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SPRAWOZDANIE  Z  2-DNIOWEJ  WYCIECZKI 
REALIZOWANEJ  W  RAMACH  PROJEKTU 

,,DOLNOŚLĄSKA  SZKOŁA  LIDEREM  PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN 
W  POLSKIM  SYSTEMIE  OŚWIATY'' 

 
 
 W dniach 4i 5 stycznia 2011 roku uczniowie klasy VI Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie wraz z nauczycielkami Moniką 
Adamską i ElŜbietą Sakowicz uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. Wyjazd 
odbywał się pod hasłem ,,Nauki ścisłe – moja pasja''. 
 Program wycieczki był bogaty. I tak w pierwszym dniu odbyły się zajęcia 
na Politechnice Wrocławskiej z serii ,,Tajemniczy świat komputerów'', w czasie 
których dzieci poznały historię komputeryzacji na świecie oraz miały okazję do 
praktycznych działań na  komputerach. Potem zwiedziły Park Szczytnicki z 
Halą Stulecia, poznając jej historię. 
 W tym dniu po obiedzie odbyła się równieŜ wycieczka do Rynku, gdzie 
uczniowie poznali legendę o kamieniczkach Jaś i Małgosia, obejrzeli Plac Solny 
oraz kościół św. Marii Magdaleny. Był teŜ czas, aby odbyć spacer urokliwymi 
ulicami w okolicy Rynku w świąteczno-noworocznej iluminacji. 
 Wieczorem zakwaterowaliśmy się w Domu Turystycznym ,,Trio'', gdzie 
razem ze SP nr 15 z Wałbrzycha , z którą odbywaliśmy wycieczkę, 
zorganizowaliśmy zabawy integracyjne. Uczniowie obu szkół mieli okazję 
nawiązać znajomości i poznać się w  bardziej swobodnej sytuacji. 
 Kolejny dzień był równieŜ wypełniony ciekawymi zajęciami. Po 
śniadaniu udaliśmy się na Uniwersytet Wrocławski, gdzie odbyliśmy lekcję 
historii w Auli Leopoldina oraz weszliśmy na WieŜę Matematyczną, z której 
podziwialiśmy panoramę Wrocławia. Potem uczestniczyliśmy w ciekawych 
zajęciach z serii ,,W świecie skał i minerałów' 'i zwiedziliśmy Muzeum 
Geologiczne. 
 W tym dniu uczestniczyliśmy w ciekawych zajęciach o płazach i małpach 
we wrocławskim ZOO. Mieliśmy teŜ okazję odbyć wizytę do Ossolineum i 
zapoznać się z historią rękopisu ,,Pana Tadeusza'' Adama Mickiewicza. 
 DuŜą atrakcją tego dnia było obejrzenie Panoramy Racławickiej oraz 
bardzo ciekawie przeprowadzona lekcja przybliŜająca okoliczności powstania  
i tło historyczne monumentalnego dzieła mistrzów Kossaka i Styki.  
 Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem Ostrowa Tumskiego i znajdującej 
się tam katedry św. Jana Chrzciciela. 
 Wieczorem pełni wraŜeń, z piosenką na ustach, z nowymi znajomościami 
wróciliśmy do Tuszyna. 
           


