Z życia klasy 6B
Uczniowie klasy 6b wraz z opiekunami: panią Martą Owczarczuk, panią Moniką
Kuchcińską i panem Piotrem Smalakiem w dniach 10-12.04.2019 r. spędzili miło i pożytecznie
czas poza murami szkoły, w której to gimnazjaliści pisali swoje ważne egzaminy.
Pierwszy dzień

rozpoczęliśmy od rekolekcji. Następnie śladem gry miejskiej

odwiedzaliśmy bardziej lub mniej znane zabytki Choroszczy. Udaliśmy się między innymi
na rynek przed kościołem, a stamtąd do remizy strażackiej i na cmentarz. Z powodu panującego
na dworze zimna postanowiliśmy ogrzać się w szkole, w której uczą się klasy 0-3. Tam też
zjedliśmy drugie śniadanie. Następnie udaliśmy się pod pomnik oraz na plac doktora Zygmunta
Brodowicza.
Tak spacer oceniła Martyna Mikulska:
- Zajęcia bardzo zintegrowały klasę.
Poszukiwania miejsc były wyczerpujące,
a pogodę dało się znieść.

Następnego dnia pojechaliśmy autokarem do Śliwna. W związku z zamknięciem kładek nie
udało nam się skorzystać z najpopularniejszej atrakcji tej miejscowości, więc postanowiliśmy
zagrać w podchody. Podzieliliśmy się na grupy i rozpoczęliśmy zabawę. Najpierw grupa
składająca się z dziewcząt wyznaczała zadania. Kiedy grupie chłopców udało się rozwiązać
zagadki, rozpaliliśmy ognisko, zjedliśmy kiełbasę i śpiewaliśmy piosenki.
Tak wspominają ten dzień uczestnicy:
- Na wycieczce było super. Bardo miło spędziłam ten czas, w ogóle nie było nudno. Mam
nadzieję, że takich spotkań klasowych będzie więcej - Kamila Kraśnicka.
- Dzień w Śliwnie był bardzo zabawny, nasza klasa świetnie się integrowała, a zajęcia były ekstra
- Alan Zahorenko i Martyna Popławska.

Trzeci dzień rozpoczął się
w autobusie linii 103, którym
jechaliśmy do Białegostoku, gdzie
odbyły się zajęcia w telewizji.
Mogliśmy

potrzymać

kamerę,

obejrzeć studio TVP3, w którym
nagrywany

jest

np.

program

„Obiektyw'', zobaczyć jak pracują
dziennikarze i inni pracownicy,
dzięki którym możemy oglądać różne programy w
telewizji.

Następnie

Jurowieckiej,

poszliśmy

gdzie

do

zjedliśmy

Galerii
obiad

i obejrzeliśmy film pt. „Shazam!” opowiadający
historię nastoletniego chłopaka, osieroconego
przez rodziców, który przez przypadek uzyskał
supermoc. Film był bardzo ciekawy,
zabawny, a z bohaterami łatwo
można byłoby się zaprzyjaźnić.
Miło

też

mówią

o

tym

dniu

uczestnicy:
- Mnie się bardzo podobało i chcę
takich wycieczek więcej - Patrycja
Korpacz.
- Na wycieczce było bardzo fajnie.
Film bardzo mi się podobał, a dzięki
wizycie w telewizji dowiedziałam
się jak jest po drugiej stronie ekranu. Poznałam pracę w telewizji. Cała wycieczka byłą naprawdę
super - Izabela Makal.
Większość

uczestników

najlepiej

oceniła

trzeci

dzień

naszych

wojaży.

Zofia Ostrowska, uczestnik wycieczek

