
Nasza szkoła jak co roku organizuje półkolonie letnie, które odbywają się w terminie od 29 czerwca do 10 lipca 

2015 r.  

Zajęcia na półkoloniach codziennie odbywają się od godziny 8:30 do godziny 14:30, za wyjątkiem dnia 

10.07.2015 r. Godziny zajęć dnia 10.07.2015 r. – od 9:00 do godziny 13:30. 

Poniżej przedstawiamy plan półkolonii: 

29.06.2015 r. 
8:30 – zajęcia organizacyjne:  przywitanie uczestników i podzielenie na grupy, zapoznanie z wychowawcami, 
przedstawienie regulaminów, praw i obowiązków uczestników 
9:00 – śniadanie 
w przypadku pogody: 9:30 – zajęcia krajoznawczo-turystyczne – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do 
Kopca Wyzwolenia, spacer do Radzionkowa na Księżą Górę, gry i zabawy na świeżym powietrzu 
w przypadku niepogody 9:30 – zajęcia świetlicowe, zajęcia artystyczne – z papierem, klejem, nożyczkami, 
kredkami, farbkami, itp., zajęcia w sali zabaw, zajęcia informatyczne, zajęcia sportowe, opcjonalnie krótki 
spacer po Brzezinach 
 
Obiad około 13:30/14:00 
 
30.06.2015 r. 
8:35 – śniadanie 
9:30/10:00– przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Bytomia do Cinema City w Agorze 
możliwe godziny seansów: 10:00, 11:00 lub 12:00 - pobyt na seansie filmowym w kinie.  
Oglądana bajka: „Minionki – część 3” 
 
Powrót na obiad około 13:30/14:30 
 
01.07.2015 r. 
9:00 – śniadanie 
10:30 – przejazd autokarem do Gliwic 
11:30 – 13:00 – zwiedzanie Muzeum w Gliwicach – Zabytkowa Radiostacja, film edukacyjny, spacer po 
pobliskim parku 
 
Powrót na obiad około 13:30/14:00 
 
02.07.2015 r. 
8:35 – śniadanie 
w przypadku pogody: 9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej na Osiedle Wieczorka na basen otwarty 
MOSiR 
w przypadku niepogody: 9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Siemianowic Śląskich 
(Michałkowice) na basen kryty „Kompleks Michał” 
10:00 – 12:00 – pobyt na basenie, zajęcia sportowe: gry i zabawy wodne, nauka pływania 
 
Powrót na obiad około 13:30/14:00 
 
03.07.2015 r. 
8:45 – śniadanie 
9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Świerklańca  
10:30 - 12:30 – pobyt w Bawilandii „Ogród Śląski” + zajęcia krajoznawczo-turystyczne: zapoznanie z historią i 
zabytkami Świerklańca (pałac w Świerklańcu i rzeźby Emmanuela Fremieta), poznanie letniej flory i fauny 
Świerklańca, pobyt w Mini Zoo w Świerklańcu, spacer po Parku w Świerklańcu i nad Zalewem Świerklanieckim, 
gry i zabawy na świeżym powietrzu (plac zabaw w Świerklańcu) 
 
Powrót na obiad około 13:30/14:00 
 
 



06.07.2015 r. 
8:35 – śniadanie 
9:00 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Parku w Chorzowie.  
9:30 – 10:00 – spacer w kierunku Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie 
10:00 – 13:00 - zwiedzanie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie , zajęcia sportowo – 
rekreacyjne: gry i zabawy na świeżym powietrzu w Chorzowie, zapoznanie z historią i zabytkami skansenu 
 
Powrót na obiad około 13:30/14:00 
 
07.07.2015 r. 
8:35 – śniadanie 
9:00 – 11:00 – gry i zabawy świetlicowe, zajęcia informatyczne, zajęcia sportowe, itp. 
11:00 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Katowic 
12:00 – 14:30 – zwiedzanie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, udział w warsztatach plastycznych 
 
Powrót do szkoły około 15:30 – rozejście się uczestników do domów  
 
08.07.2015 r. 
8:35 – śniadanie 
9:00 – 10:00 – przejazd autokarem do Rud Raciborskich 
10:30 – 12:00 – zwiedzanie zabytkowego parku przy Opactwie: Zabytkowy Zespół Klasztorno-Pałacowy 
Cystersów, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, poznanie historii Rud Raciborskich 
12:00 – 12:30 – przejazd do Muzeum Kolejnictwa w Rudach Raciborskich 
12:30 – 13:00 – zwiedzanie muzeum – Zabytkowa Stacja Kolejowa + Park Maszyn Kolejowych 
Powrót do szkoły około 14:00/14:30 
 
13:00 – 14:30 w przypadku pogody, brak obiadu, zamiast tego ognisko i pieczenie kiełbasek i powrót do 
szkoły około 15:30 – rozejście się uczestników do domów  
 
09.07.2015 r. 
8:35 – śniadanie 
w przypadku pogody: 9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej na Osiedle Wieczorka na basen otwarty 
MOSiR 
w przypadku niepogody: 9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Siemianowic Śląskich 
(Michałkowice) na basen kryty „Kompleks Michał” 
10:00 – 12:00 – pobyt na basenie, zajęcia sportowe: gry i zabawy wodne, nauka pływania 
 
Powrót na obiad około 13:30/14:00 
 
10.07.2015 r. 
9:00 – powitanie uczestników  
9:30 – 11:30 – półkolonijny turniej sportowy, gry i zabawy sportowe 
11:30 – 13:15 – dyskoteka pożegnalna 
13:30 – podsumowanie półkolonii, pożegnanie i rozejście się uczestników do domów 

 
 
Program może ulec zmianie ze względu na aurę, ewentualne zmiany czasów wejść do wymienionych 
placówek oraz przez czynniki losowe, za co organizatorzy wypoczynku nie ponoszą odpowiedzialności. 
 
 

 


