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Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Cybince





Wiosna w pełni, więc czas 
na  Grosikową  Majówkę!



Zanim jednak zaczniemy zabawę, 
chcielibyśmy serdecznie podziękować  

za kolejne wyróżnienie 
i świetne nagrody.



Pozytywnie zmobilizowani 
i objedzeni czekoladą 

ruszamy do dalszego działania.



„Szlakiem na górę oszczędności”
od razu stała się naszą ulubioną grą.





Jak na profesjonalistów przystało 
zapoznajemy się najpierw z hasłami przewodnimi:

 recykling,
 segregacja odpadów,
 surowce wtórne,
 ochrona środowiska,
 dobro narodowe,
 gotówka,
 budżet domowy.

Czujemy się pewni i zorientowani w temacie, 
bo obowiązujące nas pojęcia znamy 

i doskonale rozumiemy.



Sporo ćwiczymy i doskonalimy swoje 
umiejętności. 



W tym roku szkolnym
zostaliśmy liderami
zbierania surowców 

wtórnych. 



Nie osiadamy jednak 
na laurach i dziarsko 

zabieramy się do pracy.



Następne zadanie to: Gwiazda Pytań, 
a wraz z nią nasze pomysły na  MAJÓWKĘ.





Pomysłów było sporo:

zabawa na placu zabaw 
lub w parku rozrywki…



…wyjazdy nad morze, pod namiot, w góry, do ZOO
lub na ryby.



Ale nie wszyscy marzą o wyjazdach 
i szaleństwach. Dla niektórych idealna 

majówka to taka, kiedy ich najbliżsi 
znajdują czas na wspólny spacer 

lub zabawę…
Oj… będzie o czym rozmawiać 

na zebraniu z rodzicami…



Pogoda dopisuje, więc nie marnujemy czasu i idziemy na wycieczkę 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cybince.

Naszym przewodnikiem był Pan Marian, który oprowadził nas najpierw 
po ścieżce edukacyjnej, przypomniał zasady właściwej segregacji śmieci 

oraz oprowadził po terenie całego zakładu.



Miłą niespodzianką była dla nas możliwość posadzenia drzewka na terenie 
PSZOK, które dumnie ochrzciliśmy mianem…

DRZEWKA 2A.  



Na koniec naszej wizyty, wręczyliśmy Panu Marianowi podziękowanie 
za lekcje w terenie, które od razu zostało powieszone na ścianie w jego biurze.



Pan Marian nie pozostał nam dłużny.
Najpierw poczęstował nas pysznymi cukierkami, a potem…

zważył całą naszą klasę na ogromnej wadze. 

Ważymy 660 kg! *

* Po pierwsze - po skonsumowaniu
cukierków.

* Po drugie – razem z Panią!



Następną lekcję w terenie mieliśmy na terenie 
oczyszczalni ścieków, 

gdzie Pani Karolina oraz Pan Jan, 
pracownicy ZUK Cybinka, 

oprowadzili nas po całym terenie 
tłumacząc etapy oczyszczania ścieków.



Pomimo chwilowo niesprzyjającej aury ruszyliśmy też na spotkanie 
z leśniczym. Sami zgłosiliśmy się do pozbierania śmieci 

w lesie znajdującym się niedaleko szkoły.



Po ciężkiej pracy ruszyliśmy za leśniczym na polanę, 
gdzie czekało na nas ognisko i kiełbaski 

oraz prezenty w podziękowaniu za naszą pracę. 



Podczas rozmów o ekologii często przewijają się pomysły powtórnego 
wykorzystania śmieci… 

My również postanowiliśmy to zrobić i wykorzystać je do zrobienia robotów.
Tym razem pracowaliśmy w parach.



Przygotowaliśmy również tablicę informacyjną z czasem 
rozkładania się śmieci.



Na szkolnym korytarzu  
urządziliśmy wystawę 
naszych ekologicznych 

prac. 



EKOLOGIA to również oszczędzanie - w jaki sposób można jeszcze oszczędzać?



Plakaty dają nam 
wiele 

podpowiedzi…





Wspólnie  próbowaliśmy odpowiedzieć sobie również 
na pytanie - Klient ROZWAŻNY, czyli jaki?



Pomimo 
napiętego planu 
oraz mnogości 

działań nie 
zapominamy 
o grosikowej 
gazetce i na 
bieżąco ją 

uzupełniamy



Priorytetem dla nas są również 
zadania domowe.

Ponieważ wyjeżdżaliśmy 
na całodzienną wycieczkę 

do Zielonej Góry, zagadnienia 
na temat bezpieczeństwa 

podczas wyjazdów były dla nas 
tym bardziej istotne.



Program wycieczki obejmował warsztaty z mikroskopami 
w Centrum Przyrodniczym Keplera, wizytę w Dolinie Gęśnika

oraz seans filmowy w kinie.
Było super !



Maj obfituje w wiele atrakcji. 
Nic dziwnego – pogoda nam sprzyja i podsuwa 

coraz to nowe pomysły na lekcje w terenie, 
podczas których wspaniale się bawimy. 





Kiedy jednak poczujemy potrzebę relaksu, 
wyciszamy się…



Cały maj podróżujemy, zwiedzamy, 
doskonalimy, badamy, piszemy, liczymy, 

ćwiczymy…
I… oto są efekty!

Tymek jako pierwszy w klasie 
zdobył najwyższy szczyt 

klasowej Góry Motywacyjnej, 
a tym samym tytuł 

ARCYMISTRZA   TABLICZKI   MNOŻENIA.



Grosikowa majówka dobiegła końca, 
a my pełni wspaniałych wrażeń i wspomnień 

z radością ruszamy 
ku Planecie PARASOL

Do usłyszenia wkrótce

uczniowie klasy 2a SP Cybinka, 

z wychowawcą Izabelą Wojtkiewicz


