Czas mikołajkowych atrakcji. Klasy pierwsze gimnazjum na wycieczce

Dziewczęta i chłopcy z klas pierwszych gimnazjum wyruszyli
na mikołajkową wyprawę do Radomia. Poranne słońce dodało im
energii, toteż autokar szybko wypełniły rozmowy i radosny śmiech.
Podnieceni i niezwykle ciekawi atrakcji, które zaplanowali dla nich
wychowawcy, dotarli do celu. Dużą niespodzianką okazała się wystawa
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Wojciecha Weissa, Józefa Szermentowskiego i wielu innych.
Po prawie dwugodzinnej wizycie w muzeum przyszła pora na krótki spacer ulicami Radomia
do GALERII ROSA. Tam czekała na młodzież prawdziwa niespodzianka – zespołowa gra w kręgle.

Wszyscy uczniowie klas pierwszych zatracili się w świetnej zabawie, przerywanej jedynie brawami
i okrzykami radości. Niektórym żal było opuszczać kręgielnię po zakończeniu rozgrywek, obiecali, że
wrócą tam jeszcze kiedyś z rodzicami.
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Gimnazjaliści wybrali film przygodowy w reżyserii Davida
Yatesa pt.:

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć,

do którego scenariusz napisała J. K. Rowling – autorka
niezwykle popularnego wśród młodzieży cyklu powieści
o Harrym Potterze i jego przyjaciołach.
Akcja obrazu przeniosła nastoletnich widzów w lata 20.
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Anglik Newt Scamander (Eddie Redmayne) przybywa do
Nowego Jorku z tajemniczą walizką. Bohater wpada w
tarapaty, gdyż nie jest w stanie opanować dziwnej
zwartości swego bagażu.
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Wykorzystuje także popularny w tekstach kultury motyw walki dobra ze złem.
W drodze powrotnej pierwszoklasiści wymieniali się wrażeniami i żałowali, że wycieczka dobiega
końca. Dobry humor nie opuszczał ich do samej Mogielnicy
Wychowawcy klas pierwszych gimnazjum

