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Klasa IV z wizytą w 
krzyżackim zamku w Gniewie

Aktywna wiosna...

Opalenie

Toruń

Gniew

21 marca klasy IV powitały
wiosnę i przegoniły zimę...

Toruń w trzy dni...
Pod koniec kwietnia klasa IV spędziła w tym
pięknym mieście trzy aktywne i pełne wrażeń dni. 

Po przybyciu do Torunia
zakwaterowaliśmy się w
hostelu "Freedom" na
samej starówce. Naszą
przygodę rozpoczęliśmy od
zwiedzania miasta. Byliśmy
w ratuszu staromiejskim,
na wieży katedralnej, w
domu Kopernika,
zobaczyliśmy krzywą wieżę
i mury obronne, a także
przeżyliśmy nalot w
bunkrze

"Wisła". Wieczorem
poszliśmy do kina, a po
kinie na kolację do hostelu.
Kolejny dzień zaczęliśmy
od warsztatów pieczenia
pierników. Tego dnia 
byliśmy również w
"niewidzialnym domu", w
którym mogliśmy poczuć w
jaki sposób osoby
niewidome radzą sobie z
pokonywaniem
codziennych trudności.

Wieczór tego dnia
spędziliśmy w ,,Escape
Room", gdzie w ciągu
godziny musieliśmy
rozwiązać różne zadania,
aby "uwolnić się" z pokoju
zagadek. Ostatni dzień
spędziliśmy na seansie
"Wirująca Ziemia" w
toruńskim planetarium. Na 
zakończenie naszej
wycieczki pojechaliśmy do
"Młyna wiedzy".

To, że już mamy wiosnę, to
zasługa w dużym stopniu
klas czwartych. To one
przegoniły zimę i zachęciły
wiosnę, aby na dobre u nas
zagościła. Gra terenowa po
całym Opaleniu, szukanie
wskazówek, zagadki i
zadania - dużo śmiechu i
świetnej zabawy !!!

Wiosną odwiedziliśmy
krzyżacki zamek w Gniewie.
Pani przewodnik
opowiadała nam różne
historie związane z tym
miejscem i oprowadzała nas
po zakamarkach tego
średniowiecznego
zamczyska. To był piękny
dzień z historią... 

Marzec, kwiecień, maj to
nie tylko powitanie
wiosny,wycieczka do
Torunia oraz na zamek w
Gniewie, to także wiele
innym imprez. W tych 
miesiącach braliśmy
również udział w   spotkaniu
z historią - "Witaj majowa
jutrzenko",  gościliśmy w
szkole księdza

biskupa, byliśmy w kinie w
Grudziądzu na filmie
"Dumbo", braliśmy udział w
szkolnych rekolekcjach,
nasze koleżanki
reprezentowały  nas na
szkolnym konkursie "Just
Dance".  Nasi chłopacy nie
zapomnieli również o Dniu
Kobiet. Wiosna to u
czwartaków aktywny czas.
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