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Wydarzenia:

• Planeta Zabawka
• Konkurs „Rodzinna pisanka”

• Warsztaty historyczne
• Pacanów

• Sandomierz

Szkolny konkurs na „Rodzinną pisankę”

W konkursie wzięli udział: Alicja Winiarska, Bianka Gawidziel i Benedykt Trąbka. W domu wraz
z rodzicami wykonali swoje pisanki. W kategorii – „Piękna pisanka” - Alicja zajęła pierwsze miejsce.
Zrobiła ją z kolorowych koralików. Cała trójka otrzymała nagrody, a Alicja dyplom.

GRATULUJEMY!!!

PLANETA ZABAWKA
W kwietniu drugoklasiści wylądowali na
Planecie Zabawka. Dowiedzieli się co to jest
budżet domowy i jak nim gospodarować, aby
na wszystko wystarczyło pieniędzy. Wiedzą
o czym należy pamiętać, wybierając się na
zakupy. Pamiętają o zasadach bezpiecznej
zabawy w klasie i na podwórku.

Wzięłam udział w konkursie na najładniejszą pisankę.
Komisja stwierdziła, że moja pisanka jest piękna.
Wręczenie nagród odbyło się w sali gimnastycznej.
W nagrodę dostałam dyplom i upominki.

Alicja Winiarska

Brałem udział w konkursie na najładniejszą pisankę.
Moja nagroda to zielono-żółty kwiatek na patyku.
U dołu kwiatka jest żółto-biała kokardka. Ta nagroda
podoba mi się.

Benedykt Trąbka



WARSZTATY HISTORYCZNE

W szkole odbył się Turniej rycerski. Byliśmy na spotkaniu
z rycerzami. Mogłam sama pisać gęsim piórem maczanym
w atramencie. Walczyłam mieczem z koleżanką. Było
bardzo ciekawie i wesoło. Alicja Winiarska

Byłem na spotkaniu z rycerzami. Uczyliśmy się chodzić,
walczyć i bronić jak rycerze. Walczyłem z moimi kolegami.
Widziałem różną broń, zbroje i fajki. Spotkanie bardzo mi
się podobało. Miłosz Łysiak

W dużej sali gimnastycznej
spotkałam rycerzy. Najpierw
pisałam prawdziwym gęsim
piórem swoje imię i nazwisko.
Potem oglądałam broń,
pistolety, tarcze, miecze
i maczugi. Walczyłam z Alą
mieczem, a koledzy z klasy
walczyli kijami. Bardzo
podobało mi się to rycerskie
spotkanie. Sara Kowalik

Byliśmy na spotkaniu z rycerzami. Widzieliśmy szable
i buzdygan. Dziewczynom spodobało się pisanie gęsim
piórem. Można było ćwiczyć z rycerzami prawdziwymi
szablami lub kijami. Najbardziej podobało mi się
ćwiczenie z kijami. Wojciech Ewert

Byłem na lekcji z rycerzami. Większość czasu spędziłem
na walce na miecze z kolegami. Z Wojtkiem udawaliśmy,
że strzelamy do siebie z karabinów. Później walczyłem
mieczem z pewną panią rycerką. To była ciekawa lekcja.

Benedykt Trąbka



Na spotkaniu z rycerzami mogliśmy obejrzeć różne elementy stroju rycerskiego i uzbrojenia.
Przekonałem się, że miecze nie są wcale takie ciężkie, a zbroja nie krępuje ruchów. Widziałem
szable, pistolety, monety. Pisaliśmy też gęsim piórem maczanym w atramencie. Spotkanie było
bardzo ciekawe. Filip Stachura

Byliśmy na Turnieju rycerskim. Rycerz
mówił nam jak dawniej wykonywali
musztrę rycerską. Potem
powtarzaliśmy jego ruchy. Gdy
skończyliśmy musztrę poszedłem
powalczyć mieczem z kolegą.
Oglądałem pistolet muszkietera.

Szymon Ewert



Pacanów
Byliśmy na wycieczce klasowej w Pacanowie i w Sandomierzu.
W Pacanowie oddaliśmy plecaki i kurtki pani, która pracowała
w szatni. Poszliśmy do mysiej dziury czyli do pierwszego
przystanku. Pani przewodniczka powiedziała nam ile lat i przygód
ma Koziołek Matołek. Potem poszliśmy do Zaczarowanego Pociągu
i opowiadaliśmy co widzimy za oknem. Gdy pociąg się zatrzymał
poszliśmy do Zaczarowanego Ogrodu, gdzie pani opowiedziała
baśń o „Zaczarowanej paproci”. Następnie oglądaliśmy film
o Reksiu. Na koniec mogliśmy kupić pamiątki.

Szymon Ewert

Byliśmy w Pacanowie w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka
Matołka. Zwiedzaliśmy wystawę „Bajkowy świat”, gdzie było bardzo
magicznie. Filip Stachura

Odwiedziliśmy Centrum Bajki w Pacanowie.
Oglądaliśmy film o słoniu. Później pojechaliśmy
małą ciuchcią do ogrodu pełnego kwiatów.

Bianka Gawidziel

W Pacanowie bawiliśmy się na placu zabaw.
Poszliśmy do mysiej dziury. Tam oglądaliśmy film
o przygodach koziołka Matołka.

Mikołaj Brzozowski

Moim zdaniem w Pacanowie było dziwnie
i ciekawie. Weszliśmy do mysiej dziury,
a potem zwiedzaliśmy inne bajkowe miejsca.
Widzieliśmy duże muchomory, wiedźmę,
krasnoludki i plac zabaw.

Sara Kowalik
Byliśmy w Centrum Bajki,
po którym oprowadzała
nas bajkowa postać.
Jechaliśmy pociągiem,
z którego okien szukaliśmy
zatopionego statku. Później
usiedliśmy na miękkich
poduchach i oglądaliśmy
film pt. „Reksio”.

Benedykt Trąbka



Sandomierz
Byliśmy w Sandomierzu. Poszliśmy do
Zbrojowni. Przewodnik opowiadał
o rycerzach. Mogliśmy nawet dotknąć
prawdziwych mieczy. Na końcu zwiedzaliśmy
Bramę Opatowską. Wycieczka bardzo mi się
podobała. Szymon Ewert

W Sandomierzu widzieliśmy Rynek i Bramę
Opatowską. Gdy byliśmy w Zbrojowni
rycerskiej, pan opowiadał o codziennym
życiu rycerzy. To była udana wycieczka.

Hamed Algouhari

W Sandomierzu zwiedziliśmy Bramę Opatowską, z której podziwialiśmy
miasto. Następnie poszliśmy do rycerzy. Oglądaliśmy różne zbroje.
Można je było dotknąć lub przymierzyć. Wojciech Urbaś

Pojechaliśmy do Sandomierza leżącego nad Wisłą. Podobała mi się wspinaczka na Bramę
Opatowską, która jest symbolem miasta. Podziwiałem z niej panoramę Sandomierza oraz Wisłę
płynącą wokół murów miasta. Ciekawa była wyprawa do Zbrojowni rycerskiej. Widzieliśmy tam
zbroje, miecze, kusze i dyby do torturowania. Bardzo podobała mi się ta szkolna wyprawa.

Szymon Budzyński

Na Rynku w Sandomierzu mogliśmy kupić
pamiątki. Poszliśmy do Bramy Opatowskiej.
Po wejściu na jej szczyt oglądaliśmy
panoramę miasta. Widać było duży odcinek
Wisły. Marcel Piech

W Sandomierzu zwiedzaliśmy
Rynek, z którego doszliśmy do
Bramy Opatowskiej. Tam podziwia-
liśmy panoramę miasta. Byliśmy
też w Zbrojowni rycerskiej, która
znajdowała się w podziemiach.
Przymierzaliśmy zbroje, braliśmy
do rąk miecze. Wycieczka była
bardzo pouczająca.

Filip Stachura

Byliśmy w Zbrojowni rycerskiej, w której był
śmieszny rycerz. Opowiedział historię
miasta. Potem przymierzaliśmy hełmy
i zbroje. Na pamiątkę kupiłam termometr ze
zdjęciem zamku z Sandomierza. Sara Kowalik

Materiały zebrała i opracowała:  Grażyna Michalska - wychowawczyni klasy II

W Sandomierzu zwiedzaliśmy
Rynek, Bramę Opatowską
i Zbrojownię. W Zbrojowni były
stroje rycerskie. Stałem przy
armacie, a później założyłem
hełm, tarczę i wziąłem miecz.
Wszyscy mówili, że wyglądam jak
rycerz.

Benedykt Trąbka


