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Numer 5 05/17

W tym numerze:

ZIELONA SZKOŁA 2017

~ czas trwania wycieczki-5 dni
~ łącznie pojechało 46 osób.
~ kaszt wycieczki- około 500zł
~ termin- 24-28 kwietnia 2017r
~ bardzo ciekawe miejsca do zwiedzania: Trzy Korony,    
 Szczawnica, Zamek w Niedzicy, Krościenko, wizyta w  
 Pienińskim Parku Narodowym, Kraków.

W tym roku nasza szkoła pojechała
w malownicze i piękne Pieniny
Ogólne informacje:

~ Opisane kolejne
dni wycieczki
~ Relacje uczniów z
wycieczki
~ Super fotki
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Nie bierzmy nie potrzebnych rzeczy!
Skąd wziąć na to
pieniądze?

Wielu uczestników zielonej szkoły
dostało pieniądze od rodziców. Ale
co zrobić w innym wypadku?
Pozostała część uczniów uzbierała
całą kwotę sama. Jak to zrobić?
Przecież trudno jest oszczędzać,
bo ciągle chcemy kupić coś
nowego.Jak się okazuje jest łatwy
sposób. Wystarczy tylko
systematycznie wpłacać określona
kwotę na SKO. Warunek jest taki,
aby pod żadnym pozorem nie
wypłacać pieniędzy z konta. To
dzięki SKO i jego opiekunowi pani
Danucie Głodek tylu uczniów
pojechało na wycieczkę. 

Odpowiednie wyposażenie uczestnika wycieczki.

Wiele osób uważa, że dziecko
wyjeżdżając na tydzień powinno
wziąć całą szafę, na wiele
niespodziewanych sytuacji. Ale czy
to potrzebne? Z całą pewnością nie,
obejdziemy się przecież bez 5
sukienek i 10 spódniczek.
Organizator naszej Zielonej Szkoły
pani Aleksandra Ratajczyk rozdała
każdemu uczestnikowi kartkę z
wypisanymi rzeczami do ubrania.
Nikt z pewnością nie zabrał za
dużo rzeczy. I wszystkim
wystarczyło ubrań na te 5 dni;)

źródło; internet
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Spacer po
okolicy.

Zakwate-
rowanie...

martix

Od razu po rozpakowaniu się i
obiedzie ruszyliśmy całą ekipą na
spacer po okolicy. Podziwialiśmy
góry, strumyki płynące obok i
wioski. Największym
rozczarowaniem ze strony
uczestnikiem był brak zasięgu w
wiosce. No co prawda, była jedna
kreska zasięgu z plusa i to na
balkonie! Między innymi właśnie z
tego powodu wróciliśmy z
niezadowolonymi minami. Ale
ogólne wrażenia- super.

Dzień Pierwszy...

Gdy tylko
dojechaliśmy na
miejsce
wszyscy ruszyli
do
przydzielonych
wcześniej
pokoi, aby się
rozpakować.
Pensjonat był
ładny i czysty,
co widać na
zdjęciu obok.

martix

W poniedziałek rano spotkaliśmy
się pod szkołą. Wszyscy byli
uśmiechnięci i zadowoleni. Wprost
nie mogli się doczekać aż w końcu
wsiądą do autokaru. Ale niestety
prędko im się znudziło. Jechaliśmy
bardzo długo bo prawie 7godzin.
Niektórzy czytali książki, inni spali,
rozmawiali i jedli najróżniejsze
przekąski. Ale ile można. Gdy
zbliżaliśmy się do celu wszystkim
powróciły uśmiechy, ale nie na
długo. Właśnie wchodziliśmy z
walizkami, aż tu nagle ktoś
krzyknął ,,Brak Zasięgu''. Ale jak
widać wszyscy to przeżyli. 

Dodatkowo w
obiekcie była
tak zwana
świetlica. W jej
wyposażenie
wchodziły: stół
bilardowy, stół
ping-pongowy,
piłkarzyki,
telewizor i
głośniki. Można
tam było
urządzić 
dyskotekę.

Nieopodal było
boisko do gry w:
piłkę nożną,
koszykówkę i
siatkówkę.
Poza tym obiekt
otoczony był
pięknym
ogrodem z
huśtawkami i
grilem. Było to
przepiękne
miejsce.

Przejazd
Autokarem ...

Martyna Malanowska

Martyna Malanowska
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              Dzień drugi ...

Trzy
Korony
i 982
m.n.p.m
za
nami!!!

Julia Kępska

Trzy Korony mają trzy szczyty a są to: Babka, Dziadek, Wysoka Kaśka,
Gruba Baśka oraz Kudłata Maryśka. Szliśmy długo po drodze, na której
był śnieg, dużo schodów oraz często wchodziliśmy pod górkę. Ale gdy
doszliśmy po długiej torturze widok był przepiękny. Widać Polskę i
Słowację państwa te dzieli rzeka Dunajec. Z daleka można zauważyć
góry Tatry. Podczas schodzenia kilka razy się przewracaliśmy bo
wiadomo, że schodzi się trudniej niż wchodzi.Gdy zbliżaliśmy się ku
końcowi każdy opadał z sił ale udało się nam dotrzeć do autobusu.
Każdy był cały brudny w błocie bez wyjątku! Nikt nigdy nie zapomni
wyprawy na Trzy Korony!

Julia Kępska



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 5 06/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL school news

Ola.G

Ola.G

Ola

ola
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Wąwóz Homole i schronisko
górskie

Ciekawostka

Ola.G

            Dzień trzeci ...

Julia Kępska

 Trzeciego dnia odwiedziliśmy
Wąwóz Homole i schronisko
górskie. Łączna wędrówka była
długa lecz było fajnie.
Przeszliśmy kilka kilometrów. W
czasie wędrówki klasa V
wymyśliła 2 piosenki. Ich
pomysłowość zachwyciła
nauczycieli. Fragment jednej z
nich brzmi: "Maszerują dzieci
maszerują. Kijki się wspinają
luźny strój. A za nimi panie
maszerują. Bo za naszą podróż
będzie cud"

Wąwóz Homole to
jeden z wąwozów
znajdujących się w
Pieninach Niskich.
Mierzy od 800 m.
długości. Warto jest
przejść się tam
choćby na spacer.
Widoki są
niesamowite!Ola

Julia Kępska
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         Dzień czwarty ...

W tym dniu
zwiedziliśmy:
 Zamek w
Niedzicy ,
Wozownie ,
płynęliśmy
po Zalewie
Czorsztyńskim.
....

Ola.g

W tym dniu nie chodziliśmy po górach, ale mimo to był on strasznie męczący.
Zwiedziliśmy dość dużo. Płynęliśmy zalewem Czorsztyńskim, byliśmy w zamku w
Niedzicy i odwiedziliśmy wozownię. Promem płynęliśmy 50 minut. Kiedy płynęliśmy
było chłodno,ale to może dlatego, że pogoda nie była najlepsza. Mimo to dzień i tak był
pełen wrażeń. Po przepłynięciu zalewu dotarliśmy do zamku w Niedzicy gdzie wiele się
dowiedzieliśmy. Pani przewodnik opowiadała w bardzo ciekawy sposób i dlatego chyba
wszystkim spodobała się legenda o królu Bolesławie i jego żonie Brunhildzie. Po
wyjściu z zamku wyruszyliśmy w stronę wozowni. Były tam karety i powozy
średniowiecznych króli i królowych. Wszędzie było fantastycznie. Po powrocie do
ośrodka wypoczynkowego czekał na nas cieplutki obiad. Po zjedzeniu mięliśmy trochę
czasu dla siebie, a o 20 zaczęła się dyskoteka. Po powrocie do pokoi wszyscy zaczęli
się pakować, ponieważ następnego dnia czekał nas wyjazd do domów. 

ola
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pko

Nasza szkoła już od kilku lat należy do programu oszczędnościowego SKO.
Prowadzony on jest przez bank PKO. Uczestniczyć w nim mogą dzieci które ukończyły
6 rok życia. W tej chwili do SKO w naszej szkole należy około 50 dzieci. Spotkania
jego członków odbywają się regularnie co tydzień w ramach koła SKO. Tematyką zajęć
jest przede wszystkim omawianie i realizowanie działań związanych z programem
zaplanowanych na bieżący rok szkolny oraz sprawy aktualne. Ostatnio w naszej
szkole z okazji 5 rocznicy powstania SKO odbył się konkurs wiedzy ekonomicznej do
której dzieci przygotowały się w czasie zajęć koła SKO. Przedstawię teraz naszych
zwycięzców: I miejsce - Michalina Gmerek kl. II, II miejsce - Kinga Matusiak kl. III, III
miejsce - Igor Kępski kl. II. Jednak to nie były jedyne nagrody. Wyróżnienia otrzymali:
Amelia Wojtczak kl. II, Jakub Szczech kl. III oraz Izabela Bas kl. II. Jednak wszyscy
uczestnicy konkursu dostali nagrody za udział w konkursie. Były to między innymi
gadżety SKO. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. 

pko
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             Dzień piąty ...

Jula Kępska

Kraków to jedno z najpiękniejszych miast. Możemy
spotkać tam wielu turystów. My mieliśmy
przyjemność znaleźć się w nim. Jest tam wiele
ciekawych miejsc między innymi Kościół Mariacki,
Sukiennice, Muzeum Czartoryski. My po zwiedzeniu
kilku zabytków wróciliśmy do domu. Zielona szkoła
skończyła się około godziny 20.30. 

Julia Kępska
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