
Grosikowa gazetka nr 29/2018 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie kl. II a
woj. łódzkie

Patronat honorowy Organizatorzy Partner



Grosikowa Gazetka Czerwca 
uczniów klasy II a

Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie



Rozwiązaliśmy zagadkę,
lecimy na Planetę Parasol. 



Bardzo daleko 
jest ta Planeta.



Piotrek czyta 
list od Grosika.

Dzięki parasolom 
bezpiecznie lądujemy,

a Julek pierwszy stawia 
stopę na nieznanej nam  

jeszcze planecie.



Planujemy pobyt 
na planecie 
Parasol.

Utrwalamy pojęcia, które poznaliśmy 
na poprzednich planetach. 

Wiewiórka przekazuje zaszyfrowane 
informacje, a dzieci odszukują 
karteczki z nazwami pojęć.

Znalazłam!!!





Gotówka to monety 
i banknoty.

Dług jest wtedy, 
gdy ktoś pożyczy 
od kogoś pieniądze 

i nie odda.





„Mieć pieniądze 
na czarną godzinę”, 
czyli takie pieniądze 

awaryjne.

„Trzymać się 
za kieszeń”, 

czyli niechętnie 
wydawać pieniądze.



Ćwiczymy nasze umysły 
w  „Dzienniku podróży”. 





Wszystko dodam.
Mam prostszy 

sposób.

Ja pomnożę, 
będzie szybciej.



Ciekawe, 
jaki sposób 

mieli nasi koledzy?



Za 200 zł kupię materac 
i namiot, zostanie mi  81 zł. 

Mam 60 zł, kupię piłkę 
za 10 zł. Nie chcę 
wydawać więcej.



To są nasze projekty 
pojazdów, którymi 

Grosik może wyjechać 
na wakacje.

Chcę zaproponować 
Grosikowi wędrówkę 

po górach.



Wiemy, jak bezpiecznie 
przechowywać gotówkę 

i jak korzystać 
z bankomatu.

Na wyjazd pakujemy 
do plecaka 

najpotrzebniejsze 
rzeczy.



Nasza gotówka 
jest bezpieczna, 

a my?



Sieciaki nauczyły nas, 
jak bezpiecznie korzystać 

z Internetu.  



Projektujemy własne Sieciaki
i zapisujemy rady dla Grosika.

Mój Sieciak to Tosik. 
On  radzi: „nie obrażaj 

innych”.



Oto nasze Sieciaki





Pani pielęgniarka radzi nam, 
jak bezpiecznie korzystać z wypoczynku 

wakacyjnego.

Kleszcze są 
niebezpieczne.

Krótki konkurs  

W jakich godzinach 
nie możemy przebywać 

na słońcu?



W upał zawsze 
noszę czapkę.

Pamiętam 
o kremie z filtrem.

Gdy mocno świeci słońce, 
zakładam okulary 
przeciwsłoneczne.



Gdy pada deszcz, noszę 
płaszcz przeciwdeszczowy.

Wiatr mnie 
nie przewieje.



W upały dużo piję.

Używam spreju 
przeciw kleszczom 

i komarom. 

Nawilżam skórę 
po kąpieli 

słonecznej.



Klasowy Dzień Rodziny z Grosikiem

Jak bezpiecznie 
przechowywać pieniądze 

podczas wyjazdu 
wakacyjnego? Płacić kartą

Dokonać przedpłaty 
za wypoczynek.









Parasole bezpieczeństwa 
umieściliśmy w holu szkoły. 

Koledzy z innych klas chętnie 
zapoznawali się 

z naszymi radami.



Rodzice na 
Planecie Parasol.



Propozycje zabaw na bezpieczne wakacje
dla nas i dla Grosika.



Przygotowuję 
koreczki owocowe 

dla mamy.

Robię wafelki 
przekładane.

Świetna jest ta gra 
w gumę.



Do zobaczenia  po wakacjach.
Udanego wypoczynku życzą

uczniowie klasy II a SP 9 w Kutnie
oraz nasze Panie: Ewa Potocka 

i Aneta Krajewska.

Ostatni w tym 
roku szkolnym 
list od Grosika.


