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Z życia szkoły 

Kto twierdzi, że nie lubi poniedziałków, tan nie wie jak wyglądają 

one w naszej szkole  Początek tygodnia nasi uczniowie postanowili 

umilić sobie wycieczką do Warszawy. Mieliśmy okazję odwiedzić 

największą w Polsce Wystawę Budowli z klocków LEGO, która miała 

miejsce na Stadionie Narodowym. Każdy znalazł tam coś dla siebie, 

chłopcy – rozmaite pojazdy z klocków, statki pirackie oraz kosmiczne, 

postaci z Gwiezdnych Wojen, smoki, dziewczynki – bajeczne krainy, 

zamki z księżniczkami, zwierzęta, wesołe miasteczka. A dla 

naprawdę żądnych wrażeń znalazły się pojazdy i budowle sterowane 

przez same dzieci oraz 11 metrowy Titanic!  

 

Tygodnik klasy 1                            nr 19   15.02.2015                               

05.09.2014 



Strona | 2  
 

 

 
 

 Następnie udaliśmy się do Warszawskiego Muzeum Kolejnictwa, 

gdzie mieliśmy okazję zobaczyć miniatury najbardziej znanych 

pociągów polskich oraz zagranicznych. Wybraliśmy się także w krótką 

podróż  po skansenie i obejrzeliśmy prawdziwe stare lokomotywy 

jeżdżące kiedyś po polskich torach. 
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Nasza klasa 

Jak połączyć na jednych zajęciach przyrodę, historię, polski, 

matematykę i chemię? Najprościej: robiąc eksperyment z wulkanem 

 Pierwszaki podjęły się w tym tygodniu odbudowania słynnego 

Wezuwiusza (gwoli ścisłości nawet dwóch Wezuwiuszy…). Zgłębiły 

trochę wiedzy z książek, rozpracowały budowę wulkanów, po czym 

zabrały się do odtworzenia ich za pomocą masy solnej.  
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Efekt co najmniej bajeczny!  Warto dodać, że pod jednym 

Wezuwiuszem ulepione zostało miasto Pompeje, a pod drugim 

Herkulanum – pewnie już się wszyscy domyślają co się z nimi stało… 

Kolejnym etapem zabaw było bowiem stworzenie właściwej 

reakcji chemicznej imitującej wybuch lawy z wulkanu. 

Pierwszoklasiści świetnie poradzili sobie i z tym zadaniem! Odmierzyli 

właściwe ilości składników, właściwą kolejność działań i voila! 
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A teraz ciekawostka ze szkolnej ławy. Rozwiązywanie działań 

matematycznych wcale nie musi być ani nudne ani trudne, wystarczy 

je wyskakać  Nasze matematyczne motto brzmi: 

ruch + matematyka = zdrowie! 

  
 

 

Ciekawostki 

 W tym tygodniu w naszej szkole znów pojawiła się tak lubiana 
przez dzieci kamera  Na naszych lekcjach gościliśmy Pana 
kamerzystę, który pracował nad materiałem do konkursu, w którym 
bierze udział nasza Pani Dyrektor. Zachęcamy wszystkich do 
głosowania  
http://przedsiebiorczekobiety.pl/5-nominowanych-do-tytulu-kobieta-
sukcesu-2014/ 
 
 

 A na sam koniec zasłyszane od dzieci w trakcie lepienia z masy 

solnej: 

- Nie, ja nie będę się brudziła. 

Cała reszta dzieci lepi. 

- No dobra, dla wulkanu się poświęcę.  
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