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W tym numerze najlepsze wspomnienia najlepszej klasy 3 c!

Biwaki Wycieczka do Krakowa

Razem przeżyliśmy dwa biwaki, które odbyły się nad cudownym
jeziorem Dąbie. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji

W 2017 r. mięliśmy okazję odwiedzić
przepiękne miasto Kraków. Ta wycieczka
przeszła niejednemu z nas do pamięci.

Wieczorek klasy Nieznany
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Biwak Dąbie 2016

Czas pobytu był krótki,
ale bardzo owocny w
wspomnienia

Zorganizowaliśmy
także
wspólne
zawody piłki
nożnej na
plaży, było
ciężko, ale
wszyscy
super się
bawiliśmy.

Wieczorami
wszyscy
wychodziliśmy
na świeże
powietrze,
aby móc

cieszyć się
zachodem
słońca i
wodą.

Biwak 2016

Biwak 2016

Biwak 2016 Biwak 2016

Biwak ten był
naszym
pierwszym,
wspólnym
wyjazdem,
który
wszyscy
wspominamy
dobrze.
Większość

czasu
spędzaliśmy
w wodzie,
wygłupiając
się, ciesząc z
tak pięknej
pogody, która
nam w tych
dniach
towarzyszyła. 
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Wycieczka do Krakowa w 2017 roku, była pełna
zabawy, nauki i refleksji. Były to jedne z lepszych
dni w gronie szkolnym.

Kraków 2017

Kraków
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Dzień chłopca 2017

Każdy
jednogłośnie
uważa, że
taka
zabawa

spaja
klasę, w
jedą
wielką
rodzinę,

Wieczorek

Wieczorek

Wieczorek Wieczorek

Wieczorek

Wieczorek na
dzień chłopca
to nasza mała
tradycja. Od
pierwszej
klasy
celebrowaliśmy
tak to
święto.Spędzaliśmy
ten czas

śmiejąc się,
żartując.

Dziewczęta za
każdym razem
motywowały
chłopców do
rywalizacji, w
których zawsze
znalazły się jakieś
nagrody. W
jednej chwili
graliśmy
kabarety, w
drugiej
tańczyliśmy z
balonami. 
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Biwak 2018 Nasz ostatni
biwak dobył
się tam gdzie
pierwszy czyli
na Dąbiu.
Spędziliśmy
tam
wspaniały
czas jeszcze
bardziej

związując się
ze sobą 

Nasz
wychowawca
spędzał z
nami wiele
czasu, z
czego bardzo
się
cieszyliśmy,
ponieważ na
lepszego nie
mogliśmy
trafić <3

Czas
uznajemy
za bardzo
udany i
mimo, że

kończymy
już
wspólną
przygodę,

dalej
będziemy
wspominać
go
dobrze,

nawet za
kilka lat 

Biwak 2018

Biwak 2018

Biwak 2018 Biwak 2018

Biwak 2018
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