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Uczniowie kl. I przystąpili do ostatniego etapu w ramach programu
„Być jak Ignacy. Nauka to przyszłość”. W centrum tematów znalazł
się „ŚWIAT WIRTUALNY”. Za nami część zrealizowanych zadań.
Rozwój technologii to naukowe doznania, a uczestnicy koła
doświadczając nabywają niezwykłych umiejętności. Młodzi
naukowcy badają wpływ technologii na codzienne życie
społeczeństwa. Podczas zajęć towarzyszą im pozytywne emocje,
ale również chwile zaskoczenia.
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                 DRZEWO FRANCISZKA

22 kwietnia 2021 rok był bardzo kapryśny w pogodzie. Można powiedzieć, że wystąpiły
wszystkie cztery pory roku. Widocznie Ziemia w dniu swoich imienin tak sobie
wymarzyła. Kwietniowa pogoda nie zniechęciła jednak uczestników projektu Drzewo
Franciszka - czyli uczniów klasy VI, aby uhonorowali ten piekny dzień prezentem dla
naszej rzeki Jasiołki. W porozumieniu z władzami naszej gminy zostały wykonane
tabliczki o tematyce ekologicznej, które propagują piękno flory i fauny dorzecza
naszej rzeki oraz tabliczki uczulające mieszkańców oraz przyjezdnych na troskę o
czystość Jasiołki. Do wykonania tablicy ekologicznej wykorzystano piękne fotografie,
zrobione przez panią Marysię Walczak. W Dniu Święta Ziemi tabliczki zostały
zawieszone przy kładce łączącej Wrocankę z Niżną Łąką. Nieodzowna była przy tym
pomoc pana Staszka- konserwatora z naszej szkoły. Następnie sz uroczyście dokonali
odsłonięcia tabliczek, aby poprzez takie działania uwrażliwiać wszystkich na piękno
naszej lokalnej przyrody. Poczynaniom młodych ekologów przyglądał się piękny
ślimaczek i popierał ich inicjatywę.
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TRADYCYJNY SAD

Uczniowie klasy VI w bieżącym roku szkolnym
pozyskali grant na powiększenie przyszkolnego
sadu, w którym rosną już grusze, agrest,
porzeczki, truskawki i rośliny towarzyszące.
Tegoroczne powiększenie „Tradycyjnego Sadu
Grellaków”, związane z zasadzeniem czereśni
odbyło się bardzo uroczyście. Pierwszą sadzonkę
posadziła pani Wójt – Dorota Chilik, a następne -
pani dyrektor Nina Hanus, uczniowie klasy VI oraz
opiekunka Grellaków - pani Małgorzata Baran. W
pielęgnacji sadu pomagają rodzice, głównie pani
Ewelina Lenik oraz uczniowie na czele z
opiekunką. Swą obecnością zaszczycił nas
dyrektor RDLP w Krośnie – pan Marek Marecki,
zastępca wójta – pani Magdalena Hec – Mrozek,
kierownik SCUW – pani Beata Bodzioch –
Kaznowska oraz zastępca - pan Grzegorz Meier
oraz radny - Szymon Węgrzyn, którzy posadzili
także sadzonki czereśni. 
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