Sprawozdanie z Wycieczki do Stralsundu oczami uczestnika - Adasia z VI klasy
W dniu 6 listopada 2015 roku uczniowie szkoły STSG
wraz ze swoimi opiekunami wybrali się na wycieczkę do
Stralsundu. Uczniowie mieli tam zobaczyć piękno starówki
wpisanej na listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody
UNESCO oraz Oceanarium, w którym można obejrzeć piękną
faunę i florę Bałtyku oraz okolic.
Program wycieczki rozpoczął się o godzinie 10.00,
przejeżdżając przez najdłuższy w Niemczech wiszący most
Rűgenbrűcke. Niedługo później uczniowie ze swoimi
nauczycielami wybrali się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie
starego miasta. Dzieci mogły zobaczyć m.in. Stary Rynek,
Kościół św. Mikołaja z charakterystycznymi dla stylu
gotyckiego łukami przyporowymi, Bramę Kűretor oraz
wzniesiony z XIV wieku Ratusz, będący jednym z
ważniejszych przykładów gotyku ceglanego.
Jednak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży było
zwiedzanie Oceanarium, będącego jedną z największych takich
placówek w północnej Europie. Na powierzchni 8700 m2
uczniowie mogli zobaczyć gatunki fauny i flory z akwenów
Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza Polarnego i
północnego Atlantyku. Wśród całej ekspozycji oceanarium,
uczniom najbardziej podobał się wybieg pingwinów

peruwiańskich, akwarium, w którym znajdują się koralowce,
ławice dorszy, belon, jesiotrów jak i również rekin i płaszczki
oraz Sala Giganci Mórz, w której odbywają się pokazy
multimedialne na leżakach.
Na zakończenie dzieci miały chwilę czasu wolnego ,by
kupić sobie pamiątki oraz skosztować lodów i shake’ów w
znajdującej się w oceanarium małej kawiarni.
Wycieczka była bardzo udana. Uczniowie nie sprawiali
żadnych problemów, a nauczyciele wraz uczniami dowiedzieli
się wielu ciekawych informacji na temat różnorodnej fauny i
flory Bałtyku i okolic oraz o samym mieście Stralsund. Miejmy
nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się równie ciekawa
wycieczka.
Kilka zdjęć z wycieczki :

Stary Rynek. W tle kościół św. Mikołaja
Oraz Ratusz.

Jedna z fontann na Rynku w Stralsundzie.

Brama Kűretor

Łuki przyporowe kościoła św. Mikołaja

Największe akwarium

Wybieg Pingwinów Peruwiańskich

Sala Giganci Mórz

