Wycieczka do Torunia
21 kwietnia 2018r. uczniowie

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie

uczestniczyli w wycieczce do Torunia, w zajęciach zorganizowanych w ramach Toruńskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki.
W pierwszej kolejności uczniowie udali się do Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie obejrzeli
wystawę „Toruń, Polska i Europa na przestrzeni wieków w zbiorach toruńskich
kolekcjonerów”. Ekspozycja prezentowała mapy i atlasy, pocztówki, zdjęcia, dokumenty,
przewodniki oraz inne obiekty kolekcjonerskie ukazujące piękno grodu Kopernika, regionu
i wybranych miejsc w Europie na przestrzeni dziejów od XVII do XX w.
Następny punkt wycieczki to Wydział Chemii na UMK, gdzie uczniowie podczas warsztatów
„Zaginanie czasoprzestrzeni - zabawa z chemią!” osobiście wykonywali szereg
eksperymentów chemicznych. Uczestnicy mogli również

obserwować

przeprowadzone

efektowne doświadczenia w formie pokazów.
„Podróż w czasie od alchemii do mikroskopu elektronowego” to kolejne warsztaty,
w których uczestniczyli nasi uczniowie. Uczestnicy obserwowali przeprowadzanie destylacji
i ekstrakcji metodą stosowaną w alchemii i przy użyciu współczesnej aparatury, próbując
identyfikować produkty. W pracowni mikroskopowej zapoznali się z nowoczesnymi
technikami identyfikacji przy zastosowaniu mikroskopu elektronowego.
Kolejnym punktem naszej wycieczki był „Pokaz mody - dawne ubiory”. W ramach pokazu
zostały zaprezentowane zmiany zachodzące w stylistyce ubiorów na przestrzeni wieków,
począwszy od epok kamienia, brązu i żelaza, poprzez wczesne i późne średniowiecze, aż po
czasy nowożytne.
Wiele radości sprawiło uczniom przejście „Średniowieczną ulicą”, kiedy mogli podziwiać
zabawne scenki odtworzone w zaułku Pod Krzywą Wieżą przebrani w dawne stroje
inscenizatorzy. Wśród osób spacerujących po ulicy spotkaliśmy dostojnych rajców, bogatych
kupców, pobożnych zakonników, pojedynkujących się rycerzy, sprytnego rzezimieszka, złą
wiedźmę i obrotne przekupki. Przy swych warsztatach rzemieślnicy przedstawili tajniki
dawnych zawodów.
Ostatnim punktem wycieczki był udział w imprezie plenerowej „Co spłoszyło salamandrę?”
Nasi uczniowie w Ogrodzie Zoobotanicznym uczestniczyli w grze na wielkiej "planszy"
będącej terenem całego ogrodu. Mogli wejść w miejsca niedostępne na co dzień, zobaczyć
dziwaczne rośliny, spotkać zaskakujące zwierzęta. A wszystko to w grze, której celem było
odnalezienie zwierzęcia, które spłoszyło salamandrę. Na sam koniec uczniowie spędzili mile

czas

podziwiając zwierzęta, zamieszkujące we wspomnianym ogrodzie. Był to czas

obserwacji i czerpania pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą.
Wycieczka była bardzo udana. Uczniowie zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i przepełnieni
wrażeniami wrócili do Ślesina. Dzięki wycieczce wzbogacili swoją wiedzę i doświadczenie.
Wyjazd zorganizowały p. Małgorzata Degórska – Antczak i p. Magdalena Fąk

