
Sprawozdanie z pobytu na Zielonej Szkole w Jastrzębiej Górze w terminie 6-19 maja 

2017r. w OW „ADAMAR” 

 

 Zielona Szkoła to forma edukacji, której zadaniem jest spełnienie określonych celów 

dydaktyczno- wychowawczych i integracyjnych. Uczniowie przebywający na Zielonej 

Szkole uczą się przez przeżywanie, co przynosi bardzo dobre efekty.  

 W tym roku szkolnym dwie klasy IIIa oraz IIIb Szkoły Podstawowej, w składzie 41 

uczniów przebywały na "Zielonej Szkole" w Jastrzębiej Górze. Dziećmi opiekowały się 

wychowawczynie, Jagoda Błaszkowska- Domagała i Emilia Zielińska oraz nauczyciele: 

Leokadia Buchman, Małgorzata Dyakowska oraz Mariusz Ilmak. 6 maja 2017r o godz. 

8.00 dzieci wraz z nauczycielami wyruszyły w podróż. Oczywiście nie obyło się bez 

wzruszeń, ponieważ większość dzieci wyruszyła w samodzielną podróż po raz pierwszy. 

Uczniów pożegnali nie tylko rodzice, ale również pani dyrektor oraz ksiądz proboszcz. 

 Ośrodek ADAMAR, w którym przebywały dzieci to kameralny obiekt posiadający 

nowe komfortowe pokoje. Uczniowie zakwaterowani byli w wygodnych 2, 3 oraz 4 

osobowych pokojach z łazienkami, balkonem oraz dostępem do mediów. W pobliżu 

obiektu znajdował się nowy miejski plac zabaw oraz boisko sportowe, z którego 

korzystały dzieci. Ośrodek znajdował się w odległości 500m od centrum oraz od morza. 

 Program "Zielonej Szkoły" był bardzo napięty i wypełniony różnymi atrakcjami.  

Odbyły się wycieczki autokarowe m. in. 10 maja wycieczka do Zamku Krzyżackiego w 

Malborku, gdzie dzieci spotkały się z „żywą” historią, poznały zwyczaje zakonu 

krzyżackiego. W piątek 12 maja zwiedzaliśmy Trójmiasto – w Gdyni uczniowie zwiedzili 

Akwarium Gdyńskie, gdzie zobaczyli niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów 

pochodzących z różnych rejonów świata, np. z Afryki, Ameryki Północnej czy północy 

naszego kontynentu. Następnie zwiedzili statek "Dar Pomorza" zaś w Gdańsku przepiękną 

Starówkę oraz interaktywną wystawę "Ludzie- Porty- statki", gdzie aktywnie włączyli się 

do zabawy. W poniedziałek 15 maja odbyła się wycieczka do Władysławowa do Ocean 

Parku, podczas, której dzieci obejrzały film „ Błękitek” dotyczący ochrony oceanów oraz 

poznały wielu mieszkańców mórz i oceanów. Bawiły się ogromnymi klockami Lego i 

korzystały z placu zabaw. We Władysławowie zwiedziły również Aleję Gwiazd Sportu 

oraz plażę. Kolejnego dnia rano miała miejsce wycieczka piesza na Rozewie. W trakcie, 

której dzieci zwiedziły latarnię morską i poznały pracę latarnika. Po południu miała 

odbyła się wycieczka do Strusiej Farmy w Kniewie, gdzie uczniowie m. in. degustowali 

jajecznicę ze strusiego jaja. Następnie dnia16 maja, odbyła się wycieczka na Półwysep 

Helski. W programie mieliśmy rejs statkiem po morzu, wizytę w helskim fokarium, gdzie 

uczniowie obserwowali karmienie fok. Po drodze na Hel zwiedziliśmy także molo w 

Juracie.  

 W czasie Zielonej Szkoły odbyły się również wycieczki piesze m.in.: do Wąwozu 

"Lisi Jar", wycieczka piesza plażą z Rozewia do Jastrzębiej Góry, wycieczki do " Róży 

Wiatrów" i " Gwiazdy Północy". Dodatkową atrakcją dla dzieci było korzystanie z basenu 

w OW " Zew morza" w Jastrzębiej Górze oraz uczestniczenie w przygotowanych dla 

dzieci animacjach pt. " Chrzest morski", " Spotkanie z Neptunem" oraz " Czarodziejski 



świat Pana Kleksa". Uczniowie spotkali się również z kapelą kaszubską, dzięki czemu 

poznały język kaszubski oraz kulturę Kaszub. Dla dzieci przygotowano również 2 

dyskoteki, karaoke oraz grilla z kiełbaskami. Uczniowie aktywnie korzystali z pięknej 

pogody, prawie codziennie przebywali na plaży, gdzie budowali rzeźby z piasku, moczyli 

nogi w morzu oraz uczestniczyli w plażowej olimpiadzie sportowej.  

 W piątek 19 maja ok godz. 18.00 dzieci wróciły opalone i wypoczęte do Żor. 

 


