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 WITAMY NOWY ROK SZKOLNY !

Mamy nowy SAMORZĄD! Powitanie Nowego Roku
Szkolnego 2015/2016

Nowy Rok Szkolny

30 września 2015 roku
odbyły się wybory do
Samorządu Szkolnego.
Startowali w nich:
Aleksandra Cudek (kl. IV),
Małgorzata Gądek (kl. V) i
Filip Ulanecki
(kl.VI). Wybory
poprzedzone były kampani
ą wyborczą i prezentacją
kandydatów, na której
przedstawili oni swoje
propozycje.

Każdy z kandydatów
oferował nam m.in.: więcej
dyskotek, muzykę na
przerwach, konkursy,
prowadzenie gazetki i
szczęśliwy numerek. W
dniu wyborów świetlica
zamieniła się w prawdziwą
komisję wyborczą z urną
na głosy i  miejscami
wyznaczonymi do
głosowania. Uczniowie
każdej z klas otrzymali

karty i oddawali swoje
głosy. Zwycięzcą został
Filip Ulanecki (24 głosy),
zastępcą Aleksandra
Cudek (20 głosów), zaś
sekretarzem Małgorzata
Gądek (15 głosów).
Życzymy nowemu
zarządowi realizacji
zamierzeń i wielu owoców
pracy.

Gwar momentalnie ucichł,
kiedy o godzinie 9:00
rozpoczęła się uroczystość
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2015/2016. Po
krótkim apelu poświęconym
kolejnej rocznicy wybuchu II
wojny światowej, uczniowie
spotkali się jeszcze w
klasach ze swoimi
wychowawcami, by parę
chwil później wybiec ze
szkoły i cieszyć

się ostatnim dniem bez
dźwięku lekcyjnego
dzwonka.
Z okazji pierwszego
dzwonka wszystkim
naszym uczniom,życzymy
oczywiście jak
najlepszych ocen w
nowym roku szkolnym, ale
przede wszystkim radości
z nauki i odkrywania
swoich pasji.
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         AKTYWNIE I TWÓRCZO                  
                  W WAKACJE

Na zamku w Tropsztynie

W myśl powiedzenia
„cudze chwalicie,
swojego nie znacie”
w tym roku
wychowawcy
półkolonii letnich w
Niepublicznej Szkole
Podstawowej we
Wróblowicach
postanowili
dogłębniej poznać
okoliczne tereny.
Stawiamy na
zdecydowaną
aktywność fizyczną.
Dużo chodzenia,
mało siedzenia -
takie motto półkolonii
towarzyszyło
naszym uczniom od
3 do 14 sierpnia 2015
roku. Nawet
najmłodsi uczestnicy
zajęć nie narzekali
na zmęczenie.

  W ramach
programu kulturalno
– oświatowego
zapewniono
dzieciom
wypoczynek
połączony z
rekreacją.
Uczestnicy zostali
podzieleni na trzy
grupy, do których
został przydzielony
opiekun. Każda z
grup wymyśliła
własną nazwę oraz
regulamin.
   Program pobytu
realizowano według
ustalonego
harmonogramu
działań
obejmującego:
zajęcia kulinarne,
zabawy integracyjne,
karaoke, wyjazdy

turystyczno-
krajoznawcze do
Ciężkowic,
Tropsztyna i na
Polichty.  Dzieci
podczas półkolonii
uczestniczyły także
w zajęciach
rekreacyjnych na
basenie w Tarnowie.
Wzięły również
udział  w dwóch
warsztatach
plastycznych.
Podczas
pierwszego,
prowadzonego przez
Panią Urszulę
Strojny-Bronikowską
, tworzyły biżuterię i
różne figurki z
modeliny. Tydzień
później zgłębiali
technikę monotypii
dzięki Pani Renacie

Stadler, nauczycielce
z Liceum
Plastycznego w
Tarnowie.
           Dużą atrakcją
dla dzieci były
warsztaty
dziennikarskie
prowadzone przez
pracowników Radia
RDN Małopolska,
podczas których
mieli okazję
popracować nad
dykcją oraz stworzyli
własny serwis
informacyjny, który
mogli usłyszeć 6
sierpnia na antenie
radia.
  W każdym dniu
realizowano co
najmniej 6 godzin
przeznaczonych na
zajęcia, wycieczki,

warsztaty i wyjścia.
Oprócz tego
wychowawcy
kolonijni byli
nastawieni na
przekaz wartości
kulturowych i
społecznych oraz w
dużym stopniu
propagowanie u
dzieci zdrowego
stylu życia, które są
potrzebne do
prawidłowego
rozwoju dziecka tak
małego jak i
dorastającego. 
   Półkolonia
przyczyniła się do
poznawania i
rozwijania
zainteresowań dzieci
i młodzieży,
uwrażliwiania ich na
dziedzictwo

kulturowe,
poznawania zabytkó
w "Małej Ojczyzny"
oraz regeneracji sił
fizycznych po
minionym roku nauki
w szkole z
przygotowaniem na
następny. Warsztaty
w grupach przyczynił
y się do poznania
swoich mocnych
stron co wzmocniło
poczucie własnej
wartości i
podniesienia
samooceny jej
uczestników.
Przyczyniło się także
do nawiązania relacji
koleżeńskich i
integracja z
rówieśnikami.
Fotorelację z
półkolonii

można obejrzeć na
stronie szkoły
(www.nspwroblowice.szkolnastrona.pl

MC

http://www.nspwroblowice.szkolnastrona.pl/
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Warsztaty z radiem RDN

Warsztaty plastyczne

MC
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https://pl-pl.facebook.com/nspwroblowice
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         RODZINNE BIESIADOWANIE          
      WE WRÓBLOWICACH

12 lipca 2015 na
terenie OSP we
Wróblowicach odbył
się Piknik Rodzinny
organizowany przez
Radę Rodziców NSP
we Wróblowicach.
Niedzielne
popołudnie
zgromadziło
mnóstwo przybyłych
gości. 

Impreza odbywała
się w atmosferze
serdecznych
spotkań, wspólnego
biesiadowania,
zabaw i śmiechu
dzieci, które mogły
korzystać z
mnóstwa atrakcji
min. dmuchanych
zamków, zjeżdżalni,

kuli do chodzenia,
malowania twarzy,
fantazyjnych fryzur,
mini- siłowni oraz
przejazdów quadem.
Imprezę
poprowadziła nasza
animatorka p.
Agnieszka Łazarek
organizując zabawy,
tańce, konkursy dla
dzieci jak również
fantastyczny pokaz
gigantycznych
baniek mydlanych.

  Podczas pikniku
odbył się turniej
tenisa stołowego
prowadzonego pod
okiem p. Łukasza
Stecia. Laureatami
turnieju zostali:
Jakub Gondek,
Marek Gondek i
Kevin Biedroń.

Uczestnicy loterii
fantowej brali udział
w losowaniu
atrakcyjnych nagród
głównych min.
tableta Samsung,
rejsu statkiem po
Jeziorze
Rożnowskim,
apetycznego kosza
owoców.  Pogoda
dopisała znakomicie,
słońce gościło nie
tylko na niebie, ale
przede wszystkim na
twarzach
roześmianych dzieci.
 
Wieczorem odbyła
się zabawa taneczna
pod rozgwieżdżonym
niebem.
  Piknik rodzinny
odbył się dzięki

ogromnemu
zaangażowaniu
rodziców, jak
również hojności
sponsorów, którym
jesteśmy ogromnie
wdzięczni za ich
serdeczność i
życzliwość. Pełną
listę można znaleźć
na stronie
internetowej szkoły
(www.nspwroblowice.szkolnastrona.pl
) oraz
facebookowym
profilu
(
https://www.facebook.com/nspwroblowice?
fref=ts).
  Słowa
podziękowania
kierujemy do
Ochotniczej Straży
Pożarnej we
Wróblowicach

za udostępnienie
obiektu i pomoc
podczas trwania
festynu oraz Kołu
Gospodyń Wiejskich
WRÓBLOWIANKI.
Dziękujemy również
Państwu
Małgorzacie i
Markowi Gondek za
udostępnienie placu,
quadów oraz pomoc
w organizacji
imprezy. Swoją
wdzięczność
kierujemy także do
pani Kingi Nosek za
malowanie twarzy
oraz paniom
Marzenie Dybie i
Patrycji Gasińskiej
za tworzenie
fantazyjnych fryzur.

  Dochód uzyskany

podczas pikniku
rodzinnego zostanie
przeznaczony na
pokrycie kosztów
zajęć
pozalekcyjnych i
wyjazdów
edukacyjnych dla
uczniów.

http://www.nspwroblowice.szkolnastrona.pl/
https://www.facebook.com/nspwroblowice?fref=ts

