
14 grudnia 2016 roku odbyła się wycieczka do Łomży, w której uczestniczyli uczniowie klas II-VI 
naszej szkoły.
Pierwszym etapem naszej wycieczki było oglądanie spektaklu zatytułowanego ,,Wilki i koźlęta”. 
Spektakl powstał na podstawie popularnej i lubianej baśni braci Grimm, ale poprzez ciekawą 
i zabawną aranżację został dostosowany do odbioru przez współczesnego młodego widza. Akcja 
baśni rozgrywa się w miasteczku, w którym obok siebie mieszkają dwie rodziny – Mama Koza 
z młodymi koźlętami oraz Mama Wilczyca z małymi wilczkami. Narratorem jest Księżyc, który 

pełni również rolę przewodnika i nauczyciela pokazującego 
widzom, co jest dobre, a co złe. 
W spektaklu poruszone zostały różne kwestie wychowawcze. Dzieci
uczą się zasad gospodarowania oszczędnościami, planowania 
wydatków oraz uczciwości finansowej. ,,Wilki i koźlęta” to spektakl
muzyczny, rozgrywany zarówno na planie żywym, jak też 
i lalkowym. 
Oglądając go nasi uczniowie mieli okazję zetknąć się jednocześnie 
z różnymi rodzajami sztuki.

W dawnych czasach na świecie nie było Internetu, tabletów, komputerów, 
konsol do gier PlayStation czy Xbox. Nie było nawet telewizji i radia. 
Również kino rozwinęło się stosunkowo niedawno. Co mogło być formą 
rozrywki dawno dawno temu?
Otóż jednym z nieodłącznych fragmentów dawnego świata była muzyka. I to 
właśnie wystawa zatytułowana ,,Wszystkie barwy muzyki”, eksponowana 
w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, była kolejnym etapem naszej 
wycieczki. Materię wystawy stanowiły instrumenty muzyczne, 
nuty z bogatą grafiką i ilustracją, wizerunki i emblematy, przedmioty z 
dekoracją muzyczną, książki, albumy, pocztówki oraz różne mechaniczne 
urządzenia grające: pozytywki, kuranty, gramofony, płyty oraz rekwizyty 
towarzyszące wszelkim przejawom ,,życia muzycznego”. W odpowiednim 
tonie, zgodnym z wymogami epoki XX-lecia międzywojennego, zostali 
przebrani nasi uczniowie – Amelka i Mateusz. Na zdjęciu Amelka.



Wystawa odnosiła się do dorobku artystycznego Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego 
i innych kompozytorów, poetów i osób związanych ze sztuką epoki romantyzmu, Młodej Polski 
i XX-lecia międzywojennego.

Następnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji, która odbyła się na sali wystawowej 
w otoczeniu ekspozycji. Temat lekcji brzmiał: ,,Talentem świata obywatel – o Fryderyku Chopinie”.
Uczniowie obejrzeli prezentację, wysłuchali objaśnień, wspólnie rozwiązali test oraz wypełnili
przygotowane dla nich karty pracy.



Następnie nasi uczniowie udali się na posiłek. Po drodze odwiedzili Misia i Lokomotywę – 
dekorację świąteczną na rynku w Łomży.


