Wycieczka do Lublina

Dnia 24 października odbyła się wycieczka szkolna do Lublina. W wycieczce udział wzięli
niemal wszyscy uczniowie z klas 0-VII oraz jedna mała, dzielna przedszkolanka – łącznie 48
uczestników.

Uczniowie oglądali Stadion Arena Lublin – pan przewodnik pokazał nam miejsca
niedostępne zwykłym kibicom – salę konferencyjną, lożę prezydencką, szatnię piłkarzy
(uczniowie mogli poleżeć na łóżkach do masażu), trybuny zarówno te dla kibiców jak
i dziennikarzy. Zwiedzanie połączone było z ciekawymi opowieściami pana przewodnika. Na
koniec uczniowie mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami sportowymi
związanymi z Lublinem i Polską oglądając Muzeum Sportu. Po intensywnym zwiedzaniu Areny
wybraliśmy się do Galerii Plaza na seans w kinie Cinema City. Młodsi uczestnicy obejrzeli
animację „Emotki”, która dostarczyła wiele śmiechu i pokazała, jak ważne w naszym życiu są
emocje i towarzyszące im emotikony:D. Starszaki obejrzały polski film familijny „Tarapaty”.
Ostatnim punktem wycieczki było oglądanie największej w Polsce wystawy Lego i możliwość
zabawy klockami. Największe wrażenie zrobił na uczniach wykonany z miliona klocków Air
Force One, czyli samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Samolot wykonany jest
w skali 1:7. Ma prawie 11 metrów długości, niemal 10 metrów rozpiętości skrzydeł i blisko 3
metry wysokości. Niektórzy zrobili sobie zdjęcie z Lewandowskim (nieważne, ze
skonstruowanym z klocków lego). Pasjonaci Star Wars mogli obejrzeć swoich ulubionych
bohaterów i ich pojazdy kosmiczne. Oprócz świata bajek uczniowie mogli również zapoznać się
z Human Body, czyli nietypową lekcją biologii – modelami ciała człowieka i poszczególnych
jego części (szkielet, serce, układ pokarmowy, mózg). Oprócz lekcji biologii można też było
odbyć lekcję historii – budowle obrazujące stan wojenny, kolej i dworce w Polsce, Pałac Kultury
i Nauki, bitwę z czasów II wojny światowej. Wycieczka dostarczyła wielu wrażeń. Uczestnikom
należy się pochwała za bardzo dobre zachowanie i wsparcie w opiece nad młodszymi
uczestnikami wycieczki. Podziękowanie należy się również paniom, które pełniły rolę
opiekunów: p. Dorocie, p. Marioli, p. Monice, p. Agnieszce i p. Justynie. Mamy nadzieje, że to
początek wycieczkowych wojaży w tym roku szkolnym.
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