
MOJE NAJLEPSZE PRZEśYCIE NA PRZEGIBKU... 
 
Zabawa w podchody. Bawiliśmy się w szukanie kręgu. Trzeba było wejść    
do środka tak, Ŝeby pan dyrektor nie zauwaŜył. Potem pan dyrektor uciekał, 
a my go goniliśmy. 

Ala 4b 
 

Najbardziej ucieszył mnie przyjazd na Przegibek i wiadomość, Ŝe pan 
dyrektor daruje nam kółko. Podobały mi się węzły i rzucana ósemka. 
Cieszyłam się, Ŝe zdobyłam cztery naklejki, plusik i 2%. Cieszę się,           
Ŝe wracamy w czwartek, bo są imieniny mojego tatusia i mogę mu złoŜyć 
Ŝyczenia. 

Cecylka 4a 
 
Najlepsze było jak graliśmy w karty w oszukańca. Fajnie było, jak wszyscy 
zamówili frytki. Ale najfajniejsze były podchody. 

Franek 4b 
 
Moim najlepszym przeŜyciem na Przegibku to było jak grałyśmy z panią      
w np. mafię, zabójcę i karty. TeŜ ciągle grałyśmy w pokoju w te rzeczy. 
Ostatniego dnia nasz pokój obudził się najwcześniej i nikt juŜ nie chciał 
spać, więc zagrałyśmy. 

Kornelia 4a 
 
Granie w karty i w róŜne zabawy. Rozpalanie ogniska. Budzenie się               
o dziesiątej. 

Marysia 4b 
 
Nocne podchody. Kiedy spadł śnieg. Zjedzenie zupki yum-yum. 

Maciek Chm. 4a 
 
Rozpalenie ogniska z mokrych gałęzi. Kiedy po długiej wycieczce 
przyszliśmy do schroniska i rozebraliśmy się ze swoich mokrych ubrań. 
Kiedy graliśmy w róŜne gry. 

Dominika 4b 
 
Wejście na górę wisielców. Zjedzenie zupki yum-yum. Znalezienie 
Mruczusia.  

Jaś M. 4a 



NAJTRUDNIEJSZA CHWILA NA WYJEŹDZIE... 
 
Dla mnie najtrudniejszą chwilą było wchodzenie na górę wisielców. Ale było 
trochę przyjemnie, bo my goniłyśmy chłopaków, a później oni gonili nas.  
Jak znalazłyśmy chłopaków to dostałyśmy zupę. Była pyszna! Jak zjadłam, 
chciałam więcej. 

Kornelia 4a 
 
To była straszna wycieczka. Najpierw rano musieliśmy zrobić śniadanie 
dziewczynom. Potem sami chłopcy musieli wyjść na dwór, gdzie było 
lodowato. Następnie musieliśmy rozpalić dziewczynom ognisko. Odmarzły 
mi ręce. Potem dziewczyny nam się odwdzięczyły rzucając nam szyszkami  
w głowę. Potem pan dyrektor chciał nam skrócić drogę do schroniska          
o 3 km, ale przeszliśmy o 6 km więcej. Zaczęliśmy się buntować, ale pani 
uznała to za skecz, bo zaśpiewaliśmy „PROTESTUJEMY, DALEJ NIE 
IDZIEMY”. Gdy zabuntowaliśmy drugi raz to dostaliśmy ochrzan. Po chwili 
pan dyrektor złapał busa dla dziewczyn. Potem sami chłopcy wchodzili 6 km 
pod górę z płaczem. Dziewczyny wjechały busem machając, śmiejąc się jak 
gobliny i grając na nosie do nas.  

Michał C. 4b 
 

Dla mnie najtrudniejszą chwila na tym wyjeździe to wtedy, gdy Cecylia 
zabrała mojego klapka i zaczęła uciekać, a ja za nią skacząc na jednej 
nodze po schodach. Potem musiałam go szukać pod łóŜkami chłopaków. 

Zosia N. 4a 
 

Okropnie męcząca droga do schroniska pierwszego dnia. Uff.... Kiedy 
musieliśmy nadłoŜyć drogi na wycieczce. Kiedy wspinaliśmy się na górę 
wisielców. 

Marcysia 4b 
 
Gdy poszliśmy na długi spacer. Na początku poszliśmy za granicę, a później 
rozpalaliśmy ognisko w deszczu. Jedzenie obiadu. 

Maciek Cho. 4a 
 

To było wywrócenie się – strasznie bolała mnie ręka. Tego wieczoru nie 
mogłem zasnąć. Następnego dnia pojechałem do śywca i okazało się,          
Ŝe mam skręcony nadgarstek.  

Adam 4b 



NA WYJEŹDZIE UDAŁO MI SIĘ... 
 
Udało mi się rozpalić ognisko z moim kolegą Michałem C. i na naszym 
ognisku była kuchnia. Udały mi się węzły i wszedłem na trzy góry. 

Maks 4b 
 
Na wyjeździe udało mi się rozpalić ognisko w deszczu. Zamontowałam      
nad nim suszarkę rękawiczek (która nam się bardzo przydała). Drugą 
rzeczą, która mi się udała na tym wyjeździe to to, Ŝe dość szybko zasnęłam 
w pokoju, w którym równieŜ mieszkała Maja. 

Zosia N. 4a 
 

Przejść 20 km. Rozpalić ognisko, kiedy było mokro. Wygrać w makao. 
Inez 4b 

 
Rozpalić ognisko w deszczu. Przejść 17 km w cztery godziny. Wejść         
na Słowację bez paszportu. Skoczyć z łóŜka na łóŜko. 

Jaś M. 4a 
 

Przejść wszystkie wycieczki. Rozpalić ognisko. Zebrać maksymalną ocenę    
z techniki. 

Zosia Z. 4b 
 
Zawiązać węzły. Rozpalić ognisko (z rozpałką). Zrobić śniadanie. Prawidłowo 
zapakować plecak. 

Nela 4a 
 
Udało mi się przejść 17 km. Pierwszy raz jechałem pociągiem. Rozpalałem 
ognisko w deszcz. 

Michał K. 4b 
 
Spakować. Szybko się spakowałam, a później się bawiłam. Na przykład w 
mafię lub zabójcę. 

Ola 4a 
 
 
 
 
 



NIGDY WIECEJ... 
 
Nie będę spać przy kaloryferze. Nie mogłam wytrzymać z gorąca. Pani 
Magda poradziła mi, Ŝebym spała bez kołdry. Spróbowałam i udało się. 
Dobrze mi się spało. 

Cecylka 4a 
 

Nie załoŜę za ciasnych butów. Nie przyjadę do schroniska. Nie będę duŜo 
chodzić duŜo. 

Basia 4b 
 
Nigdy więcej nie pojadę ogórkiem. Nie będę sprzątać po dziewczynach.   
Ale chcę spotkać Mruczusia. 

Matylda 4a 
 

Nie będę wchodziła pod górkę kiedy pada deszcze ze śniegiem. Nie będę 
teŜ wchodziła pod wielką górę pod górę. Nie będę chodziła ubrana            
na cebulkę pod górkę. 

Dominika 4b 
 

Nie chcę zobaczyć psa bez oka. Nie chcę się zgubić w lesie. Nie kupię 
Ŝadnych słodyczy. 

Jaś Z. 4a 
 

Nie pojadę „ogórkiem” (busem). Nie będę chodzić po głębokim błocie bez 
kaloszy. Nie kupię suchych gofrów. 

Marcysia 4b 
 
Nie pojadę w góry, bo strasznie cięŜko się po nich chodzi. A po drugie       
po prostu nie lubię się męczyć. 

Kalina 4a 
 
Nie będę chodzić po górach kiedy pada deszcz. Nie uwierzę w skróty. Nie 
pojadę ogórkiem. 

Inez 4b 
 
 
 
 



LUBIĘ GÓRY, BO... 
 
Lubię góry, poniewaŜ gdy się na nie wchodzi to nie jest zbyt fajnie, ale gdy 
juŜ się na nie wejdzie to jest się z siebie dumnym, Ŝe chociaŜ było trudno 
to się udało. 

Zosia N. 4a 
 
Góry mają ładne widoki. Trudno się na nie wchodzi, ale ma się satysfakcję. 
Są fajne kwiaty i zwierzęta. 

Franek 4b 
 
... się chudnie jak się po nich chodzi. Lubię teŜ zwiedzać i oglądać widoki. 
Szkoda, Ŝe była mgła. Nie lubię mgieł. 

Ola 4a 
 
Są ładne szczyty. Miło się chodzi. A najlepsze jest to, Ŝe moŜna się zgubić. 

Filip 4b 
 
Są dość ładne. Z nich nie spadłam. Jak się na nie wejdzie to się jest       
pod wraŜeniem. Bo moŜna odpocząć od miasta. 

Maja 4a 
 
Nigdy z nich nie spadłam. Lubię oglądać widoki. Czasami lubię pomęczyć się 
chodzeniem. Jak wejdę na górę to uwielbiam z niej schodzić.  

Ala 4b 
 
Lubię chodzić po górach. Są piękne widoki. MoŜna jeździć na nartach. Pada 
tam śnieg. 

Michał N. 4a 
 
Góry są bardzo piękne, a zwłaszcza widok z nich. Lubię po nich chodzić, 
poniewaŜ jest ekstremalnie. Lubię ich klimat. 

Michał C. 4b 
 
Lubię wchodzić na nie i mieć z tego satysfakcję. W górach moŜna oglądać 
widoki i robić ciekawe zdjęcia. Tym razem nie wyszło nam trochę, bo nie 
było pogody. Lecz kiedy jest pogoda, w górach jest SUPER! 

Cecylka 4a 
 


