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BYĆ JAK IGNACY
Uczniowie kl. II uczyli się wyznaczać kierunki świata za pomocą szkolnych oraz samodzielnie wykonanych
kompasów. Poznali podstawowe zasady ich działania. Każdy uczestnik wie, że Ziemia zachowuje się jak
magnes. Doświadczenia i rozmowy tematyczne sprowadzały się do zagadnień związanych z nawigacją.
Uczestnicy rozwijają swoją ciekawość otaczającym nas światem przez doświadczanie. 
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PRZERWA NA CZYTANIE
W Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych społeczność Szkoły
Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance wzięła po raz kolejny
udział  w II Międzynarodowej Edycji VI Ogólnopolskiej Akcji "Przerwa na
czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie". 

Do bicia rekordu przystąpili we środę, 27 października. Uczniowie w tym
dniu przynieśli swoje ulubione książki i na przerwie zatapiali się w
lekturze. Ogromnym powodzeniem cieszyły się wygodne miejsca na
korytarzu szkolnym, które od razu po dzwonku na przerwę były zajęte
przez czytających.

kl. 7

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie
napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

.Pani z biblioteki daje dobry przykład .
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PAMIĘTAMY
Pierwsze dni listopada to czas zadumy i
refleksji. Czas wspominania tych, którzy
odeszli. Tradycją naszej szkoły jest
odwiedzanie grobów zmarłych. Uczniowie
klasy V, VII i VIII udali się wraz z
wychowawcami na parafialny cmentarz, by
zapalić znicze na grobach oraz pod
pomnikiem upamiętniającym mieszkańców
Wrocanki, którzy polegli podczas I wojny
światowej.
To lekcja kształtowania właściwych postaw
moralnych, ale również rozbudzania
zainteresowania przeszłością najbliższego
środowiska. Uczniowie naszej szkoły
PAMIĘTAJĄ …!

kl. 7

Kl. 7 pod Pomnikiem

Zapalenie zniczy pod Pomnikiem ks. Horwatha, Pasierbowicza i Molęckiego
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BYĆ JAK IGNACY

Głosowanie na Nagrodę Publiczności w ogólnopolskim konkursie „Być jak Ignacy”
rozstrzygnięte! Nasza szkoła zajęła V miejsce w Polsce i tym samym zalicza się do grona
zwycięzców. Zdjęcie uczestników Koła Naukowego z kl. II  już kolejny raz wygrywa!
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za oddane głosy! BRAWO!!!
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.LIST OD PREZYDENTA

Nasza szkoła została doceniona i
otrzymała oficjalne podziękowanie
od Prezydenta Andrzeja Dudy za
wyjątkową inwencję i znakomite
przeprowadzenie akcji
Narodowego Czytania „Moralności
Pani Dulskiej” G.
Zapolskiej. Wyrazem tego
podziękowania jest
okolicznościowe wydanie książki z
dedykacją i podpisem Pary
Prezydenckiej.

Książka będzie stanowiła
miłą pamiątkę i na
pewno wzbogaci

księgozbiór biblioteki.

Pieczątka z tytułem dramatu
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
Świątecznie i patriotycznie zaprezentowali się uczniowie klasy VII,  dwie
dziewczynki z klasy VI oraz dwie solistki z klasy VIII w dniu 10 listopada
podczas szkolnej akademii.  Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
11:11 wspólnym odśpiewaniem czterech zwrotek „Mazurka
Dąbrowskiego".  Gośćmi honorowymi na akademii byli seniorzy z
SENIOR VIGOR we Wrocance.  Po hymnie rozpoczął się występ pt.
"Polsko! Nie jesteś Ty już niewolnicą", który w skrócie prezentował
najważniejsze wydarzenia naszej Ojczyzny w latach 1772- 1918, czyli
rozbiory, zrywy powstańcze o wolność kraju oraz odzyskanie
niepodległości.

Wiktoria Kołacz

Podczas Święta Niepodległości
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