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KOLĘDNICY MISYJNI 2021

Życzenia noworoczne

Grupa kolędnicza

Kolędnicy misyjni to przedsięwzięcie, które w diecezji tarnowskiej
realizowane jest od 1993 roku. To małe grupy dziecięce lub
młodzieżowe składające się przeważne z pięciu osób, które w
okresie Bożego Narodzenia odwiedzają parafian w ich domach i
mieszkaniach. Kolędnicy ubrani są w stroje nawiązujące do
postaci z betlejemskiego Żłóbka oraz do mieszkańców krajów
misyjnych. Przychodzą oni z życzeniem bożonarodzeniowym, a
jednocześnie wykonują scenkę, w której uświadamiają
otwierającym domy, że Jezus przyszedł na świat dla wszystkich,
a wielu Go jeszcze nie poznało. Wśród nich są dzieci, którym
kolędnicy pragną pomagać. W tym roku ze względu na epidemię
Covid 19 grupy kolędowały w kościele parafialnym i kaplicach po
mszach świętych. W naszej miejscowości byli to uczniowie klas
IV i V. Przebrani za Józefa i Maryję oraz mieszkańców Azji, Afryki
i Ameryki zbierali datki na rzecz budowy szkoły w Republice
Konga.              AP

W numerze:

Kolędnicy misyjni
2021 – s.1.
Wycieczka w
Pieniny – s.2.
Ważny dzień
pierwszoklasistów –
s.2.
Kilka słów o Atenie
– s.3.
Co to jest
samorząd
terytorialny? – s.3.
Strefa rozrywki –
S.4.

Zapraszamy
do lektury!
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Z życia szkoły
Nowy Rok 2022 zbliża się wielkimi krokami. Dlatego w tym i kolejnym numerze pragniemy
podzielić się z czytelnikami wydarzeniami, które miały miejsce od początku roku szkolnego w
naszej szkole.

Jesienna wycieczka w Pieniny
W tym roku jesień pokazuje nam swoje piękne oblicze.
Piękna pogoda, mieniące się różnymi kolorami liście
drzew – wszystko to można było podziwiać
przemierzając naszą gminę i nie tylko. Postanowiliśmy
wykorzystać piękne okoliczności przyrody i wybrać się
na wycieczkę w Pieniny.
8 października 2021 klasy IV-VIII wraz z
wychowawcami uczestniczyli w wyjeździe do
Szczawnicy i Niedzicy.
Szczawnica to piękne, klimatyczne górskie
miasteczko, po którym spacerowaliśmy, a następnie
udaliśmy się pod stację kolejki krzesełkowej, która
prowadzi na Palenicę. Z Palenicy rozpościerają się
cudowne widoki na Pieniny. Niestety mgła
uniemożliwiła ich zobaczenie. Atrakcją jednak okazało
się dość pokaźne stado owiec wraz z kilkoma psami
pasterskimi, co wywołało wśród nas niemałe
poruszenie i zaciekawienie.
Kolejnym punktem był spacer po zaporze w  Niedzicy.
Po nim udaliśmy się na zwiedzanie zamku w Niedzicy.
Towarzyszyli nam przewodnicy, którzy wprowadzali
nas w klimat poszczególnych epok. Zobaczyliśmy
stare sypialnie, wielką studnię i kilka innych
pomieszczeń używanych przez dawnych
mieszkańców. Trzeba też dodać, że widok z tarasu
był zapierający i z pewnością na długo zostanie w
naszej pamięci.
Wyjazd w opinii wszystkich uczestników był bardzo
udany i pokazał, że nasza ojczyzna kryje wiele
fantastycznych miejsc.                 Jakub Nowak

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Ślubowanie klas pierwszych to niezwykła uroczystość
szkolna, na którą pierwszoklasiści oczekują z wielką
niecierpliwością. Jest to ogromne przeżycie nie tylko
dla dzieci, ale również dla ich rodziców i nauczycieli.
15 października 2021 roku w Niepublicznej Szkole
Podstawowej we Wróblowicach odbyła się
uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. 
Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, zebrali się
wraz z rodzicami w specjalnie przygotowanej na tę
okazję sali gimnastycznej. Uczniowie zaprezentowali
umiejętności jakie zdobyli w pierwszych tygodniach
nauki w szkole. Towarzyszyli im uczniowie klasy VIII,
którzy jako najstarsi witali ich w społeczności szkolnej.
W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszoklasiści
ślubowali na flagę narodową być dobrymi uczniami i
Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom.
Ceremonia ślubowania dostarczyła pierwszakom
niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń,
a nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych
uczniów. Mamy nadzieję, że każdy dzień w naszej
szkole przyniesie naszym pierwszoklasistom  wiele
radosnych chwil.

L.K.

Najstarsi i najmłodsi S.K.
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WIEŚCI RÓŻNEJ TREŚCI, CZYLI  ARTYKUŁY 
ZE ŚWIATA  NAUKI

Atena – najmądrzejsza z bogiń

W tym artykule postaram się przybliżyć Wam postać
Ateny. Bardzo Ci dziękuję, że czytasz ten artykuł. Aby
nie przedłużać zaczynajmy!
Pochodzenie:
Córka Zeusa i Hetydy – bogini mądrości i sprytu.
Wygląd:
Potężna, piękna, sowiooka kobieta, ubrana w długą
szatę, w hełmie na głowie
Atrybuty:
Tarcza Egida i włócznia (symbol męstwa), zwierzę –
sowa (symbol mądrości), roślina – drzewo oliwne
(znak dobrobytu i pokoju)
Zakres władzy:
Bogini mądrości i rzemiosła oraz sprawiedliwej wojny
Jaka jest?
Mądra, sprawiedliwa, pracowita, niedostępna.

GD

POSZERZAMY WIEDZĘ
O EDUKACJI PRAWNEJ

Nasi redaktorzy biorą udział w II edycji
ogólnopolskiego konkursu "Liga
Sprawiedliwości". W związku z tym pragniemy
podzielić się z naszymi czytelnikami ważnymi w
codziennym życiu aspektami prawnymi. W tym
numerze SAMORZĄD TERYTORIALNY.

Samorząd terytorialny – organizacja społeczności
lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo
samorządowe) i jednocześnie forma administracji
publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa
wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o
realizacji zadań administracyjnych, wynikających z
potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i
dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod
określonym ustawowo nadzorem administracji
rządowej.
Dzięki istnieniu samorządów państwo może działać
sprawniej i lepiej odpowiadać na potrzeby swoich
obywateli, a także wzmacnia poczucie wspólnoty i
odpowiedzialności za to, co dzieje się w naszym
najbliższym otoczeniu.

Wypełnia bardzo odpowiedzialną rolę i jest
fundamentem całego systemu zarządzania
potrzebami zbiorowości. To do niego należą między
innymi takie kwestie jak:
� Gospodarka nieruchomościami w gminie
� Ochrona środowisk na terenie gminy
� Lokalny transport zbiorowy
� Ochrona zdrowia mieszkańców
� Pomoc społeczna
� Edukacja
� Kultura
� Bezpieczeństwo publiczne

Zuzanna Niemiec

Statua bogini pixabay
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STREFA ROZRYWKI
(OPOWIADANIA, KRZYŻÓWKI, REBUSY, PRZEPISY KULINARNE)

Przepis na chleb słonecznikowy
Składniki:
3 szklanki mąki razowej, 1 szklanka nasion
słonecznika, 1 szklanka siemienia lnianego lub nasion
konopi, ½ szklanki nasion z dyni, ½ szklanki rodzynek
lub suszonej żurawiny, 3 łyżeczki proszku do
pieczenia, 1 łyżeczka soli morskiej, 2 ½ szklanki
jogurtu naturalnego
Sposób przygotowania:
1)  Rozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza
2)  W misce wymieszaj wszystkie suche składniki
3)  Połącz jogurt i mleko i wymieszaj je z suchymi
składnikami. 4)  Wlej ciasto do foremki i piecz przez
50-60 minut lub do czasu, aż chleb nabierze
ciemnobrązowego odcienia. 5)  Wyjmij chleb z
piekarnika i wyciągnij go z foremki. 6)  Najlepiej
smakuje na ciepło z grubą warstwą masła.
Smacznego!                                       G.D.

Jagodowe muffinki
Składniki:
Proporcje na 12 muffinek: 1 szklanka mąki
pszennej, 1 szklanka mąki razowej, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia, 1 łyżeczka sody
oczyszczonej, szczypta soli, ½ szklanki brązowego
cukru, 1 jajko, 1/3 szklanki oliwy, 1 szklanka jogurtu
naturalnego, 1 szklanka świeżych lub mrożonych
jagód, ½ szklanki gorzkiej  czekolady pokruszonej na
drobne kawałki.
Sposób przygotowania:
1)  Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. 2)  W
misce połącz mąkę pszenną, razową, proszek do
pieczenia, sodę oczyszczoną, sól i brązowy cukier
3) W oddzielnej misce ubij jajko z oliwą i jogurtem. 4) 
Dodaj suche składniki do mokrych. 5)  Dodaj jagody i
kawałki czekolady – dobrze wymieszaj. 6)  Wlej do
foremek na babeczki i piecz około 25 minut. Zanim je
podasz, zaczekaj aż ostygną.    Smacznego!      G.D. 
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Świąteczna wykreślanka

Znajdź świąteczne słowa
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