
WRÓBELEK
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

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

Numer 27 11/16

NOWY SAMORZĄD WYBRANY

Co nowego w naszej szkole?

30 września 2016 roku w Niepublicznym Zespole Szkolno - Przedszkolnym we
Wróblowicach odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone
spotkaniem wyborczym, podczas którego przedstawili najważniejsze punkty swojego
programu wyborczego. Propozycje kandydatów zawierały m.in. więcej konkursów i
wycieczek, Dzień Koloru, dzień bez jedynki. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy
uczniowie klas I -VI oraz pracownicy naszej szkoły. Lokal wyborczy w tym roku miał
charakter mobilny. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza
złożona z Martyny Paciorek (klasa IV), Martyny Pałuckiej (klasa V), Julii Rylewicz (klasa VI)
i opiekun SU, Agnieszki Łazarek. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na wybranego
kandydata spośród zgłoszonych wcześniej przez poszczególne zespoły klasowe. W tym
roku zgłoszono trójkę kandydatów – Małgorzatę Gądek z klasy VI, Jakuba Gondka z klasy
VI oraz Aleksandrę Cudek z klasy V. Po przeliczeniu wszystkich głosów szkolna komisja
wyborcza stwierdziła, że oddano 54 głosy (wszystkie głosy miały status ważnych). Okazało
się, że najwięcej głosów uzyskał Jakub Gondek z klasy VI – 27 i to on została
przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Kolejne miejsce zajęła Aleksandra Cudek z
klasy V – 17 głosów, natomiast Małgorzata Gądek z VI otrzymała 10 głosów.                    
 mp
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Wycieczka 
               do Zakopanego               

w ramach nagrody 
w ogólnopolskim konkursie

„Hotelowe Bajanie”

„Hotelowe Bajanie” był to konkurs zorganizowany przez Fundację Hotele
Polskie Dzieciom. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania
związanego z historią czy legendą, która miała miejsce na terenie
województwa, w którym znajduje się szkoła. Opowiadanie miało zostać
oparte na mało znanej, niepublikowanej czy wręcz zapomnianej historii, która
mogłaby być idealną promocją danego regionu. Celem inicjatywy było
stworzenie zbioru opowiadań, napisanych przez dzieci dla dzieci,
wzbogacających ich wiedzę w zakresie historii i legend poszczególnych
regionów Polski.

Do konkursu przystąpiło 356 szkół z całej Polski ( 1781 klas, 1784 prace) a opowiadanie, które napisała klasa VI z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
we Wróblowicach pt. "Opowieści z Doliny Dunajca" znalazło się wśród najlepszych prac. Nagrodą za pierwsze miejsce była sześciodniowa wycieczka
do Zakopanego dofinansowana w 60% przez organizatorów.

Pierwszy dzień wycieczki (Niedziela 04.09.2016) to czas podróży do
Zakopanego. Po dotarciu do hotelu Diamonds Rzemieślnik, zajęliśmy
swoje pokoje, a potem zostaliśmy zaproszeni na obiadokolację. W
wolny wieczór udaliśmy się na Krupówki.
Poniedziałek (05.09.2016) przywitał nas deszczową pogodą. W związku
z tym zaplanowana wyprawa na Gubałówkę została przesunięta na
kolejne dni. Wraz z dwoma klasami gimnazjalnymi udaliśmy się do
Muzeum Tatrzańskiego na Krupówkach. Najpierw odwiedziliśmy
ekspozycję przyrodniczą. Znajdujące się tam najpiękniejsze okazy z
bogatych zbiorów Muzeum dokumentują procesy zachodzące w tym
rejonie w skorupie ziemskiej oraz na jej powierzchni w różnych
okresach geologicznych. Część ekspozycji poświęcono zabytkom
górnictwa i hutnictwa w Tatrach.
W części wystawy przyrody ożywionej, przedstawiono mieszkańców tatrzańskiej krainy - rośliny i zwierzęta - od lesistych regli przez subalpejskie
zarośla kosodrzewiny i hale, aż po najwyższe turnie. Pięknie spreparowane okazy botaniczne i zoologiczne zaprezentowano w nowoczesnej oprawie
plastycznej. Wystawę uzupełnia multimedialna prezentacja zjawisk klimatycznych, krajobrazów oraz flory i fauny tatrzańskiej.

Potem zwiedzaliśmy wystawę etnograficzną, która rozpoczyna się od
imitujących wnętrze chałupy podhalańskiej izb "czarnej" i "białej",
przedzielonych sienią, do której prowadzą bogato kołkowane drzwi
wejściowe, pochodzące z domu Stanisława Wójciaka z Kościelisk,
zakupione do zbiorów muzealnych w 1905 roku.
Wystrój pomieszczeń pozwala zwiedzającym wyobrazić sobie, jak w
połowie XIX w. mieszkała niezbyt zamożna rodzina góralska. Życie
codzienne rodziny toczyło się w "czarnej" izbie, okopconej od dymu z
paleniska - tutaj, oraz w sieni zgromadzone były sprzęty, naczynia i
narzędzia niezbędne w gospodarstwie domowym.

Zwierzaki jak żywe

Gubałówka

Nie brakowało wiedzy o Tatrach
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Potem udaliśmy się do drewnianego kościółka pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, a
stamtąd na Cmentarz na Pęksowym Brzyzku..
Przez kamienną bramę wchodzimy do krainy wiecznego odpoczynku ludzi, którzy tworzyli historię
Podhala (na ponad trzysta znajdujących się tu grobów, połowa należy do osób zasłużonych).
Pochowani są tu między innymi dr Tytus Chałubiński, Stanisław Witkiewicz, Władysław Orkan, Kornel
Makuszyński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,  ks. Józef Stolarczyk, Stanisław Marusarz, Helena
Marusarzówna oraz Jan Krzeptowski „Sabała”.
Ponadto jest wiele grobów podhalańskich artystów – wśród nich Karola Stryjeńskiego, Antoniego
Kenara, Antoniego Rząsy i Władysława Hasiora, a także ludzi kultury, nauki oraz taterników. Przy
samym wejściu znajduje się symboliczny grób Witkacego.
Cmentarz ma niesamowity klimat – prawie każdy nagrobek jest  tu dziełem sztuki,  a wszystkie stoją w
otoczeniu pięknych, starych drzew. To wszystko sprawia, że warto wybrać się na tu na krótki spacer.
Wtorek (06.09.2016) pod względem pogody był lepszy, choć jeszcze padało. Nam jednak uśmiechy nie
schodziły z ust. Kolejna wycieczka wiodła na skocznię. Wielka Krokiew to miejsce, gdzie co roku
odbywają się Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nie mogło oczywiście zabraknąć
pamiątkowego zdjęcia. Następnym punktem była wizyta w Muzeum Przyrodniczym Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Tam obejrzeliśmy filmy przyrodnicze dotyczące flory i fauny Tatr.
Niezwykłą atrakcją była wizyta w Sali Odkryć. Dla tych, którzy lubią oglądać detale przyrodnicze
organizatorzy przygotowali stanowiska stereoskopowe.W specjalnych urządzeniach umożliwiających
wyświetlanie trójwymiarowych zdjęć można było oglądać 100 gatunków roślin, bezkręgowców,
porostów i grzybów w doskonałej jakości. Taka obserwacja daje nam wyobrażenie o pięknie świata
przyrody w skali makro, na który rzadko zwracamy uwagę. Dla osób lubiących ruch przygotowano gry
w technologii Microsoft - Kinect.Wcielając się w rolę jelenia spłoszonego przez pędzący samochód
mogliśmy sprawnie podskakiwać, szybko skręcać oraz zginać się, aby unikać napotkanych
przeszkód.
Kolejna atrakcja w Sali Odkryć to gra Życie Świstaka. Przeznaczona jest ona dla 4 graczy.Każdy z
uczestników staje się świstakiem, który żeruje na tatrzańskiej hali. Na planszy pojawiają się rośliny, w
przeciągu dwóch minut trzeba zebrać jak największa ilość pożywienia, jednocześnie unikając spotkania
z lisem, turystą czy też orłem.
Wieczorem organizatorzy przygotowali dla uczestników dyskotekę. Była to świetna okazja na integrację
z innymi grupami.
Środa (07.09.2016) przywitała nas słoneczną pogodą. Wraz z przewodnikiem wybraliśmy się na
wyprawę po Dolinie Kościeliskiej. Dolina Kościeliskajest drugą co do wielkości dolinąpo polskiej
stronie Tatr – pod tym względem ustępuje miejsca jedynieDolinie Chochołowskiej. Ta walna dolina, czyli
taka, która rozpościera się od podnóża Tatr aż po ich grzbiet,ma 9 km długości i ok. 27 km
szerokości, co daje powierzchnię 35 km2. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Dolina Kościeliska jest
prawdziwym arcydziełem Matki Natury. Przez dolną jej część przepływa Potok Kościeliski, a górną
tworzą krystaliczne skały o zbójnickich kształtach i nazwach.

My się misia nie boimy

W malowniczej Dolinie Kościeliskiej Krzeptówki

AŁ
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Ciąg dalszy tekstu ze strony 2 i 3

Nie była to jedyna atrakcja tego dnia. Organizatorzy przygotowali dla nas grę miejską. Otrzymaliśmy
mapę Zakopanego z zaznaczoną trasą, którą mieliśmy przebyć. Do mapy dołączone były pytania, na
które musieliśmy zapisać odpowiedź (m.in. pod jakim wezwaniem znajdują się kościoły na ulicy
Przewodników Tatrzańskich i Karłowicza czy też do kiedy jest czynna kolektura LOTTO na ulicy
Tetmajera). Nasz zespół dotarł na miejsce jako drugi. Każdy z nas otrzymał w ramach nagrody
pamiątkowe upominki.
W czwartek (08.09.2016) odbyliśmy wyprawę na Gubałówkę. Gubałówka to jedno z najbardziej
rozpoznawalnych miejsc w Zakopanem. Obok Giewontu i Kasprowego Wierchu jest to
najpopularniejszy szczyt górujący nad miastem. Właściwie nie ma chyba turysty, który będąc w
Zakopanem nie odwiedziłby Gubałówki. Jedno jest pewne, widoki jakie rozciągają się z jej szczytu na
Tatry są naprawdę niezapomniane. Można zobaczyć praktycznie całą panoramę Tatr Polskich i części
Słowackich oraz pasma Babiogórskiego. Aby dłużej doświadczyć pięknych widoków, zjechaliśmy z
Gubałówki kolejką Szymoszkową. Było to niesamowite doświadczenie dla każdego z nas. Popołudnie
spędziliśmy odpoczywając na Krupówkach. Po kolacji postanowiliśmy skorzystać z okazji i wybraliśmy
się na wystawę figur woskowych. Mogliśmy spotkać się oko w oko z bohaterami „Harrego Pottera” czy
Batmana, znanymi postaciami ze świata literatury, filmu, historii czy sztuki.
Piątek (09.09.2016) był ostatnim dniem naszej wycieczki. Po śniadaniu zostaliśmy nagrodzeni przez
organizatorów pamiątkowymi dyplomami, a potem wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.   
Była to dla nas niezapomniana wyprawa. Teraz z niecierpliwością czekamy, kiedy  będziemy mogli
przeczytać nasze opowiadanie w sieci.

Małgorzata Gądek
Paulina Gądek
Julia Rylewicz

W świętym gronie

Oko w oko ze Shrekiem

Na wystawie AŁ

AŁ
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OKIEM RECENZENTA

Recenzja książki „Opowieści z
Narnii: Lew, czarownica i stara

szafa”
  Niedawno przeczytałam bardzo interesującą książkę „Opowieści z Narnii:
Lew, czarownica i stara szafa”. Autorem książki jest C.S.Lewis. Opowieść
jest jedną z siedmiu tomów tego autora.
  Książka ta opowiada o dwóch światach – prawdziwym i świecie fantazji.  W
prawdziwym świecie czwórka rodzeństwa: Łucja, Edmund, Zuzanna oraz
Piotr przyjeżdżają z Londynu na wieś do Profesora, aby schronić się przed
nalotami bombowymi.
Dzieci bawiąc się w domu znajdują starą szafę. W jej wnętrzu znajduje się
przejście do krainy Narnii. Całą krainą rządzi Białą Czarownica. Narnię
zamieszkują dziwne postacie oraz zwierzęta, które mówią ludzkim głosem.
Bohaterowie poznają Aslana, potężnego lwa, który jest prawowitym władcą
Narnii, a którego zła czarownica nienawidzi. Celem czarownicy jest, aby
Narnia i jej mieszkańcy byli pod jej panowaniem. Zła królowa zamienia
nieposłusznych poddanych w kamienie. W Narnii panuje wieczna zima i
nigdy nie ma Bożego Narodzenia.
Rodzeństwo postanawia pomóc krainie. Wraz ze wszystkimi mieszkańcami
walczą ze złymi mocami Czarownicy. Podczas podróży dzieci przeżywają
niesamowite przygody. Nawiązują się przyjaźnie. Czy dobro zwycięży zło?
  Historie, które są opisane sprawiają, że nie można doczekać się końca
opowiadania. Książka niesie ze sobą wiele wartości: miłość zdolna do
największych poświęceń, przyjaźń ponad wszystko, dobro i szlachetność.
   Zachęcam do przeczytania tej książki.

Aleksandra Cudek

Z przygodą za pan brat

Zapraszamy do lektury

Recenzja książki "Lola
dziennikarką"

Niedawno przeczytałam książkę Isabel Abedii pt. „Lola dziennikarką”. Jest to
książka przygodowa.  Główną bohaterką jest Lola Velaso. Akcja rozgrywa
się w Niemczech  w mieście Hamburg podczas roku szkolnego.
  Lola to dziesięcioletnia dziewczynka, która jest w czwartej klasie. Inni
bohaterowie, którzy w niej występują to: przyjaciółka Loli Raszka, kolega z
młodszej klasy, podopieczna Lina.
  Lola jest dziennikarką, która pisze do szkolnej gazety. Jednak nie może
znaleźć odpowiedniego tematu, o którym chciałaby pisać. W szkole nie
dzieje się nic ciekawego. Dziewczynka postanawia więc napisać artykuł o
niebezpiecznym rabusiu z pistoletem-sikawką, który zastrasza ludzi.
   Zaczyna bawić się w detektywa, który chce zdemaskować rabusia.
Przeprowadza wywiady z kierowcami, którzy jeżdżą koło jej szkoły.
Innym zadaniem Loli jest opieka nad siedmioletnią dziewczynką Liną. Nie
jest to łatwe, ponieważ podopiecznej Loli dokucza Maurycy, którego
opiekunką jest przyjaciółka Loli Raszka. Jednak dziewczyna ma i na to
sposób.
  Jeżeli zaciekawiła was historia małej dziennikarki Loli, to sięgnijcie po tę
książkę. Dowiecie się, co się działo dalej i czy Loli udało się złapać groźnego
rabusia.
Ta książka jest bardzo ciekawa i wciągająca.

Martyna Pałucka

www.zapytaj.onet.pl

www.olx.pl
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SZKOLNE PROJEKTY I KONKURSY

Ja czytam
Dyskusyjny Klub Edukacyjny

Bezpiecznie Tu i Tam

Konkurs rozpoczyna
się 1 września 2016 r.
itrwa do 31 marca 2017
r.Celem konkursu  jest
podniesienie
kompetencji dzieci i ich
rodziców w zakresie
bezpieczeństwa w
Internecie.
Uczestnikiem
Konkursu jest szkoła,
jednak o liczbie
uzyskanych przez nią
punktów decyduje
wspólne
zaangażowanie
uczniów, nauczycieli,
rodziców, którzy
realizują aktywności
konkursowe:
·  Dzieci zdobywają
punkty dzięki swojej
aktywności w trakcie
zajęć edukacyjnych i
biorąc udział w
zadaniach
konkursowych.
·  Rodzice mają za
zadanie pozyskanie
certyfikatów za
realizację kursu
Bezpiecznie Tu i Tam
na fundacja.orange.pl/kurs.
· 
Nauczyciele zdobywają
punkty za realizację
aktywności
konkursowych dla
dzieci i rodziców
zgodnie z programem
dydaktycznym akcji,
na który składa się:
1.  Przeprowadzenie
spotkania z rodzicami
informującego o akcji
oraz kursie
internetowym
Bezpiecznie Tu i Tam.
2.  Przeprowadzenie
cyklu zajęć
edukacyjnych dla
uczniów na temat
bezpieczeństwa dzieci
online.
3.  Zorganizowanie
pikniku edukacyjnego
dla dzieci (i rodziców).

Jest to kampania społeczna, której celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez organizację w
szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych.
Kampania Ja czytam! jest szansą:
dla nauczycieli na:

przełamanie codziennej rutyny
wzmocnienie więzi z uczniami
zdobycie nowych kompetencji
promocję siebie i własnej szkoły
podniesienie jakości własnej pracy
kontakt z wybitnymi twórcami
rozwój i satysfakcję z pracy

a nade wszystko dla uczniów na:
polubienie czytania
spotkanie i rozmowę na ważne tematy
budowanie dobrych relacji całej społeczności szkolnej
rozwój osobisty

Aleksandra Cudek

STOPKA
REDAKCYJNA
Aleksandra Cudek
Martyna Pałucka
Małgorzata Gądek
Paulina Gądek
Julia Rylewicz
Marzena Curyłło
Agnieszka Łazarek
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