
 

Zielona Szkoła jest  uzupełnieniem programu edukacyjnego 
realizowanego w szkole. Zawiera w sobie takie elementy edukacji, 
których nie da się zrealizować w klasie: 

- wędrówki po ścieżkach dydaktycznych, 

- wycieczki szlakami turystycznymi połączone z edukacją historyczną 
regionu, 

- plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne. 

Daje to uczniom możliwość poznania pięknych regionów naszego kraju    
z uwzględnieniem ich geograficznych, kulturowych i przyrodniczych 
różnic. 

Zielona Szkoła jest doskonałą formą nauki i wypoczynku oraz sposobem 
na integrację grupy. Uczy ona również samodzielności, zaradności            
i współdziałania w zespole. Z pewnością są to umiejętności przydatne     
w dorosłym życiu. 

Dlatego……… 
w dniach 13 - 17 września 2021r.  uczniowie  klasy VII D  pod opieką  
nauczycieli wzięli udział w Zielonej Szkole. Uczestnicy byli 
zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym w Darłówku Wschodnim. 

Program wycieczki obejmował zwiedzanie Darłówka - most 
zwodzony, port i falochron; Darłowa - Rynek, Ratusz, Zamek Książąt 
Pomorskich; Ustki – żywa lekcja historii, oglądanie bunkrów i umocnień    
z czasów II wojny światowej.  

Kolejnymi atrakcjami wyjazdu były: wizyta w Aquaparku „ Jan”   
oraz pobyt w Wiosce Hobbitów – kilkanaście drewnianych budowli,          
w tym dom Bilbo Bagginsa , wyprawa w świat bohaterów trylogii Tolkiena 
–  gra terenowa. 

Niewątpliwą radość sprawiły naszym uczniom rejsy tramwajem 
wodnym oraz statkiem pirackim - Galeonem  „ Król Eryk I”, podczas 
których, dzięki wspaniałej, słonecznej pogodzie, wszyscy podziwiali 
piękną panoramę miasta.  

 



W drodze powrotnej (17 września)  uczestnicy zwiedzili Bydgoszcz.      
Na Starym Rynku byli świadkami uroczystości patriotycznej 
upamiętniającej ofiary najazdu Rosji Sowieckiej na Polskę. Odpoczywali 
w urokliwym zakątku miasta zwanym Wenecją Bydgoską. Mięli też 
okazję usiąść na magicznym krześle - eksponacie z popularnego filmu 
dla dzieci „Magiczne Drzewo”, w którym Bydgoszcz zagrała nadmorskie 
miasteczko. Krzesło to, według fabuły filmu, wykonane z magicznego 
drewna spełnia życzenia. Eksponat stanął na placu zabaw na terenie 
Wyspy Młyńskiej, gdzie powstała część zdjęć do filmu. 

Pobyt nad morzem nie mógłby się odbyć bez zajęć sportowych     
na plaży, mini olimpiady, spacerów i możliwości zanurzenia stóp             
w chłodnym jak zawsze Bałtyku, z czego  uczestnicy skwapliwie 
skorzystali.                                                                                                
Na zakończenie zorganizowano dyskotekę. 

Uśmiechnięte buzie uczniów dowodziły, że wycieczkę należy 
zaliczyć do udanych.  

 
 

 
 

 

 

 

 



Galeria zdjęć 
 

 
Darłówko – jedyny most rozsuwany na terenie Polski 

 
Mini olimpiada na plaży 



 
Ustka – lakcja historii, zwiedzanie bunkrów z czasu II wojny światowej 

 

 

Rejs tramwajem wodnym 

 

 



 

Sierakowo Słowieńskie -  gra terenowa w Wiosce Hobbitów 

 

 Zajęcia  integracyjne 

 

 

 



 

Szukanie “skarbów” na plaży w Darłowie 

 

Zespołowe zajęcia sportowe 

 

 

 

 



 

Aquapark – siatkówka w parku wodnym  

 

 

Poranna gimnastyka na dobry początek dnia J 

 

 

 

 



 

“Zdrowa rywalizaja” – zespołowe przeciąganie liny 

 

Dla każdego coś słodkiego na uzupełnienie energii J 

 

 

 

 



 

 

 

Tuż przed rejsem – klasa VII D na pokładzie statku pirackiego “Król Eryk I” 

 

 

W drodze do domu - Bydgoszcz (najstarszy most nad Brdą).  

Wisząca nad rzeką rzeźba “Linoskoczka” upamiętnia dzień wejścia Polski do Unii Europejskiej 


