WYCIECZKA DO MIKOSZEWA
W dniach od 15 do 19 maja dwadzieścia osób z klas drugich naszej Szkoły wraz z dwiema
opiekunkami pojechało na wycieczkę do Mikoszewa finansowaną w ramach projektu

„Z kluczem w przyszłość”.
Przeżyliśmy naprawdę wiele wspaniałych, wspólnych chwil.

Pierwszego dnia, kiedy przyjechaliśmy na miejsce do w ośrodka „SOLAR”,po rozlokowaniu
się w pensjonacie poszliśmy na wycieczkę oznakowaną ścieżką edukacyjną do Rezerwatu
Ptactwa Wodnego „Mewia-Łacha”. Obejrzeliśmy ptaki rezerwatu, foki i morświny oraz ssaki
Bałtyku goszczące na mikoszewskiej plaży. Zapoznaliśmy się z roślinnością wydm, ochroną
przyrody oraz zagrożeniami czystości wód Bałtyku. Poznaliśmy tajniki pracy z bursztynem
i dowiedzieliśmy się o jego właściwościach na zajęciach pt: „ZŁOTO NASZEGO BAŁTYKU’’.
Musimy przyznać tamtejsze lasy i krajobrazy są przepiękne.

Kolejnego dnia wybraliśmy się na całodniową wycieczkę po Mierzei Wiślanej.
Odwiedziliśmy park krajobrazowy, zwiedziliśmy Kąty Rybackie i Sztutowo. Byliśmy także w
Krynicy Morskiej, wspinaliśmy się na wysoka latarnię morską, ale było warto – widok był
niesamowity. Uczyliśmy się splatania węzłów żeglarskich oraz oglądaliśmy zabytkowe
statki. Poznawaliśmy również nowe dla części z nas nieznane gatunki ryb.

Przedpołudnie trzeciego spędziliśmy na zajęciach sportowych i integracyjnych. Nie
ukrywamy, że naszym Paniom te atrakcje również się podobały! Później wybraliśmy się na
bieg terenowy z kompasami i GPS po tamtejszych lasach.

Następnego dnia naszej wycieczki pojechaliśmy z ornitologiem do Rezerwatu Kormoranów
w Kątach Rybackich. Widzieliśmy całe masy tych ptaków i ich ogromne siedlisko, uwierzcie
warte zobaczenia! Tego samego dnia bardzo miła pani przeprowadziła nam zajęcia
z radzenia sobie ze stresem lub złością połączone z treningiem relaksacyjnym. Późna nocą
wybraliśmy się na nocne poszukiwania bursztynów za pomocą lamp ultrafioletowych.

Piątego i ostatniego dnia naszej wycieczki wybraliśmy się wspólnie nad morze, aby pograć
w
siatkówkę
i
chociaż
chwilę
zamoczyć
nogi
w
wodzie
Bałtyku.
Przez cały wyjazd pogoda była wspaniała, więc nie zmarnowaliśmy ani jednego dnia.
Uczyliśmy się inaczej niż w szkole – poprzez obserwacje i badania.
Uczestnicy i uczestniczki projektu naukowo – badawczego
„ Poznaję mój świat, czyli bliżej biologii”

