Szkolne koło morskie
„Mamertyni”

W naszej szkole działa koło morskie, którego głównym celem jest kształtowanie
świadomości morskiej wśród dzieci, rozwijanie zainteresowań tematyką morską, budzenie
więzi emocjonalnych z morzem oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru na wzór
znanych ludzi morza.

W zajęciach koła uczestniczą
uczniowie klas drugich
i trzecich, którzy w ciągu całego roku szkolnego pogłębiają swoją
wiedzę. Prowadzą dzienniki pokładowe, poznają życiorys Patrona
szkoły oraz jego twórczość poprzez słuchanie fragmentów książek.
Dowiadują się na jakich statkach pływał kapitan Borchardt, oglądają
pamiątki znajdujące się w szkolnej Izbie Morskiej.

Oprócz tego uczą się wiązać podstawowe węzły, uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi
ludźmi morza, przygotowują materiały do gazetki „Pokładowe Wieści z SP40”, wykonują
prace plastyczne, śpiewają piosenki o tematyce morskiej. Jednak przede wszystkim pogłębiają
swoją wiedzę poznając zwyczaje i ceremoniał morski: historię dzwonów okrętowych, tradycje
ubioru marynarskiego, niektóre przesądy morskie oraz prawidła życia okrętowego.

Na zdjęciu spotkanie
z Wojciechem Jońskim,
nurkiem Narodowego
Muzeum Morskiego
w Gdańsku

Wiele tematów związanych jest z Morzem Bałtyckim – jego położeniem, krajami
nadbałtyckimi, wyspami, fauną i florą; uczą się także rozpoznawać i nazywać muszle
bałtyckie, zastanawiają się od czego zależy zasolenie mórz i oceanów. Ponadto ich wiedza
poszerza się o porty i przystanie polskiego wybrzeża. Wykonują doświadczenia: co pływa,
a co tonie?, co jest blisko, a co daleko?, skąd się bierze sól morska? Szczególnym
zainteresowaniem cieszą się tematy związane z alfabetem Morse’a, kodem flagowym, mapą
morską, budową statków i ich przeznaczeniem, środkami ratunkowymi na statku,
historią latarni morskich, dzwonów okrętowych oraz skalą Beauforta.
Słuchają legend, np.: „Jurata, królowa Bałtyku” czy „Opowieść o bursztynie”. Mogą też
proponować swoje tematy, które ich szczególnie interesują.
Ponadto co roku uczestniczą w „Turniejach Szkół Borchardtowskich” na Darze Pomorza,
konkursach plastycznych oraz jeżdżą na wycieczki, mi.in. do Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku.

Turniej Szkół Borchardtowskich” na Darze Pomorza
Wszystkie zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw.
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