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Wśród wielu działań wychowawczych podejmowanych przez Zespół szkół Nr 1 
  w Kłodawie na stałe wpisała się forma wypoczynku letniego jaką  są Półkolonie. W dniach od
24.06 do 01.07.2009 r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Kłodawska Jedynka” zostały
zorganizowane Półkolonie pod hasłem
„Lato Młodych Tropicieli”. 
  
  Projekt współfinansowany był przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zdobył również
uznanie wśród sponsorów, między innymi: Kopalnię Soli „Kłodawa” w Kłodawie, Radę
Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1w Kłodawie i Stowarzyszenie „Kłodawska Jedynka”
  
  Uczestnikami wypoczynku była trzynastoosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 
  w Kłodawie, pod opieką pięciu nauczycielek ( p. Marioli Felczyńskiej, p. Beaty Jankowskiej,
p.Anny Mila, p.Beaty Szczerbiak, p.Małgorzty Górskiej ) oraz higienistki szkolnej – p.Urszuli
Ziółkowskiej – pod czujnym okiem Dyrekcji Szkoły ( dyrektor Beaty Kołuda, wicedyrektor Anny
Śliwka i wicedyrektor Wiesławy Michalak). Opiekunki pracowały w formie wolontariatu.
  Nad stroną kulinarną czuwały panie kucharki, które przygotowywały smakowite śniadania 
  i obiady.
  „Lato Młodych Tropicieli”- bo pod takim hasłem realizowany był program pracy 
  z dziećmi podczas półkolonii – wypełnione było licznymi atrakcjami i niezapomnianymi
przygodami.
  Nie zabrakło aspektu historycznego – rajd pieszy po Kłodawie pozwolił na poznanie śladów
historii Kłodawy ( zwiedzanie Ratusza Miejskiego, Cmentarza Niemieckiego, Cmentarza
Parafialnego, Kościoła Parafialnego  p.w. NMP).
  Po odbytym rajdzie uczestnicy z zapałem wrócili do szkoły aby zdobytą podczas wędrówki
wiedzę przekazać w formie plastycznej.
  Kolejnego dnia uczestnicy wypoczynku, jak przystało na prawdziwych tropicieli- poszukiwali
skarbu – świetnie się przy tym bawiąc.
  Zabawę rozpoczęli kierując się wcześniej opracowaną na tę okoliczność mapą. Poszukiwania
zakończyły się oczywiście sukcesem. 
  „Młodzi Tropiciele” najmilej wspominają wycieczkę do XIV wiecznego zamku oraz kąpiele w
basenie termalnym położonym u podnóża tegoż zamku w Uniejowie. Pani przewodnik, ubrana
w średniowieczny strój, oprowadzała grupę po zamku wraz z wejściem na basztę. 
  Nie mniej ciekawa była też wyprawa do Leśnictwa Kiejsze ( Nadleśnictwo Koło ), gdzie
koloniści podążali ścieżką przyrodniczo-leśną, podziwiając szkółkę leśną oraz staw.
  Rozpoznawali drzewa, owady, słowem – poszerzali wiedzę przyrodniczo-leśną w
bezpośrednim kontakcie z naturą. Odbyli również zajęcia w leśnej izbie edukacyjnej.
  Całość zakończono przy ognisku ( wraz z opiekunami i panem leśniczym) pieczeniem
kiełbasek, śpiewem piosenek turystycznych, których dzieci uczyły się podczas zajęć wokalnych
na półkoloniach.
  Ostatniego dnia „Młodzi Tropiciele” poznawali znaki topograficzne, znaki patrolowe i alfabet
Morse a .Uczyli się techniki rozkładania namiotu.
  Na zakończenie- po sutym obiedzie i deserze lodowym, wszyscy otrzymali certyfikat
uczestnictwa i nagrody.
  Dzieci z żalem pożegnały się z opiekunami i z pozostałymi uczestnikami Półkolonii.
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