Z życia szkoły

Poranek 07.10.2010 r. zapowiadał
piękny dzień. Opadła jesienna mgła i wyszło
słońce. Wychodziliśmy pełni radości na rajd.
Pierwszy etap to dojście na punkt widokowy.
Osnute mgłą drzewa, a w dali porudziałe
dęby i klony tworzyły niezapomniany, piękny
krajobraz.
Drugi etap naszego spaceru, to
dojście do Piekiełka. Leśna szara droga,
a po obu jej stronach dywan z opadłych liści.
Zbieramy grzyby i liście do zielników.

Doszliśmy do miejsca odpoczynku. Głodni
jedzą, chętni do zabawy uczestniczą
w konkursach, bawią się w chowanego,
biegają. Są i tacy, którzy nie mają ochoty iść
dalej.
Przed nami trzeci etap –
leśniczówka. Tu znów piękne widoki –
zielone drzewa iglaste, pstre kolory dębów,
klonów, buków i czasem srebrne liście na
topolach i olchach, to uroki jesieni. W czasie
odpoczynku dla chętnych konkursy
i zabawy, dla zmęczonych okazja, aby
odpoczęły nogi.

Następny przystanek przy
strzelnicy. Tutaj także wiele konkursów
i zabaw. Myślami jesteśmy przy
pieczeniu kiełbasek. Po krótkim
spacerze kije w dłoń i pieczenie.
Przeciąganie liny zakończyło ten piękny
jesienny marsz. Uroków tego dnia nie
da się szybko zapomnieć.

Zanim wyruszyliśmy, wszystkie klasy miały
sprawdzoną apteczkę, kompas, okrzyk,
mapę oraz szyld. Chodziliśmy po pięknym
Polanickim lesie, który zachwycał nas
różnokolorowymi liśćmi. Organizatorzy byli
na tyle dobrzy, że robili przystanki. Podczas
postojów
organizowano
przeróżne
konkursy:
- rzut do celu
- odbijanie szyszki paletką do ping - ponga konkurs wiedzy
- konkurs sportowy, koło strzelnicy przeciąganie liny
- oraz jeden konkurs dla nauczycieli: wszyscy musieli zaśpiewać piosenkę.

Pod koniec rajdu zatrzymaliśmy się na OSIRZE, aby zjeść
kiełbaski. Po posiłku mieliśmy czas na
odpoczynek. Niektóre dziewczyny się
opalały, inne piekły kiełbaski oraz
plotkowały :) Chłopcy natomiast biegali,
śmiali się i siłowali się w konkursie
przeciągania liny.
Tegoroczny jesienny rajd był
udany i podobał się każdemu, nawet
nauczycielom.

Tekst:
Aleksandra Kasprowicz kl. IV A

Narysowała
Dominika Klimczak klasa 4b

To był cudowny jesienny poranek,
wszystkie klasy 4-6 ustawiły się przed
budynkiem szkolnym. Dziewczyny z klasy
5a właśnie czytały plan dzisiejszego dnia.
Pomyślałam „Jaki to fantastyczny dzień,
dobrze, że idziemy na wycieczkę” . Tego
dnia (7.10.2010r.) najstarsze klasy naszej
szkoły szły na XXVI Rajd Szkolny, który
zorganizowała, wraz ze swoim wychowawcą,
panią Edytą Rogóż klasa 5a. Wszystkie
klasy z entuzjazmem wykrzykiwały nasze
szkolne hasło EKOLOGIĄ W ŚWIAT. Rajd
był połączony z akcja „Sprzątanie świata”
i każda klasa miała posprzątać wyznaczony
odcinek drogi lub ścieżki, którą szliśmy.
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Katarzyna Nawrocka klasa 5a
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