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W dnirch od 8 do 14 lutego 2016r. nauczyciele §zko-
}y Podstawowei im.Ilenryka Sienkiewicza w Oblęgorku
rizięli udzial w ńobinej wtłcie studyjnej w ramrci_progra-
mu'Erasmus+. Piąt€ s[ottinie państw pańnerskich§o"_!-
cych udział w proiókció Oncc upon an Emsmus Tale (T!edt-
tional Arts a'nd 

-Language§ across Europe) odbyło się
w Finlandii. W wyjd.dfre uóział waęr: dyrektol szkoĘ Een-
ryka Cisowstą ŻÓigntew Wóicik oraz Błłżci Buiała.

Miejscern docelowym
naszego spotkania była szkoła
Vaajdfummun Koulu znajdują-
ca Śię w miejscowości Vaaja-
koski w centralnej Finlandii.
Nasi gospodarze zapewnili nam
bardzo interrsywny pobyt
w swojej placówce. Podczas
w@Ęi realŁowaliśmy cele
proiektowe. Pierwszego dnia
itótiSmy okazję zapomaś się
ze szkołą, po któTej oprowa-
dzali nas uczniowie. Nasi go,
spodarze ptzedstawili nam
również prezentację doĘ czącą
finskiegó systemu eórkacji,
kńry uwźany jest za jeden
z najląszych na świecie. Waż-
nlmr eiementem było również
zapoznanie się ze sposobem
pracy miejscowych nauczycie-
lizucmiami o specjalnych po-
trzebach. Tego dnia wzięliśmy
również udział w warsztatach
plasĘcznych prowadzonych
plzez panią Kirsi Neuvonen,
lokalną artystkę.

Następnego dnia ob-
serwowaliśmy lekcje otaz
wzięliśmy udział w wielu prak-
tycŻnych warsztatach, m,in.:
pracaz iPadami, grafika, mate-
inatyką umiej ęfirości społecz-
ne. Doświadczenia nńyle pod-
czas tych warszłaów możnmy
teraz wykorzystać w nasĄ co-
dziennej pracy. Natomiast
na podstawie warsztaów pla-
styóznych Ędziemy realizowac
dalsze cele projektowe. Tego
dnia mieliśmy również okazję

bliskiego poznania kultJry
Finlandii. Nasi gospodarze
zorganizowali nam bar.dzo
plzy]emny Ęacer po lesle w
iatietacn śnieżnycb- Na koniec
wyczerpującego rłnia mogliśmy
skorzystać z tradycyjnej fiń-
skiej śauny, anawet zantlrzyć
się w lodowatym jeńone.- 

Trzeciego dnia wiryty
odbyła się prezentacja pxac
proj-e}towych. DuĘ popdar. -
ńością ponownie cieszyła się
nasza laonika. Kolejne dni wi-
zyty upływały w stolicy Fin-
tanilii, tlelsintach, gdzie mie-
liśmy okazję dokładnie poaać
to oórtowe miasto - mńedńć
oai'w"rr,;6s"e zóytki oraz od-
wiedzić mrrzea. Na bazie tych
wizyt wspólnie z partnerami
ustaliliśmy dalsze dztńania
oroiektowe.

Wizyta w Finlandii
to kolejną ogronma porcja do-
świadĆzeń dla nauczycieli
Szkoły Podstawowej im, Hen-
rvka Sienkiewicza w Oblęgor-
lfu. po Polski wróciliśmy, jak
zwykle, z kolejną pracą domo-
wą i zaplanowanlmri dalszymi
ddałaniami, których efeĘ bę,
dziemy prezentować podczas
majowej wizyty w sz}ole na-
szego partnera w szwecJl.
Warto nadmienić, że podczas
wizyiy ciągle sĘszeliśmy cie-
płe słowa doĘcące spotkania
w Polsce.

Blłżłj Bujała

Wydział KrtecheĘczny Diecezji Kieleckiei graz_ Mu-
zeum Diecezialne w Kielcich ogłosili konkurs_na świętokrzy-
sĘ szopkę 6ożonarodzeniową Uczniowie SzkŃ Podstiwo-
wej w iU'azie §trawczyńskiej pozyĘwnie odpowtedzieli
na}aproszenie do tego konkursu. W domu wtuzl rodzeń-
strreń i rodzicami przygotovrywali swoje szłpki.

Szopkę, tńrairiwią- 
- z34 szopekw kategorii klas

ryvłńa su/oiń wyglądem IV-VI etapt_diecezjalnego,
do Perzowej Góry, Ęlionał Ę l$egowauli.Kurii
Konrad lVoider z h. Ń. Jego Diecezjalnej zgromadzili się
prała wńe}audział etapie die- wszyscy uc_zesfiricy_konkursu
óezialnrrd konkursu. komisia wraz zopiekunami. ks. dr pa-

koikurŚowa w składzie Ń. weł Tkaczyk był zachwycony
Waldemer WiśniowsĘi - na- pomysłowością ucz_rriów oraz
uczyciel konsultant Święto- hnolością tegbnik i pateri?-
krzvstieso Centrum Doskona- łem uzytym do wykonmia
lerria Niuczycieli i wizyiator szopki. Artyści najpjękniej-
religii, przeńodnicząry komi- szaĆh szopek otrzymali ayplo-
sii:-kŚ.'dr Paweł Tkiczyk - mY i nagrody rzeczowe. Na-
ńnektorMuzerrm Diecełal- grody ufundował ks. biskup
oóso w Kielcach dr Aleks-an- Jan Piotrowsld oraz wydaw-
dri Potockr - Kuc. nauczyciel nictwo Jedność, Po części ofi-
konsultant ŚCPN, artysta, pta- cjalnej ucz,liowie udali się qą
sĘk oraz mgr MĘo,,dłtta poczeltunet oraz obejrzeli
Gńrzrlak - lilstosz Muzeum wszystkie szopki zgomadzone
Diecezjalnego w Kielcach wy- na wy stawie w Muzeum Die-
łoniłanaiła&iejsze prace. Pra- cezjalnym.
ca nas#go ucńia 6yła jedną Aldona Chadak

8 merca w §zkote Podstawowej w Rudzie §trawczyń-
skiej bułdetów krviatów bylo mnóstwo. Chłopcy postanowi-
n zńUe kokżankom niespodziankę i przygotowali upomin,
Ę kTyistyipiosenki

Oj, działo się, działo!
Panowie z klasy fV z solisĘ
Kacprem Gosem brawurowo
wykonali utwór,,Bo jo Cię ko-
cńom", pózrriej przedstawicie-
le męskiej części klasy Y roz-
bujali publiczność piosenĘ
,,Zawsze tam, gdzie !y'', aa ?,a-

kończenie chłopcy z klasy VI
porwali cĄ żehsĘ publicz-
ność śpiewając,$olorową su-
kienkę". A to był dopiero po-
cątĘk,...|. Bawili się i śpiewali
wsłscy - maluchy, ugmiowie,
zaproszone na uroczystość
pŹedstawicielki Rady Rodzi-
óOw - Wiotetta Frączek
i Emilia Knap, dyrektor

Agnteszka Prędota-Gad, pa-
nió nauczycielki oraz panie
z obsługi.

Na akademii nie za-
brakło też wierszy recytowa-
nvch orzez chłopców z klas
oim óraz ganści 

-wiadomości

dotyczących pochodzania Dnia
Kobiet. Dziewczynki ńwnież
śpiewały - Dominika Pio-
trowskr prząięknie wykona-
ła utnlóf ,Jestem kobieĘ",
a Wlktoria §iwek,§yć kobie-
Ę-.Na z*ończęńe pani dy-
rektor ńoĘła wsrystkim pa-
niom, tym duą/m i tym małym,
nailęosze źryczenia.'KdffłnaGlzesik
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