
Przyszliśmy chętnie, ale stoły 
znowu były puste.  

Tylko kierownictwo dostało dobre 
wino. 

 

 

Całej reszcie podali jakieś kwaśne paskudztwo,    
którego w ogóle nie dało się pić. Może chcieli nas  
otruć? Całkiem możliwe! 

Wreszcie przynieśli 
nam jakieś 
jedzenie. Ucieszy-
liśmy się, ale zawsze ktoś zaglądał nam przez 
ramię i liczył ile bierzemy ziemniaków. Bardzo 
nas to stresowało i znowu poszliśmy spać głodni.  

Dziś ostatni dzień.   
Żegnamy się ze wszystkimi.  
Każdy dostanie buziaka na  
do widzenia.  

Nasz pociąg już czeka. 
Muszę lecieć! Do 
zobaczenia, kochany 
Pamiętniku! Do 
następnej wycieczki! 

PAMIĘTNIK Z WYCIECZKI
Kochany Pamiętniku! 
Jestem z kolegami i koleżankami na wycieczce. Kiedy 
przyjechaliśmy, każdy bardzo się cieszył, bo 
myśleliśmy, że będzie fajnie. Niestety wcale nie jest.  

 Po pierwsze, cały czas chodzimy głodni!  Na stołówce 
nigdy nie ma nic do 
jedzenia.  

Siedzimy przy 
pustych stołach. Na 
szczęście mamy smartfony… 

W niedzielę na obiad podali nam 
samą marchewkę. Oczywiście nikt 
jej nie jadł. Znowu głodni.  

        Na szczęście mamy smartfony z Internetem!    

Zamówiliśmy sobie 
pizzę, a chłopaki 
dodatkowo po kilka flaszek. Przywieźli je bardzo szybko.  
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  Impreza zaraz  
się rozkręciła. 
Były nawet 
tańce. 
Bawiliśmy się 
świetnie prawie 
do rana.  

 
 Oczywiście,  
kierownictwo  

nas przyłapało i zrobiła się afera. Za karę   
musimy codziennie chodzić na nudne wykłady.  
Męczymy się na nich okropnie!  

  Na szczęście mamy smartfony… 

Wieczorami kierownictwo urządza     
przyjęcia. W poniedziałek zamówili ciasto. Ale pokazali nam je z daleka,  

a  my mogliśmy tylko patrzeć.  

Wyglądało bardzo pysznie, aż nam ślinka ciekła.  

 

Potem kupili torty. 
Wyglądały jeszcze 
pyszniej, ale zawsze 
pilnowali, żeby nikt 
się nie zbliżył. 
Mogliśmy tylko 
zrobić sobie z nimi 
zdjęcia. Byliśmy 
głodni i smutni.  

Na szczęście mieliśmy tablety… 

Opisaliśmy na facebooku, jak nas tu 
głodzą i zanudzają. Kierownictwo 
się przestraszyło i zaraz we wtorek 
zabrało nas na wycieczkę. Ale na 
wycieczce wcale nie było fajnie. Cały 
czas ktoś biegał za nami z kijem  
i wygrażał spóźnialskim.  

Kazali nam zwiedzać kościoły, ale było 
tam 
bardzo 
ponuro.  

Dobrze, 
że 
chociaż 

w niektórych miejscach można 
się było trochę rozerwać!

Po wycieczce kierownictwo zaprosiło nas na 
imprezę pożegnalną. Miało być dużo jedzenia i picia. 
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