Wiosenne wycieczki turystów SP – 1
Nowa Sól
Zaproszenie na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze
W maju wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do Nowej Soli. Obie strony - tj.
z Zielonej Góry do Nowej Soli i z powrotem - pokonaliśmy polskimi kolejami. Na
miejscu zwiedzaliśmy to lubuskie miasto pieszo. Podziwialiśmy zabytkowe kamieniczki
na trasie do Muzeum w Nowej Soli, który też mieści się zabytkowej budowli. Jest to
neorenesansowa willa, zbudowana w końcu XIX wieku przez właściciela nowosolskiej
fabryki nici, Aleksandra Gruschwitza. Krótka prelekcja na miejscu, a następnie
zwiedzanie działów Muzeum: historycznego, przyrodniczego. Chłopców najbardziej
zainteresowała pokaźna kolekcja militariów- czyli kolekcja broni palnej, artyleryjskiej z
XVIII-XX wieku, broni białej i drzewcowej. W części przyrodniczej, która liczy sobie
ok. 1360 eksponatów poznaliśmy faunę i florę nadodrzańską. Na wspomnienie zasługuje
fakt, że wszystkie prezentowane tam okazy zwierząt nie są myśliwskimi trofeami, ale
efektem naturalnej selekcji.
W dalszej części wycieczki udaliśmy się na unikalny w skali europejskiej
ruchomy most z podnoszonym przęsłem przy ulicy Portowej. A następnie do Parku
Krasnala, który słynie z największej figury krasnala na świecie. Krasnal Soluś mierzy
sobie 541 cm wysokości i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnesa.
W Parku nie było końca zabawom. Gdyby nie to , że w maju otwarto w Nowej
Soli Park Fizyki - nie udałoby się nam wyciągnąć stamtąd - zafascynowanych tym
miejscem dzieci.
Park Fizyki też nie zawiódł naszych oczekiwań. Nauka i zabawa to niezwykle
atrakcyjna mieszanka. Na 4 ha Parku znajduje się ok. 47 interaktywnych urządzeń
edukacyjnych, które swym działaniem potwierdzają wybrane prawa oraz zjawiska
fizyczne wraz z tablicami informacyjnymi. Każdy mógł przeprowadzić doświadczenie z
zakresu mechaniki, akustyki hydrostatyki czy optyki. Tam fizyka przestaje być trudnym
przedmiotem.
Myślę, że wycieczki do Nowej Soli na trwałe wpiszą się w program wędrówek
turystów SP- 1 po naszej Małej Ojczyźnie. Fotorelacja z imprezy poniżej.

Muzeum W Nowej Soli. Dział Przyrodniczy.

Soluś z żoną.

W Parku Fizyki

Zaproszenie na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka
Zapraszamy na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do Ogrodu Botanicznego
w Zielonej Górze w sobotę 09.06.2018r. Tam poznamy jego historię, okazy przyrodnicze
i inne atrakcje. Zbiórka przy SP- 1 w Zielonej Górze o godz. 9.00. Planowany powrót ok.
godz. 13. 30. Zabieramy ze sobą II śniadanie, wodę do picia, kieszonkowe na naturalne
lody lub inne zdrowe przysmaki oraz dobry humor. Zapisy w świetlicy szkolnej do
czwartku 07.06.2018r. Opłata za wejście grupowe do ogrodu 1 zł od osoby.
Organizatorzy : nauczyciele B.Waszczyk, J.Szumilas

