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U nas same zmiany…  
nie tylko nowa sala, ale i  nowi koledzy- Oliwia i Igor.



Cieszymy się z powrotu i wspólnych zabaw. 
Zanim jednak zaczniemy naukę, z rozrzewnieniem 

wspominamy wakacyjny czas, a pachnące słońcem wspomnienia 
przenieśliśmy na kartki od bloku rysunkowego.







Część z nas spędzała wakacje za granicą, a inni 
w różnych regionach Polski. Dominik zwiedzał 

najbliższą naszą okolicę i dzielił się swoimi 
odkryciami. Jego opowieści i dokładna mapa naszej 

gminy bardzo wszystkich zaciekawiła.



Wakacyjnym opowieściom towarzyszyło 
pokazywanie licznych pamiątek 

kupionych podczas rodzinnych wojaży.



Kilkoro z nas podczas wakacji brało udział w różnych wyścigach oraz sportowych 
turniejach – z dumą reprezentowaliśmy zdobyte przez siebie trofea: medale i puchary



Na pogaduchach czas szybko mija, czas jednak zabrać się do pracy…



Tym razem zaszczyt rozpoczęcia projektu 
na nowej planecie poprzez przyklejenie 

naklejki z hasłem przewodnim 
przypadła nowemu koledze, Igorowi.

Pierwszą aktywnością było spotkanie 
z funkcjonariuszami Policji oraz rozmowa 

o bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwie 
podczas zabaw oraz w cyberprzestrzeni.



Za wizytę podziękowaliśmy 
wręczając Panom laurkę.



Oglądaliśmy również film edukacyjny na temat 
bezpieczeństwa.



Zadania czas start!
I już lotem błyskawicy powtarzamy 

wiadomości z klasy drugiej, doskonalimy 
dodawanie i odejmowanie 
oraz tabliczkę mnożenia.



Przeliczamy pieniądze, 
rozwiązujemy zadania tekstowe 

i nie zapominamy o ruchu.



Temat na czasie… w jaki sposób można oszczędzać?...
Głowimy się nad tym razem z rodzicami.



We wrześniu już po raz kolejny wzięliśmy czynny udział  w akcji 
„Sprzątanie Świata”. 

To świadczy o naszej przedsiębiorczości 
oraz świadomości o konieczności dbania o środowisko.



W międzyczasie powstała nasza grosikowa gazetka, 
która zdobi naszą klasę.



A TERAZ UWAGA – ZAGADKA !!!
Czy to możliwe, aby uczniowie chętnie spędzali w szkole 

nie tylko dnie, ale także noce? 

Ależ tak!!! 

Udowodniliśmy 
to wspólnie 

z kolegami z 2a 
i spędziliśmy szaloną 

noc w szkole!



Najpierw, po pożegnaniu z rodzicami, 
przygotowaliśmy miejsca noclegowe...



Uwinęliśmy się nad podziw szybko.

Był więc czas na pogaduchy i wygłupy.





Chwilę później już w najlepsze trwała bitwa 
na poduszki. Śmiechom nie było końca. 



Po bitwie, trochę 
zmęczeni, ale 

nadal pełni 
werwy poszliśmy 

na kolację, aby 
mieć siłę na 

resztę nocy…



Następnym punktem programu była 
„piżama party”, 

czyli dyskoteka połączona 
z zabawami integracyjnymi i karaoke.



W przerwie dyskoteki odbyła się telefoniada - czyli czas, kiedy można było 
na chwilę odzyskać swój telefon (bo już przy wejściu został skonfiskowany 

przez Panią), aby przedzwonić do najbliższych i życzyć im dobrej nocy.

Uspokojone telefonami rodziny 
mogły oddać się w ramiona 

Morfeusza, a my…    
powróciliśmy do szaleństwa 

piątkowej nocy. 
Nie ma co ukrywać, ostatnią rzeczą

na jaką mieliśmy ochotę w czasie 
nocowania było ... spanie. 



Po jakimś czasie jednak nawet najwytrwalszych imprezowiczów 
dopadło zmęczenie i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, 

że czas na nocny seans filmowy.



Niektórym udało się obejrzeć cały film, 
inni nie przebrnęli nawet przez początkową piosenkę…



Noc okazała się podejrzanie za krótka… 
A rano już pakowanie, poszukiwanie zagubionych skarpetek, 

porządkowanie sal, śniadanie i powrót do domu. 
To było cudowne spotkanie, które już planujemy powtórzyć.



W podziękowaniu za „nockę”, 
wszyscy przygotowali dla Pani 

piękne laurki, które zostały 
wręczone z samego rana 

w poniedziałek .
Tutaj jedna z nich.

Dlaczego akurat ta? 
Bo taka świetna,
„grosikowa” 



Z „grosikowym” akcentem był również 
Dzień Chłopaka.   



Wrzesień minął nam bardzo szybko, bo i sporo się działo.  
Wspólnie powitaliśmy jesień i z radością czekamy na kolejne 

ekscytujące przygody.

Do zobaczenia na kolejnej planecie…
Życie pokazuje, że najwyższy czas dowiedzieć się 

wszystkiego o OSZCZĘDZANIU

Do usłyszenia już niedługo – uczniowie klasy 3a 

z wychowawcą Izabelą Wojtkiewicz


