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Kartki świąteczne - 
kreatywnie i z humorem

Oddaj swój głos na pracę uczniów
klasy VII

WESOŁYCH ŚWIĄT!
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2018!

życzy 

redakcja gazetki WRÓBELEK

Kreatywne życzenia

Tak niedawno zakończyliśmy pierwszy projekt "Kartka dla Polski" a już zrealizowaliśmy
kolejny. Wspólnie z innymi szkołami z całej Polski wzięliśmy udział w projekcie "Świąteczne
kartki - kreatywnie i z humorem".
Naszym działaniom przyświecała twórczość Wisławy Szymborskiej. Nasza noblistka miała
w zwyczaju wysyłać bliskim i znajomym kartki świąteczne, w których życzenia były
stworzone z wyciętych tytułów gazet. Przygotowania zaczęliśmy od wycinania tytułów i
potrzebnych liter z przyniesionych przez nas gazet. Potem przyszedł czas na
komponowanie życzeń. Gotowe kartki zawędrowały na szkolną wystawę oraz stronę
internetową, na której można obejrzeć film z przygotowań.
Była to dla nas świetna zabawa przygotowująca do zbliżających świąt i rozwijająca
kreatywność.

Martyna Paciorek

Klasa VII z Niepublicznego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego z Wróblowic zgłosiła swoją pracę do
konkursu „Misja – książka!”, której organizatorem jest
wydawnictwo Ridero. Nagrodą jest wydanie własnych
opowiadań w formie drukowanej.
W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców
gminy Zakliczyn posiadających profil  na Facebooku lub
Twitterze do oddania swojego glosu na ich zbiór opowiadań.
Można tego dokonać klikając w poniższy link:
https://ridero.eu/pl/books/blisko_i_daleko_domu/
a następnie w ikonkę Zagłosuj na książkę.
Głosowanie trwa do 31 stycznia 2018 roku. Dziękujemy
Państwu za wsparcie!

MP

https://ridero.eu/pl/books/blisko_i_daleko_domu/
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MIKOŁAJKI 2017

Konkursy
świąteczne

Tak jak wszędzie, tak i w szkole we
Wróblowicach, obchodziliśmy przemiły dzień
w naszej szkole, a mianowicie mikołajki. Tego
dnia każdy kto mógł, ubrał się na czerwono i
założył mikołajową czapkę. Wszystko na cześć
Świętego Mikołaja.
W taki właśnie sposób cały Niepubliczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny we
Wróblowicach świętował nadejście
wyczekiwanego gościa. Nasz szanowny
Święty Mikołaj zawitał w szkolne progi w
asyście dwóch aniołków i jednego diabełka.
Dla każdego przyniósł przeróżne prezenty, a
wśród nich słodkości, maskotki i inne
przydatne rzeczy. Zanim jednak, każdy
otrzymał upominki wszyscy uczniowie z
wielką uwagą i skupieniem wysłuchali
piosenek i wierszy przygotowanych przez
najmłodszych. Każdy tego dnia był
uśmiechnięty i miał bardzo dobry humor.

Aleksandra Cudek

Tradycyjna choinka bożonarodzeniowa ma
swój niezaprzeczalny urok. Mało kto zdaje
sobie sprawę z symbolicznego znaczenia
gwiazdy, dzwonków czy samego drzewka.
Ozdoby choinkowe mają swoją symbolikę.
Dlatego dawniej tak naprawdę nic, co znalazło
się na świątecznym drzewku, nie było
przypadkowe.
Aby przybliżyć tę piękną tradycję, pani
Katarzyna Schutterly – nauczycielka plastyki –
ogłosiła szkolne konkursy na tradycyjną
ozdobę choinkową oraz symbole Bożego
Narodzenia. Konkursy cieszyły się
szczególnym powodzeniem wśród
przedszkolaków oraz uczniów z klas I-III. Po
Nowym Roku nastąpi uroczyste wręczenie
nagród. 
Tymczasem zapraszamy do obejrzenia
wszystkich prac na stronie
www.nspwroblowice.szkolnastrona.pl

Weronika Duda

Spotkanie z Mikołajem

Szyszkowa szopka

Szopka w innym wydaniu

MC
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Gala podsumowująca projekt „Let’s speak about English –
POROZMAWIAJMY  O ANGIELSKIM”

          13 grudnia 2017 roku odbyła się gala podsumowująca projekt „Let’s speak abot English” realizowany w
Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach. Dzięki Fundacji NIDA oraz Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności uczniowie z naszej szkoły otrzymali dofinansowanie w kwocie 17.000 obejmujące projekt główny
plus wakacje. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym to 37.505 (projekt główny plus wakacje).
  W gali uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście (pan Marek Niemiec – redaktor miesięcznika
„Głosiciel”, pan Zbigniew Jachym – sołtys wsi Wróblowice, pani Wioletta Osiecka – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i
Sympatyków Szkoły we Wróblowicach, panie z Koła Gospodyń Wiejskich WRÓBLOWIANKI oraz przedstawiciele
Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblowicach).
  Po przywitaniu gości przez panią dyrektor Bożenę Kirc, grupa projektowa przedstawiła angielską bajkę „Goldilocks
and the Three Bears”. Była to doskonała okazja do utrwalenia języka angielskiego przez publiczność, która żywo
śledziła wypowiadane przez uczniów teksty i śpiewane piosenki.
  W dalszej części pani Marzena Curyłło (koordynator projektu) zaprezentowała zebranym informacje związane z ideą
projektu oraz jego przebiegniem. Działań było naprawdę dużo. Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających
znajomość angielskiego w szkole miały miejsce m.in.: lekcje dla klas I-III, nocowanie w szkole, GMINNY PRZEGLĄD
ANGIELSKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ, gotowanie angielskich potrwa z Kołem Gospodyń Wiejskich
WRÓBLOWIANKI.
  Kolejnym punktem programu był pokaz tańca irlandzkiego przygotowany podczas półkolonii językowych, po którym
nastąpiły podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania projektu. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy kubek z logo oraz zdjęciami dokumentującymi wydarzenia projektowe.
  Punktem kulminacyjnym był tort z flagą brytyjską i fajerwerskami przygotowany przez panie WRÓBLOWIANKI, na
pomoc których zawsze możemy liczyć. Podczas degustacji zebrani goście mogli zobaczyć film, na którym uczestnicy
dzielą się tym, jakie korzyści dał im projekt.
  Czternaście miesięcy działań projektowych minęło bardzo szybko, lecz to na pewno nie jest koniec naszej przygody z
językiem angielskim.
                                                                                                                                                                                  Oliwia Nosek

Pamiątkowa fotografia AŁ
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PODSUMOWANIE PROJEKTU LET'SPEAK ABOUT ENGLISH

Projekt został podzielony na kilka etapów, w
których uczniowie realizowali swoje pasje,
uczyli się języka angielskiego, poznawali
wiedzę na temat krajów anglojęzycznych,
wykonywali ciekawe zadania i nie tylko!
Główne założenie projektu to nauka, zabawa,
radość! Bezpośredni uczestnicy, czyli
wszyscy uczniowie klas IV-VI, nie zapomnieli o
uczniach młodszych. W projekt zaangażowani
zostali także uczniowie klas I-III, dla których
uczniowie starsi przygotowali między innymi
lekcje o krajach anglojęzycznych. Dodatkowo
uczniowie czytali bajki dla przedszkolaków.
 Poniżej opis poszczególnych etapów:
I etap - Let’s learn! (poznawanie wiedzy o
krajach anglojęzycznych) - miał na celu
wykonanie makiety(wybranego przez uczniów
kraju, miasta), stworzenie przez uczniów
prezentacji mult. i prezentacja jej na forum dla
klas I-III wkraczających w sferę kultury
anglojęzycznej;

II etap -  Let’s act!, czyli kółko teatralne, wybór sztuki, oglądanie przedstawień (np. bajki „Little Red Riding Hood” w j.ang. za pośrednictwem Internetu),
czytanie wybranej bajki do inscenizacji „Goldilocks and the Three Bears”, podział na role, próby oraz występ podczas Dnia Rodziny. Czytanie poezji po
angielsku we współpracy z nauczycielem j.pol. panią A. Łazarek;
III etap - Let’s celebrate! Wspólne świętowanie tradycyjnych świąt ang., gotowanie tradycyjnych potraw z Kołem Gospodyń Wiejskich „Wróblowianki”,
organizowanie zabaw i konkursów związanych z obchodami świąt, gotowanie potraw, przygotowanie zabaw;
IV etap- Let’s enjoy! W tym etapie postawiliśmy na rozwój kompetencji językowych poprzez wspólną zabawę (z wykorzystaniem plansz i gier zakupionych
w ramach projektu), oglądanie filmików (bajki, teledyski), śpiewanie piosenek karaoke podczas „Nocowania w Szkole”. Zakładam tutaj współpracę z innymi
nauczycielami - opiekunami grupy.
V etap - Let’s help each other! Organizacja gminnego konkursu na najlepszego anglistę klas I-III SP oraz Gminnego Przeglądu Piosenek Świątecznych w
j.ang. ze SP w Faściszowej.
Pierwszym sprawdzianem dla naszej grupy projektowej była lekcja dla klas I-III związana z kulturą krajów anglojęzycznych, ale i wiedzą praktyczną.
Uczniowie zostali podzieleni klasami, a każda klasa dostała pod opiekę uczniów młodszych. Wykorzystaliśmy metodę stacji. Na każdym stanowisku
czekały na uczniów zadania związane z Anglią, Irlandią, Szkocją oraz Walią, a także z zadaniami językowymi. Warto podkreślić, że grupa projektowa
wykonała samodzielnie prezentacje multimedialne jako wstęp do całego wydarzenia.
Kolejnym wydarzeniem było gotowanie z Kołem Gospodyń „Wróblowianki”. Z pomocą pań dzieci przygotowały tradycyjne potrawy angielskie np. śniadanie
angielskie. Przed gotowaniem uczniowie przedstawili prezentację na temat jedzenia w krajach anglojęzycznych.
  Wszystkie etapy przenikały się nawzajem i uzupełniały. Większe wydarzenia, które już na stałe wejdą w kalendarz naszych imprez, to między innymi
Przegląd Świątecznej Piosenki Angielskiej, który odbył się 17 stycznia 2017 roku. Na szkolnej scenie utwory w języku angielskim zaprezentowali uczniowie
naszej szkoły, Szkoły Podstawowej w Faściszowej (partner projektu) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paleśnicy. Przegląd miał na celu prezentację
umiejętności językowych i wokalnych uczniów, propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki, motywowanie do rozwijania kompetencji
językowych, rozwijanie uzdolnień oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języków obcych. Uczniowie mogli wykonywać przygotowane utwory w zespołach
liczących maksymalnie sześć osób.  Młodym wykonawcom kibicowali nauczycielki języka angielskiego, Panie: Marzena Curyłło, Natalia Sikora i Patrycja
Świerczek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Faściszowej Pan Adam Zawada oraz Dyrektor naszej szkoły Pani Bożena Kirc. Za organizację Przeglądu
odpowiadała Pani Marzena Curyłło, nauczycielka języka angielskiego i koordynator projektu ENGLISH TEACHING. W czasie Przeglądu rozbrzmiały takie
hity jak: „Merry Christmas, everyone” Shaking Stevens,  “Do they know it's Christmas?” Band Aid, “Santa is his name-o” The Kiboomers. Po wysłuchaniu
pięknych wykonań przyszedł czas na świąteczne karaoke. Uczestnicy wspólnie z widownią zaśpiewali m.in. „Silent Night” i „We wish you a Merry
Christmas”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki, zaś opiekunowie podziękowania za wkład pracy włożony w przygotowanie
uczniów do Przeglądu.                                                         Ciąg dalszy na następnej stronie

Grupa projektowa AŁ
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         Dodatkowo dzięki współpracy z Fundacją Nida i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności 14 października 2016 roku do naszej szkoły przybyli
niezwykli goście Barbara i Larry Beyna. Na początku zwiedzili naszą szkołę, a potem przeprowadzili zajęcia z uczniami. Pani Barbara, która
prowadziła zajęcia z młodszymi uczniami  mimo różnic językowych bez problemu nawiązała wspaniały kontakt z dziećmi. Podczas swojej lekcji w
bardzo ciekawy sposób prezentowała słownictwo tematyczne i ćwiczyła angielskie zwroty związane z prezentowaniem swojej osoby. Wspólnie
śpiewali  piosenki  i bawili się w różne zabawy. Największą popularnością cieszył się wśród młodszych dzieci taniec i śpiewanie piosenki „Hokey 
Pokey”. Larry natomiast prowadził zajęcia ze starszymi uczniami. Od samego początku zyskał ich sympatię dzięki swojej otwartości i poczuciu
humoru. Podczas swojej prezentacji w ciekawy sposób przedstawił uczniom informacje na temat Stanów Zjednoczonych i ich stolicy,
Waszyngtonu. Przybliżył uczniom najważniejsze zwyczaje i ciekawostki kulturowe obszaru językowego, w którym przyszło mu żyć. Prezentacja
miała również charakter osobisty, gdyż Larry przedstawił historię swojej rodziny, która pochodzi z Polski. W dalszej części spotkania uczniowie
klasy VI przedstawili zaproszonym gościom i pozostałym kolegom i koleżankom prezentację o tradycyjnych potrawach z Wielkiej Brytanii. Potem
wręczyli Larremu i Barbarze pamiątkowe laurki i własnoręcznie wykonane kwiaty. Wizyta Państwa Beyna była dla uczniów doskonałą okazją do
autentycznej komunikacji w języku obcym oraz bardzo miłym i niezapomnianym przeżyciem. Dzięki realizacji ścieżki ETAs powiększyła się nasza
szkolna biblioteka. Otrzymaliśmy ponad „30kg” książek, zróżnicowanych pod względem językowym, dzięki czemu skorzystają z nich wszyscy
nasi uczniowie.
Czytanie bajki w języku angielskim to kolejne wyzwanie, z którym zmagali się nasi uczniowie. 18 maja 2017 roku grupa projektowa zaprosiła
wszystkich przedszkolaków do wysłuchania bajki o Złotowłosej, po czym najmłodsi mogli ją obejrzeć w języku angielskim. Całość przebiegała
bardzo sprawnie, a nasi najmłodsi otrzymali pamiątkowe misie.
Ponieważ nasi uczniowie uwielbiają pomagać dnia 23 maja bieżącego roku grupa projektowa wsparła organizację już IV edycji Gminnego
Konkursu na Najlepszego Anglistę klas I-III Szkoły Podstawowej. Warto też dodać, że nagrody zostały sfinansowane w ramach naszego projektu.
Jak co roku uczestnicy konkursu dopisali swoją obecnością. W zmaganiach brali udział uczniowie szkół  z Zakliczyna, Stróż, Gwoźdźca,
Wróblowic, Faściszowej oraz Paleśnicy.
Laureaci w poszczególnych kategoriach:
klasa I
I miejsce Lena Śledź
II miejsce Michał Słowiński
III miejsce Paweł Krakowski
klasa II
I miejsce Wojciech Truchan
II miejsce Anna Nowak, Karolina Wójcik
III miejsce Olga Mytnik
klasa III
I miejsce Jakub Nowak
II miejsce Milena Kwiek
III miejsce Anna Słowińska
Kolejnym wydarzeniem było przedstawienie w języku angielskim „Goldilocks and the three bears’ Złotowłosa i trzy misie. Uczniowie
przygotowywali je w ramach jednego z etapów projektu, a premiera miała miejsce 28 maja podczas Festynu Rodzinnego. Po raz kolejny uczniowie
rozdali pamiątkowej misie.
Wrażeń związanych z projektem nie było końca, gdyż 2 czerwca uczniowie spędzili noc w szkole.  W programie nocowania uczniowie między
innymi: robili zakupy w języku angielskim, poznawali i utrwalali nowe słownictwo, brali udział w różnych konkursach w tym mini konkursie
związanym z kulturą krajów anglojęzycznych, śpiewali piosenki, oglądali filmy i bajki w języku angielskim.
Przed nami jeszcze sporo wyzwań, wydarzeń (między innymi gala końcowa podsumowująca projekt), dobrej zabawy i oczywiście nauki. Za nami
organizacja Językowej Szkoły Letniej, czyli półkolonii na którą otrzymaliśmy 5000 złotych od Fundacji Nida. Dzięki otrzymanej dotacji uczniowie
odbywali zajęcia przez 15 dni oraz brali udział w wyjeździe do Zakopanego. Na koniec warto dodać, że większość wydarzeń w miarę możliwości
wejdzie na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Są to między innymi:
·  Przegląd Świątecznej Piosenki Angielskiej,
·  Nocowanie w szkole,
·  Przedstawienie w języku angielskim,
·  Czytanie bajki dla przedszkolaków
Korzystając z okazji już teraz pragniemy wszystkim podziękować za wkład, pomoc i współpracę przy realizacji projektu oraz pomoc w
przygotowaniu gali podsumowującej projekt.
Projekt „Porozmawiajmy o angielskim!" realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING,
którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Małgorzata Gądek
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	13 grudnia 2017 roku odbyła się gala podsumowująca projekt „Let’s speak abot English” realizowany w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach. Dzięki Fundacji NIDA oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uczniowie z naszej szkoły otrzymali dofinansowanie w kwocie 17.000 obejmujące projekt główny plus wakacje. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym to 37.505 (projekt główny plus wakacje).   W gali uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście (pan Marek Niemiec – redaktor miesięcznika „Głosiciel”, pan Zbigniew Jachym – sołtys wsi Wróblowice, pani Wioletta Osiecka – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach, panie z Koła Gospodyń Wiejskich WRÓBLOWIANKI oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblowicach).   Po przywitaniu gości przez panią dyrektor Bożenę Kirc, grupa projektowa przedstawiła angielską bajkę „Goldilocks and the Three Bears”. Była to doskonała okazja do utrwalenia języka angielskiego przez publiczność, która żywo śledziła wypowiadane przez uczniów teksty i śpiewane piosenki.   W dalszej części pani Marzena Curyłło (koordynator projektu) zaprezentowała zebranym informacje związane z ideą projektu oraz jego przebiegniem. Działań było naprawdę dużo. Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających znajomość angielskiego w szkole miały miejsce m.in.: lekcje dla klas I-III, nocowanie w szkole, GMINNY PRZEGLĄD ANGIELSKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ, gotowanie angielskich potrwa z Kołem Gospodyń Wiejskich WRÓBLOWIANKI.   Kolejnym punktem programu był pokaz tańca irlandzkiego przygotowany podczas półkolonii językowych, po którym nastąpiły podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania projektu. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kubek z logo oraz zdjęciami dokumentującymi wydarzenia projektowe.   Punktem kulminacyjnym był tort z flagą brytyjską i fajerwerskami przygotowany przez panie WRÓBLOWIANKI, na pomoc których zawsze możemy liczyć. Podczas degustacji zebrani goście mogli zobaczyć film, na którym uczestnicy dzielą się tym, jakie korzyści dał im projekt.   Czternaście miesięcy działań projektowych minęło bardzo szybko, lecz to na pewno nie jest koniec naszej przygody z językiem angielskim.                                                                                                                                                                                   Oliwia Nosek

	PODSUMOWANIE PROJEKTU LET'SPEAK ABOUT ENGLISH
	Projekt został podzielony na kilka etapów, w których uczniowie realizowali swoje pasje, uczyli się języka angielskiego, poznawali wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, wykonywali ciekawe zadania i nie tylko! Główne założenie projektu to nauka, zabawa, radość! Bezpośredni uczestnicy, czyli wszyscy uczniowie klas IV-VI, nie zapomnieli o uczniach młodszych. W projekt zaangażowani zostali także uczniowie klas I-III, dla których uczniowie starsi przygotowali między innymi lekcje o krajach anglojęzycznych. Dodatkowo uczniowie czytali bajki dla przedszkolaków.  Poniżej opis poszczególnych etapów: I etap - Let’s learn! (poznawanie wiedzy o krajach anglojęzycznych) - miał na celu wykonanie makiety(wybranego przez uczniów kraju, miasta), stworzenie przez uczniów prezentacji mult. i prezentacja jej na forum dla klas I-III wkraczających w sferę kultury anglojęzycznej;
	Dodatkowo dzięki współpracy z Fundacją Nida i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności 14 października 2016 roku do naszej szkoły przybyli niezwykli goście Barbara i Larry Beyna. Na początku zwiedzili naszą szkołę, a potem przeprowadzili zajęcia z uczniami. Pani Barbara, która prowadziła zajęcia z młodszymi uczniami  mimo różnic językowych bez problemu nawiązała wspaniały kontakt z dziećmi. Podczas swojej lekcji w bardzo ciekawy sposób prezentowała słownictwo tematyczne i ćwiczyła angielskie zwroty związane z prezentowaniem swojej osoby. Wspólnie śpiewali  piosenki  i bawili się w różne zabawy. Największą popularnością cieszył się wśród młodszych dzieci taniec i śpiewanie piosenki „Hokey  Pokey”. Larry natomiast prowadził zajęcia ze starszymi uczniami. Od samego początku zyskał ich sympatię dzięki swojej otwartości i poczuciu humoru. Podczas swojej prezentacji w ciekawy sposób przedstawił uczniom informacje na temat Stanów Zjednoczonych i ich stolicy, Waszyngtonu. Przybliżył uczniom najważniejsze zwyczaje i ciekawostki kulturowe obszaru językowego, w którym przyszło mu żyć. Prezentacja miała również charakter osobisty, gdyż Larry przedstawił historię swojej rodziny, która pochodzi z Polski. W dalszej części spotkania uczniowie klasy VI przedstawili zaproszonym gościom i pozostałym kolegom i koleżankom prezentację o tradycyjnych potrawach z Wielkiej Brytanii. Potem wręczyli Larremu i Barbarze pamiątkowe laurki i własnoręcznie wykonane kwiaty. Wizyta Państwa Beyna była dla uczniów doskonałą okazją do autentycznej komunikacji w języku obcym oraz bardzo miłym i niezapomnianym przeżyciem. Dzięki realizacji ścieżki ETAs powiększyła się nasza szkolna biblioteka. Otrzymaliśmy ponad „30kg” książek, zróżnicowanych pod względem językowym, dzięki czemu skorzystają z nich wszyscy nasi uczniowie.
	Czytanie bajki w języku angielskim to kolejne wyzwanie, z którym zmagali się nasi uczniowie. 18 maja 2017 roku grupa projektowa zaprosiła wszystkich przedszkolaków do wysłuchania bajki o Złotowłosej, po czym najmłodsi mogli ją obejrzeć w języku angielskim. Całość przebiegała bardzo sprawnie, a nasi najmłodsi otrzymali pamiątkowe misie. Ponieważ nasi uczniowie uwielbiają pomagać dnia 23 maja bieżącego roku grupa projektowa wsparła organizację już IV edycji Gminnego Konkursu na Najlepszego Anglistę klas I-III Szkoły Podstawowej. Warto też dodać, że nagrody zostały sfinansowane w ramach naszego projektu. Jak co roku uczestnicy konkursu dopisali swoją obecnością. W zmaganiach brali udział uczniowie szkół  z Zakliczyna, Stróż, Gwoźdźca, Wróblowic, Faściszowej oraz Paleśnicy. Laureaci w poszczególnych kategoriach: klasa I I miejsce Lena Śledź II miejsce Michał Słowiński III miejsce Paweł Krakowski klasa II I miejsce Wojciech Truchan II miejsce Anna Nowak, Karolina Wójcik III miejsce Olga Mytnik klasa III I miejsce Jakub Nowak II miejsce Milena Kwiek III miejsce Anna Słowińska Kolejnym wydarzeniem było przedstawienie w języku angielskim „Goldilocks and the three bears’ Złotowłosa i trzy misie. Uczniowie przygotowywali je w ramach jednego z etapów projektu, a premiera miała miejsce 28 maja podczas Festynu Rodzinnego. Po raz kolejny uczniowie rozdali pamiątkowej misie. Wrażeń związanych z projektem nie było końca, gdyż 2 czerwca uczniowie spędzili noc w szkole.  W programie nocowania uczniowie między innymi: robili zakupy w języku angielskim, poznawali i utrwalali nowe słownictwo, brali udział w różnych konkursach w tym mini konkursie związanym z kulturą krajów anglojęzycznych, śpiewali piosenki, oglądali filmy i bajki w języku angielskim. Przed nami jeszcze sporo wyzwań, wydarzeń (między innymi gala końcowa podsumowująca projekt), dobrej zabawy i oczywiście nauki. Za nami organizacja Językowej Szkoły Letniej, czyli półkolonii na którą otrzymaliśmy 5000 złotych od Fundacji Nida. Dzięki otrzymanej dotacji uczniowie odbywali zajęcia przez 15 dni oraz brali udział w wyjeździe do Zakopanego. Na koniec warto dodać, że większość wydarzeń w miarę możliwości wejdzie na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Są to między innymi: ·  Przegląd Świątecznej Piosenki Angielskiej, ·  Nocowanie w szkole, ·  Przedstawienie w języku angielskim, ·  Czytanie bajki dla przedszkolaków Korzystając z okazji już teraz pragniemy wszystkim podziękować za wkład, pomoc i współpracę przy realizacji projektu oraz pomoc w przygotowaniu gali podsumowującej projekt. Projekt „Porozmawiajmy o angielskim!" realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
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