabawy, wspólnych wyjść, wycieczek, rajdów i ciekawych
przeżyć.
Proponujemy wszystkim uczniom klas drugich wspólne redagowanie
naszej klasowej gazetki pod tytułem „Echo klas drugich”. Prosimy
Rodziców o pomoc we wspólnym przedsięwzięciu, a Was Drogie
Dzieci o pomysły i pracę przy wspólnej gazetce. W tym roku
szkolnym ukażą się cztery numery, tak jak mamy cztery pory roku.
Oto pierwszy jesienny numer. Ta gazetka będzie naszą wspólną
kroniką. Zachęcamy do pracy przy jej redagowaniu i życzymy
przyjemności przy wspólnym czytaniu.
Wychowawczynie klasy II A i II B
Pani: Dorota Sztuba i Beata Kowalska

W tym numerze:






wydarzenia
nasze wycieczki
nasze prace
nasze sukcesy
ciekawostki

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

-1-

Nr 1

ECHO

Jesień 2015 roku

KLAS

DRUGICH

z Zielonej Szkoły nr 27 w Toruniu

WYDARZENIA
Sprawozdanie z wycieczki
10 wrz eśnia pojechaliśmy na
Bar bar kę autokar em z klasą IIB
na festyn pt.: ”Jestem Eko”. Na
pocz ątku byliśmy na stoisku
or nitologicz nym. Potem
gar ncar skim, tam lepiliśmy gar nki
z gliny. A potem byliśmy na
stoisku muz y cz nym i tańcz yliśmy
w parach. Na koniec pan r oz dawał
najlepsz ym par om nagr ody. Prz y
kolejnym stoisku były z aw ody na
sz ybkość i dokładność. Na koniec
festynu baw iliśmy się w podchody.
To był bar dz o udany w yjaz d.
Długo będę go w spominał.
Jaś Wojcinow icz
Wcz oraj 10 września
pojechaliśmy na
Bar bar kę. Or ganiz owany
był tam festyn „Jestem
Eko”. Braliśmy udz iał w
lekcji gar ncar stwa oraz
zaw odach sportow ych.
Potem posz liśmy do
str efy muz ycz nej, gdz ie
tańcz yliśmy. Na koniec
zajęć zagr aliśmy w
podchody. Na Bar bar ce
było bar dz o ciekawie.
Z bysz ek Caputa
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„Drzewo czy krzew?”
21 paź dz ier nika 2015 r . pojechaliśmy na Bar bar kę.
Tam mieliśmy z ajęcia na temat r oz poz nawania drz ew i
krz ew ów. Podczas spacer u po lesie dow iedz ieliśmy się, ż e
nie ma takiego drz ewa jak jarz ę bina - tylko jest jarz ąb, ż e lesz cz yna to
krz ew a nie drz ewo oraz cz ym dokładnie jest pomnik prz yr ody. Ż eby to
w sz ystko sobie utrwalić dostaliśmy kar ty pracy, a potem Pani Beatka je
spr aw dziła. Po z ajęciach zr obiliśmy sobi e mini piknik - usiedliśmy na
tr aw ie i z jedliśmy dr ugie śniadanie. Na Bar bar ce zaw sz e miło spędz a się
czas, a na łonie natur y lepiej prz ysw aja się w iedz ę.
Pola Meler z II b.
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Dzień Chłopaka i podchody
W tym r oku Dz ień chłopaka w klasach
dr ugich był obchodz ony nietypow o.
Dz iew czyny wr az z Panią Beatą i Panią
Dor otą z apr osiły chłopców do z abaw y w
podchody. Dz iew cz yny wytyczały tr asę
podchodów r ysując kr edą strz ałki lub
zaw iązując ekologicz ne kokar dy na
krz ewach lub d rz ewach. Wsz ystko
odbyw ało się pod cz ujnym okiem Pani
Dor oty, Pani Beatka z aś towarz ysz yła
w odnajdow aniu dr ogi.
Chłopcy nie zachowali cz ujności i nabr ali się na tzw. zmyłkę – cz yli w ybr ali
niew łaściwą tr asę, co nas bar dz o r oz bawiło – jednak sz ybko z or ientow ali
się, ż e to podstęp koleż anek.
Tr asa podchodów nie była łatw a, co jakiś cz as chłopcy mieli okaz ję
w ykaz ać się sw oją mądr ością i pomysłowością w r ozwiąz ywaniu nasz ych
zagadek. Strz ałki pr owadz iły chłopaków międz y innymi ulicami Sz cz ęśliwą i
Św iatow ida, aż do lasu. Chłopców z II B obdar ow ałyśmy dr obnymi
upominkami, z aś cała klasa pokrz epiła się pysz nymi lizakami.
Mamy nadz ieję, ż e spodobało si ę Wam, chłopcy, takie aktyw ne św iętow anie
na św ież ym pow ietrz u.
Cz ekamy na r ewanż w mar cu.
Inga Bicz yk i Ola Kaw ecka z kl.
IIb
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Rajd
3 paź dz ier nika odbył
się XVII I r ajd
piesz y pod hasłem:
„Jestem w olny,
kocham siebie, nie
chcę się nisz cz yć…".
Pogoda w tym dniu
nam dopisała, w ięc w
w yśmienitych
humorach r usz yliśmy
w tr asę. Naszą
w ędr ów kę z
prz ew odnikiem
r oz pocz ęliśmy od
Kociego Ogona, idąc
prz ez Koci Grz biet, a kończ ąc na Koci m Łbie. Z z aciekaw ieniem
chodz iliśmy po Star ówce i z zainter esowaniem słuchaliśmy o histor ii
nasz ego miasta, oglądaliśmy z abytki i słuchaliśmy legend zw iązanych z
nasz ym gr odem. Prz y pomniku gen. Elż biety Zaw ackiej zr obiliśmy sobie
w spólne z djęcie. A oto m y (na z djęciu ), dz ielni „piechurz y”. Towarz ysz yli
nam takż e r odz ice, z najomi. Były z nami Pani Dor ota i Pani Beata.
Następnie prz esz liśmy na błonia nadw iślańskie. Tam cz ekały na nas zabaw y
r ekr eacyjne i konkur sy z nagr odami. Ucz estnikom r ajdu wydawana by ła
z upa gr ochów ka z piecz ywem. Pamiątką dla nas z a udz iał w r ajdz ie były
kolor ow e plakietki, któr e dumnie będz iemy nosić. W rajdz ie udz iał wz ięli:
Klasa IIA: Hanna Lew andow ska z siostr ą i r odz icami, Antek Or łow ski z
siostr ą Michasią z kl. I i z tatą, Jace k Wr óbel z tatą, Michasia
Kucz kow ska, Antek Wiśniew ski z siostr ą z kl. IV z babcią i ciocią, Rafał
Sz tuba z kl. VI i jego kolega z SP 28.
Klasa IIB: Inga Bicz yk z mamą, Pola Meler z tatą, Aleksandr a Kaw ecka,
Sz ymon Podolecki z mamą, Sz ymon Sz ot z mamą, Tym on Woź niak, Tymek
Angow ski, Wiktor Chościński z bratem i babcią, Wiktor ia Kowalska z SP nr
18.
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Wyjście do teatru

i WORDa

23 paź dz ier nika 2015 r oku
byliśmy w teatrz e Horz ycy
na „Pippi Pończ osz ance”.
Aktor z y gr ali
mistrz ow sko, a Pippi
r oz śmiesz ała nas do ł ez.
Najśmiesz niejsz a scena to
jak Pippi Pończ oszanka
była w sz kole i mów iła na
tablicz kę mnoż enia
tablicz ka schorz enia. Po
prz edstawieniu wr óciliśmy
do sz koły tr amw ajem „Sw ing” . Całe w yjście było mega udane !
Nadia i Pola M. z II b

-6-

Nr 1

ECHO

Jesień 2015 roku

KLAS

DRUGICH

z Zielonej Szkoły nr 27 w Toruniu

Święto Drzewa
12 paź dz ier nika obchodz iliśmy w
nasz ej sz kole Św ięto Drz ewa. Z tej
okazji w ykonywaliśmy r óż e pr ace
plastycz ne, r ozw iąz ywaliśmy z adania
o tematyce leśnej, układaliśmy puzzle
or az gr aliśmy w „leśne” gr y na sali
gimnastycz nej.

W paź dz ier niku prz ygotow ali śmy
r ów nież pysz ną sałatkę z w arz yw,
któr ą z dumą zanieśliśmy do domów .
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Dzień Niepodległości

10 listopada z okaz ji Święta
Niepodległo ści br aliśmy
udz iał w ur ocz ystym apelu
sz kolnym, a takż e
samodz iel nie w ykonaliśmy
flagi.

W nasz ej sz kole zaw sz e jest
ciekaw ie i nigdy nie narz ekamy
na nudę. Oto z djęcie z
inter esujących z ajęć
chemicz nych pt.: ”Z nikający
sz yfr " z panią Dor otą Giz ą Bar czykow ską
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NASZE PRACE
Nasze wiersz e:
Złota jesień kosz e niesie
wielkie i ogromne.
Są tu jabłka, gruszki, śl iwki
owoce pachnące.
Wszystkie m ówią
zjedz mnie, prosz ę
Zjedz nie pożałujesz
będziesz z drowy, silny , wielki
i nie zachorujesz .
Po lekcjach pr zyr ody ogar nęła nas deszczowa , jes ienna aur a..

Jacek Wróbel
P

Hania Lewandowska
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Wspomnienia z wakacji

Biwak ojców z dz iećmi.
Byłam z tatą i bratem na
biwaku w Bachotku. Najpierw
tata r oz kładał namiot potem
zacz ęło padać . Tata musiał
sz ybko r oz łoż yć namiot. W
końcu prz estało padać.
Prz yjechały moje koleż anki
baw iłyśmy się dłu go w jez iorz e
na traw ie i w namiotach. Gdy
prz yjechała moja najlepsz a
prz yjaciółka Emilka to skakałyśmy na materacu. Kiedy nastała noc to
piekłyśmy kiełbaski i pianki na ognisku. Posz łyśmy spać o godz inie 23 32.
Następnego dnia obudz iłam się o godz inie 8 00. Mij ały godz iny . Nastało
popołudnie , co r oku urządz aliśmy Olimpiadę spor tow ą . W tym r oku była
to pr osta Olimpiada. Najpierw musieliśmy prz ejść prz ez sz ar fy potem
skakaliśmy na skakance. Wr eszcie docz ekaliśmy się z bijaka. Z bijak trwał
długo – do w iecz ora . Ale wr esz cie musiał się skończ yć. Z nów piekłyśmy
kiełbaski i pianki. Pow iedz iałam do Emilki sz koda , ż e to już ostatnia noc.
Ale prz ecież jesz cz e się spotkamy. No tak , prz ecież co r oku jest taki
biwak. Minęła noc. Obudz iłam się, pow iedz iałam: no to kon iec.
Poż egnałyśmy się. I pojechałyśmy do do mu.
Półkolonie żeglarskie rok 2015
Z acz ęliśmy w poniedz iałek. Płynęliśmy z po mostu na pomost . We wtor ek
popłynęliśmy tr ochę dalej, a w śr odę . W śr odę poz nałam też cz ęści
żaglów ki, któr e naz ywają się tak: tył łó dki to r ufa, prz ód to dz iób, jest
też bur ta pr awa , bur ta lew a, ster , pagaje, żagiel , sz oty i dół łódki.
Wyjazd w gór y rok 2015
Dz iś jest sobota. Właśnie w yjeż dżam w gór y. Z : mamą, tatą i br atem. Te
gór y naz yw ają się Kar konosz e. Ż eby nie pisać wam w sz yst kiego to opisz ę
wam moją najlepsz ą wyciecz kę. Moja najlepsz a w ycieczka to wypr awa na
w odospady mumlavskie. Najpierw wjechaliśmy krz esełkami na Sz r enice.
Potem sz lakiem z esz liśmy na str onę cz eską. Sz liśmy asfaltową dr ogą, było
łatw o. Kiedy już dosz liśmy kąpałam się w w odospadach i z jeż dżałam .

Hania Lewandowska IIa
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NASZE SUKCESY
Gr atulujemy Mikołajow i i
Damianow i za w ysokie w yniki w
piłce noż nej !!
Specjalne gratulacje składamy
też Anielce Kw iatkow skiej z a
w yr óż nienie w konkur sie
plastycz nym na okła dkę śpiew nika
pieśni patr iotycz nych.

11 Listopada nasz kolega Antek Wiśniewski
wziął udział w biegu z okazji Św.
Niepodległości i otrzymał medal.
Gratulujemy !!
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Pozdrowienia z Holandii
Na koniec chcieliśmy prz ekazać wiadomość od polskich dz ieci, któr e
chodzą do holender skiego prz edsz kola i prz esyłają nas z ym
dr ugoklasistom poz dr ow ienia !

- 12 -

