Czerwcowe wyprawy 2017

„Szlakiem zielonogórskich bachusików”
W czerwcu 2017r. odbyły się dwie wycieczki , w których uczestniczyli najmłodsi
turyści oraz uczniowie zainteresowani tą formą aktywności szkolnej.
Pierwsza z nich - ph. „Szlakiem zielonogórskich bachusików”. Jej celem było
odnalezienie „najnowszych” bachusików z ok. 40. obecnych w Zielonej Górze oraz poznanie
ciekawych miejsc na trasie wędrówki. Posługując się planem miasta odnalezione zostały
bachusiki: Belferus, Ekspertus, Złotoroguś i uroczyście odsłonięty- dwa dni wcześniejNaftikus- reprezentujący zielonogórskie górnictwo naftowe.
Przy okazji - kilka innych bachusików i ich „tata” : Bachus wzbudziło ciekawość
dzieci. Po drodze odwiedziliśmy Informację Turystyczną, podziwialiśmy zielonogórskie
kamieniczki, Ratusz, pomniki w centrum miasta. Delektowaliśmy się naturalnymi lodami.
A przede wszystkim wszyscy mieli dużo ruchu i wspaniałej zabawy.

Zielonogórskie parki: Park Kolei Szprotawskiej, Park Piastowski.
Kolejna wycieczka najmłodszych turystów wiodła do najbliższych przy naszej szkole
parków. Najmłodszego i najmniejszego parku zielonogórskiego ( Park Kolei Szprotawskiej )
– cały czas tworzonego z budżetu miasta oraz największego parku ( Park Piastowski ). Celem
tej wyprawy było poznanie obu enklaw zieleni w naszym mieście ( zabytki i atrakcje )
a także podniesienie sprawności fizycznej najmłodszych.
W Parku Piastowskim odwiedziliśmy Amfiteatr im. A. German, odszukaliśmy
bachusika – Artifeksa ZOKusa, zrobiliśmy zdjęcia grupy na „Schodach do nieba” i przy
pomniku „Baby”, skorzystaliśmy z placu zabaw dla dzieci, odszukaliśmy pomniki przyrodydwa buki o obwodach 377cm i 370cm oraz lipę zrośniętą z czterech pni. Zainteresowały nas
dwie zabytkowe budowle na jego terenie.
W Parku Kolei Szprotawskiej bawiliśmy się na placu zabaw dla dzieci, poznawaliśmy
historię jego powstania i planowane inwestycje w tym miejscu.
Po intensywnym marszu i zabawach wybraliśmy się na naturalne lody. Pogoda
sprzyjała turystycznym zabawom i nauce.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 wszystkim
turystom i całej naszej szkolnej społeczności życzymy bezpiecznych i miłych wakacji. Do
zobaczenia we wrześniu.
A tych , którzy nie mają jeszcze dość turystycznych imprez zapraszamy do
skorzystania z naszej wakacyjnej oferty skierowanej do uczniów i rodziców.
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