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Ferie w Siewierzu

   Tydzień ferii zimowych już za nami. Jednak pracownicy gminnych instytucji oświatowych i kulturalnych w Siewierzu, czekają także w drugim
tygodniu na dzieci i młodzież z ciekawą ofertą spędzania wolnego czasu. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu, dzieci i młodzież
szkolna może uczestniczyć w zajęciach i warsztatach rozwijających umiejętności i zdolności w różnych technikach plastycznych, graficznych i
formach przestrzennych. Zajęcia te odbywają się w ramach „Zimowego Uniwersytetu Zajęć Inspiracyjno-Artystycznych ZUZIA 2008”. Spotkania
adeptów sztuki plastycznej odbywają się w czasie ferii w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 10 do 13. „Żakowie” tej niecodziennej
uczelni otrzymają pamiątkowe dyplomy jej ukończenia oraz nagrody rzeczowe i łakocie. W trakcie „wykładów Uniwersytetu” oferowana będzie
gorąca herbata i ciasteczka.
  Siewierscy bibliotekarze z Siewierza oraz z filii bibliotecznych w Brudzowicach, Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych również przygotowali
szereg atrakcyjnych niespodzianek. Każda placówka opracowała harmonogram spotkań dostosowany do wieku i zainteresowań dzieci. Na
młodych czytelników czekają konkursy, krzyżówki, kalambury, rozgrywki turniejowe w szachy, warcaby, kręgle i rzutki. Można uczestniczyć w
projekcji filmów, bajek, grach zabawach oraz interesujących zajęciach plastycznych, podczas których dzieci mają okazję poznać różnorodne
formy i techniki pracy. Ponadto w każdy dzień ferii spotkają się z innym bohaterem literackim. Na zakończenie zimowych spotkań na dzieci
czekają dyplomy i słodkie niespodzianki.
   O naszych pociechach nie zapomniały także Szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu w drugim tygodniu ferii organizuje wyjazd do kina
na film Pt. „Zaczarowana”. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach prowadzić będzie zajęcia przez całe ferie w godzinach od 8 do 12. W
swojej ofercie posiada między innymi kółko czytelnicze - lektura „Kubusia Puchatka” dla drugoklasistów oraz „Harry Potter i czara ognia” dla
starszych, zajęcia literacko-plastyczne pt. „Akademia Pana Kleksa”, projekcja filmów przyrodniczych oraz lektur szkolnych oraz wiele gier i
zabaw. W programie zamieszczono także czytanie bajek w języku angielskim, różnorodne zajęcia plastyczne, komputerowe obrabianie fotografii
i zajęcia przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych. Nie brakuje również zajęć sportowych takich jak koszykówka i siatkówka. Turniej Piłki
Nożnej, „English meetings – spotkania z angielskim”, zajęcia tańca ludowego, turnieje sportowe „Sport na wesoło”, „Spotkanie europejskie”
Szkolnego Klubu Europejskiego –Eurotravel „Moja szkoła w Unii Europejskiej” to tylko niektóre z szerokiej gamy spotkań organizowanych w
Zespole Szkół w Siewierzu. Ponadto będzie można wziąć udział w warsztatach literackich, przemierzać z pomocą komputera wirtualny świat,
potańczyć na zabawie karnawałowej, poznać Australię wzdłuż i wszerz oraz potrenować kondycję fizyczną na aerobicu.
  Oferowane przez gminę Siewierz zajęcia mają przede wszystkim na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży i zagospodarowania
wolnego czasu. Szczegółowe harmonogramy zajęć realizowanych przez instytucje oświaty i kultury dostępne są w placówkach i na ich stronach
internetowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych na terenie gminy Siewierz. Na uczestników czeka szeroki
wachlarz propozycji spędzania zimowych wakacji, podczas których na pewno nie zabraknie dobrej zabawy oraz wielu niezapomnianych wrażeń.
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