
ZREALIZOWANE WYCIECZKI, WYJŚCIA – rok szkolny 2021/2022 

Lp. klasa miejsce wyjazdu, wyjścia 
1. 1a - wycieczka do Krakowa - Balic (lotnisko Balice) oraz warsztaty 

obwarzankowe; 
- wycieczka do Kielc - Centrum Energetyki. Warsztaty w manufakturze 
karmelu oraz warsztaty origami.  
 

2. 1b - wycieczka do Krakowa - Balic (lotnisko Balice) oraz warsztaty 
obwarzankowe. 
 

3. 1c - wycieczka do Krakowa - Balic (lotnisko Balice) oraz warsztaty 
obwarzankowe; 
- wycieczka do Muzeum Ognia w Żorach oraz do Koziej Zagrody                 
w Brennej (warsztaty piernikowe); 
- wycieczka do Kielc - Centrum Energetyki. Warsztaty w manufakturze 
karmelu oraz warsztaty origami.  
 

4. 2a,2b  - Ogrody Kapiasa – zajęcia relaksacyjne w kącikach sensorycznych wśród 
kwiatów i ziół w ogrodach: japońskim, włoskim i wielu innych. Ćwiczenia 
relaksacyjne wśród kwiatów; 
- Pustynia Błędowska i Zamek w Ogrodzieńcu: zabawa  w podchody, 
przemierzanie największej pustyni w Polsce szlakiem przyrodniczym, 
podziwianie zamku na Szlaku Orlich Gniazd. Zabawa na świeżym 
powietrzu, berek, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne;  
- wyjścia jesienne na okoliczny skwerek sportowo-rekreacyjny: szukanie 
liści na prace plastyczne, gra w berka, klasy, puszczanie latawca; 
- wyjścia zimowe na okoliczny skwerek sportowo -rekreacyjny: rajd na 
ślizgaczach; 
- wyjścia wiosenne na okoliczny skwerek sportowo-rekreacyjny: 
poszukiwanie oznak wiosny, gry i zabawy z gumą, piłką i skakanką. 
 

5. 3a,3b - wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz do 
Zagrody „Niezłe Ziółka” w Mikołowie; 
- wycieczka do Muzeum Ognia w Żorach oraz do Koziej Zagrody                 
w Brennej (warsztaty piernikowe). 

6. 4a - wyjście do kina Cinema City Punkt 44 na film „Jak rozmawiać z psem” 
cel: 
1. kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki 
filmowej 
2. integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej; 
- wycieczka do Żarek (Manufaktura Słodyczy, Stary Młyn – Muzeum 
Starych Rzemiosł) 
cel: 
1. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego oraz 
gospodarczego 



2. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku 
3. rozwijanie inwencji twórczej oraz aktywnej postawy; 
- wyjście do kina Cinema City Punkt 44 na film „Skarb Mikołajka” 
cel: 
1. kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki 
filmowej 
2. integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. 
 

7. 4b - wyjście do kina Cinema City Punkt 44 na film „Jak rozmawiać z psem” 
cel: 
1. kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki 
filmowej 
2. integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej; 
- wycieczka do Zagrody Żubrów w Pszczynie oraz Parku Trampolin 
GOjump w Bielsku- Białej; 
- wyjście do kina Cinema City Punkt 44 na film „Skarb Mikołajka” 
cel: 
1. kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki 
filmowej 
2. integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. 
 

8. 5a - warsztaty ekologiczne – Rajcza (3 dni); 
- wyjście do Laserhous – Laserowy Paintball.  
 

9. 5b - warsztaty ekologiczne – Rajcza (3 dni); 
- wyjście do kręgielni Renoma. 
 

10. 7a - wyjście do kręgielni Renoma. 
 

11. 7b - warsztaty ekologiczne – Rajcza (3 dni); 
- wyjście do kręgielni Renoma. 
 

12. 7c - wyjście do Multikina w Katowicach na film „Shang-Chi i legenda 
dziesięciu pierścieni”.  
 

13. 8a - wycieczka do Oświęcimia: Muzeum Auschwitz – Birkenau;  
- wyjazd do Pałacu Młodzieży w Katowicach na spektakl profilaktyczny 
„My dzieci z dworca ZOO”; 
- wyjście do Zespołu Szkół Cogito – Dni Otwarte; 
- wyjście do ZSTiO Meritum – Dni Otwarte; 
- wyjście do kręgielni Renoma; 
- wyjazd do Teatru w Zabrzu na spektakl „Dziady”. 
 

14. 8b - wycieczka do Oświęcimia: Muzeum Auschwitz – Birkenau; 
- wyjście do kręgielni Renoma (cel  - integracja klasy po pandemii); 
- wyjazd do Pałacu Młodzieży w Katowicach na spektakl profilaktyczny  
„My dzieci z dworca ZOO”; 



- wyjście do Zespołu Szkół Cogito – Dni Otwarte; 
- wyjście do I Liceum im. J. Śniadeckiego - Dni Otwarte; 
- wyjście do ZSTiO Meritum - Dni Otwarte; 
- wyjazd do Teatru w Zabrzu na spektakl „Dziady”. 

 


