
AKCJA – „LATO W SZKOLE 2017” 
TYDZIE Ń I 

WYCHOWAWCA  –p. Barbara Rakowska i p. Katarzyna Rzepka 
Kierownik – p. Ewelina Kołodziejczyk 

Ze względu na ewentualne wyjścia poza teren szkoły określamy najpóźniejszą godzinę przyj ścia na zajęcia i najwcześniejszą godzinę 
opuszczenia zajęć: 

8.00 – 9.30 – dotarcie ( dowiezienie ) uczniów do szkoły na zajęcia, 
14.00 – 16.00 – odbieranie uczniów ( opuszczanie przez uczniów szkoły ). 

 
 

Poniedziałek 
26.06.2017 

Wtorek 
27.06.2017 

Środa 
28.06.2017 

Czwartek 
29.06.2017 

Piątek 
30.06.2017 

Muzeum Archeologiczne 
(ul. Senacka)  
 
 
- spacer po Plantach; 
- zwiedzanie z 
przewodnikiem wystawy  
„ Pradzieje” 
Godz. 11.00 – 12.00 
 
-warsztaty „ Z 
pieniądzem przez wieki” 
Godz. 12.00 – 12.45 

Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha 
( ul. Konopnickiej) 
 
Warsztaty: 
- origami 
- kaligrafia  
- Japońska niespodzianka  
( pokazy) 
Godz. 11.00 – 12.30  
 
 

Kino Kika 
(ul. Krasickiego 18) 
 
 
Projekcja filmu 
„ Biuro 
detektywistyczne 
Lassego i Mai „– cykl 
STELLA NOSTRA 
Godz. 11.00 – 12.15 
 
 
 

Ogród Doświadczeń 
(al. Pokoju) 
 
 
- zwiedzanie Ogrodu 
Doświadczeń 
- zabawy w Ogrodzie 
 
godz. 10.45 – 13.15 
 
 

Ogród Zoologiczny w 
Krakowie 
 
 
- zwiedzanie ZOO  
- posiłek w Lasku 
Wolskim 
 
 
 

Potrzebne będą: 
- bilet wstępu 5 zł, 
- kieszonkowe 
 
 
 
 
Zbiórka godz. 9.15 
Wyj ście godz. 9.30 
Powrót ok. 14.00 – 14.30 

Potrzebne będą: 
-bilet wstępu 10 – 15 zł 
(300 zł grupa) 
- kieszonkowe 
 
 
 
Zbiórka godz. 9.45 
Wyj ście godz. 10.00 
Powrót ok. 14.00 – 14.30 

Potrzebne będą: 
- bilet wstępu 10 zł 
- kieszonkowe 
 
 
 
 
Zbiórka godz. 9.30 
Wyj ście godz. 9.45 
Powrót do szkoły ok.  
14.30 ,15.00 

 

Potrzebne będą: 
- bilet wstępu 8 zł 
- kieszonkowe 
 
 
 
 
Zbiórka godz. 9.15 
Wyj ście godz. 9.30 
Powrót ok. 14.30 – 15.00 
 

Potrzebne będą: 
- bilet wstępu 10 zł 
- odpowiednie obuwie, 
nakrycie głowy, kanapki i 
picie 
- kieszonkowe 
 
Wyj ście godz.9.45 
Powrót do szkoły ok. 15.00 

 
 



AKCJA – „LATO W SZKOLE 2017” 
TYDZIE Ń II 

WYCHOWAWCA  – p. Ewelina Kołodziejczyk p. Barbara Rakowska 
05.07.2017 r. p. J. Ślązak 

Kierownik wypoczynku – p.  Katarzyna Rzepka 
Ze względu na ewentualne wyjścia poza teren szkoły określamy najpóźniejszą godzinę przyj ścia na zajęcia i najwcześniejszą godzinę opuszczenia 

zajęć: 
8.00 – 9.30 – dotarcie ( dowiezienie ) uczniów do szkoły na zajęcia, 

14.00 – 16.00 – odbieranie uczniów ( opuszczanie przez uczniów szkoły). 
 

Poniedziałek 
03.07.2017 

Wtorek 
04.07.2017 

Środa 
05.07.2017 

Czwartek 
06.07.2017 

Piątek 
07.07.2017 

 Klub Awatar  
(ul. Centralna 51) 
 
 
- zajęcia pod okiem 
instruktorów na ściankach 
wspinaczkowych  w strefie dla 
dzieci FunClimb – specjalny 
system asekuracyjny dla dzieci 
z magnetycznymi hamulcami 
- zajęcia po 1 gdz. w dwóch 
grupach 

Kopiec Piłsudskiego 
 
 
 
- spacer Laskiem Wolskim 
od al. Kasztanowej 
- oglądnie panoramy 
Krakowa 
- piknik 
- gry i zabawy na 
powietrzu 
 

Muzeum Narodowe w 
Krakowie – Oddział 
Sukiennice 
 
Warsztaty : 
Jak Cię widzą 
…sztuka 
portretowania. 
godz. 12:00 
- spacer, lody 
 

Wzgórze Królewskie 
 
 
 
Wawel -  
-zwiedzanie Dzwonu 
Zygmunta 
- spacer po Dziedzińcu 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty Ceramiczne              
„ Mali twórcy”  
(ul. Kopernika 9) 
 
Warsztaty – ceramika w glinie  
godz.11:00 -12:00 
 
(wykonane przez uczestników 
prace w glinie zostaną wypalone 
przez prowadzących i 
dostarczone do szkoły w 
terminie późniejszym) 

Potrzebne będą: 
- bilet wstępu max. 25 zł  (cena 
uzależniona jest od ilości osób) 
- 2 bilety ulgowe godzinne 
 
 
 
Wyj ście ze szkoły: 9:45 
Planowany powrót ok. godz. 
14:30 

Potrzebne będą: 
  - 2 bilety ulgowe godzinne 
- wygodne obuwie, mały 
kocyk lub ręczniczek do 
siedzenia, czapka z 
daszkiem, coś do 
przegryzienia 
 
Wyj ście ze szkoły ok. godz. 
10:00 
Planowany powrót do 
godz. 15:00 

Potrzebne będą: 
- bilet wstępu 10 zł; 
- 2 bilety ulgowe 20 
min; 
- kieszonkowe 
 
 
Wyj ście ok. 10.00 
Powrót ok. 14.00 – 
14.30 
 
                 

Potrzebne będą: 
- bilet wstępu ok. 7 zł  
- 2 bilety ulgowe 
godzinne 
 
 
 
Zbiórka godz. 9.45 
Powrót ok. godz.   14.30 
 
 
 

Potrzebne będą: 
- opłata za zajęcia16 zł 
   - 2 bilety ulgowe 40 min                  
 
 
 
 
Zbiórka godz. 9:30 
Wyj ście godz. 10:00 



 
AKCJA „ LATO W SZKOLE 2017” 

TYDZIE Ń III 
WYCHOWAWCA  – p. Barbara Rakowska 

Kierownik wypoczynku – p. Małgorzata Kordyl 
Ze względu na ewentualne wyjścia poza teren szkoły określamy najpóźniejszą godzinę przyj ścia na zajęcia i najwcześniejszą godzinę 

opuszczenia zajęć: 
8.00 – 9.30 – dotarcie ( dowiezienie ) uczniów do szkoły na zajęcia, 

14.00 – 16.00 – odbieranie uczniów ( opuszczanie przez uczniów szkoły). 
 
 
Poniedziałek 
10.07.2017 

Wtorek 
11.07.2017 

Środa 
12.07.2017 

Czwartek 
13.07.2017 

Piątek 
14.07.2017 

Manufaktura Cukierków 
(ul. Grodzka 38) 
 
 
Warsztaty karmelarskie 
– każdy uczestnik 
wykonuje własnoręcznie 
lizaka, uczestniczy w 
pokazie produkcji 
cukierków. 
 
 
 
 

Rynek Główny 
 
 
 
Praca z mapą: 
poznawanie topografii 
Rynku.  
 
 
- w międzyczasie udamy 
się na lody 
 
 
 

Ogród Botaniczny  
(ul. M. Kopernika 27) 
 
 
- zwiedzanie ogrodu 
 
 
-zabawy ruchowe na 
boisku szkolnym. 
 
 
 
 
 

Rynek Główny – Kamienice – co 
tu się wydarzyło? 
Pod Śpiewającą Żabą,ul. 
Piłsudskiego 26 
Pod Murzynami, ul. Floriańska 1 
Dom Pod Rakiem, ul. Szpitalna 30 
Pod Kotwicą ,ul. Szpitalna 7 
Szara Kamienica , ul. Rynek 
Główny 6 
 
 
Po powrocie: 
- zajęcia plastyczne 
- gra w szachy 

Muzeum Figur 
Woskowych 
(Rynek Główny 34) 

 

 

 

 

 
 
 

 
Potrzebne będą: 
- bilet wstępu 15 zl 
- 2 bilety ulgowe 
godzinne 

 
Potrzebne będą: 
- kieszonkowe 
- 2 bilety ulgowe 
godzinne 
 

 
Potrzebne będą: 
- bilet wstępu 4zł  
- 2 bilety ulgowe 
godzinne. 
 
Zbiórka godz. 9.30 
Wyj ście godz. 9.45 
Powrót ok. 15.00 

 
Potrzebne będą: 
- 2 bilety ulgowe godz.  

 
Potrzebne będą: 
- bilet wstępu 10 zł 
- 2 bilety ulgowe 
godzinne 



 
AKCJA „ LATO W SZKOLE 2017” 

TYDZIE Ń IV 
WYCHOWAWCA  –p. Małgorzata Kordyl 
Kierownik wypoczynku – p. Barbara Rakowska 

Ze względu na ewentualne wyjścia poza teren szkoły określamy najpóźniejszą godzinę przyj ścia na zajęcia i najwcześniejszą godzinę 
opuszczenia zajęć: 

8.00 – 9.30 – dotarcie ( dowiezienie ) uczniów do szkoły na zajęcia, 
14.00 – 16.00 – odbieranie uczniów ( opuszczanie przez uczniów szkoły ).  

 
 
Poniedziałek 
17.07.2017 

Wtorek 
18.07.2017 

Środa 
19.07.2017 

Czwartek 
20.07.2017 

Piątek 
21.07.2017 

Klockoland 
(ul. Mikołajska 13) 
 
 
 
 
Warsztaty interaktywne 
Sala interaktywna 
 
 
 

Wioski Świata – Park 
Edukacji Globalnej 
 
 
 
 
Warsztaty: „ W Ameryce 
Północnej” 
Indiańska Wioska 
 
 

Park Jordana 
 
 
 
 
 
- gry i zabawy 
 
 
 
 

Kino – Cinema City 
Bonarka 
 
 
 
 
Projekcja filmu 
 
 
 
 

Ośrodek Sportu i 
Rekreacji „Kolna” 
(ul. Kolna 2) 
 
 
 
Zajęcia na basenie 
 
 
 

 
 
 
Potrzebne będą: 
- bilet wstępu 22 zł 
- 2 bilety ulgowe 
godzinne 

 
 
 
Potrzebne będą: 
- 15 zł + 10 zł zwiedzanie 
- 2 bilety 40 minutowe 
 

 
 
 
Potrzebne będą: 
- 2 bilety ulgowe 40 min 
 
 
Powrót ok. 15.00 
 

 
 
 
Potrzebne będą: 
- bilet 13 zl 
- 2 bilety ulgowe godz.  
 

 
 
 
Potrzebne będą: 
- strój kąpielowy, 
ręcznik, klapki, czepek 
 
- 2 bilety ulgowe 20 min 
- bilet wstępu 7 zł 
 
 

 


