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Na powrót do szkoły już nawet nie liczymy.

Bacznie obserwujemy sytuację w kraju 

i niezrażeni trudnościami, 

(choć już troszkę zmęczeni i bardzo stęsknieni za sobą), 

dzielnie realizujemy grosikowy projekt…



Po „zdalnej majówce”  
ruszyliśmy na planetę PARASOL

Podczas zajęć :

 rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na wakacjach

 rozwiązywaliśmy zadania tekstowe

 wykonywaliśmy obliczenia pieniężne i zdradziliśmy własne 

sposoby na bezpieczne przechowywanie pieniędzy

 graliśmy w gry na platformach edukacyjnych

 przypomnieliśmy sobie pojęcia: dług i pożyczka 



Wiedzieliśmy, że ten temat będzie omawiany 
i byliśmy na niego przygotowani.

Podczas połączeń video wszyscy chórem odpowiadaliśmy 
na podchwytliwe pytania, które zadawała nasza Pani.

Nie ma się co dziwić, w końcu jesteśmy już prawie 
w trzeciej klasie! 

O bezpieczeństwie wiemy wszystko i obiecaliśmy, że nawet 
podczas najlepszej zabawy nie będziemy „wyłączać” 

myślenia. 



Omawialiśmy tematy związane z bezpieczeństwem także z rodzicami. 



Podsumowując temat bezpieczeństwa 
zaprojektowaliśmy i  wykonaliśmy wakacyjne znaczki.  









Podczas Grosikowych misji rozwiązujemy 
różne zadania.

Ponieważ trwa zdalne nauczanie 
korzystamy z różnych stron internetowych 

i portali edukacyjnych.
Staramy się ze wszystkich sił, aby jak 

najlepiej rozwiązać wszystkie zadania.






Uwielbiamy grać 
w Milionerów!

Trochę szkoda, 
że po wygranej 

musi nam wystarczyć 
jedynie satysfakcja 

z bezbłędnych 
odpowiedzi.













Zadania mamy zróżnicowane. 
Ponieważ nie samym internetem człowiek żyje, 

więc zadania mamy także w tradycyjnych ćwiczeniach.





Eksplorując planetę PARASOL
wzięliśmy udział w konkursie 

matematycznym KANGUR.

Jesteśmy dumni, ponieważ nasz 
klasowy kolega, Szymon 

zdobył 105 pkt. 
i uzyskał ocenę bardzo dobrą,

a Rafałowi zabrakło jedynie 1,25 pkt 
do wyróżnienia.



Będąc na planecie nie mogło zabraknąć naszych twórczych 
projektów…. parasoli 

Przeważała kolorystyka tęczowa





Znalazły się jednak i bardziej 
odważne projekty.



Maciej zdobył się nawet 
na innowacyjne podejście 

do zadania 
i wykonał parasol w 3D



Najważniejsze jednak, że każdy namalował SWÓJ
wymarzony parasol  



I oto nadszedł 26 czerwca… 
zakończenie roku szkolnego 2019/2020, 

wyjątkowo trudnego, podczas którego przyszło nam stawić czoła 
różnym trudnościom i wyzwaniom.



Rok szkolny 2019/2020 był bardzo wyjątkowy 
i równie wyjątkowe i nietradycyjne było świętowanie jego zakończenia.

Cudownie było znowu zobaczyć buzie swoich uczniów i spotkać się w klasie 



Któż by przypuszczał, że z taką ochotą będą chcieli 
spokojnie zasiąść w swoich ławkach.

Jak widać naprawdę bardzo stęsknili się za szkołą.



Moi uczniowie… 
każdy z nich jest niepowtarzalnym, wartościowym młodym człowiekiem

o nieograniczonych możliwościach!
Życzę wszystkim dalszych sukcesów w rozwijaniu wiedzy i myślę, 

że jeszcze nie raz i nie dwa zadziwią mnie swoim podejściem do życia, 
trafnymi spostrzeżeniami i niesamowitym poczuciem humoru.

Jestem przekonana, że świat należy do nich… Ciągle im to powtarzam.



Żegnając Planetę PARASOL
życzymy wszystkim udanego i spokojnego wypoczynku. 

Odpoczywajmy bezpiecznie, nabierajmy sił i gorąco wierzmy, 
że po wakacjach wrócimy do normalności 

i nauki w ławkach szkolnych.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym, gdzie podzielimy się z 
Wami swoimi Grosikowymi wspomnieniami z wakacji.
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