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JESIEŃ 
WE WRÓBLOWICACH

Hej ho, na grzyby by się szło!

W przyrodzie swoje
panowanie rozpoczyna
jesień. Jak zawsze, kiedy
nastaje nowa pora roku,
zmienia się świat wokół nas.
Dni stają się krótsze, a
powietrze chłodniejsze.
Jeżeli zapytamy: ,,Z czym
kojarzy się Wam jesień?'' -
odpowiecie na pewno -
,,Jest kolorowa''. - To
prawda. Jeżeli rozejrzycie
się jednak dookoła,
dostrzeżecie, że trochę
inaczej wygląda jesień w
lesie, czy w parku, inaczej
na łące, a jeszcze inaczej na
polu, czy w sadzie. Spadek
temperatury spowodował
zmiany w życiu roślin i
zwierząt, występujących w
każdym z tych środowisk.
Liście drzew zmieniają kolor,
owoce dojrzewają, w lasach
rosną grzyby...
W lasach i parkach liście
drzew i krzewów stopniowo
zmieniają kolor i opadają na
ziemię. Podczas, gdy z
niektórych drzew np.: lip już
opadły, na klonach są
jeszcze bardzo kolorowe, a
na olchach wciąż pozostają
zielone. Z wielu drzew i
krzewów, oprócz liści,
jesienią na zimę spadają
owoce - dobrze Wam znane:
jabłka, żołędzie, orzechy i
kasztany. 
           
                  

Jesienna droga

Żółto...

Czas przygotowania do zimy

Jesień to właściwa pora na
grzybobranie. Masowy
wysyp jesiennych grzybów
ma miejsce po dłuższym
okresie deszczowym
połączonym z utrzymującą
się wysoką wilgotnością
powietrza. Intensywność
wysypu grzybów bywa
różna, są lata gdy grzyby
można niemal dosłownie
kosić i wozami wozić i takie
lata, gdy trzeba się nieco
nachodzić, aby znaleźć
prawdziwka i kilka
podgrzybków. Pamiętajcie o
ATLASIE GRZYBÓW!

Dojrzałe owoce i nasiona
roślin oraz grzyby są
łakomym kąskiem dla wielu
ssaków, które jesienią
gromadzą zapasy żywności
na zimę. Należą do nich
wiewiórki, które ukrywają
znalezione owoce i nasiona
roślin w dziuplach lub pod
ziemią. Ssaki gromadzą na
zimę także inne rodzaje
pokarmu. Krety magazynują
w podziemnych korytarzach
setki dżdżownic, którym
najpierw odgryzają przedni
koniec ciała. Dżdżownice
takie nie mogą wprawdzie
pełzać, ale też nie giną.
Dzięki temu, przez zimowe
miesiące, krety korzystają
ze świeżego pokarmu.
Bobry ściągają do wody
gałęzie, które umocowują

w mule, na dnie,
zamieszkiwanych przez
siebie rzek i jezior. Woda,
która w czasie zimowych
chłodów ma niską
temperaturę, działa jak
chłodziarka, dlatego zapasy
gałęzi pozostają w niej
świeże przez całą zimę.
Ssaki takie jak jeż, borsuk i
jenot jesienią najadają się do
syta. Dzięki temu gromadzą
pod skórą zapasy tłuszczu,
które wykorzystają, jako
źródło energii, w czasie
długiego snu zimowego.

                             mp

Czas na grzyby

Ola

Ola

Ola
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                             WITAMY KLASĘ I 
  i ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Powitanie klasy I

PierwszakiJesienna dekoracja

13 października to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wróblowicach odbyło się
uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.
Punktualnie o godz. 9.40 uczniowie najstarszej klasy powitali przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie gorąco powitał uczniów klas I,
którzy zaprezentowali krótki program artystyczny. Nie obyło się bez tradycyjnych otrzęsin. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą o naszej ojczyźnie,
odgadnąć nazwy szkolnych przedmiotów.
Wspierani przez wychowawczynię Renatę Niemiec, recytowali wiersze, śpiewali piosenki, i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego
ślubowania na poczet flagowy szkoły.  
Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po tych
słowach pani dyrektor Bożena Kirc dokonała symbolicznym ołówkiem aktu pasowania na ucznia Niepublicznej Szkoły Podstawowej we
Wróblowicach. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dyplomów oraz słodkich
upominków.
Po ceremonii pasowania głos zabrała pani dyrektor, która pogratulowała pierwszakom 
przyjęcia do braci uczniowskiej i życzyła sukcesów w nauce. Złożyła również życzenia całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
Po tych słowach miał miejsce apel w wykonaniu uczniów klas IV i V, w którym słowem i piosenką uczczono Dzień Nauczyciela. Apel miał charakter skeczu
kabaretowego, w trakcie którego uczniowie zastanawiali się, jak uczcić święto ich nauczycieli. Były patetyczne wiersze, skecze kabaretowe i humor z
zeszytów szkolnych. Jednak na końcu zgodnie stwierdzili, że najlepszym prezentem jest wdzięczne uczniowskie serce.
Po jego zakończeniu wręczyli nauczycielom i pracownikom obsługi własnoręcznie zrobione laurki. 
Głos zabrała również pani Sabina Wojtas - przewodnicząca Rady Rodziców, która życzyła wszystkim nauczycielom satysfakcji z pełnionej pracy i
spełnienia marzeń.
Po części oficjalnej Samorząd Szkolny zaprosił wszystkich uczniów na dyskotekę, gdzie gośćmi honorowymi były świeżo pasowani pierwszoklasiści.
Wszyscy świetnie się bawili.

                                                                                                                                                                                                   Małgosia
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Rozśpiewana przerwa

Kilka zdjęć z akcji

Patriotyczne śpiewanie
Śpiewanie to nie obciach

Niepodległość

Wkładem i
jednocześnie
uczczeniem pamięci
o tych, którzy
walczyli za ojczyznę
był udział naszej
szkoły w kolejnej
edycji akcji
"Rośpiewana
Przewra -
Patriotyczne
Śpiewanie". 

Akcja polega na
spontanicznym

wykonywaniu pieśni
patriotycznych przez
uczniów podczas
przerw
śródlekcyjnych w
szkołach na terenie
całej Polski. To
oryginalne
przedsięwzięcie
zainicjował w 2013
roku Gminny
Ośrodek Kultury w
Nowinach. 

Celem
przedsięwzięcia jest
popularyzowanie
tradycji śpiewania
pieśni patriotycznych
wśród dzieci i
młodzieży ze
wszystkimi
aspektami
edukacyjnymi i
wychowawczymi,
propagowanie
wartości
patriotycznych i
pielęgnowanie
kulturowego
dziedzictwa
narodowego. 
Podczas przerw
międzylekcyjnych

uczniowie zaśpiewali
m.in. takie utwory
patriotyczne, jak:
"Ułani, ułani",
"Piechota", "O mój
rozmarynie",
"Wojenko, wojenko",
"Przybyli Ułani".
Poniżej fotorecja z
"Rozśpiewanej
Przerwy" i apelu.
Dziękujemy
wszystkim klasom i
ich wychowawcom
za włączenie się i
aktywny udział w
akcji.

                         Ola
                       Oliwia

Niepodległość

Dwa dni przed
Narodowym Świętem
Niepodległości, 9
listopada, odbył się w
naszej szkole
uroczysty apel,
przypominający tę
rocznicę. Fakty
historyczne, trudna
droga do polskiej
niepodległości

oraz wybitna rola
marszałka Józefa
Piłsudskiego
przedstawił w formie
krótkiego referatu pan
Michał Chruściel.
Apel wprowadzał w
atmosferę wydarzeń
poprzedzających datę
11 listopada 1918
roku. Za pomocą

filmu zobrazowano
sytuację polityczną
kraju, jaka miała
miejsce przed
odzyskaniem przez
Polskę niepodległości.
Jednak największy
nacisk położono na
ukazanie ducha
narodu polskiego,
który w czasie 123

lat niewoli, stale
wychodził z inicjatywą
walki za ojczyznę.
Przypomniano daty
trzech
najważniejszych
powstań narodowych,
podkreślając wkład
najmłodszych ich
uczestników.

AŁ
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DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ
SZKOLE

MODLITWY DO OJCA ŚWIĘTEGO

Wystawa prac

W bieżącym roku
szkolnym, podobnie jak
w ostatnich dwóch
latach, swoich sił
próbowali uczniowie
klas IV, V i VI naszej
szkoły.  Do najlepszej
40 województwa
awansowała Klaudia
Ulanecka, uzyskując
drugi wynik spośród
wszystkich
uczestników etapu
rejonowego. Etap
wojewódzki odbył się

28 października 2015
roku w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w
Krakowie. Po
zmaganiach z
dyktandem
patriotycznym
uczestnicy wraz z
opiekunami mieli
możliwość zwiedzania
Galerii w Sukiennicach,
gdzie obcowali ze
sztuką. 

                Redakcja 
Uczniowskie prace

Klaudia finalistką III
Małopolskiego

Dyktanda
Niepodległościowego 

Małopolskie Dyktando
Niepodległościowe „Po
polsku o historii” to
konkurs, który od
trzech lat organizują dla
uczniów: Kuratorium
Oświaty w Krakowie,
Stowarzyszenie
Polonistów i od
bieżącego roku
Fundacja „Zawsze

Warto”. Autorem
Konkursu jest
Małopolski Kurator
Oświaty. Rywalizacja
w tradycyjnym
dyktandzie to okazja do
uczenia się historii i
refleksji nad językiem
ojczystym. 

Apel

Jan Paweł II - papież
Polaków, dla
większości z nas
stał się ideałem pod
każdym względem i
na zawsze
pozostanie w naszej
pamięci. Aby
pamięć o nim
uhonorować,

w Kościele
rzymskokatolickim
ustanowiono Dzień
Papieski, czyli dzień
wdzięczności i
jedności duchowej z
Ojcem Świętym. 

W naszej szkole to
wyjątkowe święto
uczciliśmy apelem,

który miał miejsce 8
października 2015
roku. Hasło
tegorocznego dnia
to JAN PAWEŁ II -
PAPIEŻ RODZINY.
W związku z tym
przedszkolaki i
uczniowie klas I-III
przygotowali prace
plastyczne

nawiązujące do
hasła, a uczniowie
klas IV - VI napisali
piękne modlitwy do
Świętego Jana
Pawła II, w których
prosili o zdrowie i
pomyślność dla
najbliższych.

                          JR 

Zaświadczenie
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JESIEŃ W OBIEKTYWIE OLI

Jesienne zadumanie

Piękno drzew Droga pełna liści

Niebo jesieniąOla

Ola Ola

Ola
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JESIEŃ W OBIEKTYWIE ANGELIKI

Coraz mniej liści A pod drzewami...

Takie widoki tylko jesieniąJesienią...

Angelika Angelika

AngelikaAngelika
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OKIEM MŁODEGO KRYTYKA
UCZNIOWSKIE RECENZJE

„Małgosia kontra Małgosia” Ewa Nowacka
  Książka opowiada o siedemnastoletniej dziewczynie, Małgosi żyjącej w
dwudziestym wieku, która niespodziewanie staje się jejmościanką
Małgorzatą, przenosząc się do Polski szlacheckiej.
  Nagła zmiana ról wymaga od Małgosi zmiany charakteru. Od leniwej i
niemiłej nastolatki wymaga się: pracowitości, pokory i wstydliwości. Zostaje
również „obdarowana” dwiema nielubianymi przez nią siostrami.
  Wszystko to przez Dytko – postać na wpół wymyśloną przez Małgosię
wyjawiającą jej tajniki życia waćpanny Małgorzaty. Dziewczyna nie
odnajduje się w tym świecie, przez co ciągle wpada w tarapaty.
Chcesz się dowiedzieć, jak skończy się ta fascynująca przygoda? Czy
Małgorzata wróci  do swojego świata? Jak jejmościanka Małgorzata
poradziła sobie w dwudziestym wieku?
Lektura tej książki jest trudna i w zrozumieniu jej, ponieważ zawiera dużo
trudnych słów.
Utwór porusza kilka problemów. Pierwszym z nich jest krnąbrność i
nieodpowiednie zachowanie nastolatki. Tytułowa bohaterka nijak nie chce
poddawać się regułom, słynie  z tego, że jej zachowanie nie należy do
godnych pochwały. Małgosia jednak trafia  do zamierzchłych czasów. Dzięki
przeniesieniu akcji w ciekawy sposób przedstawione zostają ówczesne
realia, w których ogromne znaczenie miały wszelakie reguły i konwenanse.
Dziewczyna w nowym świecie nie potrafi się odnaleźć.
W książce ukazane zostały trudy okresu dojrzewania oraz przemiana
bohaterki. Zarysowany został również wątek izolacji od domu, a także
lekceważącego podejścia do życia i ludzi. Utwór porusza także tematykę
nastoletnich miłości oraz podejścia do innych osób i szacunku do ich uczuć.
Książka ta bardzo mi się spodobała, ponieważ trzymała w napięciu do
ostatniej strony. Polecam ją wszystkim, którzy chcą poczytać coś innego,
poznać przygodę, która nie zdarzyła się w żadnej polskiej książce.   K.U.
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„W głowie się nie mieści” – recenzja filmu
  „W głowie się nie mieści” to dość nowy film
Disneya. Akcja toczy się w głowie 11-letniej Riley,
w której mieszka i współpracuje pięć postaci –
emocji: Radość, Strach, Gniew, Odraza i
Smutek. 
  Czas akcji jest nieokreślony. Postacie w polskiej
wersji zostały zdubbingowane przez m.in.:
 Małgorzatę Sochę (Radość), Kingę Preis
(Smutek), Cezarego Pazurę (Strach), Szymona
Kuśmidera (Gniew), Maję Ostaszewską (Odraza)
i Alicji Koziei (Riley).
  Bajka opowiada o tym, jak radzą sobie emocje z
dojrzewającą Riley. „W głowie się nie mieści" jest
animacją dla każdego. W fantastycznie
zaprojektowanym i kolorowym umyśle Riley
odnajdą się zarówno dzieci jak i dorośli, czerpiąc
mnóstwo wspaniałej rozrywki. Młodsi widzowie
zachwycą się paletą barw oraz urokiem i
niezwykłością poszczególnych postaci. Starsi
dostrzegą mądrość i mnóstwo dodatkowych
smaczków tego filmu. Jednocześnie wszyscy po
obejrzeniu produkcji poczują się odprężeni.          
Arek

Coś do poczytania

Coś do obejrzenia

www.smyk.pl

www.filmweb.pl
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