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Szkoła Podstawowa
im.A.Fredry w Odrzykoniu
Ks.Ernesta Świątka 4
38-406, Odrzykoń

Wydanie specjalne
05/19

Zielona Szkoła-Okuninka 2019
01.04.2019r.
wyjechaliśmy na Zieloną
Szkołę do Okuninki.
Wzięli w niej udział
uczniowie z naszej
Szkoły, wraz z
 opiekunami.
O godzinie 7:30
zebraliśmy się pod szkołą
podstawową w
Odrzykoniu. Podróż
trwała 7 godzin, ale
bardzo szybko nam
minęła. Dotarliśmy na
miejsce, gdzie znajdował
się hotel „Sanvit”, w
którym zakwaterowaliśmy
się, a następnie
rozpakowaliśmy bagaże.
Po krótkim odpoczynku
zeszliśmy na obiad. Po
posiłku poszliśmy z grupą
nad jezioro podziwiać
piękny zachód słońca, a
następnie udaliśmy się na
plac zabaw, mieszczący

się na terenie hotelu.
Cisza nocna zaczynała
się od 22:00, ale nowe
miejsce tak na nas
wpłynęło, że trudno było
nam zasnąć.
Drugi dzień był bardzo
wyczerpujący - zaraz po
śniadaniu wyruszyliśmy
na wycieczkę do Brzegu,
gdzie zwiedzaliśmy
Podziemia Kredowe. O
godzinie 13:30 mieliśmy
obiad i krótki odpoczynek
w hotelu. Później
pojechaliśmy na
wycieczkę do Włodawy,
gdzie zwiedzaliśmy
zabytki. Około godziny
18.00 były zajęcia
sportowo-rekreacyjne na
sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 3
we Włodawie. Po
zajęciach wróciliśmy do
hotelu na kolację,

a potem mieliśmy
dwugodzinną dyskotekę.
Po całym dniu zwiedzania
wszyscy byliśmy
zmęczeni i poszliśmy
wcześnie spać.
W trzecim dniu Zielonej
Szkoły wstaliśmy bardzo
wcześnie na śniadanie.
Następnie wyruszyliśmy
do Lublina, po drodze
zabierając panią
przewodnik, która
opowiadała nam historię
Lublina. Na miejscu
bardzo dużo
zwiedzaliśmy,  a
mianowicie: podziemia,
rynek oraz zamek. Na
obiad poszliśmy do
galerii. Potem wszyscy
zebraliśmy się koło
autokaru
i pojechaliśmy do
Kamienia Dolnego, gdzie
spacerowaliśmy po rynku,

a następnie szybko
wyruszyliśmy do
Nałęczowa. Wróciliśmy
na obiadokolację, a na
koniec dnia mogliśmy
zagrać w bilard lub
porozmawiać z
przyjaciółmi.
W czwartym dniu była
wycieczka do Poleskiego
Parku Narodowego, gdzie
oglądaliśmy film, a
następnie mogliśmy
podziwiać rezerwat żółwi
błotnych. Pan przewodnik
zabrał wszystkich na
ścieżkę dydaktyczną
"Dąb Dominik". Pokazał
nam rośliny, które są pod
ochroną i Jezioro Białe.
Po wycieczce mieliśmy
obiad w hotelu, gry i
zabawy na świeżym
powietrzu. Spontanicznie
wybraliśmy się na spacer
nad jezioro,

gdzie zrobiliśmy sobie
zdjęcia na molo i szybkim
truchtem wróciliśmy na
kolację. Po kolacji
mieliśmy ognisko,
podczas którego
tańczyliśmy i śpiewaliśmy.
Było super!
W piątym ostatnim dniu
pobytu, rano
spakowaliśmy się,
zjedliśmy śniadanie i
oddaliśmy klucze do
recepcji. W drodze
powrotnej zwiedzaliśmy
Zamość oraz zoo. Pod
szkołę przyjechaliśmy
około godziny 21.00.
Wyjazd na Zieloną Szkołę
należy uznać za bardzo
udany. Z przyjemnością
wspominam ciekawe
miejsca, które
zwiedzaliśmy podczas 5 -
dniowego pobytu poza
domem.

  Sandra Urbanek
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Fotorelacja z Okuninki
 Dzień I

O godzinie 7.30 wyruszyliśmy na wymarzoną
„zieloną szkołę” do Okuninki. Podróż
autokarem minęła nam szybko.
Po dotarciu do hotelu mieliśmy czas na
zakwaterowanie. Nauczyciele rozdali nam
klucze i poszliśmy do pokojów. Bardzo
podobało nam się, że wspólnie z koleżankami
zajmowałyśmy, podobnie jak pozostali
uczestnicy wyjazdu, pokoje trzyosobowe z
łazienkami. Wieczorem wyruszyliśmy na
spacer nad Jezioro Białe. Właśnie zachodziło
słońce, jego promienie odbijały się w wodzie.
Było pięknie!Po powrocie do hotelu „Sanvit”
zjedliśmy smaczną kolację. Odwiedzinom w
pokojach koleżanek nie było końca. 

Dzień II

Przechodziliśmy Podziemiami Kredowymi.
Spotkaliśmy nawet Ducha Bielucha 
Zwiedziliśmy także Włodawę – „Miasto trzech
kultur”.
W synagodze pan przewodnik opowiedział
nam tragiczne dzieje ludności żydowskiej z
terenu Lubelszczyzny.
Byliśmy w punkcie pomiaru wody na Bugu we
Włodawie.
Nie zabrakło też rozgrywek sportowych.

W czasie drogi... Jedziemy...

.
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Dzień III
W kolejnym dniu pojechaliśmy do
Lublina. Zwiedzaliśmy wiele zabytków
i podziemia miasta. Potem byliśmy w
Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie.
Powrót na obiadokolację zakończył
nasz trzeci dzień pobytu na „zielonej
szkole”.
Pani przewodnik ciekawie opowiadała
nam o Lublinie, dzięki prezentacji
multimedialnej poznaliśmy dawne
dzieje miasta…
 Na Rynku w Kazimierzu Dolnym
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie
grupowe.
  

Dzień IV
Zwiedzaliśmy Poleski Park Narodowy. Naszą
trasę rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu
dotyczącego fauny i flory parku. Zobaczyliśmy
malownicze zdjęcia wykonane w różnych porach
roku ukazujące cudowne zwierzęta i rośliny
zamieszkujące Polesie. Później pan przewodnik
pokazał na hodowlę żółwi błotnych prowadzoną
przez pracowników parku, a w niej młode żółwiki,
które po osiągnięciu odpowiedniego wieku
zostaną wypuszczone na wolność i zamieszkają
na terenie parku. Następnie jechaliśmy kilka
kilometrów, aby zobaczyć Muzeum Poleskiego
Parku Narodowego. Zachwyciły nas ekspozycje
dzikich zwierząt. Poznaliśmy także jak wyglądała
praca w warsztatach tkackich, wyposażenie
dawnych chat i różne rękodzieła. Kolejnym
etapem pobytu w parku był spacer po bagnach i
torfowiskach. 

 Dzień V

Niestety nasz ostatni dzień pobytu na
„zielonej szkole”... .Musieliśmy się
wykwaterować i spakować bagaże do
autokaru. Ze smutkiem opuściliśmy
Okuninkę. W ten dzień mieliśmy już ostatnią
wycieczkę - do Zamościa. Zwiedzaliśmy
miasto. Byliśmy popatrzeć jak wygląda
wystrzał z armaty, w której ładunek podpalała
jedna z naszych koleżanek. Kiedy już stamtąd
wyszliśmy, pojechaliśmy do Mc'Donalds coś
zjeść, a następnie do Zoo w Zamościu. Można
było tam zobaczyć lwy, różnego rodzaju ptaki,
małpy, dzikie koty. Po zwiedzeniu zoo
wyruszyliśmy w drogę do domu.

.

.

.

.



www.nowiny24.plNowiny | Wydanie specjalne 07/2019 | Strona 4  

WWW.JUNIORMEDIA.PLLider

PODZIĘKOWANIA dla FUNDACJI „WSZYSTKO DLA DZIECI”
Nasi wychowankowie przeżyli w czasie „zielonej szkoły” wspaniałe i
niezapomniane chwile dzięki sfinansowaniu naszego pobytu przez
Fundację „Wszystko dla dzieci”. W imieniu w własnym, naszych
uczniów i ich rodziców składamy serdeczne podziękowania. Pobyt w
Okunince był dla wszystkich uczestników wspaniałym,
niezapomnianym przeżyciem. Dziękujemy!!! 
Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice

Fundacja „Wszystko dla Dzieci” została założona 29 lat temu, w 1990 roku. Jest organizacją
pozarządową, której celem jest sprawowanie opieki nad dziećmi w różnych aspektach – od
rehabilitacji chorych po organizację wypoczynku dla uczniów. Fundacja współpracuje z
ośrodkami „SANVIT”, w których odbywają są kolonie, ferie i „zielone szkoły”. Turnusy
organizowane się w Okunince nad Jeziorem Białym, Ciechocinku i Iwoniczu Zdroju. Fundacja
„Wszystko dla Dzieci” działa dzięki pomocy ofiarodawców z całej Polski.

Numer specjalny przygotowali dziennikarze gazetki LIDER Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu.
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