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Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!
Prószy śnieg i mróz się stara.
Nie siedź w domu jak niezdara.
Zima – na dwór wyjść wypada,
patrz, po torze mknie gromada.!
Jedną radę dziś ci dam:
Szalik, czapkę, załóż sam,
łyżwy przypnij i gotowy!
Baw się dobrze, wracaj zdrowy.
Wszystkim Drogim Dzieciom z klas drugich życzymy pięknych, śnieżnych,
białych ferii i udanego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Wychowawczynie klasy II A i II B

Pani: Dorota Sztuba i Beata Kowalska







wydarzenia
nasze wycieczki
nasze prace
nasze sukcesy
ciekawostki

„Zabawa jest nauką,
nauka jest zabawą –
im więcej zabawy,
tym więcej nauki.”
Glenn Doman
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Wydarzenia
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
W środę byliśmy na pierwszym zebraniu Klubu
Dyskusyjnego w bibliotece osiedlowej. Podczas
zebrania pani czytała nam książkę, a potem o
niej rozmawialiśmy. Autor tej książki to
Wojciech Feleszka, a ta książka ma tytuł
„Lądowanie rinowirusów. Przeziębienie”.
Opowiada o tym, w jaki sposób powstaje choroba i jak organizm się przed nią
broni. Na początku historii bohater zaraził się od chłopca z przedszkola.
Najpierw choroba wdarła się przez nos, a potem zaczęła niszczyć komórki w
nosie. Dzięki temu zostali poinformowani strażnicy organizmu i zaczęli zbierać
broń do ataku. W pojedynku wirusy zyskały przewagę, ale lekarz przepisał
lekarstwo, które już pędziło, by pomóc strażnikom. Dzięki temu organizm wygrał
z chorobą. Polecam to opowiadanie każdemu, kto chce się dowiedzieć, jak działa
nasz organizm.
Sambor Radziecki, kl. II B
2 grudnia byliśmy w bibliotece
osiedlowej i pani czytała nam
książkę o tytule „Lądowanie
rinowirusów”. Po przeczytaniu
omawialiśmy tę książkę. Bardzo
nam się podobało.
Natalka i Pola
2 grudnia byliśmy w bibliotece
osiedlowej. Pani czytała nam bajkę
„Lądowanie rinowirusów”. Później
pani pytała się nas, które jedzenie
jest zdrowe, a które nie.
Jaś W., Jacek W., Mikołaj Ś.
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WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI
10 XII 2015 byliśmy w bibliotece osiedlowej.
Tego dnia całą klasą poszliśmy do biblioteki.
Pani nam pokazała książkę z obwolutą, czyli
ochronną okładkę. Poznaliśmy różne rodzaje
książek. Rozkładane książki z obrazkami,
książki dla niemowlaków, książkę w kształcie
koła. Malowaliśmy ilustracje do wybranego
tekstu z książki pt. „ Kaczka dziwaczka”.
Następnie wszystkie rysunki z tytułami
połączyliśmy i w ten oto sposób powstała nowa
nasza książka o „Kaczce dziwaczce”.
Zuzia
Dnia 10.12. 2015 byliśmy z klasą w
bibliotece osiedlowej. Pani
zaprowadziła nas do czytelni,
potem usiedliśmy w półmroku.
Powiedziała, że będziemy się bawić
w ilustratorów. Potem pytała nas o
różne części książek, na przykład
obwolutę, grzbiet i jeszcze o
stronę tytułową. Później
rysowaliśmy ilustrację pasującą do
tekstu z „Kaczki dziwaczki”.
Zajęcia bardzo mi się podobały,
kiedy się skończyły wróciliśmy do
szkoły. Ciekawe czy jeszcze tam
pójdziemy ?
Anielka Kwiatkowska
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KLASA IIB W BAJU POMORSKIM
10 grudnia 2015 byliśmy w Baju Pomorskim
na przedstawieniu "Opowieść wigilijna".
Jest to historia o panu, który nie lubi świąt.
Opowieść dzieje się w noc wigilijną, gdy do
głównego bohatera przychodzą trzy duchy.
Pierwszy duch zabiera go do wigilii jego
przeszłości. Drugi duch pokazuje mu jak
pokazuje mu jak przebiegną obecne święta.
Trzeci duch zabiera go do przyszłości.

Podróż w czasie uświadomiła starszemu
panu dlaczego nie lubi świąt oraz jakie
będą tego następstwa. Ostrzeżony
przez duchy zmienił swoje życie na
lepsze. Morał z tego taki, żeby w
zgodzie z ludźmi żyć i być dla nich
życzliwym.
Nadia K. i Pola M. z IIb
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TEATR
Dnia 11.12. 2015 całą klasą byliśmy w
Teatrze Muzycznym na przedstawieniu pt.:
„Gra warta piernika, czyli Maurycy i
kolędnicy”. Jest to bożonarodzeniowa
historia. Bohaterem tej historii był
Maurycy, właściciel sklepu z piernikami.
Maurycy miał problem, że nie miał klientów,
miał tylko jednego klienta starszego pana.
Stracił dom i majątek. Potem Maurycy
startował w konkursie kolęd. Lecz nie
wygrał. Dzięki pomocy starszego pana,
który okazał się Mikołajem odzyskał sklep.
Historia bardzo mi się podobała, ponieważ
wszystko dobrze się skończyło.
Anielka Kwiatkowska

Wczoraj czyli 11 grudnia byliśmy w kujawsko-pomorskim teatrze muzycznym.
Byliśmy na spektaklu o nazwie „ Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy”.
Bardzo mi się tam podobało i myślę, że Wam też. Podobało mi się jak aktorzy
rozdawali pierniki. Wymienię teraz głównych aktorów : Maurycy (czyli właściciel
sklepu), Julka (czyli córka Maurycego), Helena (czyli pomocnica w wypiekaniu
pierników), kot (czyli śpiewak). Oni wszyscy piekli wspaniałe i pyszne pierniki !
Hania Lewandowska
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JASEŁKA W KOŚCIELE I WIGILIA
22.12.2015 odbyły się Jasełka w
Kościele. Oglądaliśmy spektakl
o trzech aniołach i dwóch
pasterzach, o Maryi, Józefie i
o Jezusie. Było bardzo fajnie.
Jeden anioł miał na imię
Gabryiel, drugi Rafał, a trzeci
anioł to był Michał.
Po Jasełkach mieliśmy Wigilię
klasową. Na Wigilii było dużo
słodyczy, dzieliliśmy się
opłatkiem, a potem było wspólne
z klasą II B śpiewanie kolęd.
Antek W. i Zbyszek
Poszliśmy do Kościoła na
piękne Jasełka, występowała
VI klasa. Przedstawienie się
nam podobało. Po występie
śpiewały dzieci z wszystkich
klas. Nas reprezentowały
Hania Lewandowska i Pola
Piotrowska. Hania grała na
klarnecie, a Pola śpiewała.
Po Jasełkach była klasowa
Wigilia. Składaliśmy sobie
bardzo ładne życzenia.
Michalina K., Hanna L.,
Zuzanna S.
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Nasze wycieczki
WYCIECZKA DO GNIEZNA
Najpierw o 7:20 byłem przy kościele. 7:30 odjechałem z klasą do Gniezna.
9:53 byliśmy przy fabryce bombek. W fabryce oglądaliśmy jak powstaje kształt
bombki, potem były zamaczane w wannie, później były zamaczane w farbie.
Następnie były odkładane na bok żeby wyschły. Na koniec były dekorowane i
sprzedawane.
Jacek

W dniu 18 grudnia 2015 roku, w ramach prezentu Mikołajkowego, klasa II
A , II B oraz III pojechały na wycieczkę do Fabryki Bombek w Gnieźnie. Tam
zobaczyć mogliśmy kolejne etapy powstawania bombek. Najpierw bombki są
wytapiane i „dmuchane”, następnie wysrebrzane w odczynnikach chemicznych.
Potem zyskują różne kolory, a na sam koniec są malowane na nich różnorodne
dekoracje i zdobienia. Każdy z nas na pamiątkę otrzymał bombki z własnym
imieniem.

-7-

Nr 2

ECHO

Zima 2016 roku

KLAS

DRUGICH

z Zielonej Szkoły nr 27 w Toruniu

Na koniec zwiedzania trafiliśmy do sklepu firmowego, gdzie mogliśmy zakupić
bombki. Trudno było się zdecydować na konkretną, ponieważ wzorów, kolorów i
kształtów była niezliczona ilość .
Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Państwa
Polskiego w Gnieźnie. Pani Przewodnik, w każdej sali puszczała nam filmy o
powstaniu Polski oraz pierwszych królach naszego kraju. Oglądaliśmy też
zgromadzone zabytki i eksponaty.
Bogatsi w nową wiedzę i doświadczenia wsiedliśmy do autokarów i wróciliśmy do
Torunia.

Piękne pamiątki w postaci bombek ozdabiają choinki w naszych domach i
przypominają o mile spędzonym dniu.
Inga i Ola z IIB
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Nasze prace
Listy do Św. Mikołaja
Drogi Święty Mikołaju !
Mam na imię Wiktor i na początku
mojego listu życzę Ci dużo zdrówka i
uśmiechu na twarzy.
Bardzo chciałbym żebyś przyszedł do
mnie „pod choinkę” z prezentami. Czy
możesz mi załatwić dużo szóstek i
piątek w szkole ? Jeśli nie da się z tym
nic zrobić obiecuję, że sam popracuję.
Poproszę Cię o fajną grę „Wąsy”, a dla
mojej siostry Marysi poproszę o jakiś
dziewczęcy prezent.
Mikołaju, mój pies nazywa się Zuza i
chciałby pewnie od Ciebie dostać jakąś
psią zabawkę.
Dziękuję Ci za wszystkie prezenty, jakie
od Ciebie dostanę.
Pozdrawiam
Wiktor Górny
Drogi Święty Mikołaju !
Nazywam się Hania i chodzę do drugiej klasy w Toruniu. Bardzo Cię lubię. Moi
rodzice byli w Twoim miasteczku w Finlandii. Widziałam zdjęcia i bardzo mi się
podobały. Chciałabym też tam pojechać ! Nie mogę
się doczekać Świąt ! A Ty też nie możesz się
doczekać Świąt ? Nie mogę się też doczekać
śniegu, bo na razie u nas nie pada.
Do zobaczenia 24 grudnia !
Pozdrawiam Hania !
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Kraina muzyki
Dawno temu była kraina muzyki.
W tej krainie była wysoka wieża.
W tej wieży mieszkała księżniczka o imieniu
Nutka.
Pewnego dnia wyszła do ogrodu.
W tedy zobaczyła latające instrumenty.
Nagle odezwało się pianino!
Księżniczka się zdziwiła.
Spojrzała w górę.
Zobaczyła słońce grające na trójkącie.
Nagle zamiauczał kot który latał.
Na koniec wróciła do wieży i wszyscy żyli
długo i szczęśliwie.
J. Wróbel

Tajemny Ogród
Nie tak dawno temu w tajemnej krainie był malarz, który malował
przyszłość i namalował latającego kota. Nagle obraz zawirował i wyskoczył
kot. Malarz się przestraszył, ale kot powiedział:
- Nie bój się mnie, lepiej zaprowadź mnie do ogrodu. Jestem z przyszłości
i muszę wiedzieć, gdzie jest kula. Ale jest tam dużo pnączy. Pomóż mi !
- Chodźmy do ogrodu ! No, dobra, ale musimy wyczarować
broń. No dobrze, to ją namaluję.
- Kocie, co mam namalować? Namaluj miecz i dwie sowy do obrony.
- To wyruszajmy !
To była długa i męcząca podróż, aż dotarli do Tajemnego Ogrodu i znaleźli się
w niebezpieczeństwie. Zaatakował ich potwór i złapał ich w pnącza i sieć, a potem
przyleciał dobry potwór i uratował ich z niewoli. W końcu znaleźli kulę.
Autorzy : Michalina K. Anielka K. Natalia W.
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ZWARIOWANE MIASTO
Wracał raz chłopiec ze szkoły. Zauważył na ciemnej uliczce nieznane drzwi
i zapukał. Nikt nie otworzył. Zauważył, że coś tam świeci. Na środku było
wielokolorowe kółko. Spróbował je dotknąć i wciągnęło go. Znalazł się w
zwariowanym mieście. Zobaczył pełno
domów odwróconych do góry nogami.
Zobaczył też bardzo małych ludzi. Byli
wielkości konika polnego. W nocy zamieniali
się w małe zielone stworki. Wszystko było
dopasowane do ich wzrostu. Ci ludzie mieli
po sześć czułek. Zamiast samochodów latali
na biedronkach. Pili mleko z kokosów. Ich
domy mogły rozmawiać, bo miały twarze.
Te domy były wielokolorowe, a drzewa to
były wbite lizaki. Słońce i księżyc było
widać o tej samej porze dnia i nocy.
AUTORZY: Janek, Damian, Franek, Zbyszek

Cień
Chodzi za mną cień, myślę o nim cały dzień.
Gdy raz poszłam do dentysty, mój cień był
przezroczysty, no bo był już bardzo czysty.
Kto go umył, proszę państwa, chyba moja jakaś lalka,
może moja laleczkunia, która ma na imię Bunia.
Nie wiem sama, kto mi powie, albo chociaż coś podpowie. Mój cień ciągle czysty,
innym słowem przezroczysty. Nagle noc zapadła, ciemno się zrobiło i się szybko
zmyło, bo byłam w pokoju ciemniejszym niż noc, więc przepłakałam ją całą. Jasno
się zrobiło, cień znów się pojawił, jaki ten świat dziwny.
Dobra, dobra, dziwne to, a więc cieniu ze mną choć. Rany, rany, dziwna sprawa
cień znów się pojawił i zniknął.
Pola Piotrowska
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BAJKA PT. ZACZAROWANY PĘDZEL
Występują: Narrator – Zuzia, Chłopiec – Pola, Dżin - Hania
Narrator

A teraz przedstawiam bajkę o zaczarowanym pędzlu.
Chłopiec wszedł do pokoju. Na swojej sztaludze chciał namalować dzbanek.
Narrator

Chłopiec jednak nie wiedział, że namalował zaczarowanym pędzlem.
Chłopiec

Jak mam namalować dzbanek, jeśli nie mam prawdziwego dzbanka?
Narrator

Więc namalował, jak umiał
Narrator

I namalował zaczarowanym pędzlem zaczarowany dzbanek.
Dzbanek wyleciał z obrazka i stanął na stole. Chłopiec wziął go do ręki.
Dżin

Ja ci pomogę, jestem dobrym dżinem
Chłopiec

Kto to mówi?
Dżin

Potarłeś dzbanek, więc wyszedłem z dzbanka.
Chłopiec

To ten dzbanek jest zaczarowany?
Dżin

Tak, ten dzbanek jest zaczarowany.
Narrator

No i tak sobie rozmawiali aż do późnej nocy. Wtedy Dżin zapytał:
Dżin

Gdzie jest twój tata?
Chłopiec

Mój tata zmarł , ale na pamiątkę zostawił mi ten czarodziejski pędzel.
Wszystko, co się nim namaluje, ożywa.
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LEKTURA – KRASNAL HAŁABAŁA

Nasze sukcesy
 Zuzia Śniady otrzymała
wyróżnienie w
Międzyszkolnym
Konkursie
Katarzynkowym
 II miejsce w konkursie
plastycznym „Moje
wakacyjne wspomnienia”
otrzymał Damian Syrocki
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Ciekawostki
Zimą, kiedy spadnie śnieg możemy pobawić się w detektywa-przyrodnika.
Wystarczy tylko udać się do lasu lub na łąkę i uważnie patrzeć pod nogi.
Miłej zabawy !!
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