Dnia 26 październik 2016 roku o godzinie 6:30 z pod szkoły wyruszyliśmy autokarem do
Zawoi. Uczestnikami Zielonej szkoły byli uczniowie klas II-VI, a opiekę nad nami
sprawowały:
pani dyrektor Anna Górniak, pani Iza Kardela, pani Anna Zuchowska i pani Bogumiła
Mankiewicz. Podróż minęła nam bardzo szybko i bezpiecznie.
Na miejsce zajechaliśmy o godzinie 11.00, udaliśmy się do Pensjonatu „Silver” gdzie
każdy rozlokował się w swoich pokojach. Po obiedzie poszliśmy na spacer w towarzystwie
przewodnika do Wodospadu na Mosornym Potoku, następnie przechadzaliśmy się ulicami
Zawoi i podziwialiśmy widoki pięknej miejscowości. Zawoja to wieś lżąca na południu kraju,
granicząca ze Słowacją. Najdłuższa w Polsce wieś

ciągnąca się 18 km, nad rzekami:

Skawica, Jaworzyna i Mosorczyk. Gmina Zawoja jest położona między Pasmem
Babiogórskim, a Pasmem Jałowieckim (Beskid Żywiecki).
W tym regionie jesień wyraźnie już akcentowała swoje rychłe odejście. Wieczorem
mieliśmy dyskotekę na, której wszyscy wspaniale się bawili. Następnego dnia zaraz po
śniadaniu wyruszyliśmy na wędrówkę górską niebieskim szlakiem z panem przewodnikiem.
Trasa wiodła od Zawoi- Policzne, Polana –Krowiarki, Markowe-Szczawiny schronisko
PTTK). Przejście zajęło nam 3godziny. Pogoda tego dnia dopisywała, słońce pięknie
świeciło. Po powrocie z wycieczki był czas na odpoczynek . Wieczorem czekała nas kolejna
atrakcja: Zielony Kulig i pieczenie kiełbasek. Była to wspaniała przejażdżka pełna zabawy i
dowcipów.
28 października (piątek) tuż po śniadaniu wyjechaliśmy z Zawoi, udając się na Baseny
Termalne do miejscowości Chochołów. U stóp Tatr Zachodnich wzniesiono kompleks
basenowy wykorzystując najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne.
Termy w Chochołowie to jeden z największych ośrodków na Podhalu i w Polsce. Mieliśmy
świetną zabawę i czas na relaks w wodzie. Okazało się, że to nie koniec atrakcji Zielonej
szkoły. Wyruszyliśmy naszym autokarem w kierunku Zakopanego, podziwiając z okna
widoki Tatr. Po zaparkowaniu autobusu wszyscy radośni udaliśmy się na spacer po
Gubałówce. Gubałówka jest najczęściej odwiedzanym miejscem w Zakopanem. Rozciąga się
stąd niesamowita panorama Tatr w tym Giewont. Był to też czas na kupienie ostatnich
pamiątek.
Do Sobótki dotarliśmy po 22.00, wszyscy bardzo zadowoleni z pobytu i atrakcyjnego
programu Zielonej szkoły. Pod szkołą czekali na nas stęsknieni rodzice.

Takie wyjazdy są bardzo potrzebne, uczą nas większej samodzielności , odpowiedzialności i
integrują nas . Oczywiści pogłębiają naszą wiedzę o danym regionie naszego kraju.
Wyjazd bardzo udany.
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