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GRELLAKI i Tradycyjny sad.
To już 5 edycja! W tym roku będziemy sadzili stare odmiany wiśni. Nasz sad już
istnieje od kilku lat, ale staramy się go powiększać. 
Podczas rozmowy na jednej ze zdalnych lekcji wychowawczych, doszliśmy do
wniosku, że nasz sad możemy powiększyć o nowe tradycyjne gatunki drzew
owocowych. Postanowiliśmy więc reaktywować  Zespół Grellaki. Chcieliśmy poznać
różne odmiany drzew owocowych. Naszą radość i zainteresowania chcemy przekazać
innym ludziom. Wychowawczyni Małgorzata Baran opowiedziała nam o akcji i
stworzyliśmy zespół. Postanowiliśmy zacząć od naszej najbliższej okolicy. Pogłębiać
wiedzę i przy okazji dobrze się bawić, dlatego postanowiliśmy wziąć udział w
projekcie „Tradycyjny sad”.
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opiekunka Koła Ewelina Głód

Sukces klasy II 
w projekcie "Być jak

Ignacy"

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
wszystkim, którzy oddali swój
głos oraz pomagali w
udostępnianiu zdjęcia
konkursowego Koła Naukowego
- SP WROCANKA! Uczniowie kl.
II zasłużyli na wygraną,
ponieważ w 100% angażują się w
realizację zadań związanych z
programem „Być jak Ignacy”.
Zajęcia są uwielbiane przez
uczniów, a nasze zdjęcie już po
raz kolejny zostało wytypowane
do udziału w konkursie o
„Nagrodę Publiczności”.
Sukcesy dodają nam skrzydeł!!!
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Logo Grellaków

Zdjęcie z facebooka
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Czy to się musiało zdarzyć? Rozmawiamy o wojnie
w Ukrainie. Co możemy zrobić?

My uczniowie możemy zrobić choćby coś symbolicznego, coś co
daje ulgę. Możemy wywiesić ukraińską flagę w oknie lub pójść na
demonstrację poparcia dla Ukrainy. Możemy porozmawiać z
rodzicami i nauczycielami o tym, że przyjedzie do Polski pewnie
wielu uchodźców z tego kraju i będziemy mogli wspólnie im
pomóc. Możemy  zorganizować jakieś akcje w naszej szkole, które
potwierdzą naszą solidarność z narodem ukraińskim. Jeśli Zachód
nałoży dotkliwe sankcje na Rosję i odczujemy ich skutki –
będziemy też wiedzieć, że to pomaga napadniętemu krajowi i jest
wyrazem naszej siły.  
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