Wycieczka do Warszawy – nasze wrażenia !
„W dniach 19 -20.05.2014r. wyjechaliśmy na wymarzoną dwudniową wycieczkę do
Warszawy. Po długiej podróży zaczęliśmy zwiedzać Warszawę. Najpierw zwiedziliśmy Stare
Miasto, gdzie nam się bardzo podobało. Zobaczyliśmy pomnik Syreny, siedzieliśmy na ławce
Chopina i słuchaliśmy jego utworów. Zobaczyliśmy również Centrum Kopernika, gdzie
przeżyliśmy sztuczne trzęsienie ziemi. Wszyscy bardzo zmęczeni zwiedzaniem stolicy udaliśmy
się do hotelu, gdzie noc upłynęła nam na wesołych i nieszkodliwych wygłupach. W drugim
dniu zwiedziliśmy budynek Sejmu i nasz oczekiwany Stadion Narodowy. Tutaj każdy z nas
zrobił sobie zdjęcie z koszulką swoich ulubionych piłkarzy. Ta wycieczka była jedną z
najlepszych nigdy jej nie zapomnimy!„
A.M.
„Wycieczka do Warszawy bardzo mi się podobała , ponieważ zwiedzaliśmy bardzo
dużo zabytków. Najlepiej było w hotelu, ponieważ całą noc nikt nie spał. Piliśmy picolo i się
bawiliśmy. Było naprawdę bombowo, a Warszawa to piękne miasto!”
I.P.
„W Warszawie było super. Tą wycieczkę można zaliczyć do udanej. Zwiedziłam naszą
stolicę i miałam szanse zobaczyć tam rzeczy, których mogę już nigdy w życiu nie odwiedzić.
Najbardziej podobało mi się w Sejmie i na Stadionie Narodowym. Miło spędziliśmy czas.
Bardzo cieszę się, że w naszej szkole zorganizowano taką wycieczkę.„
N.W.
„Drugiego dnia zobaczyliśmy Stadion Narodowy w Warszawie, a potem Centrum
Nauki Kopernik. Tutaj każdy z nas mógł obejrzeć, dotknąć, wypróbować i ocenić ciekawe
wynalazki. To jednak nie był koniec atrakcji, zwiedziliśmy również Sejm. Po kontroli
weszliśmy do środka, gdzie można było zobaczyć sławnych polityków. Wycieczka bardzo mi
się podobała.”
W.C.
„W Warszawie najbardziej podobało mi się w Centrum Nauki Kopernik. Były tam
różne wynalazki. Najbardziej podobało mi się trzęsienie ziemi. Ciekawy był również bęben,
który w chwili uderzenia wypuszczał fale, a te delikatnie poruszały dzwoneczki.”
J.G.
„Gdy przyjechaliśmy do hotelu byliśmy już bardzo zmęczeni, ale to nam nie
przeszkadzało, poszliśmy się umyć i siedzieliśmy do późna. Gdy już usnęliśmy chłopaki
wysmarowali mnie pastą, bo spałam najbliżej drzwi.”
K.S.

„Na wycieczce w Warszawie było super, najbardziej podobało nam się w hotelu,
ponieważ przez całą noc prawie nikt nie zmrużył oka. Przez całą noc bawiliśmy się, piliśmy
colę, oglądaliśmy mecz z naszą Panią i podenerwowaliśmy Pana. Było super!
P.S.
„Przybyliśmy na Stadion Narodowy. Tam czekał na nas już przewodnik, który pokazał nam
szatnie zawodników i ich wanny z hydromasażem”
T.C.
„ Moja pierwsza wyprawa do stolicy Polski: jestem zachwycony!”
D.K.
„Ogólnie wycieczka bardzo mi się podobała, bo nigdy wcześniej nie zwiedzałem Warszawy.”
P.B.
„Zwiedzanie Warszawy było moją najlepszą wycieczką szkolną.”
K.C
„ Bardzo mało snu, ale dużo pozytywnych wrażeń”
J. W.

