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  W dniach 19-20 września 2015 r. w Muzeum
Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyły się Europejskie
Dni Dziedzictwa pod hasłem “Wsi spokojna, wsi miniona”.
Podczas tego wydarzenia zostały otwarte dwie wystawy.
Ekspozycja etnograficzna nosiła tytuł „Była kiedyś
strzecha” i przedstawiała przedmioty używane niegdyś
na wsiach. Druga wystawa fotograficzna pt. “Dawna wieś
w obiektywie etnografa” prezentowała zdjęcia wiejskich
budynków, które nie zachowały się do tej pory. 
   Tradycyjnie już oprawę artystyczną wystawy zapewniła
Pani Małgorzata Stec. Przemyskie obchody Dni
Dziedzictwa rozpoczął przygotowany przez nauczycielkę
występ uczniów klas II i V naszej szkoły. Dzieci
wykonały szereg piosenek ludowych i wierszy o wsi
autorstwa Pani Małgorzaty Stec. Utwory te w prosty
sposób opisywały życie codzienne na wsi. Występ
bardzo się podobał zgromadzonej publiczności, a młodzi
artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 
Po występie na dzieci czekały liczne atrakcje: pogadanka
o dawnych zwyczajach i obyczajach ludowych, wyrób
naczyń i zabawek glinianych wzorowanych na ludowych,
warsztaty taneczne przy dźwiękach kapeli. 

Sylwia Halendy, kl. V

Europejskie Dni Dziedzictwa, Przemyśl 19.09.2015 r. Europejskie Dni Dziedzictwa
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Przyrodnik

    22 września 2015r. uczniowie klas III-VI
wraz z wychowawcami  wyruszyli na
krajoznawczą wycieczkę do Arboretum w
Bolestraszycach. Przywitała nas wspaniała
pogoda, słońce, rześki wietrzyk i przepiękna
przyroda. Zwiedzanie całego obiektu
rozpoczęło się  od Ogrodu Dydaktycznego,
gdzie każdy miał okazję zobaczyć, powąchać
oraz dotknąć rosnących tam roślin. Spacerując
po Arboretum zachwycaliśmy się
imponującym zbiorem wiekowych drzew,
krzewów i kwiatów oraz bardzo intrygującą
wystawą rzeźb wiklinowych. Niezwykłą
atrakcją był również zawiły labirynt wiklinowo –
topolowy. Zwiedziliśmy również ptaszarnię, w
której mieliśmy okazję zobaczyć pawie oraz
bażanty. Następnie wszyscy udaliśmy się do
Muzeum Przyrodniczego, gdzie mogliśmy
podziwiać ekspozycję ptaków, owadów i
skamielin.
    Wyjazd ten na długo pozostanie w naszej
pamięci, dzięki panującej atmosferze
wypoczynku. Była to jednocześnie znakomita
okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu
botaniki oraz do aktywnego spędzenia czasu
wśród zieleni Arboretum.

Weronika Nowacka, kl. V

Arboretum - mianem tym określa się
wyodrębniony obszar, na którym uprawiane są
drzewa, krzewy i krzewinki dla celów
naukowych i hodowlanych. Nazwa wywodzi
się od łacińskiego słowa arbor - drzewo.

Areał:
Bolestraszyce - 25 ha, w tym 0,87 ha stawów,
Cisowa 283,0 ha. Ogółem 308 ha.

Położenie geograficzne:
22o50'E i 49o54'N. Arboretum Bolestraszyce
leży na krawędzi Bezleśnego Progu
Lessowego oraz Kotliny Sandomierskiej.
Arboretum Cisowa położone jest na Pogórzu
Przemyskim.

Warunki klimatyczne:
W Bolestraszycach średnia suma opadów
rocznych w latach 1978-93 - wyniosła 600 mm.
Temperatura minimalna (1978-93) - minus 26,5
oC, temperatura maksymalna (1978-93) 31,2
oC.

Liczba taksonów:
drzew i krzewów – 2200, roślin zielnych - 1200,
w tym około 600 rodzimych, roślin
szklarniowych - 180.

Lekcja przyrody w Arboretum Co warto wiedzieć o
Arboretum ?

Zajęcia terenowe w Arboretum

Rzeźba wiklinowa

Paw królewski

Arboretum Bolestraszyce

www.yhy.pl
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Pierwsza Pomoc - to dziecinnie proste!

Pierwsza Pomoc - to dziecinnie proste! Dworzec Główny, Przemyśl 21.10.2015

Uczymy pierwszej pomocy

Uczymy pierwszej pomocy

Naucz się 
ratować życie !

   21 października br. dworzec kolejowy w
Przemyślu zmienił się na kilka godzin w
prawdziwą szkółkę pierwszej pomocy. To za
sprawą Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, która wspólnie ze szkołami objętymi
programem edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy
Ratować" oraz Przewozami Regionalnymi i
Polskimi Kolejami Państwowymi
zorganizowały tu swoją kolejną akcję
"Pierwsza pomoc - to dziecinnie proste”. W
programie szkoleniowym udział wzięły dzieci z
naszej szkoły. Uczniowie klas II i V pod opieką
pani Małgorzaty Stec uczyli podróżnych
udzielania pierwszej pomocy. Akcja
skierowana była do wszystkich, którzy chcieli
nauczyć się ratować ludzkie życie.
Wystarczyło przybyć na dworzec kolejowy i
poświęcić kilka chwil na naukę. Wszyscy
pasażerowie bardzo chętnie uczestniczyli w
pokazach i ćwiczeniach. 
 Podstawowe umiejętności z zakresu
ratowania zdrowia i życia powinien posiadać
każdy człowiek. Jesteśmy dumni, że
mogliśmy uczestniczyć w akcji. W ten sposób
umożliwiliśmy poznanie zasad udzielania
pierwszej pomocy szerokiemu gronu zarówno
podróżnych, jak i mieszkańców naszego
miasta.

Antoni Gumienny, kl. V Schemat BLS

Pierwsza pomoc

     
     Umiejętność udzielenia pierwszej
pomocy jest niezwykle ważna w sytuacji
zagrożenia. Zwykle takie sytuacje zdarzają
się nagle i niespodziewanie. Nie ma wówczas
czasu na zastanawianie się co robić. Dlatego
też każdy z nas powinien nie tylko zdobyć
teoretyczną widzę na temat sposobów
postępowania z osobą poszkodowaną, ale
przede wszystkim przećwiczyć prawidłowe
wykonywanie tych czynności na fantomie.
Znajomość podstawowego algorytmu
postępowania z osobą poszkodowaną może
uratować komuś życie. 
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WOŚP

Wezwanie pomocyRKO

RKO RKO

Siedliska, 16.10.2015Bijemy rekord

Bijemy rekord  w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

     Uczniowie naszej szkoły 16 października
2015 r. wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
"Restart a Heart" ustanawiania rekordu w
jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Akcja organizowana
była przez Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w ramach programu
„Ratujemy i uczymy Ratować”.
  Wydarzenie rozpoczęło się w piątek,
punktualnie o godzinie 12. Do dyspozycji
mieliśmy kilkanaście fantomów. Każdy z
uczestników wykonywał dwa wdechy oraz 30
uciśnięć klatki piersiowej. Resuscytację
przeprowadzali wszyscy uczniowie i
nauczyciele. Cała akcja była rejestrowana, a
nagranie wideo trafiło do fundacji. Nad całością
imprezy czuwała pani Małgorzata Stec.
   Po podliczeniu raportów ze wszystkich
instytucji, które 16 października razem z
Fundacją WOŚP biły rekord w jednoczesnej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, możemy
z ogromną radością potwierdzić, że rekord
został pobity! W tym roku w biciu rekordu
wzięło udział 980 instytucji oraz 92 049
osób, które korzystały z 5 411 fantomów! 
   Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.
Mamy nadzieję, że za rok pobijemy ponownie
ustanowiony w tym roku rekord !

Julia Malicka, kl. V

www.wosp.pl
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Humor ;)

Co ma łyżka wspólnego z jesienią? 
JE SIĘ NIĄ.

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, jesień przyszła!

- Dobrze, niech wejdzie!

- Dlaczego jesień to najbardziej
niebezpieczna pora roku?
- Bo można dostać z liścia.

Barwy jesieni

   Większość z jesiennych barw liści jest w nich
już w lecie, choć są wtedy niewidoczne. Gdy
dzień staje się coraz krótszy, zanika
produkcja chlorofilu, czyli barwnika, który
odpowiedzialny jest za kolor zielony. Chlorofil
rozkłada się i widoczne stają się inne barwniki
m.in. pomarańczowy karoten i żółty
ksantofil. Za kolor czerwony odpowiadają
 antocyjany. Ta grupa barwników nie jest
obecna w liściach, gdy działa w nich chlorofil –
drzewa syntetyzują je dopiero na jesieni. Tylko
po co podejmować taki wysiłek, skoro
zabarwione na czerwono liście i tak zaraz
opadną? Jest kilka wyjaśnień tego zjawiska.
Pierwsze wskazuje na to, że przy braku
chlorofilu roślina potrzebuje ochrony podczas
procesu jesiennego wycofywania azotu z liści
do tych części drzewa, które przetrwają zimę.
Antocyjany ograniczają dostęp światła
słonecznego, które ten delikatny biochemiczny
mechanizm mogłoby uszkodzić. Drugie
wyjaśnienie dotyczy mechanizmów obrony
przed szkodnikami. Czerwień liści może
sygnalizować zawartość szkodliwych dla
owadów składników, a po drugie być swoistą
demonstracją siły. „Popisywanie się” mocną
czerwienią może oznaczać, że dane drzewo
jest w doskonałej kondycji i w przyszłości
będzie miało dużo siły do walki ze
szkodnikami.

Źródło: www.crazynauka.pl

Dlaczego liście zmieniają kolor jesienią?
Jesienne przysmaki

Jesienne liście

Zupa krem z dyni z nutką
pomarańczy i imbiru

Składniki:

·  500 g dyni hokkaido
·  1/3 szklanki soku pomarańczowego
·  1 łyżka masła
·  1 łyżka oliwy
·  1 łyżka świeżo startego imbiru
·  sól
·  pieprz
·  bulion warzywny
·  płatki migdałów

      Dynię myjemy, usuwamy z niej pestki i
kroimy kostkę. W garnku roztapiamy masło z
oliwą, wrzucamy imbir i podsmażamy przez
chwilę. Następnie dodajemy pokrojoną w
kostkę dynię. Smażymy przez około 3
minuty. Następnie dodajemy sok
pomarańczowy i tyle bulionu żeby przykryć
dynię. Gotujemy aż dynia zmięknie. Po tym
czasie zdejmujemy zupę z ognia i za pomocą
blendera miksujemy na gładki krem.
Doprawiamy solą i pieprzem. Przed podaniem
posypujemy płatkami migdałów albo prażonymi
pestkami dyni.

Smacznego!

Zupa z dyniJG

JG
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Przemyśl, 28.10.2015 Przemyśl, 28.10.2015

Jesienny krajobraz

Jesienny krajobrazJesienny krajobrazJesienny krajobraz

Jesienny krajobraz

"Jesienne liście wolno opadają 

Na puste ozłocone parkowe alejki

Wiatr cicho szepce ciepłe słowa

Tylko kasztany nieruchomo trwają

We wiotkich dłoniach gałęzi

Ziemia poraniona kolcami postępu

Płacze nitkami chylących się wierzb

Pamięci pył miota się niespokojnie

Powracają obrazy - kontury dni, których

Nie zapomnisz już nigdy..."

Zbigniew  Barteczka

Jesienny krajobraz
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