Zielona szkoła w Rabce

Zielone szkoły stały się od kilku lat popularną formą wypoczynku, na którą udają się pod koniec
roku szkolnego uczniowie naszych najmłodszych klas.

W tym roku na tygodniowy odpoczynek połączony z nauką wybrała się do Rabki Zdrój
integracyjna klasa II „a” ze swoimi wychowawczyniami – panią Anna Siporska i panią
Beatą Darnowską.
Na miejscu, naszych uczniów przywitała nie tylko słoneczna,
piękna pogoda ale również Św. Mikołaj, którego pomnik stoi w centrum uzdrowiska. Urok
miasteczka kojąco zadziałał na tryskającą energią grupę i cały pobyt minął w radosnej
atmosferze. Swoje pierwsze kroki w Rabce, uczniowie skierowali oczywiście do Parku Rozrywki
jakim jest Rabkoland. Tam oprócz karuzel, które cieszyły się największym powodzeniem duże
wrażenie na małych podróżnikach zrobił dom stojący na dachu. Z zewnątrz budził tylko
ciekawość ale, jak się okazało, w środku budynku utrzymanie równowagi było nie lada
wyczynem. Dużo radości sprawiały też dzieciom wędrówki. Jedną z nich był spacer po górze
Krzywoń, gdzie mieści się ścieżka przyrodnicza z ciekawymi przystankami, rajd na górę Bania i
Grzebień skąd doskonale widać Babią Górę i całą panoramę Rabki oraz wejście na Maciejowią
– największą w okolicy, gdzie można podziwiać panoramę Tatr. Zdobywcy tej góry zostali
uhonorowani okolicznościowymi dyplomami. Wszyscy też mile wspominali pobyt w Chabówce
gdzie mieści się Skansen Taboru Kolejowego. Do Chabówki dzieci pojechały pociągiem. Na
miejscu ich największe zaciekawienie wzbudził pług śnieżny wyprodukowany w hucie Ostrowiec
i lokomotywa z największymi kołami. Oprócz wycieczek, dzieci brały udział w warsztatach
malowania na szkle i lepienia w glinie. Poza tym, czas spędzały w Parku Zdrojowym, koło
którego mieścił się ich ośrodek. Karmiły tam wiewiórki i bawiły się korzystając z różnych atrakcji.
Wracając do Ostrowca, klasa zatrzymała się w Wieliczce, gdzie zwiedziła przepiękną Kopalnię
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Soli. Pełni wrażeń wrócili do swojego miasta i szkoły. Oprócz pamiątek i ogromnej ilości zdjęć
przywieźli ze sobą również piękne, niezapomniane wspomnienia.
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