
WRÓBELEK
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
we Wróblowicach
Wróblowice 142
32-840, Zakliczyn

Numer 24 02/16

C.D. relacji z uroczystości

Wspólna zabawa
międzypokoleniowa

        DZIEŃ BABCI        
I DZIADKA 2016

18 stycznia 2016 roku na
terenie remizy OSP we
Wróblowicach odbyła się
wyjątkowa uroczystość z
okazji Dnia Babci i Dziadka.
 W tym dniu  wnuczęta
starały się jak najpiękniej
wyrazić miłość do swych
babć i dziadków. Czas tego
niezwykłego spotkania
wypełniły występy
artystyczne dzieci,
konkursy, zabawy,
uświetnione przez mamy
smacznymi wypiekami.
Przez cały czas panowała
wspaniała atmosfera.
Część artystyczną
rozpoczęły najmłodsze
przedszkolaki. Wesołe
Wróbelki pod kierunkiem
pań: Marzeny Kosakowskiej
i Pauliny Węgrzyn
przygotowały inscenizację
słynnego utworu Juliana
Tuwima "Rzepka". Uwagę
zwracały piękne stroje
młodych występujących
oraz przede wszystkim
rodzące się talenty
aktorskie. W kolejnej części
(przygotowanej przez panią
Marzenę Curyłło)
zaprezentowały się
połączone siły wszystkich
przedszkolaków, którzy
zaprezentowali angielską
piosenkę o rodzinie (w której
zwrócili szczególną uwagę
na rolę babci i dziadka).

To przecież od nich
wnuczęta otrzymują wiele
ciepła i dobra, za które
warto i trzeba dziękować.
Część artystyczna
zakończyła się pokazem
naszego lokalnego tańca
krakowiaka.
Nie zabrakło tradycyjnego
„100 lat” , po którym dzieci
wręczyły babciom i
dziadkom własnoręcznie
wykonane kwiaty, laurki i
upominki. W przyjęciu gości
pomagali rodzice, którzy
przygotowali danie gorące
oraz słodki poczęstunek -
pyszną szarlotkę. Po części
artystycznej przyszedł czas
na wspólne zabawy dziadkó
w z wnukami przy
akompaniamencie pana
Tadeusza Malika, który

po raz kolejny zaskoczył
gości swoją kreatywnością i
talentem.
Był to niezwykły dzień nie
tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla ich babć i
dziadków. Dzień w którym
gościło wiele uśmiechów,
wzruszeń i radości… Jedna
ze znanych złotych mysli
głosi: „Serce  jest
bogactwem, które się nie
sprzedaje ani nie  kupuje,
ale które się ofiaruje”.
Dlatego też wyrażamy
wdzięczność wszystkim
babciom i dziadkom za
bezgraniczną miłość,
dobroć i ciepło i życzymy
Im dużo zdrowia oraz
długich lat życia.

                              Ola  

Później dostojni goście mogli
przenieść się do stajenki
betlejemskiej dzięki
starszakom z "zerówki",
którzy (pod opieką p. Marii
Kukulskiej) przedstawili
piękne jasełka.
Następnie uczniowie z klas
I-III (pod czujnym okiem
pań: Małgorzaty Leśniak,
Bożeny Wierzchowiec i
Renaty Niemiec)
przygotowali wspaniałe
występy artystyczne
przepełnione poprzez które
chcieli wyrazić swoją miłość
do babć i dziadków.

Zabawa z dziadkami i babciami

Nie ma jak u babci i dziadka

Krakowiak

Maluchy na scenie
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FOTOGALERIA Z DNIA BABCI I DZIADKA

Jasełka

Jasełkowo
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Szkolny Konkurs Matematyczny "PIĘKNY UMYSŁ"

18 grudnia 2015 roku
w naszej placówce
odbył się I Szkolny
Konkurs
Matematyczny
„Piękny Umysł”
adresowany do
uczniów klas IV-VI.
Warto zaznaczyć, że
uczniowie chętnie
odpowiedzieli na
zaproszenie
nauczycielki
matematyki, pani
Sylwii Kukulskiej.
Celem konkursu było
pogłębiania wiedzy i
umiejętności
matematycznych,
rozwijanie logicznego
myślenia i
poprawnego
formułowania
wniosków.
W ciągu 60 minut

uczniowie zmierzyli
się pisemnie z
dziesięcioma
logicznymi
zadaniami. Konkurs
cieszył się dużym
powodzeniem.
Uczniowie z wielkim
zaangażowaniem i
ambicją podchodzili
do zadań i z
niecierpliwością
oczekiwali ogłoszenia
wyników.
15 stycznia, podczas
szkolnego apelu,
miało miejsce
oficjalne
podsumowanie
konkursu oraz
wręczenie nagród i
pamiątkowych
dyplomów. 

Zwycięzcą konkursu
została Aleksandra
Cudek, uczennica
klasy IV, uzyskując
tytuł Mistrza
Logicznego
Myślenia.
Bardzo serdecznie
gratulujemy Oli i
wszystkim uczniom
biorącym udział w
konkursie! 

Już niebawem
można się
spodziewać
wiosennej edycji
konkursu.

               Martyna

Apel

Uczestnicy konkursu

Zwyciężczyni
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ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA

Wizyta mędrców

Bohaterowie jasełek

„Jest taki dzień
Bardzo ciepły, choć
grudniowy…”
Świąteczny nastrój
zawitał w
poniedziałkowy
(21.12) poranek do
naszej szkoły. W tym
roku uczniowie
zaprezentowali
program słowno -
muzyczny
zatytuowany "Otwórz
oczy, zobacz
więcej!". Sala
gimnastyczna
wypełniła się melodią
kolęd i pastorałek.
Święta Bożego
Narodzenia to czas
spokoju, miłości i
pojednania, na który
wszyscy czekają z
utęsknieniem. Są
nierozerwalnie

połączone z tradycją
wystawiania jasełek.
Ta piękna tradycja
obecna jest i w
naszej szkole.
Po części
artystycznej,
życzenia świąteczne
złożyli obecnym na
sali gimnastycznej
przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego, pani
dyrektor Bożena Kirc
oraz w imieniu Rady
Rodziców pani
Lucyna Pałucka.
Następnie wszyscy
udali się na hol, gdzie
rozpoczęła się
wieczerza wigilijna
poprowadzona przez
księdza Stanisława
Trelę. Wszyscy
składali sobie piękne

życzenia świąteczno-
noworoczne łamiąc
się białym opłatkiem,
a potem mogli się
delektować pysznym
barszczem z
uszkami,
przygotowanym
przez mamy z Rady
Rodziców. Potem
przyszedł czas na
tradycyjne
kolędowanie.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim osobom,
dzięki którym odbyła
się szkolna wigilia. To
miła uroczystość,
która od lat integruje
naszą społeczność. 

             Angelika

W kolejnym numerze:

poczta walentynkowa, walentynki w przedszkolu, spotkanie z
przedstawicielami Polskiego Koła Wędkarskiego (oddział w Zakliczynie),
relacja z turnieju piłkarzyków. 
Rozpoczynamy dział horoskop na każdy miesiąc oraz nasz twórczość,
gdzie będziemy dzielili się naszymi recenzjami, baśniami, opowiadaniami.

ZAPRASZAMY

Stopka redakcyjna:
p. Agnieszka Łazarek
p. Marzena Curyłło
Angelika Ulanecka
Ola Cudek
Martyna Pałucka
Selina Jachym
Klaudia Ulanecka
Patrycja Gondek
Michał Stasiowski
Piotr Knapczyk

M.C.

M.C.


