
Sprawozdanie z wypoczynku zimowego w Szkole Podstawowej w Teresinie  

od 15 do 19 lutego 2016 roku. 

 

Pierwszego dnia wypoczynku zimowego 15.02.2016r. w poniedziałek dzieci 

uczestniczyły w wyjeździe do Chełma. Celem wyjazdu było zaproponowanie uczniom 

bezpiecznych  i bardzo ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego. 

Na początku dzieci zwiedziły wystawę „Świat toruńskiego piernika” w Muzeum 

Chełmskim. Poznały tam historię piernikarstwa oraz wypieku oryginalnych toruńskich 

pierników. Następnie wzięły udział w warsztatach, podczas których miały okazję 

samodzielnie wykonać i upiec prawdziwe pierniki z ciasta dostarczonego przez firmę 

„Kopernik”. Upieczone, bardzo aromatyczne pierniki dzieci zabrały ze sobą do domu.  

 

Drugim punktem wyjazdu było zwiedzanie wspaniałej, nowoczesnej multimedialnej 

biblioteki, w której dzieciom najbardziej podobała się wypożyczalnia książek dla dzieci oraz 

nowoczesna sala widowiskowa. Na zakończenie uczniowie obejrzeli w niej film pt. 

„Mikołajek”. Wyjazd dla dzieci zorganizowała pani Diana Cichocka. 

  
 

 



 

  
 

16 lutego 2016 roku, drugiego dnia ferii, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Teresinie wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach udali się na wycieczkę 

do chełmskiego kina Zorza na film animowany pod tytułem „Misiek w Nowym Jorku”. 

Przed  rozpoczęciem seansu wszyscy uczniowie chętnie zakupili w kinowej kawiarence 

chrupiący popcorn oraz napoje. Film rozpoczął się o 9.00. Opowiadał on o przygodach 

dzielnego niedźwiedzia polarnego, który zmagał się z chciwymi biznesmenami próbującymi 

zniszczyć naturalne środowisko Arktyki i wybudować tam drogie apartamenty dla bogaczy. 

Film bardzo spodobał się wszystkim widzom. Uczniowie oglądali go z zaciekawieniem. 

Akcja była wartka, popcorn smaczny więc nikt się nie nudził.  Po seansie grupy z obydwu 

szkół udały się do autokaru i wróciły do domów. 

 

Trzeciego dnia wypoczynku zimowego zaplanowany był wyjazd  do Chełma. Już 

o godzinie 9.00 siedzieliśmy w kinie ZORZA i czekaliśmy na film „Misiek w Nowym Jorku”. 

Była to okazja aby przypomnieć uczniom o zachowaniu się w miejscach publicznych, 

zwłaszcza , że przed prawie każdym dzieckiem stał popcorn i puszka napoju. Następnie 

udaliśmy się do Chełmskich Podziemi Kredowych, aby zwiedzić podziemne korytarze 

i poznać tajemnice  w obecności bardzo fajnego przewodnika. Najwięcej emocji było podczas 

spotkania z Duchem Bieluchem. Na  koniec dzieci kupiły sobie fajne pamiątki, oczywiście 

Duch Bieluch  miał wielkie powodzenie.   

Czwartego dnia uczniowie spotkali się w szkole. Na początek podzielili się na 

dwuosobowe zespoły i według wskazówek p. Agnieszki Grabowskiej przygotowali deser. 

Dodatkowo ich zadaniem było obserwowanie pracy kolegów z innych grup, tak aby jak 

najlepiej wypaść w konkursie "Napisz przepis". Zasadnicza część konkursu odbyła się 

w pracowni komputerowej, gdzie pod okiem p. Ewy Sochy, jego uczestnicy starali sie 

odtworzyć etapy powstawania deseru i  przedstawić je w jak najatrakcyjniejszej formie: 

wstawiając zdjęcie gotowego deseru, używając ozdobnych czcionek i formatując 

w interesujący dla czytelnika sposób tekst. Zadaniem dodatkowym było przesłanie gotowego 

przepisu na podany adres e-mailowy. Wszystkie zespoły spisały sie znakomicie, 

a wydrukowane prace dzieci zabrały do domu. Podczas oczekiwania na deser uczniowie 



wysłuchali opowiadania Grzegorza Kasdepke "Poczestunek" dotyczącego zachowania przy 

stole i uczestniczyli w rozmowie na temat właściwego, bezpiecznego zachowania w czasie 

ferii ze szczególnym zwróceniem uwagi na niebezpieczeństwo zażywana używek. 

Przeprowadzony na koniec quiz wykazał, że uczestnicy zajęć wiedzą jak należy się 

zachowywać aby unikać wszelakich niebezpieczeństw. 

 Na zakończenie nagrodzono uczestników konkursu "Napisz przepis" i wspólnie 

zjedzono pyszny deser, a małe porcje dla domowników zabrano do domu. 

 

  
 

  
 

W piątek 19.02.2016r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyły się zajęcia 

sportowe. Na początku uczniowie rozegrali turniej tenisa stołowego w dwóch kategoriach. 

Adekwatnie do zajętych miejsc dzieci zbierały na swoje konto bonusy punktowe, które na 

koniec zajęć były podsumowywane i świadczyły o końcowym wyniku. Po rozgrywkach 

w tenisa, odbyły się konkurencje sprawnościowe, które dostarczyły uczniom wiele emocji 

i radości. Następnym punktem zajęć były indywidualne rzuty krążkiem na  pałeczkę. Po 

wspólnym posiłku,  dzieci wzięły udział w konkursie wiedzowym, w którym musiały się 

wykazać znajomością otaczającego ich środowiska. Po podsumowaniu bonusów okazało się, 

że Samuel Tokarczuk  i Łukasz Łukaszczuk zdobyli dwa równorzędne I miejsca, na II 

miejscu uplasowała się Agnieszka Duda, na III Kinga Godlewska, a na IV Przemysław 

Łukaszczuk. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, a ich zadowolone miny świadczyły 



o tym iż miło, pożytecznie  i przyjemnie spędzili razem czas. Opiekunkami w tym dniu były 

panie Maria Wołoszczak- Skroś i Alicja Jagnicka. 

 

  
 

  
 


