WYCIECZKA KLASY 2D 2017
          Dnia 31.05.17 klasa 2D wyjechała w godzinach wczesno porannych spod Pruszkowskiego Liceum, turystycznym autokarem, w celu rozpoczęcia 3 dniowej wycieczki dydaktyczno-rekreacyjnej. 
           Po niedługiej podróży, zatrzymaliśmy się w parku linowym. Był to pierwszy przystanek w naszej drodze ku zabawie. Pod okiem doświadczonych instruktorów, zapoznaliśmy się ze sprzętem i ogólnymi zasadami panującymi na trasie wspinaczkowej. Oczywiście, całe szkolenie odbyło się na zabójczo bezpiecznej wysokości - 70cm nad ziemią. Po otrzymaniu ogólnego zezwolenia, najwięksi śmiałkowie zabrali się za liny zawieszone już "nieco wyżej". Przechodzenie kolejnych przeszkód, w celu ukończenia trasy i zdobycia szacunku rówieśników, niosło ze sobą coraz to większe zmęczenie, które po ukończeniu wyzwania zmieniało się w prawdziwą radość i dumę z samego siebie. 
           Gdy wszyscy już zeszli na ziemię (w znaczeniu dosłownym i przenośnym...) udaliśmy się do hotelu.  Pierwszy dzień wycieczki uświetniły zajęcia astronomiczne pod gołym niebem, poprowadzone przez doświadczonego instruktora, który posiadał szeroką wiedzę zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, historii, gier i sportów terenowych, jak również pedagogiki.
           Dzień drugi zapowiadał się równie dobrze jak pierwszy. Po pożywnym śniadaniu, udaliśmy się do lasu, aby wziąć udział w zajęciach szkoły przetrwania. W cieniu drzew, wysilaliśmy nasze umysły i muskuły, aby sprostać zadaniom jakie zostały przygotowane przez naszych animatorów.  Następną częścią gier i zabaw w terenie były gry integracyjne, które obudziły w nas ducha drużyny i zmotywowały do współpracy, aby tym razem sięgnąć po chwałę i zasmakować zwycięstwa, jako jeden zespół.
Kolacja w formie wspólnego smażenia kiełbasek nad ogniskiem, była pysznym podsumowaniem drugiego dnia wycieczki.
            Ostatni już poranek w "Ekwosie", hotelu, w którym przyszło nam spędzić dwa pełne wrażeń dni, był zarazem również wesoły (pogoda i humory dopisywały), lecz dało się wyczuć smutek spowodowany wyjazdem. 
Po szybkim i sprawnym zapakowaniu się do autokaru klasa 2D ruszyła w drogę powrotną. Oczywiście  podczas niej nie mogło zabraknąć wrażeń. Przystanek w średniowiecznym zamku i opowiadania o jego historii przeniosły nas 1000 lat wstecz. 
Dodatkową atrakcją na zamku były zajęcia z zakresu chemii, na których samodzielnie wykonywaliśmy doświadczenia, jak zwykle wszystko pod bacznym okiem instruktorów. 
Po opuszczeniu zamkowych murów, udaliśmy się na obiad, aby posilić się i odpocząć po "historycznej przechadzce". 
Z restauracji, najedzeni i w świetnych humorach ruszyliśmy wprost do Pruszkowa. 
              Cała wycieczka odbyła się tak, jak została zaplanowana. Dużo się nauczyliśmy , przy okazji dobrze się bawiąc.


