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    Przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku (7-11.06) większość uczniów z Zielonej Szkoły brała
udział w zajęciach "Zielonej Szkoły" zorganizowanych w Borach Tucholskich w miejscowości Funka
położonej w Zaborskim Parku Krajobrazowym. 
   Dawniej był to prężny, ogólnopolski ośrodek harcerski. Dziś również przyjeżdżają tam harcerze, jak
również organizowane są kolonie i pobyty dla uczniów szkół podstawowych z całego kraju.

   Pogoda dopisała i dzieci z lubińskiej Zielonej Szkoły spędziły tam wspaniały czas. Brały udział w
wielu profesjonalnie przygotowanych zajęciach, które szczelnie wypełniały dni. Wielu posiadło nowe
umiejętności a wszyscy znakomicie się bawili.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 12 06/2021 | Strona 2  
www.juniormedia.plGłos Zielonej

 Animatorzy zapewniali dzieciom niezapomniane
wrażenia podczas różnych, bardzo ciekawych zajęć i
wspólnych zabaw.

Wspólne pieczenie kiełbasek

Wszyscy chętni mogli postrzelać z łuku do
słomianej tarczy. Dla niektórych najmłodszych
była to pierwsza przygoda z łukiem...

Organizatorzy zadbali również o to, aby lokalny
sklepik był zaopatrzony w lody "Ekipa", które
dzieci bardzo lubią, a jeszcze do niedawna były
rozchwytywane i niedostępne w żadnym sklepie.
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Ośrodek położony jest na terenie prawie 10 hektarów nad Jeziorem Charzykowskim. Dziś jest tam
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Harcerski Ośrodek Wodny. To jedno z najlepszych w
Polsce miejsc do organizacji podobnych wyjazdów integracyjnych dla uczniów. Ośrodek posiada 11
wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych, kilkanaście pracowni specjalistycznych i realizuje ponad
40 propozycji programowych. Na zdj. zajęcia plastyczne na świeżym powietrzu.

Dla poszukiwaczy przygód również coś przygotowano. Były to zajęcia w terenie z ang. zwane survival,
czyli jak przetrwać w trudnych warunkach. Uczniowie podzieleni na grupy m.in. budowali szałasy z
gałęzi. Dziewczęta wcale nie miały łatwiej...
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Śniadania, obiady i kolacje były przygotowane dla
uczniów w formie szwedzkiego stołu. Każdy jadł
co chciał, a Nutella miała duże powodzenie...

Zabawy z wodą w balonikach

Dobra zabawa to znak rozpoznawczy
Zielonej Szkoły

Starsi mieli survival, a młodsi zabawę w podchody...

Kto chciał to uczył się grać w tenisa
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"Brudne dzieci to szczęśliwe dzieci" - to powiedzenie funkcjonuje nie od dziś. Wystarczy tylko
zacytować fachowców: "Dobra mama nigdy nie powinna się wstydzić, że jej dziecko, poplamione a we
włosach ma farbę. Bo tak dorastają dobrzy ludzie i optymiści. Nie ma lepszego czasu na taplanie się w
błocie niż dzieciństwo. A to dlatego, że rozwój sensomotoryczny dziecka wymaga ubrudzenia sobie rąk.
Dzieci wychowywane w sterylnych warunkach z góry skazane są na duże ograniczenia w przyszłości".
Na zdj. pierwszaki w czasie zajęć plastycznych.

Po każdej burzy wychodzi słońce, a po każdym zdalnym przychodzi... czas na zabawę i ugruntowanie
przyjaźni. Na zdj. szóstoklasiści
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Więcej zdjęć z wyjazdu integracyjnego oraz wiele filmów znajduje się na Facebook'owym profilu
Szkoły: "zielonaszkolalubin". Tam również można znaleźć wszelkie informacje z bieżącego życia
Szkoły.

Były również zajęcia w kuchni: uczniowie głównie
robili ciasta i pizze

Zabawom końca nie było
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