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Szkoła Podstawowa im.
Stanisławy Grelli
ul. Długa 19
38-455, Wrocanka

Numer 8 10/21

1 września, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2021/2022 odbyło się uroczyste otwarcie Parku
Sensorycznego im. Św. Rozalii przy Szkole Podstawowej im.
Stanisławy Grelli we Wrocance. „Ogród zmysłów” przy naszej
szkole to spełnienie marzeń wielu dzieci. 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM -
PAMIĘTAMY O BEZPIECZEŃSTWIE NA

DRODZE

8 września w klasie I i II odbyło się
spotkanie z funkcjonariuszami policji.
Podczas spotkania policjanci rozmawiali z
dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po
drodze, a w szczególności omówili zasady
bezpiecznej drogi do i ze szkoły.
Przypomnieli naszym uczniom jak
prawidłowo i bezpiecznie przechodzić
przez jezdnię oraz jak zachować się
podczas spotkania z nieznajomym.
Niektórzy uczniowie zadawali pytania oraz
dzielili się swoimi doświadczeniami. To
było bardzo ważne i pouczające spotkanie.

kl. 7

OPOWIADANIE KONKURSOWE 
Na kolejnej stronie dalszy ciąg opowiadania o bezpieczeństwie
na drodze. Jest to opowiadanie konkursowe pt. 

"Policjant Tirek w akcji". 
Leśna szkoła zwierzaków tętniła życiem. Była godzina 7:50 i
większość dzieci już przybyła na lekcje. Zadzwonił dzwonek i
wszystkie zwierzątka weszły grzecznie do klasy. 
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c.d. opowiadania pt. "Policjant Tirek w akcji"
Były bardzo ciekawe, bo pani Dzióbek – doświadczona kukułka- obiecała im dzisiaj niespodziankę. 
- Chciałabym wam przedstawić naszego cudownego policjanta, którego na pewno polubicie! Spotkanie z
panem Krokodylkiem było zaplanowane przeze mnie, ponieważ Tirek opowie wam, jak dbać o bezpieczeństwo
na drogach. 
- Oto Krokodylek Tirek - nasz obrońca przepisów ruchu drogowego. Macie być dla pana bardzo mili i grzecznie
się zachowywać- powiedziała wychowawczyni klasy 3B. 
Po chwili pani Dzióbek wyszła z sali i poszła do pokoju nauczycielskiego. Zajączki posmutniały i ruszyły swoimi
długimi uszami. Myślały, że będzie wesoło, tymczasem zapowiadało się bardzo poważnie. Lisek Rudzik
mruknął pod nosem:
- To ma być ta niespodzianka?- szepnął zawiedziony. 
- Cicho! – syknął niedźwiadek Miodek- przecież to policjant. Może cię zaaresztować!
- Nazywam się Krokodylek Tirek i zajmuję się bezpieczeństwem na drodze, tak jak wspomniała pani- rzekł. Na
pewno wiecie, czym jest ruch drogowy? Jest to ruch pojazdów, pieszych i rowerzystów. Na drodze mogą
wydarzyć się różne sytuacje, w których możecie uczestniczyć. Niektórzy z was już za rok mogą zdawać
egzamin na kartę rowerową, a inni mają jeszcze dużo czasu na naukę. Z tego względu chciałbym was nauczyć
podstawowych zasad dla rowerzystów. Wszystkie wiewiórki niech też słuchają, bo choć są młodsze, to już
powinny zdobywać wiedzę! Na pewno widzieliście drogę dla rowerzystów, którzy powinni poruszać się prawą
stroną i nie zapominać o sygnalizowaniu swoich manewrów typu skręt w prawo lub lewo. 
-Proszę pana!- krzyknął jeżyk Kulka z 1C. 
-Tak?- rzekł Tirek.
-A można jeździć bez tej całej karty rowerowej?- zapytał.

c.d. opowiadania pt. "Policjant Tirek w akcji"
W większości jesteście na drodze pieszymi, więc
nauczę was rymowanki. Brzmi ona tak: 
Przez pasy tylko przechodzimy,
gdy jedzie auto uważnie patrzymy,
głowa w lewo, w prawo, w lewo znów,
Na światło zielone ruszaj zdrów!
-Łał!- krzyknął jelonek Tomaszek.
-Mega!- dopowiedziała sarenka Malcia.
Po chwili wszystkie zwierzątka recytowały z pamięci
wierszyk. 
- A teraz kochane dzieciaki wyjdziemy na zewnątrz i
pokażę wam, jak pracuję na co dzień i jak należy dbać
o bezpieczeństwo na drogach - powiedział policjant.
Po paru minutach zwierzątka wraz z Krokodylkiem
dotarły na miejsce. 
- Pokażę wam teraz lizak drogowy.
- Ja lubię lizaki! – krzyknął jelonek Tomaszek.
- Ja też! Ja też!- odezwał się miś Miodek. 
- Spokojnie- rzekł Tirek- to nie jest lizak do jedzenia.
Ten przyrząd służy do zatrzymywania kierowców
pojazdów. 
- Uuuuuuu!- jęknęły zawiedzione zwierzątka.

c.d. opowiadania pt. "Policjant Tirek w akcji"
- A to jest przyrząd do pomiaru prędkości. Kierowcy
nazywają go pistoletem.  Później dzieci dowiedziały,
jak powinny się zachowywać na drogach oraz że
wieczorami powinny nosić kamizelki odblaskowe. Gdy
już wszyscy wrócili do szkoły, na dzieci czekała
niespodzianka. Pan Tirek wyjął ze swojej policyjnej
torby zwierzątka odblaskowe. Były to wiewiórki,
sarenki, misie i wiele, wiele innych. Każde dziecko
dostało po dwa odblaski. 
- Zawiesicie sobie te światełka na waszych
plecakach, aby zimową porą było was z daleka widać.
Wtedy kierowcom będzie dużo łatwiej was dostrzec
na drodze. 
Zwierzątka podziękowały panu Krokodylkowi Tirkowi
za niezwykle ważną lekcję oraz za odblaski. Policjant
na pamiątkę otrzymał od uczniów leśnych odznakę z
napisem “ KOCHANY POLICJANT”. Potem wszyscy
ustawili się do wspólnego zdjęcia. Pan Tirek był
bardzo szczęśliwy, bo uczniowie również przygotowali
rymowankę dla niego. Wszystkie dzieci wyrecytowały
mu ją głośno: 
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c.d. opowiadania pt. "Policjant Tirek w akcji"
Pan policjant nam zawsze pomaga,
Przestrzegać przepisów ciągle wymaga
Już wiemy, jak drogą chodzić bezpiecznie 
Więc Krokodylka słuchajmy koniecznie!
Po pożegnaniu pan policjant wrócił do swojej pracy a
zwierzaki wyruszyły do swoich leśnych domów. Był to
naprawdę udany dzień.

autorka: Paulina Hejnar 

.
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Wycieczka do Ciężkowic

Szósto- i siódmoklasiści rozpoczęli wycieczkę na
parkingu przy rezerwacie przyrody „Skamieniałe
Miasto”. Najpierw wszyscy uczestnicy podziwiali skałę
Grunwald. Z tego miejsca udali się pod opieką
wychowawców- pani Małgorzaty Baran,  pana
Bogdana Szarka oraz pani Eweliny Lenik  na teren
rezerwatu, w którym znajdują się fantastyczne formy
skałkowe zbudowane z piaskowców i zlepieńców. 
Chwilowe zachwianie pogody nie zniechęciło
uczestników do dalszej wyprawy na teren Parku
Zdrojowego. Tam wielką popularnością cieszył się
plac zabaw ze zjeżdżalniami, huśtawkami oraz
ogromnym wspinaczkowym pająkiem. Kolejnym
punktem było dotarcie do Wąwozu Czarownic, gdzie
można było pozachwycać się pięknym wodospadem.
Niestety, uczestnicy spotkali tylko jedną piękną
czarownicę, która czytała książkę i bacznie
przyglądała się poczynaniom turystów. Po kolejnych
atrakcjach w parku zdrojowym uczestnicy udali się do
miasteczka, aby usiąść na Ławce Paderewskiego. 
 Dzień 22 września 2021 roku będzie pamiętnym
dniem radości, a przede wszystkim dniem miłej
włóczęgi po Pogórzu Ciężkowickim.

.

.
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WYCIECZKA DO WARSZAWY

9 września br. uczestnicy Koła Naukowego z kl. II wyruszyli na długo oczekiwaną wycieczkę do stolicy Polski.
Już o 4.15 stawili się pod opieką swoich rodziców na parkingu przy kościele we Wrocance, w pełni gotowi na
niezwykłą przygodę. Emocje i wrażenia dzieci były ogromne, a wspomnienia bezcenne. Wyjazd był nagrodą za
uzyskane sukcesy w ubiegłorocznej edycji programu „Być jak Ignacy” oraz opłacony za niemałą wygraną
pieniężną. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali: wychowawczyni, p. Magdalena Pachana,  tata Lenki – p.
Kamil, a pogoda nas rozpieszczała.
Pierwszego dnia zwiedziliśmy Stare Miasto. Uczniowie zobaczyli Grób Nieznanego Żołnierza oraz zmianę
warty, Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta III Wazy, Pałac Prezydencki,
czy Teatr Wielki Opery Narodowej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW W KONKURSIE "DRZEWO
FRANCISZKA"

4 czerwca 2021r. to wspomnienie św. Franciszka. W
tym dniu rozstrzygnął się Konkurs "Drzewo
Franciszka", który obecni uczniowie klasy VII, pod
opieką Małgorzaty Baran, realizowali przez dwa lata. O
godzinie 14:00 na fb ogłoszono wyniki i...okazało się,
że mamy I miejsce w Polsce. Projekt, który nosił nazwę
Ślady św. Franciszka w dorzeczu Jasiołki, został
wybrany jako najlepszy. Radość nas rozpiera. Nagrodą
główną jest wycieczka do Rzymu i Asyżu dla całej
grupy. / kl. 7/
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NAGRODA

      Pan Krzysztof Mączkowski ogłosił, że uczniowie
klasy VII jako zwycięzcy otrzymają nagrody za zajęcie
I miejsca w Polsce. 
     Nagroda główna to wyjazd do Rzymu i Asyżu całej
grupy pod opieką wychowawczyni. Wyjazd nastąpi na
wiosnę 2022 roku. Mamy nadzieję, że pandemia nie
zakłóci planów. Ponadto szkoła otrzyma bon
edukacyjny w kwocie 5000 zł. 
Warto brać udział w konkursach. 

Uroczystość ku czci św.
Jana Pawła II i biskupa

Jana Chrapka
18 października b.r.  odbyła się uroczysta
akademia z udziałem zacnych gości.
Uczniowie podczas swoich występów
uczcili pamięć: papieża Jana Pawła II,
patronki Wrocanki Św. Rozalii oraz
biskupa Jana Chrapka. Przekaz
uczniowskiej inscenizacji był chwilą
refleksji nad życiem człowieka, a z oczu
popłynęły łzy… Zaangażowanie uczniów i
nauczycieli w przygotowania związane z
uroczystością były ogromne. Te cudowne
chwile na długo pozostaną w naszej
pamięci. Dziękujemy za udział w
uroczystości wszystkim gościom,
uczniom, nauczycielom i rodzicom. / kl.7/

.

.
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BYĆ JAK IGNACY-
kolejna edycja

Uczniowie kl. II przystąpili do kolejnej już
edycji programu „BYĆ jak IGNACY”. Przed
nimi wiele ciekawych, naukowych zagadnień.
Program składa się z 8 etapów.
Podsumowanie z realizacji  zadań opiekun
grupy umieszcza na platformie
zarejestrowanego Koła Naukowego.
I etap „Polarne odkrycia” - uczniowie
zapoznali się z historią wielkich podróżników
oraz badaniami i życiem na biegunie
polarnym. Wśród nich znalazł się polski
naukowiec – Henryk Arctowski. Uczestnicy
koła podczas doświadczenia poznali
konsekwencje topnienia lodowców. Mali
odkrywcy uczą się analizy zadań oraz
wyciągają cenne wnioski z badań./ kl. 7/
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