
WRÓBELEK
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
we Wróblowicach
Wróblowice 142
32-840, Zakliczyn
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Poznajemy Krynicę
s.5

W CZERWCOWYM NUMERZE WRÓBELKA:

WAKACYJNE ŻYCZENIA

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom
Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wróblowicach oraz Rodzicom składamy
najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres
wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży,
niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do
szkoły.

REDAKCJA WRÓBELKA

Tańczące WRÓBELKI
s.2

Jak świętowaliśmy Dzień Rodziny w
naszej szkole? s.3,4
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WESOŁE WRÓBELKI
NA II

SIEMIECHOWSKIM
PRZEGLĄDZIE
TANECZNYM

14 czerwca 2016 roku o godz.10.00 w Domu
Kultury w Siemiechowie odbyła się druga impreza
rozwijająca umiejętności taneczne dzieci w wieku
od 3-6 lat. Spotkanie miało charakter przeglądu i
nosił tytuł Siemiechowski Przegląd Taneczny.
Organizatorem tanecznych występów było
Przedszkole Publiczne w Siemiechowie wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gromniku.
Przegląd adresowany był do dzieci w wieku od 3-
6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów
zerowych. Celem przeglądu było rozbudzani i
rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci w
wieku przedszkolnym oraz integracja dzieci z
różnych przedszkoli. Zadaniem zespołu było
przygotowanie i zaprezentowanie przez zespół
dziecięcy tańca w łącznym czasie nie
przekraczającym 4 minut do dowolnego utworu.
Do konkursu zgłosiło się 182 uczestników z gmin:
Zakliczyn, Gromnik, Wojnicz, Tuchów ,
Rzepiennik, Tarnów. Na siemiechowskiej scenie
zaprezentowało się 19 zespołów w różnych
tańcach od nowoczesnych do ludowych. Nie
mogło zabraknąć również naszych milusińskich.
Jury Przeglądu w składzie Pani Agnieszki
Filipowicz oraz Pana Zdzisława Maniaka
doceniając wysoki poziom przygotowania,
zaangażowanie i radość wyrażaną poprzez taniec
w poszczególnych prezentacjach postanowiło
przyznać wyróżnienia zespołom: zespołowi z
Przedszkola Publicznego Tuchowa, zespołowi z
Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Tarnowa,
oraz zespołowi z Przedszkola Publicznego z
Siemiechowa. Wszyscy uczestnicy uhonorowani
zostali pięknymi medalami, dyplomami i
nagrodami rzeczowymi, Uczestnicy tanecznych
zmagań otrzymali ponadto słodkie upominki,
ciasteczka, napój. Impreza przebiegała w
atmosferze wspaniałej zabawy z udziałem
widzów i uczestników, a niektórzy już się
zapowiedzieli na przyszły rok.

Klaudia Ulanecka

W oczekiwaniu na występ

Na siemiechowskiej scenie

Chłopcy gotowi do występu
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DZIEŃ RODZINY W NASZEJ SZKOLE
Relacja z części artystycznej dedykowanej wszystkim mamom i ojcom naszych uczniów

   2 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień Rodziny. Przygotowaliśmy przedstawienia, które jak
widać spodobały się naszym rodzinom i nauczycielom.
O godzinie dwunastej na holu głównym naszej szkoły zgromadziła się cała społeczność szkolna oraz
najważniejsi goście dnia - mamy i ojcowie. Pani Dyrektor Bożena Kirc powitała wszystkich
zgromadzonych i zaprosiła na część artystyczną.
  Uczniowie piątej klasy wcielili się w postacie Marka Twaina z książki „Przygody Tomka Sawyera”.
Bohaterowie początkowo nie doceniali swoich bliskich, wiedzieli tylko minusy życia w domu. W związku
z tym postanowili uciec z domu i zostać piratami. Samotne życie, z dala od bliskich uświadomiło im, że
lepsze jest życie z zakazami niż to bez domu.  Ich przedstawienie wypadło wspaniale, ani jednej
wpadki! Nauczycielom i Rodzicom również bardzo się podobało.
  Czwarta klasa przygotowała z życia wzięty dzień! Ewa Malinowska ma gorączkę, nie idzie do szkoły.
Przedstawienie częściowo humorystyczne, również dopięte na ostatni guzik!
Czwartoklasiści przygotowali również wiązankę wierszy mówiących o tym, ile zawód wykonuje każda
mama. A jest ich naprawdę sporo: kucharka, krawcowa, pielęgniarka, fryzjerka, praczka, projektantka
mody. A i to nie wszystko!
  My, szósta klasa przygotowaliśmy dwa przedstawienia. Pierwsze humorystyczne. Jesteście ciekawi
co wasze dzieci robią same w domu? Odrabiają lekcje? Może chcą gdzieś wyjść? Prawda jest właśnie
taka! Jedno odrabia zadanie, jest klasowym prymusem. Drugie zaś nie dba o oceny, a tylko o to by tato
na niego nie nakrzyczał. No cóż macie rację między nimi nie może być zgody. Przedstawienia bardzo
krótkie, ale aktorzy wczuli się w swoje role bardzo dobrze.
  Drugie nasze przedstawienie to fragment z książki Henryka Sienkiewicza „W Pustyni i w Puszczy”
jest Boże Narodzenie (tak, tak wiemy jest wiosna) ale to nie zmienia faktu, że przedstawienie wyszło
również dobrze. Jeden aktor poświęcił się i ze złym stanem zdrowia przyszedł do szkoły by zagrać z
nami. Nel I Staś rozpakowują prezenty, Staś dostaje broń za którą ojcu serdecznie dziękuje, a Nel lalkę
i psa Sabę, za którego również jest wdzięczna. Fragment pokazujący ojcowskie oddanie i miłość.
  Nad naszymi przedstawieniami czuwała pani Agnieszka Łazarek, której serdecznie dziękujemy za
przygotowanie nas do tych ról!

Klaudia Ulanecka

W roli Tomka Sawyera

Wiersze dla mamy
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FOTORELACJA Z DNIA RODZINY

Brat i siostra - scenka dla ojców

U lekarza

Czas na życzenia

Widownia jak zawsze dopisała W pustyni i w puszczy
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RELACJA Z WYCIECZKI DO KRYNICY

8 czerwca 2016 roku klasy IV, V i VI naszej
szkoły wybrały się na wycieczkę do Krynicy.
Po wyjściu z autokaru uczniowie spacerowali
Deptakiem, wokół którego podziwiali piękne
kwiaty i budynki. Poznali historię malarza Nikifora,
tzw. „Matejki z Krynicy”.
Głównym celem wycieczki było zdobycie szczytu
Góry Parkowej. Można tam wjechać kolejką
linowo – terenową, ale nasi uczniowie chcieli
sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną i wybrali
się pieszo. Szczyt ma wysokość 741 m n.p.m. i
znajduje się w samym sercu Krynicy, nad
Deptakiem. Góra ta, to w rzeczywistości jeden
wielki park – Park Zdrojowy. Jest to układ wielu
leśnych ścieżek, ciekawych i wartych zobaczenia
miejsc, jak choćby Stawy z łabędziami i
kaczkami, drewniane Altany, Polana Michasiowa
ze źródełkiem o nazwie „Bocianówka”. Po
zdobyciu szczytu czekała na uczniów wspaniała
rozrywka, tzw. „Rajskie Ślizgawki”.
Po zejściu z Góry Parkowej uczniowie wstąpili do
pijalni wód, gdzie każdy mógł podziwiać piękne
egzotyczne rośliny oraz skosztować wody
mineralnej. Przy Deptaku uczniowie zakupili różne
pamiątki, które będą im przypominać pobyt w tym
malowniczym zakątku Polski.

Selina Jachym

Na trasie

Pogoda dopisywała

Na deptaku Krynickie cuda roślinne

S.K.

S.K.

S.K. S.K.
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MAJÓWKA STARSZAKÓW
Na łonie przyrody

WAKACYJNE RADY,
czyli o czym należy pamiętać w lipcu i sierpniu

Na spacerze

Nawet bociany były

STOPKA
REDAKCYJNA

Selina Jachym
Klaudia Ulanecka
Małgorzata Gądek
Aleksandra Cudek
Angelika Ulanecka
Sylwia Kukulska
Maria Kukulska
Marzena Curyłło

Redaktor naczelny: Agnieszka Łazarek

W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część
pozostanie w domach. Mając na uwadze dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą
ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami.
• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!
• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!
• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów...
• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!
• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką
ratowników lub osób dorosłych !
• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!
• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!
• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i
gazowymi!
• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze w obecności
osób dorosłych!
• Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!
• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie dotykajcie maszyn i
urządzeń będących w ruchu i pod napięciem!
• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym
przebywacie!
• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!

                                                                                                                                                   
 REDAKCJA

M.K.

M.K.
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