Już po raz 8 uczniowie Gimnazjum w Jastkowie wyjechali na „Zieloną Szkołę”.
6 czerwca, o godzinie siódmej rozpoczęliśmy naszą wyprawę. Podróż była długa, ale
podczas niej dowiedzieliśmy się dużo o miejscach które zwiedzimy.
Pierwszy przystanek to Paryż stolica Francji, kraj zakochanych i Wieża Eiffla,
Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Centrum Pompidou, piękna katedra Notre Dame oraz
most Pont Neuf. Zaskoczeniem, ale i miłą niespodzianką było spotkanie Królowej
Wielkiej Brytanii, która akurat siódmego czerwca składała wizytę we Francji.
Szczególnie oczekiwanym punktem wycieczki był rejs po Sekwanie. Niezapomniane
wrażenia.
Kolejny dzień spędziliśmy w autokarze z przerwą na relaksujący spacer po
Carcassonne - małym i cudownym miasteczku na południu Francji.
Czwartego dnia plażowanie i wypoczynek nad wybrzeżem Costa Brava.
Krajobrazy tak piękne, że trudno je opisać, coś wspaniałego i niepowtarzalnego.
Piękne drzewa w stylu bonsai i klify nadawały całemu wybrzeżu uroku.
Kolejny przystanek to Barcelona. Wizyta na Stadionie Camp Nou – FC
Barcelony to dla fanów tego klubu fantastyczne przeżycie. Zwiedziliśmy też Bazylikę
Sagrada Familia, Park Guell, Casa Mile, Casa Batllo i na koniec spacer po słynnej
ulicy Ramblas.
Szósty dzień należał do Girony - miasta położonego niedaleko Lloret de Mar.
Zwiedziliśmy łaźnie arabskie, dzielnicę żydowską, katedrę Sant Feliu i Pałac
Agullana. Czas szybko mija. Jeszcze ostatnie plażowanie i odwrót, podróż do
Niemiec.
W Niemczech spędziliśmy cały dzień w Europa Park. Jest to największy
w Europie park rozrywki z rollercoaster. Ostatniego dnia spacerowaliśmy po mieście
Drezno po czym wyjechaliśmy w kierunku domu.
Do Polski dotarliśmy 15 czerwca. Wrażenia na długo pozostaną w naszej
pamięci. Była to trzecia moja zielona szkoła, na którą pojechałam i przyznaję,
że jestem bardzo zadowolona. Pomimo, że byliśmy na wycieczce, nie odpoczęliśmy
całkiem od nauki. Mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy miejsca, o których
wcześniej tylko czytaliśmy. Osobiste doświadczenia mocniej zapadają w pamięć.
Poznaliśmy też literaturę, historię i kulturę Francji, Hiszpanii i Niemiec. Ćwiczyliśmy
posługiwanie się językiem angielskim i niemieckim. Zaskoczeni byliśmy jak wiele
łączy nas Polaków z Francją i Hiszpanią. Jak wielu wielkich Polaków tam przebywało
w różnych okresach historii.
Zachęcam wszystkich niezdecydowanych. Jedźcie na zieloną szkołę!
To cudowna frajda połączona z integracją i nauką.
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