
WIEŚCI Z ZIELONEJ SZKOŁY 

 
 

DZIEŃ 1 – niedziela 21 maja 2017r. 

WYRUSZAMY NA ZIELONĄ SZKOŁĘ 

 

21 maja 2017r. o godzinie 7.00, klasy: IIIa, IIIb, IIIc i IIId pod opieką pań: Klaudii Widery, 

Anny Kosok, Ewy Grzegorzycy, Marty Piotrowskiej, Marii Barbary Kolasy, Anny Giermak-

Grodzińskiej i Danuty Gołębiowskiej-Kalinowskiej wyruszyły autokarem do nadmorskiej 

miejscowości – Dziwnówek. Podróż przebiegła bardzo miło i bez zakłóceń. Wszystkie dzieci 

zachowywały się grzecznie, co podkreślają panie wychowawczynie. Na miejsce dojechaliśmy 

o godzinie 18.00. Powitała nas przemiła pani Kasia – menager O.W. „Familijni”, pani Magda 

– animatorka i pracownicy, którzy pomogli nam w zakwaterowaniu się do pokoi. Czekała też 

na nas ciepła, pyszna kolacja, po której poszliśmy przywitać się z naszym pięknym morzem 

(wielu z nas widziało je po raz pierwszy).  Ośrodek wywarł na nas ogromne wrażenie. Piękne 

pokoiki, jadalnia, lobby, hole, boiska, wymarzone  place zabaw, bawilandia „Tuptuś” oraz  

baseny z wieloma atrakcjami bardzo  nas ucieszyły. Dzień zakończył się powitalnym MINI 

DISCO z didżejem, kolorowymi światłami i specjalnie wytwarzanym dymem. Bardzo nam się 

podobało! 

 

DZIEŃ 2 – poniedziałek 22 maja 2017r. 

NAD BAŁTYKIEM 

 

Drugi dzień zaczęliśmy od spotkania organizacyjnego, na którym zapoznaliśmy się  

z regulaminem „Zielonej szkoły”. Pobudkę mamy o godz. 7.45 a wtedy jest czas na toaletę 

poranną i sprzątanie swojego pokoju. Każdy się stara, bo na koniec zostaną wyłonieni 

mistrzowie i wicemistrzowie w ogłoszonym  konkursie czystości. Byłoby miło znaleźć się  

w gronie najlepszych czyścioszków. Śniadanie mamy o godz. 8.30, obiad o 13.30 a po nim 

podwieczorek, natomiast kolacja jest o 17.30. Obiad i desery panie kelnerki serwują do 

stolików, natomiast podczas śniadań i kolacji obowiązuje szwedzki stół. Jedzenie jest 

przepyszne i urozmaicone. Zawsze jest coś na ciepło (kiełbaski, parówki, jajeczniczka, bigos, 

pierogi, placki ziemniaczane, leczo, spaghetti itp.) a oprócz tego przeróżne świeżo robione 

pasty, sałatki, wędliny, sery, warzywa, tosty, dżemy, miody, zupy mleczne z przeróżnymi 

płatkami, dla każdego coś pysznego! A wszystko wygląda po prostu cudownie, aż chce się 

jeść. Do picia mamy herbatkę o przeróżnych smakach (każdy wybiera taką, jaką lubi), mleko, 

kakao, wodę z cytryną, kompociki. O to, żeby nam smakowało dba sam szef kuchni, który 

wychodzi do nas i pyta, czy nam smakuje. 

Dzisiaj każdy z nas przeszedł na plaży CHRZEST MORSKI, który prowadziły panie 

animatorki. Musieliśmy wykazać się siłą, sprawnością i szybkością podczas przygotowanych 

dla nas konkurencji sportowych. Na koniec każdy wypił niedobry napój króla mórz - 

Neptuna. To było najgorsze zadanie, ale i temu daliśmy radę. 

Poznaliśmy okolicę, zrobiliśmy pierwsze zakupy i uczestniczyliśmy w wieczorze magii  

i iluzji. Było naprawdę świetnie. Nigdy tego dnia nie zapomnimy. 

 

DZIEŃ 3 – wtorek 23 maja 2017r. 

KRAJOBRAZY NADMORSKIE 

 

Dzisiaj wiele czasu spędziliśmy na plaży. Moczyliśmy przez chwilę stopy w morzu, robiliśmy 

rzeźby z piasku, graliśmy w piłkę oraz spacerowaliśmy brzegiem morza. Niektórzy szukali 

muszelek, bursztynów i ciekawych kamyczków. Zorganizowano dla nas również basenowe 



szaleństwa. Pod opieką pana ratownika doskonaliliśmy naukę pływania oraz uczestniczyliśmy 

w wodnych zabawach. Wieczorem odwiedził nas cyrk, który dostarczył nam wiele śmiechu i 

wrażeń. 

 

DZIEŃ 4 – środa 24 maja 2017r. 

POZNAJEMY I ZWIEDZAMY KOŁOBRZEG 

 

W środę pojechaliśmy na całodniową wycieczkę do Kołobrzegu. Pogoda nie dopisała, ale 

pomimo deszczu humory mieliśmy wyśmienite. Ubrani w polary i kurtki przeciwdeszczowe 

wyruszyliśmy wczesnym rankiem na spotkanie z przygodą. To był prawdziwy egzamin 

wytrzymałości. Zaczęło się od rejsu statkiem MONIKA II, którym wypłynęliśmy na pełne 

morze. Fale były ogromne i bardzo bujało. Z powodu złej pogody nie mogliśmy podziwiać 

widoków z górnego pokładu, ale i tak było niesamowicie. Potem wyruszyliśmy na zwiedzanie 

miasta. Najpierw zobaczyliśmy latarnię morską i promenadę. Deszcz nie ustępował, więc 

schroniliśmy się w jednej z restauracji. Przez okna widać było wzburzone morze i słychać 

odgłosy fal uderzających o brzeg. Wywarło to na nas ogromne wrażenie. Pan przewodnik 

pokazał nam Pomnik Zaślubin z Morzem. Po zjedzeniu smacznych gofrów wyruszyliśmy  

w kierunku Muzeum Oręża Wojska Polskiego. Chłopcy byli w siódmym niebie,  

a i dziewczynki z zainteresowaniem oglądały zgromadzone tam wozy bojowe z czasów II 

wojny światowej. Kiedy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia, wyruszyliśmy dalej. 

Weszliśmy do Bazyliki konkatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Była 

przepiękna, zbudowana z czerwonej cegły. Wewnątrz uwagę przyciągały kolorowe witraże 

oraz imponujący ołtarz. W bocznej nawie zobaczyliśmy metalowy świecznik, u którego 

podstawy leżały wyrzeźbione lwy. Po wyjściu z kościoła wyruszyliśmy na spotkanie  

z piratem. Niektórzy z nas stanęli do różnych konkurencji zręcznościowych, takich jak 

wbijanie gwoździ na czas, błądzenie we mgle czy podnoszenie ciężarów. Wokół roztaczał się 

tajemniczy półmrok, a z głośników dochodziły szanty. Czas tak szybko minął, że nawet nie 

obejrzeliśmy się, jak upłynęła godzina. Naszą wycieczkę zakończyliśmy w Trzęsaczu, gdzie 

w Muzeum Multimedialnym na Klifie poznaliśmy historię związaną z kościołem, który został 

zabrany przez morze. Na urwisku do dziś dnia zachowała  się jedynie południowa ściana 

budowli. Mogliśmy zrobić tutaj pamiątkowe zdjęcie. Do ośrodka wróciliśmy wieczorem, a 

podczas kolacji rozmowom na temat wycieczki nie było końca. Dzień bardzo miło 

zakończyliśmy w bawilandii „Tuptuś”. 

 

DZIEŃ 5 – czwartek 25 maja 2017r. 

ALE HECA – FAMILIJNA NIESPODZIANKA 

 

Dzisiaj spotkała nas miła niespodzianka. Pojechaliśmy na wycieczkę do Aquaparku  

w Pogorzelicy. Tam w basenach jak z bajki czekało na nas mnóstwo zabawy i atrakcji.  

Szaleliśmy na zjeżdżalniach, w krainie wodnej zabawy, gdzie strzelaliśmy z armatek 

wodnych, zjeżdżaliśmy z delfinów, węży, rekinów, doskonaliliśmy naukę pływania  

i relaksowaliśmy się w jacuzzi. Po wodnych atrakcjach pokonywaliśmy trasę w parku 

linowym. Pokonanie toru nie należało do łatwych, ale każdy poradził sobie doskonale.  

Po powrocie w naszym ośrodku czekały na nas zajęcia plastyczne. Na dużych formatach  

za pomocą techniki collage przedstawialiśmy postaci z bajek. Okazało się, że jesteśmy bardzo 

kreatywni w wymyślaniu nazwy postaci i w jej wykonaniu. Wszystkie prace były bardzo 

ciekawe. Wieczorem przygotowano dla nas ognisko. Kucharze w ogromnych czapkach 

serwowali: zupę grochową z kuchni polowej, kaszankę, kiełbaski z ogniska, które trzeba było 

upiec samemu, pieczone jabłuszka i ziemniaczki, sałatki, chlebek, pomidorki, ogórki, pyszny 

smalec w chlebku. Wszystkim bardzo się podobało. Ognisko okazało się prawdziwym 



przyjęciem. Po nim uczestniczyliśmy w programie „Czaruś i Kropka w krainie zabawy”. 

Konkurencji, śmiechu i zadowolenia było mnóstwo. Na koniec Czaruś częstował wszystkich 

watą cukrową. Dzień zakończyliśmy dyskoteką, na której każdy bawił się znakomicie. 

 

 

DZIEŃ 6 – piątek 26 maja 2017r. 

DZIEŃ MATKI 

 

Dzisiaj wszystkie dzieci pamiętały o swoich mamusiach. Każda klasa przygotowała wcześniej 

jakąś niespodziankę i wiemy, że mamy były bardzo zadowolone. Zaraz po śniadaniu czekała 

na nas przejażdżka gokartami -  jednoosobowymi, dwuosobowymi i czteroosobowymi. Każdy 

mógł prowadzić taki pojazd, bo po pokonaniu pewnego odcinka drogi zamienialiśmy się 

miejscami, aby każdy spróbował swoich sił. O swoje prawo jazdy za osiem lat możemy być 

spokojni. Korzystaliśmy również z basenów, gdzie doskonaliliśmy naukę pływania  

i bawiliśmy się znakomicie. Na koniec zawitały do nas postaci z bajek: Scooby Doo, 

Minionek, Myszka Miki, Minnie, Żyrafa. Tańczyliśmy z nimi i bawiliśmy się w Hipciolaki. 

Każdy z nas dał sobie pomalować twarz i również w ten sposób przemienił się w różne 

postaci: tygryski, kotki, pająki, motylki, królewny itp. Dzień na długo pozostanie w naszej 

pamięci. 

 

DZIEŃ 7 – sobota 27 maja 2017r. 

POZNAJEMY WOLIŃSKI PARK NARODOWY 

  

Dzisiaj wyruszyliśmy na kolejną wyprawę. Tego dnia było pięknie i bardzo ciepło. W czasie 

drogi pani przewodnik opowiadała nam ciekawe legendy związane z wybrzeżem. Pierwszą 

atrakcją był spacer po Wolińskim Parku Narodowym i zwiedzanie żubrowiska. 

Podziwialiśmy tam żyjące żubry, orła bielika, jelenie i dziki. Następnie wyruszyliśmy do fortu 

Gerharda - starej twierdzy obronnej. Pan w pruskim mundurze traktował nas jak młodych 

kadetów i zaznajamiał nas z tajnikami musztry wojskowej. W dawnej prochowni przeszliśmy 

również test ciemności i zostaliśmy pasowani na młodych kadetów. Po obejrzeniu fortyfikacji 

na naszą cześć wystrzelono z armaty. W czasie drogi do Świnoujścia mogliśmy zobaczyć 

nowy gazoport i latarnię morską, a podczas przeprawy promowej podziwialiśmy pracę  

w porcie, terminale, okręty, promy i statki. Pani przewodnik pokazała nam jedną z perełek 

okolicznej przyrody - Jezioro Turkusowe. Późnej dotarliśmy do Międzyzdrojów, gdzie w Alei 

Gwiazd przykładaliśmy nasze dłonie na odbite odlewy dłoni Anny Dymnej, Ireny 

Kwiatkowskiej i innych znanych polskich aktorów. Wycieczkę zakończyliśmy spacerem  

po molo i zjedzeniem pysznych lodów i gofrów. Po powrocie z wycieczki wybraliśmy się 

 na plażę, gdzie każda klasa budowała Familijne Zamki z piasku. Wszystkie dzieci z wielkim 

zaangażowaniem i ochotą zabrały się do pracy. Zamki były niezwykle piękne i pomysłowo 

wykonane. Pani animatorka ogłosiła więc remis i każdej z klas wręczyła pamiątkowy dyplom.  

 

DZIEŃ 8 – niedziela 28 maja 2017r. 

MALI ARTYŚCI 

 

Dzisiaj poszliśmy do Kościoła. Tutejszy ksiądz podczas mszy modlił się za wszystkie dzieci  

z „Zielonej szkoły” z Bytomia. Było nam bardzo miło. Potem odwiedziliśmy cukiernię  

i każdy kupił sobie ulubiony deser. W budkach z pamiątkami zrobiliśmy zakupy. Na zajęciach 

plastycznych w grupach za pomocą odbicia swoich dłoni przedstawialiśmy „Łąkę pełną 

kwiatów”. Prace wyszły bardzo ciekawie, a też sama technika ich wykonania bardzo 

przypadła nam do gustu. W tym dniu zażywaliśmy również kąpieli w basenie oraz kąpieli 



morskich. Dzień był bardzo ciepły, więc mocząc nogi w morzu graliśmy również w piłkę. 

Można powiedzieć, że odbyliśmy prawdziwy chrzest morski. Uczyliśmy się również piosenek 

o tematyce morskiej. Wkrótce urządzimy „Małe szantowisko” i przekonamy się, kto w tym 

konkursie zdobędzie Grand Prix. 

 

DZIEŃ 9 – poniedziałek 29 maja 2017r. 

OLIMPIADA SPORTOWA 

 

Dzisiejszy dzień przebiegł nam na sportowo. Najpierw bawiliśmy się na plaży, graliśmy  

w „Dwa ognie”, biegaliśmy i urządzaliśmy skoki.  Następnie w Ośrodku „Familijni” 

 na boisku uczestniczyliśmy w  OLIMPIADZIE SPORTOWEJ. Po kolacji spacerowaliśmy 

brzegiem morza i podziwialiśmy zachód słońca. Widok był imponujący. Wieczorem 

tańczyliśmy w rytm dyskotekowych nagrań i uczestniczyliśmy w zabawach przygotowanych 

dla nas przez animatorów. 

 

DZIEŃ 10 – wtorek 30 maja 2017r. 

BAWIMY SIĘ Z ZESPOŁEM WILK ART 

 

Dzień rozpoczęliśmy od zabaw na plaży. Następnie zorganizowaliśmy klasowy turniej „Dwa 

ognie” i biegi na czas. Spacerując brzegiem morza moczyliśmy stopy. Zażywaliśmy również 

kąpieli słonecznych i obserwowaliśmy pływające okręty. Po obiedzie bawiliśmy się  

w Centrum Multimedialnym, gdzie odbył się TURNIEJ CYMBERGAJA. Już dziś nie 

możemy doczekać się wyników.  

Wieczorem bawiliśmy się podczas koncertu zespołu WILK ART, który prezentował i uczył 

nas piosenek żeglarskich. Oprócz mile spędzonego czasu mieliśmy okazję do powtórzenia 

swoich wiadomości przyrodniczych, bo właśnie o nich opowiadały piosenki śpiewane przez 

WILK ART.  

Deszcz wypłoszył nas z placu zabaw, ale to i tak nie zepsuło nam dobrego humoru.  

 

 

DZIEŃ 11 – środa 31 maja 2017r. 

TEST WIEDZY O MORZU 

 

Każdy z nas uwielbia zajęcia na basenie, dlatego wszyscy cieszyli się, kiedy już rano mogli  

z tej atrakcji skorzystać. Miło i przyjemnie było też na plaży. Po obiedzie każdy z nas  

w grupach prezentował wymyślone przez siebie opowiadania do wcześniej wykonanych 

postaci. Opowiadania były bardzo interesujące. Niektóre realistyczne, inne fantastyczne  

i śmieszne. Po naszych prezentacjach pani animatorka przygotowała dla nas FAMILIJNE 

ZGADYWANKI. Była to dla nas sama przyjemność. Po południu każdy z nas napisał 

przygotowany przez panie TEST WIEDZY O MORZU. Wyniki wkrótce!  

Dzień miło zakończyliśmy w BAWILANDII „TUPTUŚ”. 

 


