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Nasz tradycyjny sad z wiśniami chcemy połączyć z założonym w 2019  roku sadem z gruszami i w 2021 z
czereśniami. Znajduje się on blisko szkoły obok boiska w miejscu dostępnym dla mieszkańców Wrocanki, ale
nieco oddalonym od drogi głównej. Nie będzie zatem zagrożenia ze strony zanieczyszczeń ulicznych. Miejsce
jest dobrze nasłonecznione, otoczone innymi uprawami, np rzepaku, kukurydzy, sadem sąsiada. Teren jest
równy i ogólnodostępny. Gleba średniourodzajna. Wcześniej założony sad z gruszami i czereśniami jest
ogrodzony plastikową siatką, która po posadzeniu wiśni zostanie ściągnięta i założona zostanie nowa siatka,
która obejmie powiększony sad. W pobliżu rosną na terenie szkolnym trzy duże drzewa morwy. Teren należy
do gminy, ale użytkuje go szkoła. Znajduje się tam też zielona klasa z drzewami iglastymi. Cały teren obejmuje
prawie 80 arów z boiskiem szkolnym, natomiast 40 arów to teren rekreacyjny z trawnikiem do zabawy i sadem.
Na terenie zielonym odbywają się festyny wiejskie, szkolne, przychodzą tam na biwak rodzice z dziećmi,
ponieważ w pobliżu jest plac zabaw. Jest to miejsce, gdzie spotykają się uczniowie na zajęcia pozalekcyjne
oraz gdzie odbywają zawody sportowe.
Do posadzenia planujemy wybrać różne odmiany Hiszpankę, Hortensję, Książęcą. Do sadu planujemy dodać
rośliny towarzyszące, które we własnym zakresie przynoszą rodzice dzieci, aby powiększyć istniejący klomb z
kwiatami. Rośnie już tam łubin, siejemy co roku aksamitki, posadzone są lilie. Chcielibyśmy jeszcze dosadzić
lubczyk ogrodowy, hyzop lekarski, lebiodkę pospolitą, ogórecznik lekarski, kocimiętkę, szałwię lekarską,
dziurawiec zwyczajny, ponieważ są to odmiany ulubione przez pszczoły. W planie mamy też wykonanie we
własnym zakresie dodatkowej alejki z ławeczką dla uczniów. Chcielibyśmy także dołożyć 1 ul z pszczołami od
zaprzyjaźnionego pszczelarza. W następnych latach planujemy powiększanie sadu o nowe sadzonki,
wykonanie trwałego ogrodzenia sadu oraz powiększenie klombu z kwiatami. Chcielibyśmy także posadzić
sadzonki malin.
W utrzymaniu całego terenu pomagają rodzice dzieci oraz pan konserwator. Bardzo angażujemy się także my -
uczniowie, ponieważ zależy nam na pięknie naszego terenu i na ekologii.
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SERCE I POMOC

Głównym celem projektu, który realizuje nasza szkoła, jest podejmowanie różnorodnych, innowacyjnych
działań, umożliwiających uczniom klasy czwartej, przyjazne przejście przez kolejny etap edukacyjny oraz
sprostanie związanym z tym wymaganiom.
Bycie czwartoklasistą wiąże się bowiem, ze spełnianiem oczekiwań wielu nauczycieli, zdobywaniem wiedzy z
podziałem na przedmioty, wdrażaniem młodego człowieka do samokształcenia i samodzielnego rozwoju.
Nazwa projektu SP! SERCE i POMOC kładzie nacisk przede wszystkim na empatyczne zauważenie trudności,
jakie napotykają uczniowie w czwartej (serce), zrozumienie trudnej sytuacji i podjęcie adekwatnych działań (
pomoc) przez nauczycieli i rodziców w celu ułatwienia adaptacji do wyższego etapu edukacyjnego. Projekt
zazębia się jeszcze z trudną sytuacją w Ukrainie. W wyniku wojny do naszej szkoły przyszły dzieci z
okupowanego w sąsiedztwie kraju. Ta sytuacja wymaga jeszcze większej empatii, toteż czasami należy
zmodyfikować tradycyjne metody nauczania, aby integracja zespołu klasowego przebiegała szybko i
bezboleśnie. Omawianie lektury pt. "Opowieści z Narnii" było doskonałą okazją, aby czwartoklasiści, wspólnie z
dziećmi z Ukrainy- Tanią, Maszą i Makarem poczuli się jak w domu. W tym celu, uczniowie pracując w grupach,
mieli okazję do nawiązania współpracy, wykazania się inwencją twórczą, pomysłowością, wzbogacenia
słownika polskiego przez dzieci ukraińskie, a przede wszystkim do swobodnej pracy, bez szczególnej presji
nauczyciela przedmiotu. Praca w grupach daje szansę do nawiązania bliższych relacji, rozwijania kreatywności
i staranności. Można powiedzieć, że w tej materii czwartoklasiści "zdali egzamin", choć pewne niedociągnięcia
wymagają jeszcze "doszlifowania". 
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Слава Україні
4 marca powitaliśmy w naszej szkole koleżanki i kolegów z Ukrainy. Przybyli z Kowela i Odessy.

Przyjęliśmy ich uroczyście serduszkami i plakatami, a przede wszystkim otwartymi sercami i dobrym
słowem. Będą się uczyli w klasie 8, 7 i 4. Postanowiliśmy im pomóc. 

.

Alfabet ukraiński

.

Podziękowanie
Dziękujemy amerykańskiej firmie
SmartRecruiters w Krakowie za

przekazanie  500$
na pomoc dzieciom z Ukrainy, które trafiły do
Wrocanki i znalazły opiekę w naszej szkole. 

Za przekazane środki zakupiono czterem uczniom
odzież sportową oraz obuwie w sklepie Martes oraz

podstawowe produkty żywnościowe. 
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Bierzemy udział w akcji
"Żonkile". 

    Uczcij z nami 79. rocznicę wybuchu 
powstania w getcie warszawskim.
Przyłącz  się do organizowanej przez nas
akcji Żonkile. Zachęcamy do udziału w
dziesiątej, jubileuszowej, akcji społeczno-
edukacyjnej Żonkile. 
Tematem przewodnim akcji jest miłość.
19 kwietnia 2022 zachęcamy do
przypięcia żonkila na znak, że
#ŁączyNasPamięć. Akcję Żonkile
wspierają w tym roku także nowi
ambasadorzy i ambasadorki: Irena
Santor, Krzysztof Gonciarz, Eliza
Rycembel, Janusz Gajos, Andrzej
Piaseczny i Aleksandra Popławska.

.Uczcij z nami 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Przyłącz się do organizowanej przez nas akcji Żonkile.

Tematem przewodnim akcji jest miłość. 19 kwietnia 2022
zachęcamy do przypięcia żonkila na znak, że
#ŁączyNasPamięć. Akcję Żonkile wspierają w tym roku także nowi
ambasadorzy i ambasadorki: Irena Santor, Krzysztof Gonciarz,
Eliza Rycembel, Janusz Gajos, Andrzej Piaseczny i Aleksandra
Popławska.
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Żonkile przygotowane razem z Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin to tegoroczna akcja, która
odbywa się w czasie, gdy w naszej części kontynentu
znów giną ludzie. Chcemy, by udział w kampanii
odbywającej się pod hasłem miłości był także formą
manifestacji naszego sprzeciwu przeciwko wojnie,
przeciwko wszelkiej agresji. Pamiętając o słowach
Mariana Turskiego, że Auschwitz nie spadło z nieba,
chcemy solidaryzować się z tymi, którzy walczą o
swój kraj, swoją godność i swoich najbliższych./kl.7/

.

Kwiecień to miesiąc, kiedy w szkołach
uczniowie razem z nauczycielami wykonują
żonkile. Jedne z nich służą do kwestowania
w Niedzielę Palmową w ramach akcji Pola
Nadziei. Zgromadzone w ramach kwesty
środki pieniężne wspierają krośnieńskie
hospicjum. 

Klasa VII 
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Jak zrobić żonkile na Pola Nadziei? Najlepsze do tego są krepina żółta, biała i zielona oraz druciki na łodyżki.
Najpierw z krepiny należy wyciąć płatki, pręciki i trąbkę kwiatka, a następnie wszystko umocować na druciku.
Następnie owijamy łodyżkę zieloną krepiną i mocujemy listek. Żonkil gotowy!
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