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klasy IIA, IIB i II C wyjechaliśmy na pierwszą całodniową wycieczkę do Warszawy. Wcześniej
przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróży autokarem i w
czasie zwiedzania oraz zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. To bardzo
ważne dobrze zaprezentować się w nowych sytuacjach i wśród nieznanych rówieśników i
dorosłych.

Jechaliśmy ślicznym, nowoczesnym autokarem i podróż upłynęła nam szybko. Zaczęliśmy
zwiedzanie od Łazienek, gdzie spotkaliśmy z panią przewodnik. Zobaczyliśmy najpierw
Belweder i pomnik Józefa Piłsudskiego. Później pod pomnikiem Fryderyka Chopina
wysłuchaliśmy utworów tego wielkiego kompozytora i zrobiliśmy grupowe zdjęcie. Wędrując
przez park łazienkowski słuchaliśmy informacji pani przewodnik, podziwialiśmy kolorowe pawie,
wesołe wiewiórki i piękne historyczne budowle.

Zwiedzaliśmy Pałac na wodzie-aż usta otworzyliśmy z zachwytu-widzieliśmy zegar słoneczny,
amfiteatr, Starą Pomarańczarnię. Następnie pojechaliśmy na Stare Miasto. Zobaczyliśmy tam
stare kamieniczki, Pomnik Syrenki, mury obronne, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca,
Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski-nogi nas rozbolały od maszerowania, ale wszystko było
takie piękne!

Następnie pojechaliśmy do budynku Telewizji Polskiej (TVP), gdzie pokazano nam jak powstają
różnorodne programy telewizyjne, np. „Jaka to melodia", „Świat się kręci". Nie zdawaliśmy sobie
sprawy ilu ludzi i ile urządzeń odpowiada za realizację programu. W sklepie z pamiątkami
kupiliśmy zabawki, gadżety związane z telewizją, np. Krecika, Koziołka Matołka.

Później pani przewodnik zawiozła nas na Stadion Narodowy. Chłopcy ze szczęścia dostali
wypieków na twarzy. Robiliśmy zdjęcia na płycie stadionu, na widowni, w szatni piłkarzy (przy
szafce Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego). W sklepie z pamiątkami
kupiliśmy sobie albumy, widokówki i inne przedmioty związane z naszą stolicą. Warszawa jest
ogromna i nie można jej zwiedzić w jeden dzień, ale my byliśmy szczęśliwi, że poznaliśmy
chociaż jej cząstkę. Na pewno wrócimy tutaj w starszych klasach lub z rodzicami
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Dużo zapamiętaliśmy z tej wyprawy, opiekunowie byli z nas zadowoleni, zdaliśmy egzamin
podróżnika i szykujemy się do następnej wycieczki.

Wróciliśmy zmęczeni, i dumni z naszej stolicy. Uczniowie IIA, IIB, IIC i opiekunowie.
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