
SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI 
kl. III

trasą Bałtów – Ujazdów – Kurozwęki 
- Pacanów – Chęciny - Kielce

21 - 23.09.2015 r.  
kl. III a, b, c

W dniach  21-23.09.2015  roku  odbyła
się  3  –  dniowa  wycieczka  do  Gór
Świętokrzyskich i okolic. Udział niej w wzięli
uczniowie z wszystkich klas trzecich a, b i c.  
Pierwszego  dnia  byliśmy  w  Bałtowskim  Kompleksie  Turystycznym.  Schoolbusami

zwiedzaliśmy  Zwierzyniec  Górny.  Widzieliśmy  tam
strusie,  lamy,  kuce  szetlandzkie,  muflony,  daniele,
wielbłądy i  wiele  innych zwierząt  żyjących na  otwartej
przestrzeni. W Zwierzyńcu Dolnym podziwialiśmy przede
wszystkim  różne  gatunki  ptaków  oraz  małpki  makaki.
Następnie  spacerowaliśmy  po  JuraParku  w  Bałtowie,
gdzie  oglądaliśmy  modele
dinozaurów w ich naturalnej
wielkości.  Bawiliśmy
w  paleontologów  próbując
odkopać  szkielety

Tyranozaura  i  Welociraptora.  Natomiast
w  Prehistorycznym  Oceanarium  widzieliśmy
multimedlalny  podwodny  świat  z  ogromnymi  morskimi
gadami, które żyły na Ziemi tysiące lat temu. Nie zabrakło oczywiście czasu na zakup
pamiątek. 

Drugiego  dnia  byliśmy  w  ruinach  zamku  Krzyżtopór  w  Ujeździe,  który  jest
wyjątkowym  zabytkiem  klasy  międzynarodowej.  Widzieliśmy  tam  napisy,  które



przetrwały ponad 400 lat. Następnie udaliśmy się do zespołu pałacowo – parkowego w
Kurozwękach.  Podziwialiśmy  tam  jedyne  w  Polsce  stado  bizonów  amerykańskich
i zwiedziliśmy Pałac Popielów, w którym w sali balowej zjedliśmy obiad. Na koniec
pojechaliśmy do Pacanowa do Europejskiego Centrum Bajki  im. Koziołka Matołka,
gdzie podróżowaliśmy wraz z przewodniczką wróżką po krainie bajek. 

Trzeciego dnia zanim ruszyliśmy w drogę powrotną do
Białegostoku  byliśmy  w  najpiękniejszej  jaskini  Gór
Świętokrzyskich  –  Jaskini  Raj.  Widzieliśmy  stalaktyty,
stalagmity  i  stalagnaty,  jeziorka  i  pola  ryżowe.  Poznaliśmy
historię jej odkrycia, dowiedzieliśmy się, jak powstały te formy
naciekowe oraz jak wyglądało tu życie wiele tysięcy lat temu.
Poczuliśmy  przez  chwilę,  jak  to  jest  naprawdę  w  ciemnej
jaskini. Zobaczyliśmy nietoperza i inne żyjące tutaj zwierzęta
oraz uruchomiliśmy naszą wyobraźnię, która pozwoliła w tych
formach o różnych, o oryginalnych kształtach dostrzec sylwetki
osób, zwierząt, rzeczy a nawet całe scenki. Na koniec zobaczyliśmy w Kielcach wykuty

w skale  Amfiteatr Kadzielnia. 
W  czasie  drogi  podziwialiśmy  z  okien

autokaru piękne widoki Gór Świętokrzyskich w
jesiennej szacie. Pogoda nam dopisała i humory
również.  Cała  wycieczka  przebiegła  w  miłej
i radosnej atmosferze. Była udana i dostarczyła
uczniom wielu przeżyć. 

                  


