
Dzisiaj przyjechałem na wieś na 4 dni. Zobaczyłem całe Dzisiaj przyjechałem na wieś na 4 dni. Zobaczyłem całe Dzisiaj przyjechałem na wieś na 4 dni. Zobaczyłem całe Dzisiaj przyjechałem na wieś na 4 dni. Zobaczyłem całe 

gospodarstwo i pan pokazał mi szałas. Dowiedziałem się, co gospodarstwo i pan pokazał mi szałas. Dowiedziałem się, co gospodarstwo i pan pokazał mi szałas. Dowiedziałem się, co gospodarstwo i pan pokazał mi szałas. Dowiedziałem się, co 

można zrobić ze zboża i robiliśmy podpłomyki. Najbardziej można zrobić ze zboża i robiliśmy podpłomyki. Najbardziej można zrobić ze zboża i robiliśmy podpłomyki. Najbardziej można zrobić ze zboża i robiliśmy podpłomyki. Najbardziej 

podobał mi się szałas i dawanie kurom ziaren.podobał mi się szałas i dawanie kurom ziaren.podobał mi się szałas i dawanie kurom ziaren.podobał mi się szałas i dawanie kurom ziaren.    

W roku 2009, 2 dnia zielonej szkoły, 1W roku 2009, 2 dnia zielonej szkoły, 1W roku 2009, 2 dnia zielonej szkoły, 1W roku 2009, 2 dnia zielonej szkoły, 15 września, byliśmy w 5 września, byliśmy w 5 września, byliśmy w 5 września, byliśmy w 

lesie. Na początku dnia zjedliśmy śniadanie, potem ubraliśmy lesie. Na początku dnia zjedliśmy śniadanie, potem ubraliśmy lesie. Na początku dnia zjedliśmy śniadanie, potem ubraliśmy lesie. Na początku dnia zjedliśmy śniadanie, potem ubraliśmy 

sięsięsięsię    i poszliśmy na zajęcia z panią Dorotą. Znaleźliśmy ślady i poszliśmy na zajęcia z panią Dorotą. Znaleźliśmy ślady i poszliśmy na zajęcia z panią Dorotą. Znaleźliśmy ślady i poszliśmy na zajęcia z panią Dorotą. Znaleźliśmy ślady 

różnych zwierząt. Poznałem dużo gatunków kwiatów. Nagle, różnych zwierząt. Poznałem dużo gatunków kwiatów. Nagle, różnych zwierząt. Poznałem dużo gatunków kwiatów. Nagle, różnych zwierząt. Poznałem dużo gatunków kwiatów. Nagle, 

gdy szukaliśmy bagien, zabłądziliśmy i przedzieraliśmy gdy szukaliśmy bagien, zabłądziliśmy i przedzieraliśmy gdy szukaliśmy bagien, zabłądziliśmy i przedzieraliśmy gdy szukaliśmy bagien, zabłądziliśmy i przedzieraliśmy się się się się 

przez pokrzywy. Potem znaleźliśmy drogę do domu. Na końcu przez pokrzywy. Potem znaleźliśmy drogę do domu. Na końcu przez pokrzywy. Potem znaleźliśmy drogę do domu. Na końcu przez pokrzywy. Potem znaleźliśmy drogę do domu. Na końcu 

rozpaliliśmy ognisko rozpaliliśmy ognisko rozpaliliśmy ognisko rozpaliliśmy ognisko                                                                                                 i ugotowaliśmy ziemniaki. i ugotowaliśmy ziemniaki. i ugotowaliśmy ziemniaki. i ugotowaliśmy ziemniaki. 

Najbardziej podobało mi się zbieranie chrustu.Najbardziej podobało mi się zbieranie chrustu.Najbardziej podobało mi się zbieranie chrustu.Najbardziej podobało mi się zbieranie chrustu.    

Dzisiaj, w środę, na początku dnia były wykopki Dzisiaj, w środę, na początku dnia były wykopki Dzisiaj, w środę, na początku dnia były wykopki Dzisiaj, w środę, na początku dnia były wykopki                                                                     i i i i 

sortowansortowansortowansortowanie. Potem były stemple, zajęcia z panią Dorotą, potem ie. Potem były stemple, zajęcia z panią Dorotą, potem ie. Potem były stemple, zajęcia z panią Dorotą, potem ie. Potem były stemple, zajęcia z panią Dorotą, potem 

robienie rzeczy z drewna. Potem poszliśmy na podchody. Na robienie rzeczy z drewna. Potem poszliśmy na podchody. Na robienie rzeczy z drewna. Potem poszliśmy na podchody. Na robienie rzeczy z drewna. Potem poszliśmy na podchody. Na 

początku my uciekaliśmy i na końcu schowaliśmy się w sklepie. początku my uciekaliśmy i na końcu schowaliśmy się w sklepie. początku my uciekaliśmy i na końcu schowaliśmy się w sklepie. początku my uciekaliśmy i na końcu schowaliśmy się w sklepie. 

Dobrze, że wzięliśmy pieniądze. Potem my szukaliśmy, ale było Dobrze, że wzięliśmy pieniądze. Potem my szukaliśmy, ale było Dobrze, że wzięliśmy pieniądze. Potem my szukaliśmy, ale było Dobrze, że wzięliśmy pieniądze. Potem my szukaliśmy, ale było 

bardzo ciemno bardzo ciemno bardzo ciemno bardzo ciemno                                                                                                                 i znaleźliśmy tylko 5 zadań, a i znaleźliśmy tylko 5 zadań, a i znaleźliśmy tylko 5 zadań, a i znaleźliśmy tylko 5 zadań, a 

było 6. Najbardziej podobały mi się podchody.było 6. Najbardziej podobały mi się podchody.było 6. Najbardziej podobały mi się podchody.było 6. Najbardziej podobały mi się podchody.    

                                                

                                            Krzyś L.Krzyś L.Krzyś L.Krzyś L.    



 


