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NARODOWE
ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

Piłsudski bohaterem
narodowym Polski

Patriotyczne  śpiewanie

11 listopada to dla nas,
Polaków, jedna z
najważniejszych dat w
kalendarzu. Właśnie wtedy
obchodzimy Narodowe
Święto Niepodległości. To
właśnie 11 listopada 1918 r.,
po 123 latach zaborów, nasz
kraj znów pojawił się na
mapie Europy.
Wspomnianego dnia, słynny
polski przywódca i działacz
niepodległościowy Józef
Piłsudski, został Naczelnym
Dowódcą Wojsk Polskich, a
przebywające na naszych
ziemiach oddziały obcych
żołnierzy, zaczęły się z nich
wycofywać. Ponownie
mogliśmy zacząć się
cieszyć ze swojego
własnego domu – Polski,
która przez wiele lat
zawłaszczona była przez
Rosję, Prusy i
Austrię. Polska mogłaby
nigdy nie odzyskać
niezależności, gdyby nie
niezłomność wielu naszych
przodków, którzy przelali
krew za utraconą Ojczyznę.
Pomimo usilnych prób
naszych nieprzyjaciół,
którzy walczyli ze
wszystkim, co wiąże się z
naszym narodem, nie
zdołano zabić ducha
polskości.

Obchody Święta
Niepodległości w naszej
szkole mają zawsze
szczególny charakter.
Stanowią bowiem
pielęgnowanie tradycji
patriotycznych, wzorów
bohaterstwa, uczą
szacunku wobec historii i
tradycji narodowej.
Pomysł z okazji 91
Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości
zrodził się z
potrzeby serca, z potrzeby
wspólnego przeżywania
polskiej historii, opisanej w
polskiej
piosence
niepodległościowej.
Wszyscy wiemy,

jaką moc ma wspólne
śpiewanie. Wspólne
śpiewanie pieśni
patriotycznych ma moc
szczególną:
– jest źródłem wielu
pięknych wzruszeń i
radosnych przeżyć,
– wywołuje poczucie
wspólnoty i jedności wśród
śpiewających,
– stwarza możliwość
okazywania uczuć
patriotycznych.
Polacy od kiedy historia
pamięta śpiewali pieśni, gdy
walczyli o nasz kraj, i
śpiewali
gdy Polska była wolna.
Dzisiejsze pokolenie
młodych ludzi

nie doświadczyło na sobie,
czym
jest walka o wolną Polskę, i

11 listopada Rada
Regencyjna powierzyła mu
naczelne dowództwo wojsk
polskich i zwróciło się do
niego o utworzenie rządu
narodowego. 14 listopada
Rada Regencyjna
rozwiązała się i władzę
zwierzchnią nad krajem
powierzyła  Piłsudskiemu.
22 listopada 1918r. został
Tymczasowym
Naczelnikiem Państwa. 29
listopada przeprowadził się
do Belwederu. Istotną
rzeczą dla niego było
tworzenie się wojska.

Barwy narodowe

Przemarsze rocznicowe

Piłsudski

A.Ł.

A.Ł.

A.Ł.
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Reporterska relacja z BEZPIECZNEGO
PIKNIKU JESIENNEGO

Bezpieczny Piknik
Jesienny był akcją,
podczas której
przybliżono
problematykę
policyjnego konkursu
dotyczącego
bezpieczeństwa na
drogach pn.
„Odblaskowa szkoła”.
Celem konkursu jest

wyposażenie uczniów
szkół podstawowych
w elementy
odblaskowe, jak
również zwrócenie
uwagi  na poprawę
bezpieczeństwa ruchu
drogowego poprzez
używanie przez dzieci
kamizelek
odblaskowych

lub innych elementów
odblaskowych.
 Impreza odbyła się 30
października 2014
roku na terenie szkoły.
Punktualnie o godzinie
15.00 Pani Dyrektor
Bożena Kirc powitała
wszystkich zebranych
i przedstawiła program
spotkania.

Potem rozpoczął się
quiz wiedzy o
zasadach
bezpieczeństwa na
drodze. Wzięły w nim
udział cztery
siedmioosobowe
drużyny, w których
skład weszli
uczniowie z klas I-VI. 

Wszyscy wykazali się
fantastyczną wiedzą i
potrzebna była
dogrywka, po której
wyłoniono zwycięzcę –
zespół nr 1-
ODBLASKOWE
DZIECIAKI. Każdy
uczestnik otrzymał
upominki związane z
hasłem przewodnim
szkolnej imprezy.
Kolejnym punktem
spotkania było
wręczenie nagród w
konkursie plastycznym
„BĄDŹ BEZPIECZNY

NA DRODZE”. Po tym
miłym akcencie
uczniowie przywitali
strażaków z OSP
Wróblowice, którzy
podzielili się z uczniami
wiedzą o swojej pracy i
rozdali każdemu
kamizelki odblaskowe
ze zdjęciem naszej
szkoły. Aby nabrać sił
przed dalszą częścią,
wszyscy skosztowali
pysznego bigosu.

Po posiłku wszyscy
zebrali się przed sceną
, aby uczestniczyć w
pokazie mody pod
hasłem „ODLASKOWA
PANI JESIEŃ”.
Wszyscy uczestnicy
wykazali się niezwykłą
kreatywnością – nie
zabrakło odblaskowej
biżuterii dla pań,
krawatów dla panów
oraz naturalnych strojó
w z liści. Wszyscy
prezentowali się
pięknie i świetliście. W
kategorii klas „0”-III
nagrodzeni zostali:
Martyna Zych, Amelia
Piątek, Weronika

Duda, Miłosz
Stasiowski i Kacper
Wieloszyński, zaś w
kategorii klas IV-VI jury
nagrodziło Patrycję
Gondek z klasy V.
Ostatnim punktem było
odpalenie fajerwerków
na odblaskowym torcie
ze znakami drogowymi
(oczywiście wszystko
odbywało się pod
czujnym okiem
strażaków).

Po wspaniałych
słodkościach,
uczniowie ubrani w
kamizelki odblaskowe
pod opieką rodziców
wrócili zadowoleni do
domu. Pragniemy przy
tej okazji złożyć
serdeczne
podziękowania dla
SKOK-u Jaworzno,
który wsparł naszą
szkołę nagrodami dla
uczestników quizu oraz
Stowarzyszeniu

Przyjaciół i
Sympatyków Szkoły
we Wróblowicach za
pomoc w organizacji
Pikniku.
Obszerną fotorelację z
tego wydarzenia mogą
Państwo obejrzeć na
profilu szkoły na
Facebooku (link:
https://pl-
pl.facebook.com/nspwroblowice)

 PAMIĘTAMY                  
         O ODBLASKACH!

Drogowy wypiek

Kamizelki dla każdego!

M.C.

M.C.
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Cukierkowa i
ciasteczkowa wróżba 

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY

Nasze babcie nie
świętowały Andrzejek
wspólnie z dziadkami i
swoimi bliskimi.
Chłopcy i dziewczęta
bawili się osobno,
zresztą zabawa ta
miała również nieco
inny charakter. Mniej
w niej było śmiechu i
radości, a więcej

skupienia, magii i
wiary, że tego dnia
przyszłość otwiera
swoje tajemnice.

Przez lata zwyczaje
się zmieniły, teraz
bawimy się wspólnie,
wróżąc sobie
nawzajem, łącząc te
wróżby z konkursami

i wesołą zabawą.        
             

Pomysłów na
andrzejkowe wróżby
jest całe mnóstwo!
Kiedyś zaszczytu
wróżb andrzejkowych
doświadczały tylko
panny,

a przepowiednie
dotyczyły wyłącznie
miłości. Teraz wróżą
wszyscy niezależnie
od wieku, płci i stanu
cywilnego i na
wszystkie tematy: od
uczuć, przez przyszłe
zawody, finanse czy
szkolne

„przewidywania”.

Najsłynniejsza
wróżba andrzejkowa!

Lanie wosku i
odgadywanie kształtów
jego cieni to
najpopularniejsza
wróżba andrzejkowa.
Będziesz potrzebował:
zwykłych świeczek,
papierowego
(tekturowego),
samodzielnie
wykonanego klucza,
miski z wodą, dobrego
humoru.

Wosk należy roztopić
w rondelku na małym
ogniu. Uwaga rondelek
pewnie do niczego
innego nie będzie się
już nadawał!
Ciepły wosk ostrożnie
przez dziurkę od
klucza lejemy do wody.
Gdy wosk na wodzie
zastygnie podnosimy
go do światła i
oglądamy powstały na
ścianie cień. Z jego
kształtu wróżymy
naszą przyszłość.

WRÓŻBA Kim będę?

Zapraszamy chętne
dzieci do odkrycia
kubeczków, pod
którymi ukryte są
przedmioty
symbolizujące zawody:

- książka- pisarz
- jabłko- ogrodnik-
ogrodniczka
- grzebień- fryzjer-
fryzjerka
- mapa- podróżnik-
podróżniczka
- mikrofon- piosenkarz-
piosenkarka

- hełm- strażak 
- statek- marynarz
- różaniec- ksiądz,
zakonnica
- fleki- szewc
- metr krawiecki-
krawcowa, krawiec
- klocek- budowniczy 
- samolot- pilot
- gwiazda- aktor-
aktorka

DOBRA ZABAWA
GWARANTOWANA!

Dzieci siedzą w kręgu
koła i losują cukierki, w
których ukryte są
karteczki z nazwami
prezentów, które wg
„cukierkowej wróżby”
powinny niedługo
otrzymać. Maluchy
zjadają cukierki, a
następnie odczytują
nazwy prezentów.
Pomagają im w tym
rodzice i wróżki. Sanki,
rower, narty, komputer,
puzzle, piesek,

farby, klocki lego,
kredki, czekolada,
lalka, miś, autko,
magnetofon, traktor,
robot, laptop, gra,
słodycze, mikrofon,
łyżwy, telefon, książka,
konik, pantofle, bajki
czapka, klocki itp. 
Natomiast rodzice
losują ciasteczka, w
których ukryte są
wróżby na przyszłość.

CzaryWróżby karciane A.Ł.A.Ł.
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JESIENNY GALOP

Zagrałam kiedyś w
fajną grę, która nosi
tytuł „Stajnia Marzeń
Jesienny Galop”. Ta
gra uczy miłości do
koni, wierności i bycia
sobą. W grze
kupujemy konie,
karmimy je i poimy.
Sprzątamy boksy i
poznajemy

jesienny krajobraz.
Wykonujemy zadania i
startujemy w
konkursach. Gra uczy
jadłospisu konnego i
ziół przeznaczonych
wyłącznie tylko dla
tych zwierząt.
Grę można nabyć w
magazynie „W siodle”.
Magazyn opowiada

o historii koni –
zwierząt z klasą.
Uczy nas o wielu
rasach koni z całego
świata. W tym
czasopiśmie jest
również wiele
informacji na temat
dyscyplin konnych.
Każdy z czytelników
może zapoznać

się z większą liczbą
gier z serii „Stajnia
Marzeń”, które można
nabyć w powyższym
dwumiesięczniku.
Polecam magazyn,
gry i książki z serii
„Miłość, szkoła, konie
i taniec”. Dzięki tym
pismom i grom
poznacie lepiej konie

– wspaniałe i
niezwykłe zwierzęta.

RECENZJA KSIĄŻKI
"GDZIE JEST FIZIA?"

Autorem książki „Gdzie
jest Fizia?” jest
Grzegorz Korwin-
Szymanowski.
Ilustrowała ją Bogna
Czechowska.  Książka
została wydana przez
wydawnictwo LTW w
roku 2014 w
miejscowości
Łomianki.
Narratorem książki jest
kotka o imieniu Fizia.
Pewnego

dnia dowiaduje się ona
od dwóch psów
mieszkających z nią o
chorej Julce.
Postanowiła się wybrać
się do niej i rozweselić
ją. Całe dnie ustala
razem z jednym
pieskiem plan
wędrówki. Uczy się
wszystkiego o mieście
i ulicach, do których się
wybiera. W końcu
wybrała się na
mrożącą krew w
żyłach wyprawę.
Spotyka i poznaje
mnóstwo zwierząt. 

W czasie wyprawy
zostaje potrącona
przez samochód, a
potem zabrana do
przychodni
weterynaryjnej. Kiedy
poczuła się lepiej,
uciekła i …
Jeśli chcesz wiedzieć
co dalej, czy dotarła do
Julki, czy nie –
przeczytaj koniecznie!
Gdzie jest Fizia opisuje
wszystko dokładnie i
dzięki tej książce
poznacie najskrytsze
tajemnice świata
zwierząt. Nawet nie
podejrzewacie, jakie
zdumiewające

życie toczy się obok
nas ludzi. Tuż, tuż na
wyciągnięcie ręki.
Nasza bohaterka
wytyczyła sobie
Wspaniały cel, ale w
sumie nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby
nie fakt, że Fizia jest?
kotem. Małym
`futrzakiem` o wielkim
sercu. Czy wiemy, jak
widzą nasz ludzki
świat nasi pupile i jakie
mamy szczęście, że
mieszkają z nami pod
wspólnym dachem?
Nie tylko dla
najmłodszych
czytelników!    K.U.






