
Minione wydarzenia: 
• Dzień Dziecka 
• Dzień Mamy i Taty 
• Wycieczka do Bałtowa 
• Legendy Lubelskie 
• Akademia Bezpiecznego 

Puchatka 

Dzień Dziecka 

Dzisiaj był Dzień Dziecka w szkole. Były kiełbaski i wata 
cukrowa. Miałem na głowie prawdziwy hełm strażacki,  
a w rękach wąż strażacki, którym gasi się pożary. 

Ksawery Baran 

W Dniu Dziecka byłem na pikniku. Tam pokonywałem tor 
przeszkód i malowałem farbami. Siedziałem w wozie 
strażackim, nosiłem hełm i wchodziłem po drabinie. 
Starsza koleżanka namalowała mi na twarzy czołg. Jadłem 
lody, watę cukrową i kiełbaskę. Wszystko bardzo mi się 
podobało.                        Benedykt Trąbka 

 

…W szkole było wesoło. 
Byliśmy w środku wozu 
strażackiego. Jedliśmy lody, 
watę cukrową i kiełbaski. 

Hamed Algouhari 

Jadłem watę cukrową. Grałem z kolegami          
w piłkę nożną i malowałem słońce. 
Oglądałem pokaz talentów innych uczniów. 
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W Dniu Dziecka jadłem 
lody. Siedziałem na kocu  
z Miłoszem. Pomalowałem 
twarz jak Enderman. 
Jadłem watę cukrową. 

Nikodem Domownik 

W szkole w Dzień Dziecka nie było lekcji.             
Z całą klasą bawiłem się na boisku 
szkolnym. Pokonywałem tor przeszkód 
i oglądałem wóz strażacki. Jadłem watę 
cukrową i piłem sok pomarańczowy.                       
                 Szymon Budzyński 

W Dzień Dziecka na szkolnym 
boisku była zabawa. Jadłam 
watę cukrową i lody. 
Siedziałam w wozie 
strażackim. Na twarzy 
namalowali mi motylka. 

Alicja Winiarska 

W Dzień Dziecka robiliśmy przyjemne rzeczy na dworze. Było malowanie twarzy. 
Miałam narysowanego jednorożca. Na płocie malowaliśmy farbami. Podobały mi 
się pokazy talentów.                Bianka Gawidziel 

W Dniu Dziecka jadłam watę cukrową, lody i kiełbaskę. Leżałam na kocu i słuchałam jak 
inne dzieci śpiewały i recytowały. Mogłam wsiąść do wozu strażackiego, z którego 
strażacy lali pianę i wodę. Malowałam rysunek na ogromnej kartce papieru. 

Sara Kowalik 

W naszej szkole z okazji 
Dnia Dziecka odbył się 
coroczny festyn. Były 
wata cukrowa i lody za 
darmo. Odbył się także 
pokaz talentów. 
Przyjechał wóz strażacki. 

Wojciech Urbaś 
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W Dzień Dziecka w szkole 
było wiele atrakcji. 
Odbywały się zawody 
sportowe. Częstowano 
watą cukrową, lodami  
i kiełbaskami. Był to bardzo 
miło spędzony dzień. 

Filip Stachura 



Pierwszaki w swojej klasie gościli 
kochanych Rodziców. Powitali ich tańcem. 

Były wierszyki i wesołe piosenki. Były 
serdeczne życzenia i samodzielnie 

wykonane upominki: kolorowe motyle, 
zaczarowane jabłka i piernikowe serca. 
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Na wycieczce widziałam różne zwierzęta i ptaki. 
Oglądałam ciekawy film w 5D. Spacerowałam 
pomiędzy olbrzymimi dinozaurami. Byłam na statku 
pirackim. Mogłam pobawić się na dmuchańcach.  
Kupiłam miecz, który świeci i wydaje różne dźwięki.
                   Sara Kowalik 

…Widziałam dinozaury. Byłam na 
dmuchanej zjeżdżalni i na trampolinie. 
Kręciłam się na karuzeli i jeździłam 
ciuchcią. Kupiłam pamiątki: sprężynę, 
kotka i piłkę. Oglądałam z bratem zwierzaki 
w Zwierzyńcu.   Alicja Winiarska 

Na wycieczce oglądaliśmy dinozaury. 
Byliśmy w kinie 5D. Trochę się bałam, 
ponieważ fotele same się podnosiły, coś 
syczało i ochlapała nas woda. Bawiliśmy się 
na placu zabaw. Później zwiedzaliśmy 
Zwierzyniec Bałtowski. Na końcu kupiłam 
pamiątkę: jajko dinozaura i kubek. 

Bianka Gawidziel 

Na wycieczce widziałem olbrzymie dinozaury. 
Ciekawe były kamienie. Bardzo ciekawy był film 
w 5D. Płynęliśmy łodzią podwodną. Jeździliśmy 
żółtym autobusem po Zwierzyńcu. Na koniec 
kupowaliśmy pamiątki.              Marcel Piech 
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…Ślizgałem się na ślizgawce razem z kolegami. Jadłem 
pyszny obiad. Zwiedzałem park z dinozaurami. W kinie 
5D bardzo się bałem, bo rekin stuknął w szybę łodzi 
podwodnej. Wycieczka bardzo mi się podobała. 

Mikołaj Brzozowski 
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…W kinie 5D oglądałem film  
o morskich stworzeniach. Podobało mi 
się jak poruszały się fotele, wiał wiatr  
i padał deszcz. W parku widziałem 
dużo dinozaurów. Z kolegami bawiłem 
się na placu zabaw i zjeżdżałem  
z wielkiego dmuchańca. Wycieczka 
była udana.              Szymon Budzyński 

Na wycieczce w Bałtowie było super! 
Widziałem dinozaury. Były olbrzymie. 
Oglądałem film o rekinach. 

Szymon Orzeł 

…Na początku byliśmy na seansie w kinie 5D. 
Na placu zabaw podobała mi się duża 
dmuchana zjeżdżalnia. Po obiedzie byliśmy 
w Zwierzyńcu. Oglądaliśmy różne zwierzęta  
z autobusu. W Jura Parku widzieliśmy wielkie 
modele dinozaurów. Wszyscy kupili pamiątki. 
     Hamed Algouhari 

W Bałtowie znajduje się park 
z dinozaurami. Jednemu dinozaurowi 
sięgałem do kolan. W parku rozrywki 
bawiłem się na wielkiej zjeżdżalni. Jadłem 
obiad. Na pamiątkę kupiłem sobie 
wisiorek i dinozaura. Wycieczka bardzo mi 
się podobała.                         Benedykt Trąbka 



PRALUDZIE I MAMUTY 
Byłem na wycieczce w Bałtowie. Widziałem 
pterodaktyla, który latał nad stawem. Byłem w kinie 
5D. Było słychać odgłosy podwodnych zwierząt. 
Widziałem prehistorycznego megalodona.  Podobało 
mi się wszystko to, co było na wycieczce. 

Nikodem Domownik 

Podsumowaniem całorocznej 
działalności Akademii Bezpiecznego 

Puchatka było utrwalenie 
wiadomości o bezpiecznym 

poruszaniu się oraz rozwiązywanie 
zagadek i ćwiczeń. 

Klasa otrzymała certyfikat 
poświadczający udział w programie. 

Legendy Lubelskie 

Materiały opracowała 
Grażyna Michalska  

 wychowawczyni klasy 1 

W Bałtowie były różne atrakcje. Jedna 
to wielkie dinozaury. Było tam także 
wesołe miasteczko. Na placu zabaw 
były karuzele i trampoliny. Jeździłem 
małym pociągiem. Było wesoło. 
                 Bartosz Rachwał 

Skąd się wzięła nazwa Lublin? 
Po co powstały lochy w Lublinie? 

Odpowiedzi kryły się w legendach. Pani Krysia Szłapa 
zaprezentowała książki, w których były zawarte między 

innymi wiadomości o najważniejszych miejscach 
w Lublinie. W książce „Gadający Lublin” koziołek 

opowiadał o zabytkach Lublina. 

galeriaumarzety.pl 

WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY  
WESOŁYCH I BEZPIECZNYCH 

WAKACJI! 


