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„Grosikowa przygoda” 

 

Pewnego dnia spotkałam w parku Grosika zbierającego 
papierki po cukierkach i rozgniecione puszki. Zapytałam, czy mu 
pomóc. Zgodził się i wspólnie  wysprzątaliśmy cały park. Wszystkie 
worki ze śmieciami, które udało nam się zebrać, wrzuciliśmy do 
specjalnych pojemników. 

Od Grosika dowiedziałam się, że z niektórych śmieci można 
zrobić coś nowego, na przykład ze starych gazet nowe kartki. 
Grosik powiedział mi również, że każdy mieszkaniec Polski 
wytwarza 1 kg śmieci w ciągu jednego dnia, co mnie mocno 
zdziwiło.  

To był męczący, ale bardzo udany dzień! 
 

Zosia Danek klasa II b SP nr 4 
 

„Majówka z Grosikiem” 

 

Tegoroczną majówkę spędzamy na obrzeżach lasu w Puszczykowie. 

Staramy się nie hałasować i nie niszczyć przyrody. Jest tu dużo zabaw, a gdy 

się zmęczymy do picia są napoje. Podczas całej majówki dbamy o porządek, 

wrzucamy śmieci do specjalnych koszy oraz bawimy się, kto zbierze więcej  

i szybciej je posegreguje. Nie niszczymy przyrody, staramy się zachowywać 

przyzwoicie. 

 Natalia Szulc, klasa II b SP nr 4
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„Na majówce” 

 

Pewnego pięknego dnia wybrałam się na wyprawę z Grosikiem do lasu. 
Gdy już byliśmy na miejscu Grosik zaczął swoją opowieść. Powiedział, że nie 
można w żadnym wypadku śmiecić lasu i innych miejsc.  

Później wyjął sprzęt  - worek na śmieci i łopatki. Razem zbieraliśmy 
śmieci w lesie.  Gdy już mieliśmy zapełniony worek wyszliśmy z lasu. 
- Teraz pójdziemy na wysypisko – powiedział Grosik. 
Gdy już się tam znajdowaliśmy Grosik ze smutkiem stwierdził -  Widzisz ile 
śmieci tworzą ludzie? To straszne!!! 

Tacy przygnębieni ruszyliśmy dalej. Spotkaliśmy śmieciarzy, którzy 
opowiedzieli nam, jak wykonują swoją pracę.  Pokazali nam różne rodzaje 
śmietników. 
- Do nich wrzucamy: papier,  szkło białe i kolorowe, plastik i puszki. Wszystko 
do osobnych śmietników – mówili. 
-  A wiesz, co dzieje się ze śmieciami dalej? – pytał  Grosik. 
To mnie bardzo zainteresowało. Z ciekawością słuchałam opowieści mojego 
przewodnika o recyklingu, czyli o  przerabianiu  śmieci na inne nowe rzeczy.  

Ta wyprawa okazała się niesamowita. Dowiedziałam się, że śmieci 
trzeba segregować i że to ludzie tworzą ich  bardzo dużo.  

To był niezapomniany i niezwykle kształcący dzień.  
Marta Jarczyńska, klasa II b SP nr 4 
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„Majówka” 

Pewnego dnia cała moja rodzina postanowiła wyjechać na majówkę. 

Jechaliśmy rowerami przez gęsty las nie płosząc zwierząt. Zobaczyliśmy 

puszkę, a niedaleko był kosz na śmieci, więc zgnietliśmy ją i wyrzuciliśmy do 

kosza z napisem PLASTIK I ALUMINIUM.  

Jechaliśmy dalej …..i wreszcie dotarliśmy na łąkę. Rozłożyliśmy koc  

i piliśmy sok jabłkowy. Kiedy wypiliśmy to wyrzuciliśmy kartonik do kosza    

z napisem PAPIER. Pustą butelkę po wodzie  oraz papierowy talerzyk, na 

którym jedliśmy ciasto również wyrzuciliśmy do koszy.  

Tak właśnie spędziliśmy czas na majówce. 

Marysia Mikołajczak, klasa II b SP nr 4 

 

 

Rozwiązujemy krzyżówkę 
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Pilnie się uczymy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rozważne konsumentki 
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Nasze prace 
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Realizujemy własne pomysły 
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Zgodnie pracujemy

 


