
WRÓBELEK
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa we
Wróblowicach
Wróblowice 142
32-840, Zakliczyn
Wydanie specjalne
01/20

Grupa uczniów z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wróblowicach wraz z nauczycielem, a
zarazem koordynatorem projektu-Marzeną Curyłło już po raz drugi wzięła udział w programie English Teaching.
Program ten realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym
operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Działania programu mają na celu wspieranie rozwoju i
nauki języków obcych uczniów z małych miasteczek i wiejskich miejscowości. Udział w projekcie daje
możliwość realizacji projektu oraz udział w licznych szkoleniach doskonalących dla nauczycieli języka
angielskiego. W naszej szkole uczniowie po raz drugi uczestniczyli w programie. W czasie od 01.09.2018 –
15.12.2019 realizowali projekt pod nazwą ‘English Speakers Team’- „Drużyna Gadaczy Angielskich”. W ciągu
16 miesięcy pracy uczniowie brali udział w zajęciach językowych mających na celu rozwój kompetencji z
zakresu posługiwania się językiem angielskim. W projekcie zaplanowano szereg zajęć takich jak: gotowanie z
Kołem Gospodyń „Wróblowianki”, przedstawienia, Tea Time-spotkania dla Rodziców, którzy uczyli się języka
angielskiego od swoich uczniów, Dzień Języków Obcych, lekcje dla klas młodszych, przygotowanie
przewodnika w języku angielskim, zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni (oczywiście w języku angielskim),
nocowania w szkole oraz wiele innych zajęć. Podczas spotkań uczniowie otrzymywali poczęstunek. We
wakacje zorganizowana została półkolonia, w trakcie której odbyła się 3-dniowa wycieczka w
Bieszczady. Udział w projekcie to nie tylko możliwość organizacji ciekawych zajęć dodatkowych, to również
możliwość zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych, filmów w języku angielskim oraz innych materiałów, które
wzbogacają naukę języka angielskiego. Zakupiono między innymi książki do szkolnej biblioteczki oraz 12
tabletów.  (ciąg dalszy na stronie 2)

ENGLISH SPEAKERS TEAM 
Wydanie specjalne podsumowujące 16-miesięczne działania projektowe
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Poznajemy jedną z najstarszych kopalni 
w angielskim stylu

Dodatkowo dzięki udziałowi w projekcie mieliśmy możliwość uczestniczyć
w inicjatywie Dreams and Teams. Zwieńczeniem działań projektowych
była uroczysta gala podsumowująca projekt, która odbyła się 11 grudnia
2019 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblowicach.
Podczas gali uczniowie zaprezentowali przedstawienie w języku
angielskim: ‘Little Red Riding Hood’-„Czerwony Kapturek”. W wydarzeniu
uczestniczyła Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Baczkowie,
która stała się naszym głównym partnerem podczas trwania projektu oraz
wielu gości spoza szkoły. Uczniowie wspólnie wystąpili na scenie
prezentując efekty wielomiesięcznej współpracy. Podczas gali
niezawodne Koło Gospodyń „Wróblowianki” przygotowało pyszny
poczęstunek oraz pamiątkowy tort.

Marzena Curyłło

17 października 2019 uczniowie
klasy VI należący do grupy
projektowej ENGLISH
SPEAKERS TEAM zwiedzili
zabytkową Kopalnię Soli w
Bochni podróżując przez
najstarsze i najpiękniejsze
wyrobiska tej kopalni.
Kopalnia Soli w Bochni obok
Wieliczki jest jedną z
najpopularniejszych kopalni w
Polsce. Wiąże się z nią postać
świętej Kingi.
A wszystko odbywało się w
niecodziennym charakterze,
ponieważ pani przewodnik dzieliła
się najważniejszymi informacjami i
opowiadała legendy w języku
angielskim. Jednak grupie
projektowej ta forma poznawania
otaczającej rzeczywistości bardzo
przypadłą do gustu. Uczniowie byli
zafascynowani podziemnym
miastem, które tworzyły unikatowe
komory solne o
charakterystycznym kształcie i
układzie geologicznym, piękne
wykute w soli kaplice, rzeźby solne
oraz narzędzia i urządzenia
górnicze.

Niesamowitą atrakcją dla dzieci był zjazd do kopalni i podróż podziemną
kolejką, a także Podziemna Ekspozycja Multimedialna, która sprawiła, że
zwiedzanie miało charakter podróży w czasie. Wizyta w kopalni
zakończyła się pobytem w największej z komór o nazwie Ważyn, gdzie
znajduje się restauracja Ważynek, sklep z pamiątkami, boisko sportowe i
plac zabaw dla dzieci. Uczestnicy, podzieleni na zespoły, rozegrali
pasjonujące rozgrywki w piłkę nożną i koszykówkę oraz skosztowali
potraw z kopalnianej restauracji. Wszyscy uczniowie wrócili do Wróblowic
zadowoleni i pełni wrażeń. Okazało się, że zwiedzanie w języku
angielskim wcale nie jest takie trudne i może stanowić niezwykłą frajdę.

Jakub Nowak
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Wizyta w szkole partnerskiej

Dnia 29.11.19 odbył się Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Angielskiej pt. Let’s Sing. Przegląd
zorganizowano w ramach podsumowania projektu
English Teaching. W konkursie wzięło udział aż 12
szkół, w tym grupa projektowa English Speakers
Team (wspomnijmy, że Niepubliczna Szkoła
Podstawowa we Wróblowicach jest szkołą
partnerską). Na scenie zaprezentowano wiele
utworów anglojęzycznych. Nasza grupa wykonała
utwór „Shotgun” z repertuaru Georga Ezry oraz
„Stand by me” (utwór w swej historii miał wielu
wykonawców). Jury wcale nie miało łatwego wyboru,
ponieważ poziom był bardzo wysoki.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Maria Paluch ze
Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach. Drugie
miejsce zajęła Anastazja Maćkowska ze Szkoły
Podstawowej w Gawłowie. Trzecie miejsce zajął
Szymon Węglarz ze Szkoły Podstawowej w Dziewinie.
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Wyjazd był
niezwykle udany, nie tylko ze względów artystyczno-
językowych. Zyskaliśmy nowe znajomości i
zaplanowaliśmy kolejne wspólne
działania.                          Martyna Biedroń

GOTUJEMY PO ANGIELSKU
Piękna, smaczna, apetyczna angielska kuchnia uczta
pojawiła się na stole w remizie OSP we Wróblowicach
za sprawą niesamowitych i niezastąpionych Pań z
Koła Gospodyń „Wróblowianki”
Gotowanie angielskich potraw z KGW we
Wróblowicach było częścią projektu „English
Speakers Team”. Celem projektu było m.in.
podniesienie wiedzy o kulturze krajów
anglojęzycznych. W niesamowitą regionalną podróż
kulinarną przeniosły nas Panie – Agata, Grażyna,
Kasia, oraz Sabina. Z niepowtarzalnych produktów
uczniowie wraz z przesympatycznymi Paniami
wyczarowali angielskie śniadanie, obiad oraz pyszny
deser. Cudowna atmosfera nie opuszczała nas do
końca zajęć. Warsztaty były okazją dla przyszłych
adeptów sztuki kulinarnej do poznania dziedzictwa
kulinarnego Wielkiej Brytanii. Niepowtarzalny smak i
zapach przygotowanych potraw na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Podziękowań nie było końca…

Amelia Piątek

Angielski smak MC
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Tea time, czyli jak zaczęliśmy uczyć rodziców
angielskiego

PÓŁKOLONIA JĘZYKOWA
WAKACJE Z ANGIELSKIM

Anglicy mają tzw. tea time, czyli czas
przeznaczony na relaks i kontemplację, albo
degustację naparów w gronie bliskich. Najczęściej
herbacie towarzyszą słodkości w postaci ciastek,
ciast i innych zakąsek. 
Tradycja ta ulegała nieco zmianom, ale zwyczaj picia
herbaty pozostał, czego dowodem są
przeprowadzone badania, wskazujące na to, że
przeciętny Brytyjczyk w ciągu roku wypija ponad dwa
kilogramów herbaty. Ten zwyczaj stał się inspiracją do
jednego z działań projektowych, które określiliśmy
właśnie mianem TEA TIME. Główna idea została
zachowana i połączona z walorem edukacyjnym. Otóż
postanowiliśmy wcielić się w nauczycieli, którzy będą
uczyli swoich rodziców. Oczywiście tematem naszych
zajęć były podstawowe zwroty w języku angielskim,
liczenie, części ciała oraz wesoła gimnastyka w rytmie
angielskich piosenek. Rodzice byli bardzo dumni z
nas! Każdy z nich wychodził zadowolony z naszych
zajęć, myśląc już o kolejnych.

Miłosz Stasiowski

Jednym z działań projektowych była dwutygodniowa półkolonia językowa pod hasłem „Wakacje z
angielskim”. Każdy dzień był wypełniony różnego typu aktywnościami, które były połączone z
podnoszeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim (gry i zabawy, podchody, gotowanie,
seanse filmowe). Czołowym punktem był trzydniowy wyjazd w Bieszczady.
Pierwszy dzień to można określić mianem historycznego. Rozpoczęliśmy go od zwiedzania malowniczego
Przemyśla. To podkarpackie miasto jest znane z licznych zabytkowych kamienic, urokliwych uliczek, kościołów,
klasztorów i otoczonego pięknym parkiem średniowiecznego zamku. Wybudowana przez władze austriackie
Twierdza Przemyśl, największa po Verdun i Antwerpii, to 45-kilometrowe pasmo kilkudziesięciu fortów wokół
Przemyśla oraz w granicach samego miasta. Przemyśl i jego okolice łączą walory wypoczynkowe, turystyczne i
historyczne. To był pierwszy punkt na mapie Przemyśla, który zwiedziliśmy wraz z przewodnikiem. Następnie
udaliśmy się na Zniesienie - górujące nad Przemyślem wzgórze, którego nazwa upamiętnia pokonanie
„zniesienie” w tym miejscu Tatarów. Najbardziej znanym punktem Zniesienia jest tajemniczy Kopiec Tatarski
(352 m n.p.m.), według legendy usypany przez Tatarów jako mogiła poległego w walce chana. Od wielu
wieków, a może nawet tysiącleci, kopiec służył jako ważny punkt obserwacyjny w systemie obronnym Ziemi
Przemyskiej.     CIĄG DALSZY STR, 5
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Roztacza się z niego rozległa
panorama Kotliny Sandomierskiej
oraz Płaskowyżu Sańsko-
Dniestrzańskiego, a także Gór
Sanocko-Turczańskich i Pogórza
Przemyskiego w Karpatach.  W
sąsiedztwie fortu znajduje się
Krzyż Zawierzenia z 2000 roku.
Obok wieży telewizyjnej mogliśmy
zobaczyć  bramę forteczną, a przy
niej górną stację wybudowanego w
2006 roku stoku narciarskiego z
trzema trasami oraz całorocznymi
atrakcjami: koleją krzesełkową
oraz torem saneczkowym. W tym
malowniczym miejscu wykonaliśmy
pamiątkową fotografię.
Potem zwiedziliśmy Zamek
Kazimierzowski, Plac na Bramie
oraz przemyski Rynek, gdzie
smakowaliśmy pyszne lody. Nie
był to jedyny zamek, który
zobaczyliśmy tego dnia. Po
Przemyślu przyszedł czas na
Krasiczyn. Od przewodnika
dowiedzieliśmy się, że zamek,
pomimo licznych pożarów i wojen,
zachował prawie niezmienioną
sylwetkę, jaką nadano mu na
początku XVII wieku. Wybudowany
w formie czworoboku zorientowany
został ścianami według stron
świata. 

W narożach stoją cztery cylindryczne baszty: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka (Rycerska).
Prostokątny, rozległy dziedziniec otaczają od północy i wschodu skrzydła mieszkalne, a od południa i zachodu
mury kurtynowe zakończone piękną, ażurową attyką. Pośrodku skrzydła zachodniego znajduje się przedbramie
z bramą i kwadratową Wieżą Zegarową. Tędy przez zwodzony, a później kamienny most, prowadziła droga z
istniejącego niegdyś miasta do zamku. Nie zabrakło również czasu na wizytę w zamkowych lochach.
Drugi dzień (turystyczny) wymagał od nas dużych nakładów sił i energii. Przy dźwiękach gitary i śpiewie
naszego przewodnika podziwialiśmy bieszczadzkie widoki w jednej z najsłynniejszych kolejek wąskotorowych
w Polsce, którą jest legendarna „Bieszczadzka Kolejka Leśna”, kursująca górskimi dolinami z Majdanu koło
Cisnej w kierunku połonin do Przysłupia oraz na zachód, wzdłuż słowackiej granicy aż do Balnicy. 
Co roku podróżują nią rzesze turystów, co czyni ją jedną z największych atrakcji w Bieszczadach. Potem
przyszedł czas na pieszą wycieczkę górskim szlakiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego wiodącym do
trójstyku, czyli połączenia granic trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy.
Trzeci dzień wizyty w Bieszczadach był nastawiony na rozrywkę. Rozpoczęliśmy go od obejrzenia wnętrza
zapory solińskiej. Zalew Soliński to 500 000 000 m3 (pięćset milionów metrów sześciennych) wody, które w
ryzach trzymają „zielone wzgórza” oraz 2 000 000 ton betonu. 
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Dziś zbiornik powstały w sercu Bieszczadów, to serce
turystyczne całego regionu, miejsce w którym po
górskiej wędrówce można zasmakować orzeźwienia
podczas kąpieli. Następnie udaliśmy się na spacer
wzdłuż zapory, podziwiając jednocześnie solińskie
widoki. Będąc w tak malowniczym miejscu nie mogło
zabraknąć rejsu po największym bieszczadzkim
jeziorze. We włosach szumiał wiatr, a w powietrzu
unosił się dźwięk morskich piosenek. Finałowym
punktem tego dnia i całego wyjazdu była wizyta w
Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych -
jedynym w Polsce muzeum, w którym mogliśmy
poznać kompletne wyposażenie linii służących do
czyszczenia i mielenia zboża. Zajmują one 1100 m
kwadratowych na czterech kondygnacjach, które w
pełni udostępniono do zwiedzania.
W ramach stałej ekspozycji zobaczyliśmy maszyny
pochodzące z wieku pary i elektryczności, w którym
dokonała się rewolucja przemysłowa także w
młynarstwie. Dużą atrakcją było własnoręczne
przygotowanie proziaków i kapuśniaków. To było
niebo w gębie! Pokazało też nam, że warto sięgać po
naturalne produkty, które sprawiają, że oprócz wrażeń
smakowych zdrowo się odżywiamy.
Wszyscy wrócili do domu pełni wrażeń. Wspomnienia
na długo zostaną w pamięci każdego.

Kacper Krzyżanowski

Podróż przez Bieszczady

Krasiczyn Kulinarna podróż w czasie

MC

MC MC
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

Zwiedzamy po angielsku Wakacje z angielskim

Gotowanie z Wróblowiankami Tea time

DJO

Stopka redakcyjna
Autorzy wydania: Agnieszka Łazarek (opiekun redakcji), Marzena Curyłło, Jakub Nowak, Amelia Piątek, Kacper
Krzyżanowski, Martyna Biedroń, Oliwia Ulanecka, Magdalena Sakłak, Miłosz Stasiowski, Mateusz Gądek,
Kacper Górzan, Bartłomiej Wojtas, Filip Wieloszyński
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