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  SUKCES- II miejsce w Polsce!

Nasz mały świat, a taki wielki sukces! Z radością informujemy, że
nasza szkoła zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie "Być
jak Ignacy". Jesteśmy małą szkołą, ale z ogromnym potencjałem
i wykwalifikowaną kadrą, która ma osiągnięcia w skali
ogólnopolskiej. Gratulacje dla naszych Pierwszoklasistów i ich
opiekuna. Jednocześnie cieszymy się również z sukcesu naszej
sąsiedniej szkoły z Rogów, która była o krok przed nami:)
              
               NAGRODA PUBLICZNOŚCI W II ETAPIE
                                 "BYĆ JAK IGNACY".

Wyniki konkursu o Nagrodę Publiczności w ogólnopolskim
programie „Być jak Ignacy” znów pomyślne!! Po raz kolejny
zdjęcie pierwszaków zakwalifikowało się do szczęśliwej
dwudziestki. Duża ilość polubień dała nam V miejsce i kolejny
SUKCES! Bardzo dziękujemy wszystkim za oddane głosy!
Cieszymy się wygraną, ale jeszcze większą radość sprawia nam
fakt, że nasza szkoła ma wielu przyjaciół i otrzymujemy wsparcie
od dobrych ludzi w różnych działaniach. Jesteśmy wdzięczni!
Nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na uczestników Koła
Naukowego.

internet

NAJWIĘKSZY SUKCES
PIERWSZOKLASISTÓW

Uczniowie kl. I całym sercem
zaangażowali się w działania związane z II
etapem projektu edukacyjnego „Być jak
Ignacy”, a w szczególności z edukacją na
temat oszczędzania wody. Oprócz cennej
wiedzy, którą zdobywają etapami uczą się:
współpracy, rozwijają swoje
zainteresowania oraz kreatywność.
Podjęte działania sprawiają uczniom wiele
RADOŚCI i motywują do działania. Każde
zadanie jest nowym wyzwaniem i z
niecierpliwością oczekują kolejnych. 
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GRATULACJE!

GRATULACJE!
GRATULACJE!

GRATULACJE!!!!
       dla uczniów z kl. I

.

Uczniowie klasy VI ubiegają się o pozyskanie grantu
na powiększenie przyszkolnego sadu o nowe
sadzonki starych odmian czereśni.

 Projekt - Tradycyjny sad szóstoklasistów to kolejny
etap, który rozpoczął się dwa lata temu. 
Wtedy czwartoklasiści sadzili grusze. Sad znajduje się
za budynkiem gospodarczym i rosną tam, oprócz
gruszy, porzeczki, agrest, truskawki oraz znajduje się
klomb z kwiatami. 

.

DRZEWO FRANCISZKA
Uczniowie klasy VI w bieżącym roku szkolnym kontynuują projekt ekologiczny Drzewo Franciszka. W ramach
ekologicznego zadania  propagują  wiedzę o naszej rzece Jasiołce na blogu http://naszajasiolka.blogspot.com/
Uczniowie klasy VI współpracują z Panią Marysią Walczak w trosce o czystość naszej rzeki i w tym celu
opracowane zostały kartki pocztowe w dwóch wzorach, rozsławiające piękno przyrody nad Jasiołką. 
Kartki te zostaną wydrukowane i rozdane mieszkańcom i miłośnikom naszej miejscowości.

Ogólnopolski Program Drzewo Franciszka, zainicjowany i realizowany przez Fundację Zakłady Kórnickie, jest
programem edukacyjnym adresowanym do młodzieży szkolnej, a poprzez ich współpracę ze społecznościami
lokalnymi – także do samorządów gminnych. Podstawowym celem Programu jest aktywizacja młodzieży
szkolnej w obszarze ochrony środowiska i rozwoju postaw proekologicznych w duchu Encykliki Laudato Si
papieża Franciszka. W ramach tego projektu, już w poprzednim roku szkolnym, uczniowie klasy V podjęli
starania o zachowanie czystości wzdłuż brzegów Jasiołki na obszarze Wrocanki. 

Bądź pochwalony, dobry Panie, za wszystko, co nam dajesz! Za ziemię i niebo, słońce
i gwiazdy, za morze i ląd, za dzień i noc, za rzeki i jeziora, rośliny i żywe stworzenia, i
za człowieka, którego stworzyłeś, aby o to wszystko się troszczył, a nie niszczył.
Pozwól mu się cieszyć całym stworzeniem, tak jak Ty się nim cieszysz, bo inaczej byś
go takim nie stworzył, i spraw, aby po nim zostało tak pięknym, jak powstało z
Twojego stwórczego słowa. Amen.

.
.
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M.B.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU "DRZEWO
FRANCISZKA"

Z pomocą wychowawczyni zostały zaprojektowane pocztówki ze zdjęć pani Marysi Walczak, na których
propagowane jest piękno flory i fauny dorzecza Jasiołki. Kartki pocztowe wydrukowano w drukarni, a następnie
w szkole przeprowadzono szereg lekcji o tematyce ekologicznej wśród dzieci szkolnych. Piękne pocztówki
zostały rozdane uczniom i mieszkańcom wsi, aby zawsze doceniali urok naszej miejscowości, której czystość
powinna leżeć na sercu wszystkim.
Planowane jest także wydanie folderów propagujących piękno Jasiołki, które zostałyby rozdane mieszkańcom.
Uczniowie klasy szóstej chcieliby również, z pomocą wychowawczyni i pani Marysi, zawiesić kilka tablic
informacyjnych na temat stanowiska roślin i zwierząt, które można spotkać nad rzeką. Tabliczki mogłyby
znaleźć się przy kładce po obu stronach oraz przy moście, aby przyjezdni oraz mieszkańcy byli świadomi, że
warto troszczyć się o to niespotykane miejsce. 
Działania uczniów obecnej klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance to nie tylko
troska o poszanowanie naszych małych Ojczyzn, jakimi są miejscowości Wrocanka i  Niżna Łąka, ale cała
nasza gmina, o którą dbają jej władze z panią Wójt - Dorotą Chilik - na czele. 
Mamy nadzieję, że inicjatywa szóstoklasistów zostanie doceniona w projekcie, który kończy się nagrodą
finansową na szczeblu wojewódzkim, natomiast wygrana na szczeblu ogólnopolskim jest wielkim
uhonorowaniem działań ekologicznych zwycięzcy projektu- wycieczką do Rzymu. 
Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została
ich zupełnie pozbawiona. / z Dekalogu św. Franciszka z Asyżu/

M.B.
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      DRZEWO FRANCISZKA- 
              CIAG DALSZY
Uczniowie klasy VI postanowili rozsławić naszą czystą
rzekę Jasiołkę, więc wydrukowano pocztówki w
ramach projektu Drzewo Franciszka. Przedstawiają
one piękno flory i fauny wzdłuż naszej rzeki. Kartki
trafią do mieszkańców Wrocanki i Niżnej Łąki. 

W lutym bieżącego roku w szkole zostały
przeprowadzone lekcje o tematyce ekologicznej.
Nauczyciele wychowawcy opowiedzieli dzieciom o
różnych gatunkach zwierząt i roślin, które można
spotkać nad rzeką. Zaprezentowano także galerię
zdjęć z bloga, prowadzonego w ramach projektu
Drzewo Franciszka. Nauczyciele przypomnieli swoim
uczniom, że nad rzeką nie należy śmiecić, ani
odprowadzać do rzeki nieczystości, a przede
wszystkim trzeba zachowywać się cicho, aby nie
płoszyć zwierzyny, zwłaszcza na wiosnę, kiedy
rozpoczyna się czas lęgu ptaków.  Pierwszymi
odbiorcami pocztówek byli uczniowie. Kartki trafiły
także do władz naszej Gminy Miejsce Piastowe. 

Nie niszcz roślin występujących nad
rzeką.

Nie wyrzucaj śmieci.

Sprzątaj brzeg rzeki, a śmieci zabieraj ze
sobą.

Nie odprowadzaj ścieków do rzeki.

Nie wypalaj traw przy rzece. 

.

Uczniowie klasy III wraz 
z wychowawczynią- panią Alicją Zyzańską

podczas lekcji o tematyce ekologicznej-
Ślady św. Franciszka w dorzeczu

Jasiołki.   

.

.

.

.

.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 6 03/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plECHO SZKOŁY

.

CZAS START! III ETAP

Przed uczestnikami Koła Naukowego kolejne ciekawe lekcje, ponieważ rozpoczął się III etap programu
naukowego „Być jak Ignacy. Nauka to przyszłość”. Realizacja zaplanowanych działań będzie opierać się na
tematyce transportu oraz miast przyszłości. Wiele ciekawych zadań przed uczniami. Ich promocja w
społeczności lokalnej, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz nauki i oświaty, to tylko niektóre
wytyczne programu. Nauka, może być przyjemna! Nauka może stać się pasją, dzięki takim programom jak ten!

Jakie wyzwania stoją dziś przed ludźmi
borykającymi się z problemem zakorkowanych  ulic

i zanieczyszczonych miast? 
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