Grupa przygodowo-detektywistyczna zaprasza
na wielką przygodę z małymi bohaterami

Oswoimy Vicevesry Dzikie,
poczujemy się jak Fumy na wakacjach,
spróbujemy dogonić Pciucha,
z pomocą Bromby zmierzymy i zważymy to, co zechcemy.
a może zbudujemy tratwę dla Nulka...

Będziemy tropić, podchodzić, mierzyć oraz z
kapitanem Kajetanem Chrumpsem odkrywać
niecodzienne tajemnice.

Razem z nami przyłącz się do Dzielnej Drużyny
Detektywistycznej im. Kajetana Chrumpsa
Zapraszamy!
p. Ola Kłoczewiak-Wielgosz i p. Kasia Żółtek
Kim właściwie jest KAJETAN CHRUMPS?
Są tacy, którzy mogliby o nim opowiadać godzinami, są też tacy, którzy boją się wymawiać jego
imię lub nazwisko, są wreszcie inni, którym pomógł i zniknął, zanim zdołali wyjąkać słowa
podziękowania.
Jest on bowiem jedynym zwierzątkiem, które posiada imię i nazwisko (nie licząc setek
pseudonimów, pod którymi się kryje), jedynym zwierzątkiem naprawdę detektywistycznym.
Pomocy udziela nie wzywany, rozszyfrowuje zagadki, aresztuje (tak!) winnych, odsłania tajniki
przestępstw i walczy w imieniu Prawa.
Legenda głosi, że urodził się w labiryncie i wyszedł z niego drogą dedukcji!
(powyższy fragment pochodzi z książki „Bromba i inni” autorstwa Macieja Wojtyszki)

GRUPA DLA 2 i 3 KLASY!!!

dziennikarskie biuro
śledcze
poszukuje wspóŁpracowników
WYMAGANE:
 OCZY I USZY SZEROKO
OTWARTE
 UMIEJĘTNOŚĆ DYSKRETNEJ
OBSERWACJI
 DOCIEKLIWOŚĆ

WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ SIĘ SPRAWDZIĆ
W REPORTERSKIM RZEMIOŚLE
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY.
PIÓRA ORAZ NOTESY W DŁOŃ I DO DZIEŁA!

p. MAGDA LIPIŃSKA
p. MICHAŁ GWARDYŚ

Szoszoni
Grupa dla odważnych! Jeśli nie boicie się grzebać w żarze
ogniska, skosztować tajemnego naparu z leśnych ziół i
zapalić fajki pokoju, zapraszamy.
Indianie żyli w zgodzie z naturą i my postaramy się tak
spędzić kilka dni. Małe Tęcze, Biegnące Kozły,
przybywajcie!
p. Nina Maj
p. Jola Bidzińska

ZŁOTA RĄCZKA
prowadzące: p. Basia Mortas, p. Kasia Chałupka

Grupa ZŁOTA RĄCZKA to super dzieciaki.
Są chętni do pracy, zabawy i draki.
Jeśli z drewna chcesz coś zrobić,
plątać, lemoniadę pić,
coś na kubku namalować,
Złotą Rączką musisz być
Weź do ręki młotek, sznurek
oraz bardzo grubą nić,
żeby zręcznie majsterkować
oraz piękne rzeczy szyć.

Worki sobie uszyjemy,
pamiątki w nich przywieziemy.
Na wycieczki wyruszymy,
świeżym powietrzem się wzmocnimy.

Dziewczyny, chłopaki przybywajcie,
narzędzia do pracy zabierajcie.

