Z życia szkoły

26.09.2009 roku odbył się 23 Rajd Spadającego Liścia,
w którym, jak co roku, wzięły udział dzieci i młodzież
z naszej szkoły, pod opieką nauczycieli i rodziców .
Spotkaliśmy się na stacji PKP
w Polanicy-Zdrój o godzinie 8.20. Stąd
pociągiem pojechaliśmy do Barda, które było
miejscem, w którym rozpoczęliśmy naszą
wędrówkę razem ze wszystkich uczestnikami
rajdu.
Było nas naprawdę wielu. Grupa
stanowiła około 500 dzie ci i młodzieży
z okolicznych miast jak i również z dalszych
między innymi z Legnicy, Wrocławia , czy
Strzelina.
Trasa, którą wędrowaliśmy na
początku była trochę ciężka, ponieważ
pierwszy jej odcinek prowadził cały czas pod
górę.
Obejmowała:
-Bardo
-Niemiecką Drogę Krzyżową
-Długą Drogę
-Przełęcz Łaszczową
-Wysoką Drogę
-Owczą Górę
Od lewej Sara Lacriox
-Kłodzko.
4b, Wiktoria Soroka 4b,
Sara Śliz 4b

Mimo pierwszego trudnego odcinka ,
nikt z nas nie zniechęcił się do dalszej
wędrówki. Podczas postojów każdemu
dopisywał dobry humor i chęć dalszego
wędrowania.
Pogoda w ten dzień była piękna. Świeciło
słońce i było bezchmurne niebo, przez co
mogliśmy podziwiać przepiękne widoki, które
nas otaczały.
Miejscem docelowym było Kłodzko,
a dokładniej Klasztor Ojców Franciszkan ów,
do którego dotarliśmy krótko po godzinie 15 stej. W ogrodzie klasztornym czekały
kiełbaski z grila oraz ciepły barszczyk,
a także ciepła herbata przygotowan a dla
głodnych i spragnionych podróżników, czyli
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nas. Tam również
dostaliśmy
odznaki,
które
potwierdzają
nasze
uczestnictwo
w rajdzie.
Zmęczeni, ale bardzo
zadowoleni nie spodziewaliśmy się, że to
nie koniec wyzwań.
Przed
nami
było
jeszcze jedno zadanie.
Należało jeszcze udzielić odpowiedzi na 6
pytań dotyczących historii Kłodzka i siódme
zadanie, którym było zaśpiewanie piosenki
za śpiewnika „23 Rajd Spadającego Liścia szlakami Ziemi Kłodzkiej 550 lat po
utworzeniu Hrabstwa Kłodzkiego”, a który
każdy z nas dostał na zakończenie rajdu.
Zdobywanie odpowiedzi na pytania
wcale nie było takie proste. Punkty, do
których musieliśmy dotrzeć były rozłożone
w kilku częściach miasta. Należały do nich:
-Park Sybiraka
-Kościół Jezuitów
-Muzeum Ziemi Kłodzkiej
-Twierdza Kłodzka
-Fontanna przy rynku
-Klasztor Franciszkanów.
Jak można było przy puszczać, najtrudniejsza do zdobycia
była Twierdza Kłodzka, na której trasy
widokowe musieliśmy się wdrapać.
Najłatwiejsze
było
zaśpiewanie
piosenki „Jak dobrze nam zdobywać
góry”, którą uwieńczyliśmy nasze
ostatnie zadanie.
Do domu wróciliśmy przed
godziną 18-stą. Dzień ten
był
pełen
naprawdę
niesamowitych przeżyć. Do
udziału w rajdzie zachęcam
wszystkie dzieci w szkole.
Mam nadzieję, że
następnym razem będzie
nas dużo więcej. Ja będę na
pewno!

Na trasie
rajdu

Autorka
tekstu Sara
Lacriox 4b

Artystycznym
wyzwaniom
sprostaliśmy
wzorowo!

Tekst Sara Lacroix
klasa 4b
Zdjęcia Anna Lacroix mama
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