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FINAŁ OBŁĘDNEGO DYKTANDA

Obłędne dyktando to ogólnopolski konkurs, który pozwala
sprawdzić czujność ortograficzną, gramatyczną i stylistyczną. W
finałowym dyktandzie zmierzyło się 300 mistrzów ortografii z
całego kraju, którzy zakwalifikowali się do niego w etapie on-line,
mającym charakter zamkniętego testu (3 akapity dyktanda do
uzupełnienia + 10 pytań zamkniętych z zakresu fleksji, ortogtrafii,
interpunkcji, gramatyki i składni). Nasza szkoła również wzięła
udział w tym konkursie, a 5 października 6 naszych uczennic z
klas VI (Amelia), VII (Martyna) oraz VIII (Ola, Martyna, Oliwia,
Angelika) wyjechały do Warszawy, by uczestniczyć w finale
konkursu. Chociaż nie udało im się zdobyć pierwszych miejsc, to
jest to i tak bardzo duże wyróżnienie, a dziewczyny przywiozły
nagrody za udział w konkursie. Warto również dodać, że w
rankingu szkół nasza podstawówka zajęła II miejsce. Naszym
finalistkom serdecznie gratulujemy i zapraszamy chętnych
uczniów do udziału w konkursie za rok.

Julia Rylewicz
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NOWE OBLICZA KULTURY WE WRÓBLOWICACH

  Od 1 października 2019 roku do 31 marca 2020 roku Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków będzie
realizowało projekt „Nowe oblicza kultury” sfinansowany ze środków Fundacji PZU (w ramach
programu PZU z Kulturą). Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości 13 444 złotych. Ideą projekt
jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miejscowości dostępu do tzw. „kultury wysokiej”.
  Istotą projektu jest ukazanie młodym ludziom nowego, nieznanego im oblicza kultury wysokiej. Pragniemy,
aby kultura kojarzyła się im nie tylko z przedstawieniem teatralnym, które znają, ale odsłoniła nowy świat.
Dlatego w projekcie zaplanowano m.in. udział w
spektaklu teatru piasku oraz obejrzenie najsłynniejszego rosyjskiego baletu „Dziadek do orzechów” oraz historii
z klocków Lego. W marcu planujemy również wizyty w miejscach będących perłami kultury polskiej, czyli w
Kopalni Soli w Wieliczce oraz w Sandomierzu.
  W XXI wieku młodzi ludzie są zamknięci w czterech ścianach, swoim wirtualnym świecie. Główną sferą ich
zainteresowań są portale społecznościowe i różnego typu aplikacje. Nie umieją korzystać z tych dobrodziejstw
techniki. Brak otwarcia na kulturę jest spowodowany również sytuacją rodzinną. W ponad połowie domów jedno
z rodziców przebywa za granicą bądź w innej miejscowości w Polsce, przez to nie mają czasu, aby pokazać
swoim dzieciom wartościowe miejsca rozwijające ich wiedzę o świecie kultury. Zrealizowany w ubiegłym roku
szkolnym projekt zatytułowany "Patrioci otwarci na kulturę" pokazał, jak ważny jest kontakt młodego człowieka
ze światem tzw. "kultury wysokiej". Uczniowie, którzy po raz pierwszy odwiedzili Operę Krakowską i
uczestniczyli w Koncercie Muzyki Filmowej, stwierdzili że gdyby nie projekt nie wzięliby udziału w tego typu
wydarzeniach. Pokazało to nam, że warto pokazywać im wciąż różne oblicza kultury.
  Jedną z takich form było obejrzenie Teatru Piasku Tatiany Galitsyny. 8 listopada w Tarnowie uczniowie klas
VI, VII i VIII mogli zobaczyć piękną, ponadczasową historię Małego Księcia, opowiedzianą różnymi,
niespotykanymi technikami artystycznymi. Zwyciężczyni programu "Mam Talent" Tetiana Galitsyna wraz z
Gwiazdą "Mam Talent" VLODYRem - najszybszym malarzem na Świecie i grupą artystów przygotowała
unikalne widowisko – historię Małego Księcia według Antoine de Saint-Exupéry malowaną na żywo piaskiem,
połączona z animacją światłem i wodą wraz z elementami spektaklu teatralnego i technik szybkiego malowania
(speed painting).
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XIX Dzień Papieski – „Wstańcie, chodźmy…”

Wybory do SU 2019Dopełnieniem niezapomnianego godzinnego show
była przepiękna oprawa muzyczna poruszająca
najgłębsze emocje i przenosząca każdego na
magiczną planetę Małego Księcia. Te techniki wraz z
grą aktorów, świateł i cieni pozwoliły każdemu z
widzów przenieść się w niezwykły świat Małego
Księcia i zobaczyć wspaniałe widowisko artystyczne.
  Zwyciężczyni "Mam Talent" Tatiana Galitsyna na
podstawie kultowej opowieści Mały Książę wg Antoine
de Saint-Exupery rozpaliła serca zarówno dużych i
małych widzów, pokazała inne oblicze sztuki i
przypomniała piękną opowieść, z która każdy jako
dziecko miał okazję się zetknąć bądź będzie w
przyszłości czytał.
Uniwersalne wartości obecne na planecie małego
księcia zostały zaprezentowane w niezwykle
oryginalny sposób. Ta pełna ciepła opowieść
pokazała dzieciom, jakie są ponadczasowe wartości,
a dorosłym przypomniała o potędze prawdziwej
przyjaźni. Nie zabrakło oczywiści pamiątkowej
fotografii z wykonawcami.

W piątek 11 października 2019 roku w naszej
szkole odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. 
W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas I-VIII oraz
grono pedagogiczne. Oddano 78 ważnych głosów.
Każdy uczeń mógł zagłosować na jednego kandydata
z listy (przedstawiciele samorządów klasowych
najstarszych klas). Po podliczeniu głosów (w komisji
liczącej głosy byli uczniowie klasy VIII oraz opiekun
samorządu) został wybrany Samorząd Uczniowski.
Przewodniczący – Miłosz Stasiowski
Zastępca przewodniczącego – Oliwia Nosek
Sekretarz – Martyna Paciorek
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy  i
życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2019/2020.

Aleksandra Cudek

Społeczność naszej szkoły zgromadziła się na
uroczystym apelu z okazji Dnia Papieskiego, który
odbył się 30 października 2019r. Październik jest w
tym roku miesiącem wyjątkowym, gdyż 41 lat temu
kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę
Piotrową, a zbliżający się 2020 rok będzie
obchodzony jako 100-lecie urodzin Ojca Świętego.
W tym roku nauczanie Jana Pawła II zostało
połączone ze zbliżającym się Dniem Wszystkich
Świętych. W związku z tym każda klasa przedstawiła
sylwetki świętych i błogosławionych diecezji
tarnowskiej. Społeczność szkolna, oprócz
najważniejszych słów z nauczania Ojca Świętego
mogła również usłyszeć m.in. o Św. Stanisławie
Papczyńskim, Św. Stanisławie ze Szczepanowa, bł.
Karolinie Kózkównie czy bł. Celestynie Faron. Nie
mogło również zabraknąć znanej wszystkim piosenki
„Taki duży, taki mały może świętym być” w wykonaniu
starszych przedszkolaków. Podsumowaniem
spotkania było odśpiewanie umiłowanej przez papieża
„Barki” oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i
słodyczy.                         mp
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DREAMS AND TEAMS
SPORTOWE WYDARZENIE ŁĄCZĄCE SZKOŁY Z RÓŻNYCH KRAJÓW EUROPY - WSZYSTKO 

W DUCHU FAIR PLAY

21 listopada 2019 r. w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach odbyło się
wydarzenie sportowe promujące zdrowy styl życia oraz rywalizację w duchu fair play. Liderzy
szkolnego klubu Dreams and Teams Club, a tym samym grupa projektowa English Speakers Teams, w
ramach spotkań klubu zaplanowali całe wydarzenie, przygotowali materiały promujące idee projektu.
Przygotowano gazetkę ścienną, zaprojektowano logo wydarzenia, a na stronie szkoły pojawiła się zakładka
informująca o idei działania. W tym samym czasie grupa przyjaciół ze Słowacji prowadziła podobne działania w
swojej placówce, mające przygotować nas na wspólne wydarzenia.
Z pozyskanych środków zamówiono koszulki z logo wydarzenia oraz pamiątkowe smycze. Zamówione koszulki
i smycze wyruszyły w drogę do naszych partnerów, aby towarzyszyć im w dniu sportu i aby sprawić, iż mimo
odległości jesteśmy jedną drużyną. Całość została udokumentowana i na bieżąco relacjonowana pomiędzy
szkołami na zasadzie wymiany zdjęć, filmików. Udało się zaangażować wszystkich uczniów z klas I-III, a także
nauczycieli uczących w tych klasach. Nad całością wydarzenia czuwała Marzena Curyłło – koordynatorka
projektu w ramach programu English Teaching Activities a konkurencje sportowe przygotował nauczyciel
wychowania fizycznego. Oprócz tych osób w całość wydarzenia zaangażowały się także inne osoby ze szkoły
oraz Koła Gospodyń Wróblowianki.
Podczas zaproponowanych konkurencji żaden z uczestników nie odczuwał presji rywalizacji, całość była
utrzymana w duchu fair play a na twarzach uczniów królował uśmiech. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy i smycze… oraz skosztowali wspaniałego fit tortu, który był ukoronowaniem wydarzenia.

Jakub Nowak

Pamiątkowa fotografia MC
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