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W drugiej połowie października zachwycaliśmy się pięknem 

jesiennego lasu. Rozmawialiśmy na temat znaczenia lasu w 

naszym życiu. Rozpoznawaliśmy i wymienialiśmy nazwy nie-

których drzew występujących w lesie. Zastanawialiśmy się 

jak wyglądają drzewa w poszczególnych porach roku. Oglą-

daliśmy obrazy artystów, wykorzystujących drzewa w swojej 

twórczości. Sami również przyjęliśmy rolę malarzy i stworzy-

liśmy jesienne obrazy malowane dowolną techniką. W klasie 

powstała galeria naszych prac. 

Z notatnika 

trzecioklasisty... Opracowała: 

Agnieszka Frelik 

Czas w szkole minął 

nam bardzo przyjem-

nie. Na pierwszych 

dwóch lekcjach ogląda-

liśmy filmy, jeden  z 

nich był na temat 

drzew. Bardzo mnie za-

interesował że, aż po 

powrocie do domu opo-

wiedziałam o nim ro-

dzicom.  

Karolina 
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Dzisiaj w naszej klasie malowaliśmy drzewa i kolorowe liście. 

Malowaliśmy pędzlem obraz, który stoi na sztaludze. Oglądali-

śmy galerie naszych prac w klasie. 

Szymon  
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Na kolejnych lekcjach poszerzaliśmy 

naszą wiedzę o grzybach i zwierzę-

tach leśnych. Oglądaliśmy filmy 

przyrodnicze, czytaliśmy książki i 

atlasy o grzybach, wyszukiwaliśmy 

informacji w Internecie i na ich  na 

podstawie tworzyliśmy notatki. Na-

stępnie w grupach połączyliśmy 

wspólnie nasze zapiski i utworzyli-

śmy plakaty podsumowujące zdoby-

te przez nas wiadomości.  

Dzisiaj w szkole uczyli-

śmy się, które grzyby są 

jadalne, a które niejadal-

ne. Pani włączyła film o 

grzybach, a my musieli-

śmy zapisywać nowe rze-

czy, których się dowie-

dzieliśmy.  

Franek  



Str. 5 



Str. 6 Z notatnika trzecioklasisty... 

20 października rozma-

wialiśmy o mnożeniu i 

dzieleniu. Na wfie bawi-

liśmy się w grzybiarzy. 

Zbieraliśmy grzyby i roz-

dzielaliśmy je do koszy-

ków po równo. Następnie 

układaliśmy treść zada-

nia matematycznego. 

Antek 

W piątek 22 października 

świetnie spędziliśmy czas 

w szkole. Na matematyce 

mierzyliśmy linijką odcin-

ki. Przypomnieliśmy sobie 

co to jest linia prosta, ła-

mana i krzywa. Rozma-

wialiśmy tez o tym, jak 

zwierzęta zachowują się 

podczas jesieni. To był su-

per dzień. 

Łukasz 
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Wycieczka do Garwolina 

26.10.2021r. 

26 października o godzinie 8.00 pojechaliśmy do Garwolina na 

przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”. Bardzo mi się podobało. 

Występowali tam: Jas, Małgosia, drwal, macocha, czarownica, 

kot. Jak się skończyło to poszliśmy na spacer po Garwolinie. Zo-

baczyliśmy Józefa Piłsudskiego na muralu. Następnie przeszli-

śmy do pomnika Księcia Janusza, który w 1407r. wykupił osadę 

Garwolin i nadał jej prawa miejskie. Potem poszliśmy do pizze-

rii Diavolla, żeby zobaczyć jak się robi pizzę i wykonać ją same-

mu. Ze mną w zespole byli: Kacper, Franek, Michał, Łukasz, 

Antek i Szymon i zrobiliśmy pizzę z salami, szynką, ananasem, 

pomidorkami i pieczarkami. Jak zjedliśmy, to poszliśmy na 

cmentarz. Mijaliśmy po drodze Urząd Gminy Garwolin i Staro-

stwo Powiatowe w Garwolinie. Na cmentarzu zapaliliśmy znicze 

na grobie zasłużonych żołnierzy walczących podczas II Wojny 

Światowej na terenie ziem garwolińskich oraz na grobie Micha-

ła Chciałowskiego, dawnego dyrektora Szkoły Podstawowej   

w Rudzie Talubskiej. Jak wyszliśmy z cmentarza, wsiedliśmy 

do autobusu i wróciliśmy do szkoły.  

Mateusz 
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