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Zielona Szkoła 2022
Miejsce: Góry Świętokrzyskie

Hotel: Paradioso (3*), Suchedniów
Data: 30.05 – 03.06.2022r.
Odległość: 150km z Warszawy
Czas dojazdu: ok. 2 godz.
Klasy: 1-3

Góry Świętokrzyskie, to obszar o wybitnej geo-różnorodności. Są niczym otwarta księga dziejów Ziemi, w której niemal 550
mln lat historii geologicznej zapisało się w dostępnych na powierzchni profilach skalnych.

Zamieszkamy w trzy-gwiazdkowym hotelu Paradiso
w miejscowości Suchedniów.
Hotel położony jest przy samym lesie. 

Pokoje: 3-6 os z łazienkami
Pokoje wyposażone są w łóżka i rozkładane sofy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek
Posiłki przygotowywane są w hotelowej kuchni. 

Hotel posiada:
- 2 ha ogrodzonego, zielonego terenu
- dużą chatę grillową
- plac zabaw
- boisko
- basen zew. 4x8m
- jacuzzi



Dzień 1
9.00 – wyjazd ze szkoły
Ok. 11.00 – przyjazd do hotelu
11.00-13.00 – Fun Club – gry i zabawy animacyjne z animatorami
13.00 – obiad
14.00 – zakwaterowanie w hotelu
15.00-18.00 –Fun Club – sportowe rozgrywki międzyklasowe

16.00 - podwieczorek
19.00 - kolacja
19.30-20.00 – Wieczorny program animacyjny

Dzień 2
8.30 – śniadanie
9.30-12.30 – Fun Club – gry i zabawy animacyjne

- 10.30 – snack
12.45 – obiad
14.00-18.00 – Poznajmy Kielce – wycieczka do Kilec
Amfiteatr Kadzielnia- najpiękniejszy w Polsce amfiteatr wykuty w skale, w którym co roku
odbywają się koncerty i widowiska transmitowane w telewizji: Polska Noc Kabaretowa
czy Festiwal Muzyki Tanecznej.
Ogród botaniczny - ogród liczy 12 ha. Zobaczymy tutajc„Przewodnie zbiorowiska leśne Gór
Świętokrzyskich”, gdzie posadzono gatunki drzew typowe dla wyżynnego jodłowego boru
mieszanego oraz dla żyznej buczyny karpackiej. Jednak najliczniej reprezentowaną grupą
roślin są rośliny ozdobne, kwitnące o każdej porze roku.
Gra miejska dla dzieci – „Poznajmy Kielce” - gra polegająca na rozwiązywaniu zadań w grupie.
Gra rozgrywa się w bezpiecznym otoczeniu parku miejskiego. Zadania dostosowane są do wieku dzieci.
18.30 – kolacja
19.30-20.30 – Wieczorny program animacyjny

Dzień 3
8.00 – śniadanie
8.45 – wyjazd z hotelu
Wyprawa do krainy dinozaurów  - Bałtowski Kompleks Turystyczny 
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Obiad: zupa pomidorowa, filet drobiowy, frytki, surówka, owoc, woda mineralna
Ok. 16.00 – wyjazd z Jura Parku
18.00 – kolacja
19.00-20.00 – Zajęcia szkolne z wychowawcami

Dzień 4
8.00 – śniadanie + suchy prowiant w góry
8.45-13.30 – Idziemy w góry! – Łysa Góra
Łysa Góra - wejście na Łysą Górę odbędzie się ścieżką dydaktyczną  prowadzącą przez Świętokrzyski Park Narodowy. Wejście trwa ok. 40 
min. i jest bardzo przyjemne ze względu na otoczenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
Na szczycie zjemy II śniadanie.Po zejściu z góry będą 
Czekały kramiki z pamiątkami i lodami 
14.00– obiad
15.30 -18.00 – Zajęcia szkolne z wychowawcami
16.30 - podwieczorek
18.15 – kolacja
19.00-20.00 – Kolacja plenerowa z ogniskiem

Dzień 5
8.30 – śniadanie
9.30-10.00- pakowanie
10.00-11.30 - Gra plenerowa - Misja Exploris
11.30 -11.45 - snack
11.45-13.30 – gry i zabawy animacyjne z animatorami
13.45 – obiad
Ok.15.00– wyjazd do szkoły
Ok. 17.00-17.30 – przyjazd do szkoły

English Pro Academy, Marlena Janecka, e-mail: marlena.janecka@englishpro.pl, mob. +48 663 838 558

Bałtów G1 -kl. 1 G2 - kl.2-3
10:45 Sabatówka 10:45 Oceanarium
11:30 Zwierzyniec Dolny 11:00 Sabatówka
12:00 Obiad - Bałtowski Zapiecek 11:45 Zwierzyniec Dolny
13:00 Zwierzyniec Górny + Polska w Miniaturze 12:20 Obiad - Bałtowski Zapiecek
14:30 Jura Park 13:20 Zwierzyniec Górny + Polska w Miniaturze
15:30 Oceanarium 14:45 Jura Park


