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Dnia 20 maja pojechaliśmy na zieloną szkołę. Najpierw pojechaliśmy do Niepołomic. Podróż trwała około 6-7
godzin. Gdy przyjechaliśmy do zamku w Niepołomicach podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza grupa poszła
do pokoju, gdzie znajdowały się poduszeczki. Pan pokazywał nam jak  tworzy się herb i co dany kolor oznacza.
Potem poszliśmy do pokoju obok i pan podzielił nas na 5 grup. Każda grupa musiała stworzyć własny herb. Ten
herb musiał mieć elementy, które nas w grupie łączą. Po piętnastu minutach skończył się czas. Omawialiśmy
nasze prace. Następnie zamieniliśmy się z drugą grupą i poszliśmy do pokoju gdzie znajdowały się zwierzęta.
Pan przewodnik opowiadał nam o tych zwierzętach. Gdy pan skończył opowiadać mieliśmy trochę czasu na
robienie zdjęć. Poszliśmy na świeże powietrze i czekaliśmy na drugą grupę. Po zamku pojechaliśmy na obiado-
kolację a następnie do pensjonatu. Gdy weszliśmy do swoich pokoi mieliśmy trochę czasu dla siebie.
Szykowaliśmy się. O 7:00 rano mieliśmy śniadanie. Potem  pojechaliśmy do kopalni soli w Wieliczce. Tam
przebywaliśmy około 3  godzin. Chodziliśmy po kopalni soli. Pod koniec poszliśmy do kaplicy św. Kingi. Było
tam cudownie. Zrobiliśmy sobie nawet pamiątkowe zdjęcie. Poszliśmy do windy. Pani przewodnik dzieliła nas
po 9 osób, ponieważ windy były 9-osobowe.Następnie wyszliśmy z budynku. Poszliśmy jeszcze na krótki
spacer. Potem musieliśmy iść do autokaru. O 11:00 wyjechaliśmy do Krakowa na zwiedzanie. Gdy dotarliśmy
zwiedzaliśmy: Rynek, Sukiennice, Podziemia, Smoczą jamę oraz wzgórze Wawelskie. W między czasie
mieliśmy posiłek. Po zwiedzaniu Krakowa pojechaliśmy na obiado-kolację do Wieliczki. Po zjedzeniu
pojechaliśmy do pensjonatu. Byliśmy bardzo zmęczeni niedość, że przez cały dzień padało. Poszliśmy się
szykować do spania. Gdy się obudziliśmy musieliśmy się wyszykować i spakować walizki. Około godziny 7:00
wychodziliśmy przed pensjonat z walizkami. Poszliśmy do autokaru spakować swoje bagaże do bagażnika, a
następnie poszliśmy na śniadanie. Śniadanie było o godzinie 8:00. Po śniadaniu pojechaliśmy do Wieliczki na
zwiedzanie. Najpierw pojechaliśmy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Było tam cudownie. Mimo, że było tam
dużo błota to i tak było bardzo fajnie! Potem poszliśmy do Jaskini Łokietka, która znajdowała się w Parku
Narodowym. Gdy tam weszliśmy pan przewodnik pokazywał nam pająki. Dla niektórych to było straszne.
Oprowadzał nas po jaskini, a następnie pojechaliśmy autokarem do Zamku w Pieskowej Skale oraz Maczugi
Herkulesa. Po zwiedzaniu Zamku poszliśmy do łazienek i na kupowanie pamiątek. Kiedy szliśmy do Maczugi
Herkulesa było najfajniej! Było tam tak ślisko, że prawie każdy się przewalił w błoto. Na szczęście już trochę
lepiej się schodziło. No i niestety przyszedł czas wracać. Około godziny 15:00 wyjeżdżaliśmy do domu.  

Weronika Rostkowska
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Wycieczka do Krakowa
20 maja kilka klas z naszej szkoły wyjechało na trzy dniową wycieczkę do Krakowa.

Podróż zaczeła się w piękny, poniedziałkowy poranek od zbiórki przed szkołą.
Następnie wyruszyliśmy w kilku godzinną podróż. Pierwszym punktem naszej

wycieczki było zwiedzanie zamku w Niepołomnicach, gdzie mieliśmy lekcje
historyczną na temat herbów rodowych. Ciekwą atrakcją była wystawa

preparowanych zwierząt, gdzie mogliśmy obejrzeć dziką naturę z bliska. Następnie
wybraliśmy się w dalszą drogę do pensjonatu w Wieliczce. Kolejny dzień zaczeliśmy

od zwiedzania kopalni soli kamiennej. Ponad 800 schodów do pokonania, na
głębokości 135 metrów pod ziemią nie zniechęciło nas do zejścia na dół. Nie omineła

nas tradycja sprawdzenia czy rzeczywiście ściany są z soli. Śmiało możemy
potwierdzić, że wszystko tam jest słone. Dalej udaliśmy się do miasta, które niegdyś

było stolicą Polski - Kraków. Będąc tam koniecznie musieliśmy zobaczyć dawną
siedzibę królów, czyli Zamek Królewski na Wawelu. Legendy głoszą, że dotknięcie

serca dzwona Zygmunta przynosi szczęście, lecz pomimo zrobienia tego złapał nas
deszcz. Jednak brzydka pogoda nie przeszkodziła nam w dalszym zwiedzaniu.

Kolejnym punktem wycieczki była potężna jama, którą kiedyś zamieszkiwał Smok
Wawelski.

Następnego dnia po śniadaniu i zapakowaniu walizek, wyruszyliśmy do ojcowskiego
parku narodowego. Przywitała nas tam piękna natura i przyroda. Zwiedzaliśmy park

szlakiem, oglądaliśmy różne skarby lasu takie jak : skały, drzwa, rzadkie okazy roślin.
Zwiedziliśmy także jaskinię Łokietka - książe którego według legendy wrzucono do

tego miejsca. Było tam wiele stalagmitów, które niestety są obrywane przez turystów.
Są tam wyrzeźbione przez nature obrazy skalne przedstawiające Łokietka i jego
przyjaciół. Mieliśmy okazje z daleka zobaczyć baranki. Później udaliśmy się na
posiłek. Kolejnym punktem na naszej drodze była Maczuga Herkulesa, z wielką

trudnością, ale udało nam się na nią wejść i zrobić zdjęcia pamiątkowe. Wiele z nas
podczas wchodzenia na nią zaliczyło sporo upadków, nie powstrzymało nas to! Obok

maczugi znajdował się Zamek na Pieskowej skale, w którym wedłóg legendy była
uwięziona księzniczka, siedziała tam za karę, jej piesek przynosił jej jedzenie - stąd

wzieła się nazwa Zamku. Pod zamkiem mieliśmy okazje wykłuć swoją własną monete
ze średniowiecza. W całej podróży towarzyszyli nam: pilotka oraz przewodnik ,

których serdecznie Pozdrawiamy! Wyruszyliśmy w drogę powrotną. Zakończyliśmy
naszą wycieczkę w bardzo dobrych humorach!

Julia Brzózka i Wiktoria Jaworska 
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Kopalnia soli w
Wieliczce !
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się że nie da
się w niej
utopić, gdyż
sól i tak nas
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Kopalnia soli w Wieliczce !
W kopalni soli schodziliśmy aż 135m w dół pod
ziemię. Mieliśmy okazję zobaczyć różne figurki

zrobione w całości z soli. Przedstawiały one
różnych ludzi lub rzeczy. Nie ominęło nas

sprawdzanie czy ściany w niej rzeczywiście są
zrobione z soli! Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy
na temat życia tamtejszych górników. Schodzili

oni codziennie pod ziemię i pracowali, wydobywali
sól, Ich jedynym wolnym dniem od niebezpiecznej

pracy była niedziela. Odwiedziliśmy Kaplicę św.
Kingi, jest tam pięknie, a żyrandole zrobione z

soli, wyglądały jak zrobione z kryształów.
Atmosfera która tam panuje jest zupełnie inna niż
na powierzchni. Ciśnienie się zmienia. Mieliśmy

okazję kupić sobie pamiątki zrobione z soli. 
Próbowaliśmy też solanki- wody z solą,

dowiedzieliśmy się że nie da się w niej utopić,
gdyż sól i tak nas wypycha. 

W.J
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Wycieczka do Krakowa i Wieliczki... Dojechaliśmy do Niepołomic po południu. Zwiedziliśmy Zamek w
Niepołomicach. Pan poprowadził lekcje na temat herbów. Następnie oglądaliśmy zwierzęta Afrykańskie.
Poszliśmy na rynek i widzieliśmy pomnik Justynki i tura. się w hotelu. Drugiego dnia wybraliśmy się do kopalni
soli byliśmy ponad 130m nad poziomem morza.To były niezapomniane przeżycia.Jednak największe wrażenie
to kaplica św.Kingi. było tam dużo schodów. Przepiękne, niesamowite widoki, szczególnie jeziora. Byłam tam
pierwszy raz, nie myślałam nawet, ze będę zwiedzać coś niesamowitego. Już się nie dziwię, że tak trudno jest
dostać bilety.Robiliśmy  mnóstwo zdjęć, najśmieszniejsze,że nazwano nas Azjatami, bo oni też dużo
fotografują. Milena,
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Nasza zielona szkoła zaczęła się dnia 20 maja ,a dlaczego nasza ,bo z nami pojechała klasa 5b i 6b. Na
początku pojechaliśmy do Niepołomic. W Niepołomicach znajdował się zamek. gdzie mięliśmy lekcje 
historii. Mieliśmy też lekcje plastyki ,gdzie tworzyliśmy swój własny herb. Widzieliśmy wypchane
zwierzęta. Ja naprawdę się ich bałam. A na samym końcu mogliśmy kupić pamiątki. Gdy wyszliśmy z
zamku ,poszliśmy do Justynki .Jest to posąg przedstawiający Justynę ,jak zabiłą tura. Taki pomnik
możecie spotkać w Niepołomicach. Ta historia odbyła się za czasów Króla Stefana Batorego.
Pojechaliśmy do Wieliczki na obiadokolacje ,gdy już skończyliśmy jeść ,pojechaliśmy się
zakwaterować. Pierwsza grupa byłą w pensjonacie pod nazwą Relaks. A druga, czyli my  byliśmy w
pensjonacie na ulicy Wawrzyckiej 27. Na drugi dzień po śniadaniu pojechaliśmy do kopalni soli, gdzie
byliśmy prawie 3 godziny. Po zwiedzeniu kopalni pojechaliśmy do Krakowa. Na początku zwiedzaliśmy
Wzgórze Wawelskie, potem poszliśmy do Katedry , wiedzieliśmy tam groby królów polskich. Czekała
nas do przejścia smocza jama, była bardzo fajna. Powróciliśmy do pensjonatu około godziny 20.
Trzeciego dnia czekało nas dużo atrakcji. Wyjechaliśmy z Wieliczki od razu po śniadaniu. I pojechaliśmy
do Ojcowskiego Parku Narodowego. Po nocnych deszczach było pełno błota .Szliśmy około 20minut ,
do Jaskini Łokietka ,co niektórzy bali się pająków. Pokonaliśmy 15 kilometrów, podziwiając niezwykłe
widoki parku. .  Było tam pełno błota ,gdy szliśmy do Maczugi Herkulesa .Ślizgaliśmy sie na jak na
łyżwach, niektórzy byli cali w błocie, miedzy innymi i ja. Było dużo śmiechu. Gdy wróciliśmy do
autobusu , to większość musiała się przebrać. ..Byliśmy w domu około godziny 22. To była najlepsza
zielona szkoła w moim życiu.

Aleksandra Zawistowska kl.Va
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