WYJAZD KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY
wrzesień 2018
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. A. MICKIEWICZA W SŁUPSKU
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Lazur ul. Promenada Słońca 7, 76-270 Poddąbie
Tel. 59 846 13 35, 663 670 703, fax 59 814 17 93
e-mail: biuro@lazurosrodki.pl
Termin: 4 września 2018r. do 6 września 2018r.
Koszt: 190zł , transport zapewnia szkoła

HARMONOGRAM POBYTU:
Godziny

11.00 – 13.45

13.45 – 15.00
15.00 – 16.00

16.00 – 18.00

4 września 2018 (wtorek)
Wyjazd, zakwaterowanie w ośrodku, spotkania z wychowawcami
11.00 – wyjazd klasa trzecich LO i Gim (zbiórka
12.00 – wyjazd klas pierwszych i drugich LO
przed szkołą)
(zbiórka przed szkołą)
11.30 – 12.30 – przyjazd, zakwaterowanie,
12.30 – 14.00 – przyjazd, zakwaterowanie,
spotkania z wychowawcami
spotkania z wychowawcami
12.30 – 13.00 – zapoznanie z regulaminem
14.00 – 14.30 – zapoznanie z regulaminem biwaku
biwaku
13.00 – 13.45 – spotkania z wychowawcami,
spacer brzegiem morza
czas z wychowawcą
13.45 – 14.30 – obiad
14.30 – 15.00 obiad
Zapoznanie się z dokumentami wewnątrzszkolnymi – klasy I LO
Tak funkcjonujemy. Statut i inne… niezwykle ważne
BAWMY SIĘ WSÓLNIE:
klasy I LO: „Wędrowna GLOBOTEKA" – rajd pieszy Poddąbie – Rowy
Rajd podzielony jest na 5 etapów zakończonych zadaniami sprawnościowymi, z wiedzy ogólnej oraz
zadaniem niespodzianką.
klasy II LO: "Zadbaj o klimat" – podchody terenowe
W podchodach każda kolejna grupa (klasa) wyrusza z 10 minutowym opóźnieniem. Podczas wyprawy
należy śledzić ślady i wskazówki pozostawione w różnych miejscach. za prawidłowo wykonane zadania
grupy otrzymują punkty.
klasy III LO: zawody sportowe + kurs tańca „Belgijka” + Zumba
Zawody sportowe to rywalizacja grupowa typu: przeciąganie liny, biegi z przeszkodami, gry i zabawy
sprawnościowe
Kurs tańca „Belgijka” to nauka tańca, który jest głównym elementem naszych zabaw połowinkowych,
studniówkowych czy bali gimnazjalnych

18.00 – 20.00
20.00 – 21.30
22.00 – 6.00

klasy III Gim: konkurs „Budowle z piasku”
Zabawa polegająca na stworzeniu spektakularnej budowli. Można wykazać się sprawnościami
przywódczymi, organizacyjnymi czy konstruktorskimi.
czas z wychowawcą (klasy I LO przed kolacją przygotowują prezentację swojej klasy)
18.45 – 19.30 – kolacja klas III LO i Gim
19.30 – 20.00 – kolacja klas I i II LO
ognisko + przedstawienie przygotowanych prezentacji klas I LO
cisza nocna
5 września 2018 (środa)

8.00 – 8.30
8.45 – 9.30

10.00 – 13.00

Gimnastyka poranna dla chętnych
8.45 – 9.30 – śniadanie
9.30 – 10.00 – śniadanie
BAWMY SIĘ WSÓLNIE:
klasy I LO: konkurs „Budowle z piasku”
Zabawa polegająca na stworzeniu spektakularnej budowli. Można wykazać się sprawnościami
przywódczymi, organizacyjnymi czy konstruktorskimi.
klasy II LO : zawody sportowe + kurs tańca „Belgijka” + Zumba
Zawody sportowe to rywalizacja grupowa typu: przeciąganie liny, biegi z przeszkodami, gry i zabawy
sprawnościowe.

13.45 – 15.00

16.00 – 18.00

18.00 – 20.00
20.00 – 21.30
22.00 – 6.00

Kurs tańca „Belgijka” to nauka tańca, który jest głównym elementem naszych zabaw połowinkowych,
studniówkowych czy bali gimnazjalnych.
klasy III LO: "Zielona energia wokół nas" – podchody terenowe
W podchodach każda kolejna grupa (klasa) wyrusza z 10 minutowym opóźnieniem. Podczas wyprawy
należy śledzić ślady i wskazówki pozostawione w różnych miejscach. za prawidłowo wykonane zadania
grupy otrzymują punkty.
klasy III Gim: „Globotropiciele" – rajd pieszy Poddąbie – Rowy
Rajd podzielony jest na 5 etapów zakończonych zadaniami sprawnościowymi, z wiedzy ogólnej oraz
zadaniem niespodzianką.
czas z wychowawcą
13.45 – 14.30 – obiad
14.30 – 15.00 obiad
BAWMY SIĘ WSÓLNIE:
klasy I LO: "Tropiciele przyrody" – podchody terenowe
W podchodach każda kolejna grupa (klasa) wyrusza z 10 minutowym opóźnieniem. Podczas wyprawy
należy śledzić ślady i wskazówki pozostawione w różnych miejscach. za prawidłowo wykonane zadania
grupy otrzymują punkty.
klasy II LO: konkurs „Budowle z pisaku”
Zabawa polegająca na stworzeniu spektakularnej budowli. Można wykazać się sprawnościami
przywódczymi, organizacyjnymi czy konstruktorskimi.
klasy III LO: „Ekologiczna ścieżka" – rajd pieszy Poddąbie – Rowy
Rajd podzielony jest na 5 etapów zakończonych zadaniami sprawnościowymi, z wiedzy ogólnej oraz
zadaniem niespodzianką.
klasy III Gim: zawody sportowe + kurs tańca „Belgijka” + Zumba
Zawody sportowe to rywalizacja grupowa typu: przeciąganie liny, biegi z przeszkodami, gry i zabawy
sprawnościowe
Kurs tańca „Belgijka” to nauka tańca, który jest głównym elementem naszych zabaw połowinkowych,
studniówkowych czy bali gimnazjalnych
czas z wychowawcą
18.45 – 19.30 – kolacja
19.30 – 20.00 – kolacja
dyskoteka / wycieczka nad morze: „oglądanie gwiazd”
cisza nocna
6 września 2018 (czwartek)

8.00 – 8.30
8.45 – 9.30
10.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00

Gimnastyka poranna dla chętnych
8.45 – 9.30 – śniadanie
9.30 – 10.00 – śniadanie
Przygotowanie do wyjazdu
„Mickiewiczowskie pożegnanie z morzem” – rozdanie nagród, spacer brzegiem morza
Wyjazd/powrót do Słupska (miejsce przyjazdu Szkoła)

Prosimy, aby każdy uczestnik wyjazdu był zaopatrzony w okrycie przeciwdeszczowe, zapasowe obuwie (z
uwzględnieniem deszczowej pogody). Dodatkowo mile widziane instrumenty muzyczne, ulubiony sprzęt sportowy,
przybory do pisania (ołówki, długopisy, flamastry itp.), notatniki, kilka egzemplarzy prasy codziennej (niespodzianka),
wełna + druty do robótek ręcznych (dla dziergających), latarka itp.

