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Poznajmy się 
Oto my – uczniowie kl. 2a SP w Cybince

W skład naszego radosnego 
teamu wchodzą:

Wiktoria, Franek, Nina, Gabryś, 
Zuzia, Dominik, Laura, Jaś, Lenka, 

Tymek, Julia, Leon, Amelka, 
Bartek, Nikola, Filip, Marika 

i Tosia.

Codziennie próbuje nad nami 
zapanować nieustająca w boju 

nasza wychowawczyni
p. Iza



Meldujemy, że rozpoczęliśmy grosikową misję.

Najpierw dostaliśmy szereg zadań. 

Część na zwykłych lekcjach, np. na polskim, część na naszych „douczkach”. 

Nieświadomi niczego pracowaliśmy jak zwykle chętnie (he, he, he…), 

aż tu nagle na drugi dzień pada pytanie:

„ Jaka wspólna cecha łączy nasze dodatkowe zadania, które ostatnio robiliśmy?” 



Wyciągnęliśmy nasze prace, 
przypomnieliśmy sobie nasze rozmowy 

i już po chwili odpowiedzieliśmy chórem
RAKIETA !



Okazało się, że weźmiemy udział … w misji.
Jesteśmy ciekawi i podekscytowani.

Wiemy, że decydując się na tę przygodę zgadzamy się 
na podróże do innej galaktyki, 

a naszym zadaniem będzie eksploracja planet.
Niewielkie wprowadzenie i pierwsze zadania do 

wykonania przed nami.

Nasz nowy kolega GROSIK? Nowe planety? 
Jak to wszystko wygląda?



Oto nasze wyobrażenia   GROSIKA







A tak według nas wygląda planeta Grosika



Pomysłów nam nie brakowało…







W trakcie tworzenia 
prac, otrzymaliśmy 

przesyłkę 
a w niej - PREZENTY, 

które pomogą nam 
w realizacji 

kolejnych zadań 
podczas naszej misji.

Pięknie dziękujemy !



Następna część 
projektu- wizualizacja 

naszego 
kosmicznego pojazdu, 

a zaraz po niej
przystąpienie 

do jego budowy







Po wielu próbach, 

najpierw pracy w grupach, 

a następnie 

dzięki zgodnej współpracy

udało się uzyskać ostateczny 

efekt i postanowiono, że 

rakieta będzie wyglądać 

właśnie tak





Długimi susami zbliżały się ferie, 

więc nie tracąc ani chwili 

powtórzyliśmy zasady 

bezpieczeństwa i stworzyliśmy 

tematyczną gazetkę.

Styczeń minął nam bardzo szybko.





A na ferie - zadanie



W ostatnie dni przed feriami zdążyliśmy 
jeszcze wyjaśnić pojęcia takie jak: 

• monety, 
• banknoty
• awers
• rewers 
• bilon 



Prosto z planety GROSIK udajemy się na ferie zimowe !
Przed nami 2 tygodnie białego szaleństwa 

(o ile Matka Natura będzie hojna i sypnie śniegiem...).

Do zobaczenia w lutym
na 

planecie PORTFELIK !



Z królewskimi pozdrowieniami
razem  z  2a 

odmeldowuje się Izabela Wojtkiewicz 


