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21 maja br. klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Puszczykowie pojechały na tzw. „Zieloną Szkołę”, kilku-
dniowy obóz do Rewala, małej nadmorskiej miejscowo-
ści. W poniedziałek o 7.30 rano wyruszyliśmy autokarem 
z Puszczykowa. Dojechaliśmy około godziny 15.00. 

Po obiedzie i rozpakowaniu walizek poszliśmy na 
spacer plażą.

 We wtorek, 22 maja rano zjedliśmy pyszne śniada-
nie i po krótkim odpoczynku udaliśmy się na spacer do 
Trzęsacza, w którym obejrzeliśmy ruiny XV-wiecznego 
kościoła i Multimedialne Muzeum na 15 Południku. 
Po powrocie zjedliśmy smaczny posiłek. O godzinie 
15.00 klasa IIIb poszła na basen, a klasa IIIa miała za-
jęcia dydaktyczne. Po godzinie była zmiana.

W środę 23 maja był najciekawszy dzień „Zielonej Szko-
ły”, ponieważ pojechaliśmy do Świnoujścia, Międzyzdro-
jów, Wolińskiego Parku Narodowego i zagrody żubrów. 
Najpierw zwiedziliśmy Świnoujście, później byliśmy na 
wyspie Wolin, płynęliśmy także promem, co było chyba 
największą atrakcją pobytu w Świnoujściu. Potem poje-
chaliśmy do Międzyzdrojów i poszliśmy do Wolińskiego 
Parku Narodowego, gdzie odwiedziliśmy zagrodę żubrów. 
Następnie weszliśmy na  wzgórza, skąd podziwialiśmy 
piękne widoki, a szczególnie Jeziorko Turkusowe, którego 
nazwa wzięła się od wyjątkowego koloru wody. Nazajutrz 
pojechaliśmy do Niechorza, gdzie większość uczestników 
wycieczki weszła na latarnię morską. Po powrocie zjedli-
śmy obiad i w czasie ciszy poobiedniej wypełnialiśmy  karty 

pracy związane z naszymi wycieczkami. Bawiliśmy się na 
dyskotece i przy ognisku.W piątek 25 maja, gdy skończyli-
śmy pakowanie, poszliśmy pożegnać się z morzem i wyru-
szyliśmy w podróż powrotną. Pojechaliśmy do Kołobrzegu, 
gdzie widzieliśmy latarnię morską. Po kilku godzinach po-
bytu w mieście wyruszyliśmy do domu. 

Nasza wycieczka nie doszłaby do skutku gdyby nie po-
moc Dyrekcji naszej szkoły, Rady Rodziców, Pani Burmistrz 
Miasta Puszczykowa, organizacji Caritas, Pań Wychowaw-
czyń i Rodziców. Chcielibyśmy wszystkim za dostarczenie 
nam wielu miłych wrażeń  złożyć serdeczne podziękowa-
nia.   w imieniu klas IIIa i IIIb Zuzanna Szklarska klasa IIIa

Zielona Szkoła 2007

Pożegnanie gimnazjalistów z klas III
18.06.2007 roku 

na boisku szkolnym 
Gimnazjum nr 2 
w Puszczykowie od-
było się pożegnanie 
klas III. Uroczystość 
rozpoczęła klasa IB 
krótkim przedsta-
wieniem. Następnie 
głos zabrała Pani Dy-
rektor. Zostały rozda-
ne nagrody za wyniki 
w nauce, osiągnięcia 
sportowe oraz pracę 
w szkolnym chórze. 
Nie był to jednak ko-
niec niespodzianek. 
Po rozdanych upo-

minkach przyszedł czas na specjalnych gości. Do naszej 
szkoły przybyła grupa Nigeryjczyków. Wszyscy świetnie 

się bawili, śpiewając piosenki. Na koniec rozegraliśmy 
towarzyski mecz w piłkę nożną, który zakończył się wy-
nikiem 3:2 dla gości.  Weronika Mencel, kl. Ib
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