
GDZIE TA WIOSNA?

   W sobotę, tj. 17.03. 2018 r. 26 uczniów z naszej szkoły pod opieką pań: Grażyny

Cisek i Alicji Skoczylas wybrało się na wiosenny rajd „Na powitanie Wiosny”.

Niestety, od samego rana zaskoczyła nas typowa zimowa aura. Ujemna temperatura,

wiatr i drobne płatki śniegu. Lecz nas zima nie powstrzymała i po ok. 40 minutach

jazdy autokarem znaleźliśmy się w Nowej Wsi. Oczywiście przewodniczka z PTTK-u

opowiadała nam o mijanych po drodze obiektach. Zwróciła naszą uwagę na

rzeszowskie pomniki: Walk Rewolucyjnych, Łukasza Cieplińskiego, Jana

Pakosławica oraz zabytkowy kościół w Czudcu z cudownym obrazem Matki Bożej

Łaskawej z XV w. Pod kościołem znajdują się katakumby, które można zwiedzać.

Przypomniała też, że dzisiejsza Boguchwała -  to dawna Pietraszówka. Z Nowej Wsi

po 4 godzinach marszu dotarliśmy do Pstrągowej do Siedliska Janczar. Po drodze

nie obyło się bez przygód. Wiktoria z VI c podarła nowiutkie spodnie, Gabrysia

wpadła w kałużę i trzeba było zmieniać skarpetkę na suchą. Dawid, któremu nie

podobało się zamarznięte podłoże i marzył o błocie, w niedługim czasie miał go

mnóstwo na bucie.    Po dotarciu na miejsce zmarznięci poczęstowaliśmy się gorącą

herbatą, kiełbaską z grilla. Można było też zajadać się chlebkiem z pysznym

smalcem.

   Później przyszedł czas na wykonanie marzann. Jedną przygotowała Martika

z klasy 6c, drugą ciężko wypracowali podopieczni pani Ali. Obie kukły były piękne.

Kto chciał, „zaliczył” też jazdę konną. Po niej dopiero rozstrzygnięto konkurs na

najurodziwszą pannę marzannę. Oczywiście wszystkie się podobały i wykonawcy

otrzymali piłki do siatki albo do kosza. Po wręczeniu nagród odbyła się - najbardziej

wyczekiwana przez dzieci - loteria fantowa.  Niektórym dopisało szczęście, np. Gosia

z VI b wylosowała szybkoschnący ręcznik, Dawid z VI c zestaw gadżetów, ktoś inny

został właścicielem pompki do roweru.

   O godzinie 16.00. wróciliśmy do Rzeszowa. Zrelaksowani pożegnaliśmy się

z paniami i każdy udał się do domu, oczywiście pod opieką Rodziców. Mamy

nadzieję, że niedługo znów ruszymy na rajdowy szlak!!!

Do zobaczenia –

wasz Sprawozdawca






