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                                               ROZPOCZĘCIE BIWAKU

Wszystkie klasy, które brały udział w wycieczce miały pojawić się na miejscu w
czwartek do godziny 12 (24.05.2018r.) aby odpocząć od nauki oraz, aby podziwiać
urok tej placówki. Gdy tylko każdy stawił się na miejscu zostały rozdane kluczyki do
pokoi, uczniowie żwawo zaraz po tym ruszyli nad wodę poprzez upał, który w ten
dzień jak i kolejne panował.  Pierwszy dzień głównie polegał na integracji
nauczycieli z uczniami podczas gier i zabaw, było to szczególnie ważne dla
uczniów klas III ponieważ już za niedługo opuszczą mury naszej szkoły a to jedna z
ostatnich szans na poznanie bliżej swoich wychowawców.
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      Świetna Zabawa!

Podczas tegorocznego biwaku nasi uczniowie na
pewno się nie nudzili. Spędzali ze sobą wiele
wspólnego czasu a zdecydowanie najwięcej go
poświęcili na grze w siatkówkę tuż przy brzegu
jeziora, na jego plaży.

Kilku z naszych uczniów
postanowiło skorzystać z
okazji przebywania nad
jeziorem i zabrało ze sobą
sprzęt wędkarski! Kiedy
tylko mieli chwilę to od
razu szli nad wodę i
zacięcie próbowali złapać
jakaś rybę, największa
jaką złowili ważyła 3,5kg!

Jedną z wielu atrakcji, w
których brali udział nasi
uczniowie były rowerki wodne,
na których urządzili oni sobie
wyścigi! Widać było, że bardzo
im się to podobało i chętnie by
to powtórzyli!
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 Najlepsza Szkoła, Najlepsi Uczniowie!

NSP

NSP

Drugi dzień biwaku zaczął się bardzo szybko,
już o 9:30 uczniowie zaczęli zbierać się na
plaży! Jedni aby się poopalać a drudzy, żeby
się pokąpać. Chłopacy sprawili dużą
niespodziankę dziewczyną wrzucając je nagle
do wody, a w szczególności że także wrzucili
Panią Dyrektor oraz dwójkę nauczycieli! Na
szczęście wszystko obeszło się śmiechem.
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                PODSUMOWANIE

Nasi podopieczni jednogłośnie zdecydowali, że chętnie by powtórzyli
taki biwak! Każdemu się bardzo podobało i na pewno nikt nie żałował
decyzji o przyjechaniu i zintegrowaniu się w tak dużym gronie. Jedyne
czego żałują to, to że skończył on się tak szybko!

                                                                                   Dziękujemy za uwagę!
                                                                                                                 NSP
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