WYSTAWA ORNITOLOGICZNA JUŻ OTWARTA
Po prawie dwóch miesiącach przygotowań 5 listopada
odbyła się uroczystość otwarcia wystawy
„SKRZYDLATE PIĘKNO”
Prezentujemy 105 gatunków dermoplastycznych okazów ptaków pochodzących
z różnych ekosystemów, ze wszystkich kontynentów z wyjątkiem Arktyki.
Zbiór zawiera imponującą kolekcję papug, ptaków wodno – błotnych, stepowych , górskich,
gatunki endemiczne oraz wymarłe.
Wszystkie okazy pochodzą z prywatnej kolekcji Pana Andrzeja Pająka (firma CHAMELEO
w Orzeszu), który od wielu lat współpracuje z działem przyrodniczym
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Kolekcja unikatowych biologicznie okazów jest prezentowana po raz pierwszy.
Plastyczny wystrój wystawy nawiązuje do naturalnych ekosystemów.
Dodatkowo wystawę wzbogaca kolekcja zdjęć fotografika ornitologa Pana Macieja Mikuły.
Zwiedzanie wystawy połączone jest z zajęciami warsztatowymi, których tematyka i forma
jest zgodna z podstawą programową przyrody, biologii i geografii.
Zajęcia prowadzą nauczyciele biologii i geografii wspomagani przez uczniów X LO.
Dla najmłodszych gości przygotowaliśmy skromne upominki niespodzianki.
Zwiedzanie wystawy i zajęcia warsztatowe trwają około 60 min.
Wystawa jest czynna od 14 listopada 2012 r. do 28 lutego 2013 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 9oo - 1500
ZSO nr 14 Gliwice ul Przedwiośnie 2
(dojazd autobusem linii 32, 702, 197, 259)

Zainteresowane placówki oświatowe prosimy o telefoniczne zgłaszanie grup celem
uzgodnienia terminu i godziny zwiedzania .
Sekretariat szkoły tel. 32 237 02 88
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Informacji na temat wystawy udzielają:
·

nauczyciel biologii – Alina Konior

·

nauczyciel biologii – Dagmara Knapik

·

nauczyciel geografii – Małgorzata Wilk

od 3 do 14 grudnia w godz. 16.00 - 19. 00 zapraszamy na wystawę wszystkich
zainteresowanych mieszkańców Sośnicy
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Minister Marek Michalak zwiedza wystawę "Skrzydlate Piękno"
Pan Minister Marek Michalak uczestniczył w Sympozjum Korczakowskim, które odbyło się
w naszej szkole.
Po obradach odwiedził wystawę "Skrzydlate Piękno".
Z zachwytem oglądał zgromadzone na niej ptaki i z zaciekawieniem wysłuchał ich historii.
Szczególną uwagę zwrócił na unikatowy okaz naszej kolekcji - sępa płowego,
który przywędrował na tereny Polski aż z Hiszpanii.
Pan Minister gratulował nam pomysłu, wpisał się również do naszej Księgi Gości.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli przyrody i biologii
28 listopada 2012 roku odbyła się w naszej szkole konferencja metodyczna dla nauczycieli
przyrody i biologii.
Tematem konferecji było "Wykorzystanie wystawy ornitologicznej na różnych poziomach
edukacyjnych".
Zaproszeni nauczyciele zwiedzili wystawę, wysłuchali prelekcji Pani Małgorzaty Wilk
i Pani Aliny Konior,
otrzymali również materiały edukacyjne.

Zwiedzanie wystawy "Skrzydlate Piękno"
Nasza wystawa cieszy się dużym powodzeniem. W pierwszej kolejności zwiedzili ją
uczniowie naszej szkoły.
Odbyły się tu lekcje geografii i biologii.
Przyjeżdżają do nas uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli z Gliwic i Sośnicy.
Dla każdej grupy wiekowej przygotowane są zajęcia, prezentacja multimedialna oraz zabawy
edukacyjne,
wszystko na bazie zwiedzanej wystawy.
Dla małych gości mamy również zabawy ruchowe i słodkie upominki.
Cieszymy się bardzo z tego, że wszystkim wystawa bardzo się podoba.
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