
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Józefa Marka
Tymbark 354
34-650, Tymbark

Numer 2 12/16

Drodzy Czytelnicy!

      Witamy w kolejnym numerze szkolnej gazetki. Tematem przewodnim tego wydania są
50- te urodziny naszej szkoły. Z pewnością to święto odbiło się szerokim echem nie tylko 
w Gminie Tymbark, ale także w powiecie, a może i dalej... I nic w tym dziwnego, bo
uroczystość  przygotowywaną od dawna  i poprzedzoną wieloma ciekawymi
wydarzeniami, (m.in. tygodniem pracy z patronem, Wieczornicą), zaliczyć można do
bardzo udanych.

W numerze: prawie wszystko o Święcie Szkoły, wspomnienia p. Lidii Marek o dziadku,
czyli o naszym patronie szkoły.
    
A poza tym: p. Wójt, p. Dyrektor i p. Mamak w krzyżowym ogniu pytań naszych
redaktorek, udany występ Molików, wieści sportowe i ... wyniki konkursów.

. .
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05.12.16r. - Spotkanie klas pierwszych z Mikołajem
w Bibliotece Publicznej.

06.12.16r. - Klasowe mikołajki.

06.12.16r. - Wyjazd klas III i klasy IIb do Limanowej
na przedstawienie pt. "Jemiołuszek świąteczny
duszek".

10.12.16r. - Udział naszych uczniów w Gminnym
Konkursie Recytatorskim "Polscy poeci dzieciom,
dzieci poetom".

14.12.16r. - Szkolny etap Gminnego
Sienkiewiczowskiego Konkursu Czytelniczego.

16.1216r. - Wizyta uczniów z klasy Vb ze
świątecznymi życzeniami w Urzędzie Gminy.

19.12.16r. - Wizyta uczniów z klasy IVb ze
świątecznymi życzeniami w Gminnej Spółdzielni SCh
w Tymbarku.

19.12.16r. - Gminny Sienkiewiczowski Konkurs
Czytelniczy.

20.12.16r. - Wigilia w świetlicy szkolnej.

22.12.16r. - Jasełka w naszej szkole.

Co nas czeka w najbliższym czasie?

    
     Niestety, zimowa przerwa świąteczna już za nami.
Mamy nadzieję, że wszyscy miło ją spędziliście i
nabraliście "mocy", bo jak wiecie, zbliża się koniec
semestru! Co za tym idzie? Trzeba się jeszcze
zmobilizować i intensywnie pracować do samego
końca na jak najlepsze wyniki w nauce.
Spokojnie... po ciężkim okresie przychodzi czas na
odpoczynek. Ferie zimowe już tuż tuż. Rozpoczną się
30 stycznia. Do szkoły wrócimy 13 lutego.

     Życzymy wszystkim powodzenia i oczywiście
trzymamy mocno kciuki:-)
                                                             Redakcja

Z życia szkoły
04.11.16r. - Udział naszych uczennic w XIV
Małopolskim Festiwalu "Z pieśnią patriotyczną            
i żołnierską przez wieki"  w Nowym Wiśniczu.

07.11.16r. - Szkolny etap Małopolskiego Konkursu
Humanistycznego.

08.11.16r. - Uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości - występ uczniów z klasy 4b.

08.11.16r. - Szkolny konkurs wiedzy o patronie
szkoły.

10.11.16r. - Jubileusz 50- lecia Szkoły.

14.11.16r. - Półfinały Mistrzostw Małopolski w
halowej piłce nożnej chłopców szkół podstawowych.

15.11.16r. - Dyskoteka andrzejkowa klas IV-VI.

15.11.16r. - Powiatowy Turniej Gier i Zabaw w
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

19.11.16r. - Turniej ze Słowacją w halowej piłce
nożnej o Puchar Wójta Gminy Tymbark.

24.11.16r. - Udział naszych uczennic w XV
Konkursie Poezji Patriotycznej.

24.11.16r. - Zabawa andrzejkowa klas I-III.

25.11.16r. - Spotkanie klas pierwszych z p. M.
Banach - właścicielką gospodarstwa pasiecznego.

28.11.16r. - Zebranie wywiadowcze z rodzicami.

29.11.16r. - Popołudnie andrzejkowe w świetlicy
szkolnej.

05.12.16r. - Powiatowy Turniej Czytających Bibliotek.

05.12.16r. - Spotkanie klas IV z ratownikami z Auto
Moto Klubu - instruktaż pierwszej pomocy.
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50-te urodziny naszej szkoły!!!
      Każdego roku w listopadzie obchodzimy Święto Szkoły i wspominamy naszego patrona
Józefa Marka. Ten rok jest jednak wyjątkowy, bo właśnie w 2016 przypadł Jubileusz
Pięćdziesięciolecia Szkoły.

      Drogie koleżanki i koledzy, nie tak dawno, bo 10
listopada świętowaliśmy pięćdziesięciolecie Szkoły
Podstawowej w Tymbarku. Jesteśmy dumni, że
mogliśmy współuczestniczyć w tej uroczystości.
      Historia szkoły sięga……króla Kazimierza
Wielkiego. Przez kolejne wieki dzielnie stawiała czoła
przewrotom i zmianom systemowym. Do niej
uczęszczali nasi rodzice, dziadkowie, którzy
rozpoczęli naukę w nowej „1000 latce”.
      Uroczystości poprzedziła msza św., uczestniczyli
w niej rodzice, uczniowie, grono nauczycielskie oraz
zaproszeni goście. Po mszy w budynku szkoły została
odsłonięta pamiątkowa płaskorzeźba, upamiętniająca
patrona naszej szkoły inż. Józefa Marka, która została
ufundowana przez Radę Rodziców.
      Następnie, na Sali gimnastycznej odbyły się
przemówienia pana Dyrektora oraz zaproszonych
gości. Wśród nich znalazły się krewne naszego
patrona.

      Wszyscy, wspominając czasy szkolne byli zgodni,
co do jednego, nasza szkoła tętni życiem, zapewnia
bezpieczeństwo oraz wszechstronną edukację i
przede wszystkim przygotowuje nas do dalszego
życia. To wszystko dzięki naszym KOCHANYM
NAUCZYCIELOM, którzy od czasów króla do
współczesnych stawiali zawsze na pierwszym miejscu
ucznia, jego potrzeby i zainteresowania.
      Uroczystość uświetnił występ zespołu z kółka
teatralnego „Szpileczka” pod kierunkiem pani Ireny
Wolskiej, zespołu tańca „Mały Tymbark”, którym
kierują panie Bogusława Naściszewska i Alicja
Dziadoń oraz chór pod przewodnictwem pani Barbary
Opach. 
      Myślę, że nie do końca zdajemy sobie dzisiaj
sprawę z tego, że uczestniczyliśmy w wyjątkowym,
historycznym wydarzeniu. Ale na pewno wszyscy się
zgodzą z moja opinią, że był to piękny i niezapomniany
dzień w naszym życiu.
                                       Gabrysia Staniec

.

.

.

.
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Gorące wywiady...
      W związku z Jubileuszem 50 - lecia naszej szkoły postanowiliśmy zadać kilka pytań jej
byłym wychowankom: panu wójtowi Pawłowi Ptaszkowi, naszym paniom nauczycielkom:
Ewie Kowalczyk i Marii Mamak.

 Rozmowa z Panem Wójtem

       Jesteśmy reporterkami " Dzwonka szkolnego" -
gazetki szkolnej. Wiemy, że uczęszczał Pan do
naszej szkoły i dlatego chciałybyśmy Panu zadać
kilka pytań.
Ula i Ewelina: Czy chciałby pan znowu być
uczniem?
P. Wójt: Tak, czasem myślę, że chciałbym wrócić do
szkoły z tym bagażem doświadczeń życiowych i
wiedzy jaką dziś posiadam.
U. i E.: Jakie były pana ulubione przedmioty, a jakich
pan nie lubił?
P.W.: Najbardziej lubiłem język polski, historię i
geografię. Ale takim moim ulubionym przedmiotem
była historia. Nie lubiłem natomiast przedmiotów
ścisłych.
U. i E.: Jaki był pana ulubiony nauczyciel?
P.W.: Bardzo mile wspominam moją
wychowawczynię panią Ewę Kowalczyk, historii
uczył mnie pan Krzysztof Mirek. Bardzo dobrze
wspominam wszystkich nauczycieli.
U. i E.: Czy kiedyś też wymyślaliście przezwiska dla
nauczycieli? Może pan jakieś pamięta?
P.W.: Tak, były przezwiska, ale nie bardzo pamiętam.
U. i E.: Czy chodził pan na wagary?
P.W.: W podstawówce nie chodziłem, ale w liceum
czasem się zdarzało.
U. i E.: Jakie konsekwencje czekały na uczniów,
którzy źle się zachowywali w szkole?
P.W.: W podstawówce było to upomnienie przez
wychowawcę lub uwaga do zeszytu. Wtedy jeszcze
nie było minusowych punktów. Na korytarzach
zawsze było głośno, wszyscy biegali,   a w klasach
było od 30 do 40 uczniów. W mojej klasie było 35
osób.
U. i E.: Pewnie nasza szkoła wygląda teraz inaczej
niż wtedy, kiedy pan do niej chodził. Jakie zmiany
pan widzi?
P.W.: Przede wszystkim teraz jest mniej uczniów w
klasach. Nie ma szafek na korytarzach, ale jest 

.

szatnia i wejście przez szatnię. Kiedyś było tylko
główne wejście.
U. i E.: Czy lubi Pan swoją pracę?
P.W.: Tak, lubię. Moja praca to też moja pasja.
U. i E.: Co panu najbardziej podoba się w pana pracy?
P.W.: Bycie wśród ludzi, praca z nimi i dla nich. Dużo
się rozwijam w tej pracy, stawia ona przede mną nowe
wyzwania i sprawy, które muszę rozwiązać.
U. i E.: Dlaczego pan postanowił zostać wójtem?
P.W.: Byłem w wieku 26 lat radnym, więc już wtedy
coś o tym wiedziałem. A na zgłoszenie się do wyborów
namawiali mnie inni, a po części sam chciałem.
U. i E.: Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy
Panu wielu sukcesów w pracy. Prosimy, aby Pan
pamiętał o naszej szkole, planując różne inwestycje w
Gminie Tymbark.
P.W.: Dziękuję.
             
                          Ula Czyrnek i Ewelina Majda

.
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Rozmowa z Panią Dyrektor- Ewą Kowalczyk

Czy będąc uczennicą tej szkoły, myślała Pani, że
będzie tu w przyszłości uczyć?
Zawsze marzyłam o tym, aby zostać nauczycielką, ale
nie przypuszczałam, że będę uczyć w „mojej” szkole.

Jakiego nauczyciela najbardziej Pani lubiła?
Trudno jest mi wskazać jednego nauczyciela. Mam
bardzo dużo szacunku dla nauczycielki matematyki
Pani J. Niwelińskiej. Lubiłam Panią Marię Skawińską
nauczycielkę rosyjskiego. Nie mogę nie wspomnieć
moich polonistek M. Juszczyk i Cz. Pachowicz –
przecież między innymi dzięki nim jestem polonistką.

Czy w każdej klasie miała Pani czerwony pasek?
Kiedy byłam uczennicą podstawówki (1968-1976) nie
było jeszcze świadectw z paskiem. Pierwsze takie
świadectwo otrzymałam w liceum. Przez cztery lata
nauki w liceum dostawałam takie świadectwo.

Jak nazywała się Pani najlepsza przyjaciółka?
Miałam kilka bardzo dobrych koleżanek. Przez 12 lat
chodziłam do szkoły z Małgorzatą Jamróz.

Jaki był Pani ulubiony przedmiot?
Lubiłam się uczyć j. polskiego i matematyki.

Jak wyglądały wtedy mundurki szkolne?
Nosiliśmy tzw. chałaty: coś w rodzaju granatowej
sukienki zapinanej na guziki, obowiązkowym
kołnierzykiem i tarczą na rękawie (mówię o strojach
dla dziewcząt).

Z jakiego przedmiotu uczyła się Pani najgorzej?
Najgorsza (jedyna) ocena na moim świadectwie to
czwórka z  wychowania obywatelskiego w klasie
ósmej.

Jak wspomina Pani te lata szkolne?
Szkolne lata wspominam bardzo miło. Chodziłam do
fajnej, zgranej klasy. Nie zawsze byliśmy ideałami, ale
wyrośliśmy na porządnych ludzi. Moje wspomnienia są
dobre tym bardziej, że nie miałam kłopotów z nauką.
 

Rozmowę przeprowadziły: 
Liliana Bulanda, Marta Papież, Ilona Papież.

Pani Dyrektor "w akcji"

.

.

.
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Szkolne wspomnienia naszej
matematyczki - Pani Marii Mamak

Oliwia i Emila: Jaki był Pani ulubiony nauczyciel?
Pani Mamak: W zasadzie takiego ulubionego
nauczyciela to nie miałam, ale większość
wspominam  bardzo miło.  

O. i E.: Jaki był Pani  ulubiony przedmiot?
P.M.: Jednym z ulubionych przedmiotów była na
pewno matematyka.

O. i E.: Jakie wspomnienie pozostało Pani w
pamięci?
P.M.: W pamięci pozostanie na zawsze wygląd
ucznia z młodszych klas. Każdy miał  czarny lub
granatowy fartuszek z białym wykrochmalonym
kołnierzykiem. Natomiast każda dziewczynka
musiała mieć białą kokardę we włosach (bez względu
na długość włosów). Nikt nawet by się nie  odważył
mieć fartuszek w plecaku, jak to robi część naszych
uczniów.

O. i E.: Lubiła Pani chodzić do szkoły?
P.M.: Lubiłam chodzić do szkoły, bo zawsze się
czegoś nowego dowiedziałam,  spotkałam z
koleżankami.

O. i E.: Podobało się Pani gdy chodziła Pani do
szkoły, czy woli Pani dzisiejsze czasy?
P.M.: Trudno powiedzieć, czy wtedy było lepiej, czy
teraz. Na pewno była inna dyscyplina. Przed lekcją
wszyscy stali cichutko w parach. Gdy nauczyciel się
trochę spóźnił, to dzieci były tak cicho, że nikt o tym
nie wiedział. Dzisiaj natomiast,  jest tak głośno, że
cała szkoła wie.

O. i E.: Czy pamięta Pani pierwszy dzień w tej
szkole?
P.M.: Pamiętam mój pierwszy dzień w szkole,
błękitny sweterek i pierwszą moją panią, którą była p.
Krystyna Duchnik, ucząca w klasie 1c. Uczyła mnie
tylko przez jeden rok, bo potem w klasie drugiej były
już tylko dwa oddziały „a” i „b”. Natomiast ostatnią
wychowawczynią była p. Krystyna Wilczek.

O. i E.: Jakiego języka się Pani uczyła?
P.M.: W naszej szkole był tylko język rosyjski od
piątej klasy. Uczyła go p. Maria Skawińska. 

Była wspaniałym nauczycielem. Ciągle mam przed
oczami jej piękne kaligraficzne, cieniowane litery.
O. i E.: Co Panią zainspirowało, żeby zostać
nauczycielem matematyki?
P.M.: Zawód nauczyciela podobał mi się już jako
małemu dziecku, a że najbardziej lubiłam matematykę,
to zostałam nauczycielem matematyki.

O. i E.: Dziękujemy za wywiad.
P.M.: Dziękuję.
                           Oliwia Piwowarczyk i Emilia Górka

Mój dziadek inż. Józef Marek...
      Mojego dziadka inż. Józefa Marka nie poznałam,
bo urodziłam się kilka lat po jego śmierci.         
Wychowałam się pod opieką mojej babci Heleny
Marek-żony inż. Marka i od niej mam kilka wiadomości
o ich życiu. Babcia zawsze opowiadała mi, jak dziadek
zupełnie nie dbał o siebie. Jego ubranie, jedzenie,
zdrowie to były zagadnienia, które w jego hierarchii
ważności były na ostatniej pozycji. Cały czas
poświęcał sprawom społecznym i budowaniu
Owocarni w Tymbarku. O tym pisze też dr Józef
Macko w swojej książce ,,Góry sadami zakwitną".
Zapamiętałam też opowieści o jego czasach
studenckich i wcześniejszych- gimnazjalnych w
Wadowicach, które to przypłacał głodem. Jedynym
jego ratunkiem był wtedy jego brat Karol, który raz w
tygodniu szedł pieszo do Wadowic, a później do
Krakowa, aby zanieść mu chleb i czasem jajka i
mleko, które przygotowywała ich mama. Chyba przez
to ja mam taki szacunek do chleba. Wtedy też często
towarzyszyła mu modlitwa. Zapamiętałam, że babcia
Helena wspominała o różańcu, którego nie wypuścił z
ręki, kiedy został aresztowany przez Gestapo i
osadzony w Nowym Sączu w więzieniu. Nie mamy
zbyt wielu pamiątek zawiązanych z jego osobą. To
kilkanaście fotografii, które już prawie wszystkie
zostały opublikowane i są znane. A pamiątki, które
nam zostały to: 2 portrety olejne, książki z czasów
studenckich, opaska biało-czerwona z AK, legitymacja
wojskowa i rękopis jego planów, dat sadownictwa,
owocarstwa i gospodarki rolnej. 
Wspomnień wnuczki inż. Józefa Marka- p. Lidii
Marek wysłuchał Kamil Wawrzyniak.
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Imprezy towarzyszące obchodom Jubileuszu       
50-lecia Szkoły

Wieczornica – spotkanie z
nauczycielami emerytami
naszej szkoły.

      W październikowy, środowy wieczór br.  w naszej
szkole odbyło się spotkanie uczniów klas 6  z
obecnie uczącymi nauczycielami oraz emerytami.
Gości przywitała  i przedstawiła pani dyrektor Ewa
Kowalczyk. W wieczornicy wzięli udział: Genowefa
Sułkowska, Kazimiera Pawlik, Irena Niwelińska,
Maria Kulpa, Józefa Piętak, Krzysztof Wiśniowski
oraz Beata Szarłowicz, Agata Pazdan, Maria
Gniecka, Alina Dziadoń, Maria Mamak, Teresa
Wiśniowska, Urszula Duda.    
     Spotkanie zaczęło się występem  kolegów  z
klasy 6B, którzy w sposób humorystyczny opowiadali
o codziennej pracy nauczycieli. Po przedstawieniu
wszyscy usiedli na swoich miejscach i  przedstawili
się gościom.  Zaproszeni nauczyciele emeryci
rozpoznawali    w nas naszych rodziców, których
kiedyś uczyli. Wiązały się z tym różne wspomnienia-
wesołe  i poważne. Pani ucząca matematyki- mgr
Irena Niwelińska opowiedziała historię o uczniu,
którego koledzy zamknęli  w szafie. W trakcie
wyjaśnienia okazało się, iż to on sam tam się
schował, a koledzy  tylko przekręcili kluczyk w
drzwiach. Inne historie opowiadały o warunkach
pracy i nauki nauczycieli i uczniów. Wszyscy
słuchaliśmy z zaciekawieniem i zastanawialiśmy się,
czy takie historie mogą mieć miejsce teraz. 
      

    
      Myślę, że kiedyś w szkole zdarzało się wiele
śmiesznych i zabawnych sytuacji.   
      Moim skromnym zdaniem wieczór był bardzo
udany i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odbędzie się
takie spotkanie.
                                        Alicja Szarłowicz  kl.6a

  Tydzień pracy z patronem  w klasach    
  I - III

 Tydzień pracy z patronem rozpoczął się 28 X 2016 r.
Uczniowie klas I-III podjęli się wykonywania szeregu
różnych  zadań. Z pomocą nauczycieli,  przystąpili 
do konkursów: wiedzy o patronie szkoły Józefie
Marku oraz konkursu plastycznego - portret patrona.
Oprócz konkursów, uczniowie odwiedzili  grób
patrona szkoły  i zapalili  znicze. Nauczyli  się
piosenki pt „Szedł pan Marek” a każda klasa
wykonała bukiet z  suszonych kwiatów. Piosenkę -
hymn szkoły  uczniowie klas I-III wraz ze starszymi
kolegami zaśpiewali  na uroczystości 50- lecia
szkoły, a wykonane bukiety  posłużyły do dekoracji w
czasie różnych wystaw. 
   Wszystkie zadania pomogły dzieciom w poznaniu
sylwetki patrona szkoły oraz zmobilizowały uczniów
do rozwijania  ich zdolności artystycznych. 

                                                   B.Szarłowicz 

Wieczornica

Wieczornica

A.Dziadoń

A.Dziadoń
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Wieści z biblioteki
Powiatowy Turniej Czytających Bibliotek

      Uczniowie klas czwartych:  Aleksander Dominik
oraz Antoni Urbański reprezentowali naszą szkołę w I
edycji Powiatowego Turnieju Czytelniczego Bibliotek 
pt. „W zaczarowanym świecie baśni”, zdobywając
wyróżnienie.  Turniej odbył się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Limanowej 5 grudnia 2016 r. Uczniowie
mieli do przeczytania 16 baśni H. Ch. Andersena oraz
braci Grimm. Konkurencje konkursowe  były
różnorodne, m. in.: kalambury, oddzielenie grochu od
ziarnka maku, układanie puzzli, rozpoznawanie
rekwizytów. Dzieci mogły  także uczestniczyć w
warsztatach kukiełkowych, w wyniku czego powstała
lalka  o imieniu Mikołaj, którą można zobaczyć w
bibliotece.
      Dzięki konkursowi biblioteka szkolna wzbogaciła
się o piękne wydanie Baśni H.Ch. Andersena . 
Gratulujemy !
                                                        I. Zwierczyk

Gminny konkurs recytatorski "Polscy Poeci dzieciom,
dzieci poetom"

      W sobotę ,10 grudnia, reprezentanci uczniów  klas
I-III wzięli udział w gminnym konkursie recytatorskim
 Polscy poeci dzieciom, dzieci poetom. Honorowy
patronat nad imprezą objął Wójt Gminy – Paweł
Ptaszek.Konkurs miał na celu: ukazanie piękna języka
polskiego, popularyzację poezji wśród dzieci,
kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
odkrywanie aktorskich talentów, przezwyciężenie
onieśmielenia.    
      Uczniowie w doskonały sposób poradzili sobie z
wielkim wyzwaniem, jaki stawia występ publiczny i
godnie reprezentowali naszą szkołą na scenie. Poziom
konkursu był bardzo wysoki i wielkie gratulacje należą
się wszystkim uczestnikom, do których należą: Emilka
Atłas, Marek Ból, Aleksandra Papież, Zuzanna Staśko,
Bartłomiej Kurdziel, Julia Kulig, Wiktoria Kapera,
Faustyna Piwowarczyk, Joanna Trzupek, Maja Rybka,
Marcelina Urbańska, Marcin Sobczak . 
Jury konkursowe  w kategorii klasy I,  miejsce II
przyznało  Markowi Bólowi oraz w kategorii klas II-
III, Bartłomiejowi Kurdzielowi.
                                                   I. Zwierczyk

Turniej Bibliotek

.

.

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 2 01/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dzwonek Szkolny

Mole książkowe znowu
w akcji !!!!!

      Jak zwykle mole książkowe mają sporo pracy.   
W sobotę, 10 grudnia w Bibliotece Publicznej  odbył
się Gminny Konkurs Recytatorski „Polscy poeci
dzieciom, dzieci poetom”. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas od I do III.
      W przerwie, kiedy jury obradowało, mole
książkowe wystawiły przedstawienie  „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Scenariusz
opracowała pani Irenka Zwierczyk, a przepiękną
scenografię wykonała pani Kasia Gniecka. Młodzi
artyści mogli podziwiać kunszt i talent aktorów:
Królewna Śnieżka: Emilia Krzyściak,
Zła Królowa: Weronika Moskal,
Leśniczy: Emilia Górka,
Królewicz: Oliwia Piwowarczyk,
Krasnoludek Beksa: Emilia Górka,
Krasnoludek Gapulek: Urszula Czyrnek,
Krasnoludek Gburuś: Ewelina Majda,
Krasnoludek Apsik: Gabriela Gajda,
Krasnoludek Mądraliński: Julia Chudy,
Lustro: Wiktoria Jędrzejczyk,
Krasnoludek Śpioch: Wiktoria Jędrzejczyk,
Krasnoludek: Krzysztof Smaga,
Narrator: Gabriela Staniec.
   

XV Konkurs Poezji i Pieśni
Patriotycznej

        

      24 listopada 2016 roku odbył XV Powiatowy
Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej. Jego celem było
uczenie dzieci i młodzieży miłości do Ojczyzny oraz
kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla
spuścizny narodowej. Konkurs dla szkół
podstawowych i gimnazjów z powiatu limanowskiego
organizowany był przez Zespół Szkół Samorządowych
Nr 1 w Limanowej, Urząd Miasta Limanowa,  Urząd
Gminy Limanowa oraz Starostwo Powiatowe w
Limanowej. 
      Z okazji jubileuszu konkursu zniesione zostały
ograniczenia dotyczące czasu powstania
prezentowanego utworu. Każdy z uczestników
przygotowywał 1 utwór. Oceniane były: interpretacja
utworu, intonacja, akompaniament, ogólne wrażenia
artystyczne.
     W konkursie wzięły udział solistki: Anna Sowa       i
Weronika Moskal.
     Weronika Moskal zajęła w konkursie I miejsce.
    
                                             Barbara Opach

      Występ bardzo się podobał, otrzymaliśmy sporo
gromkich braw. Oczywiście nie obyło się bez
śmiesznych sytuacji, m.in. leśniczy wyszedł w czapce
krasnoludka. To dlatego, że Emilka miała podwójną
rolę. Każde wystąpienie jest dla nas bardzo ważne,
ponieważ nie tylko zachęca nas to do dalszego
działania, ale przede wszystkim sprawia nam wielką
frajdę:-).
                                        Gabriela Staniec

Czytelnikiem miesięcy listopada i grudnia jest Rafał
Surdziel z klasy 1b. 
                                                       Gratulujemy!

Przedstawienie Molików

Przedstawienie Molików

.
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Na sportowo

SPORTOWE SUKCESY
NASZYCH UCZNIÓW

    14 listopada 2016r. uczniowie naszej szkoły zajęli
2. miejsce w Półfinałach Mistrzostw Małopolski w
Halowej Piłce Nożnej chłopców szkół podstawowych.
Wystąpili oni w następującym składzie: Bulanda
Krzysztof, Dziadoń Szczepan, Grucel Mateusz, Hojnor
Kacper, Sporek Patryk, Śliwa Kamil, Urbański
Szymon, Urbański Wojciech, Wawrzyniak Kamil,
Woźniak Szymon; opiekun Jolanta Sawicka.
Do zawodów  w Rytrze zgłosiły się cztery zespoły -
 mistrzowie powiatów: limanowskiego, gorlickiego,
nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz.
Chłopaki grali bardzo dobrze.  Życzymy im dalszych
sukcesów.
                                                Kamil Śliwa

      We wtorek, 15 listopada 2016r. odbył się
Powiatowy Turniej Gier i Zabaw w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. W dwunastu konkurencjach
rywalizowało 13 zespołów z powiatu limanowskiego.
Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Tymbarku w
składzie: Maja Zwierczyk, Nikola Kaim, Aleksandra
Czyrnek, Justyna Kordeczka, Patryk Mrózek, Jan
Urbański, Krystian Frączek, Jakub Kaleta zajęli II
miejsce.

      2 grudnia 2016r. odbyły się gminne zawody      w
tenisie stołowym.
I miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt zajęła
nasza szkoła reprezentowana przez Natalię Puto        i
Klaudię Wojtas. Chłopcy również zajęli I miejsce - to
duet: Kacper Hojnor  i  Szymon Urbański.
W grze indywidualnej:
Dziewczęta:  I miejsce - Natalia Puto
    II miejsce-  Klaudia Wojtas
    III miejsce -Anna Sowa
Chłopcy:  I miejsce - Kacper Hojnor 

   

Mistrzostwa Małopolski w Halowej Piłce Nożnej

Turniej Gier i Zabaw

Gminne zawody w tenisie stołowym

.
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  16 grudnia nasi uczniowie brali udział w gminnych
zawodach w mini-piłce koszykowej.
   I miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Szkoła
Podstawowa w Tymbarku w składzie: Natalia Puto,
Julia Grucel, Liliana Bulanda, Klaudia Wojtas, Anna
Sowa, Gabriela Staniec, Gabriela Gajda, Wiktoria
Palka, Katarzyna Berdychowska, Paulina Madoń,
Urszula Czyrnek.
   Również I miejsce wywalczyli chłopcy w składzie:
Szczepan Dziadoń, Kacper Hojnor, Kamil
Wawrzyniak,  Dawid Kapturkiewicz, Kamil Śliwa,
Patryk Sporek, Krzysztof Bulanda, Mateusz Grucel,
Kacper Piwowarczyk.
                                                       Gratulujemy!
                                                    Jolanta Sawicka

 
     Dnia 19.11.2016r. po raz osiemnasty spotkały się
drużyny piłkarskie ze szkół podstawowych Gminy
Tymbark  oraz z zaprzyjaźnionego miasta Spisske
Vlachy na Słowacji, aby rozegrać turniej w halowej
piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Tymbark.
     Zawody organizowane wspólnie przez SP             w
Tymbarku oraz Gimnazjum Samorządowe               w
Tymbarku rozpoczęły się od powitania uczestników (9
drużyn) przez wójtów gmin partnerskich. Po oficjalnym
rozpoczęciu turnieju przystąpiono do gry.
A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
         Chłopcy rocznik 2008-2009
I miejsce Drużyna Spisske Vlachy,
II miejsce Szkoła Podstawowa w Tymbarku.
         Chłopcy rocznik 2006-2007
I miejsce  - Szkoła Podstawowa w Tymbarku,
II miejsce – Drużyna Spisske Vlachy,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Podłopieniu.
·  Chłopcy rocznik 2005
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Tymbarku,
II miejsce - Drużyna Spisske Vlachy,
III miejsce –SP w Zawadce,
IV miejsce – NSP w Piekiełku.

     Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy,
najlepsi strzelcy statuetki, najlepsi bramkarze  medale.
Nagrody  zostały ufundowane przez Urząd Gminy w
Tymbarku.
                                               

Gminne zawody w mini-piłce koszykowej

Turniej w halowej piłce nożnej

Turniej w halowej piłce nożnej
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                        KONKURSY KONKURSY

Portret patrona szkoły-konkurs
plastyczny
     
      W świetlicy szkolnej zorganizowany był konkurs
plastyczny - ,,Portret patrona szkoły".
      Wzięło w nim udział 46 dzieci.
Rozstrzygnięty był w kategoriach klas I - II i III - VI.
 W klasach I - II ( oddane 24 prace)-  uczniowie zajęli
miejsca:
I miejsce- Sara Guzik - kl. Ib , Dawid Piętoń - kl.IIa.
II miejsce- Magdalena Opyd - kl.Ib, Julia Guzik - kl.
IIa.
III miejsce- Maja Wower - kl.Ib, Marta Surdziel - kl.
IIb.
Wyróżnienie- Ala Urbańska- kl. IIa.
W klasach III - VI (oddane 22 prace ):
I miejsce - zajęła Katarzyna Kasperska - kl. IIIb.
II miejsce - Wiktoria Fiejtek - kl. IVb, Karol Kaim kl.
IIIa.
III miejsce - Krzysztof Wojtas - kl. IIIc, Anna
Walendzik - kl. IIIc.
Wyróżnienie- Oliwier Kordeczka - kl. IIIc, Nikola Kaim
- kl. IIIb,
Ula Czyrnek - kl. Vb, Emilia Krzyściak - kl. Vb.
     Wszyscy w/w uczniowie otrzymali nagrody,           
a każdy z pozostałych uczniów biorących udział w
konkursie otrzymał nagrodę pocieszenia. 
                           Irena Wolska,  Krystyna Serafin

"Życie i działalność J. Marka w formie lapbooka"

 Podsumowanie konkursu  
Nagrody otrzymują:
Joanna Trzópek klasa 4b,
Wiktoria Jędrzejczyk, Karol Poręba, Mariusz Szubryt
klasa 5b,
Zuzanna Nowak, Gerda Wator, Paulina Matras 6b.
Wyróżnienia:
Szymon Woźniak klasa 6a,
Wiktoria Grzegorzek, Aleksandra Matras, Gabriela
Trojanowska, Angelika Kordeczka, Bartłomiej Pach
klasa 4b.
                                Agata Czaja, Irena Zwierczyk

"Z dobrą Nowiną przez życie"

KAMIL MATLĄG, uczeń klasy 5 B, zakwalifikował
się do etapu rejonowego Małopolskiego Biblijnego
Konkursu Tematycznego "Z Dobrą Nowiną przez
życie" - z Ewangelii św. Marka.
Etap ten odbędzie się 16 lutego 2017 r. 
                                                         Gratulacje! 
                                             ks. Witold Warzecha

Wyniki Szkolngo Konkursu Biblijnego"
Ewangelia Świętego Mateusza" 

 1. Pach Bartłomiej  KL. 4 B - 28 p. 
     Wańczyk Kamil   KL. 4 B - 28 p. 
2.  Błażewicz Mateusz  KL. 4 A - 23,5 p. 
3.  Kordeczka Angelika  KL. 4 B - 23 p. 
4. Szarłowicz Alicja  KL. 6 A - 21 p. 
5.  Rokosz Klara  KL. 6 A - 17 p. 
6.  Bulanda Krzysztof   KL. 6 B 
7.  Tajduś Angelika  KL. 5 A 
8.  Chudy Julia  KL. 5 B 
     Pyrć Franciszek  KL. 5 A 
9.  Faron Tymoteusz  KL. 4 A 
     Górka Emilia  KL. 5 B 
10.Urbański Antoni  KL. 4 A 
      Włodarczyk Artur  KL. 4 A 
                                                Gratulacje!

                                           ks. Witold Warzecha
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GMINNY SIENKIEWICZOWSKI KONKURS
CZYTELNICZY

  

      W poniedziałek, 19 grudnia 2016 r. w Szkole
Podstawowej w Tymbarku odbył się Gminny
Sienkiewiczowski Konkurs Czytelniczy. Uczestniczyli
w nim uczniowie szkół podstawowych w Piekiełku,
Podłopieniu, Zawadce i Tymbarku. Rywalizacja
przebiegała  w dwóch grupach wiekowych: klasy II i III
oraz klasy IV-VI. Uczestnicy musieli wykazać się
znajomością biografii H. Sienkiewicza oraz wybranych
przez organizatorów utworów pisarza. Starsi uczniowie
prezentowali ponadto Sienkiewiczowskich bohaterów.
Zobaczyliśmy mamę Janka Muzykanta, Nel, Oleńkę
Billewiczównę, Danuśkę, Jagienkę  oraz św. Piotra.
Komisja najwyżej oceniła prezentację  Aleksandry
Janczy (Oleńka) – SP Tymbark. Wyróżnienia zdobyły
Anna Czyrnek (mama Janka) –(SP Podłopień) oraz
Aleksandra Jeleńczyk (Nel) – SP Zawadka. 
   
      Wyniki pisemnej części konkursu przedstawiają się
następująco:

klasy II-III
I miejsce – Julia Kulig (SP Tymbark)
II miejsce – Kacper Kaptur (SP Podłopień)
III miejsce – Martyna Smaga (SP Tymbark)

klasy IV-VI
I miejsce – Aleksandra Duda (SP Podłopień)
II miejsce – Anna Czyrnek (SP Podłopień)
III miejsce – Aleksandra Janczy (SP Tymbark)

      Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody zakupione dzięki Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii. Wręczała je  przewodnicząca komisji, pani
Jadwiga Franczak oraz Marek Sawicki, dyrektor SP w
Tymbarku. 
   
  E. Kowalczyk, T. Wiśniowska, M.Gniecka, 
      B. Szarłowicz.  

.
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Andrzejkowe szaleństwa!
      Andrzejki szkolne były udane! Było dużo
konkursów i świetna muzyka, przy której każdy
tańczył i dobrze się bawił. Zabawa odbyła się na
świetlicy szkolnej w dniu 24 listopada 2016r. Było
śmiesznie i zabawnie! Niektóre dzieci przebrały się
za postacie z bajek i filmów. 
     Andrzejki wszystkim się podobały!

       Kasia Kasperska i Nikola Kaim z klasy IIIb. 

Twórczość naszych młodszych kolegów i
koleżanek

Dziś propozycja Martyny Smagi, uczennicy klasy
IIb, fragment opowiadania pt. "Zaczarowany ptak"
   
 Dawno temu dwie dziewczyny – Martyna i Nikola,
znalazły zaczarowane jajko, ale nie miały pojęcia,   
że jest ono magiczne, i że z niego wykluje się
zaczarowany ptak. Koleżanki dały mu schronienie.
Obydwie nie wiedziały, jaki ptak zniósł to jajko.
Którejś nocy zaczęło się coś z niego wykluwać.
Rankiem Martyna zauważyła, że jajka nie ma,
została po nim tylko skorupka.

Wzięła telefon w dłoń i zadzwoniła do Nikoli:
- Nikola, Nikola! – krzyczała Martyna.
- Dobrze, uspokój się i mów o co chodzi?
- Coś się wykluło z jajka! – zawołała. 
- Ojejku, to bardzo poważna sprawa! – stwierdziła
Nikola.
  I tak dziewczyny zastanawiały się, co teraz zrobić, bo
nawet nie wiedziały, jak wygląda to, co się wykluło.
- Nikola rusz głową! – wrzasnęła Martyna.
Koleżanka wpadła na pewien pomysł, ale zaraz go
zapomniała. Zaczęły się poszukiwania. 
  Tydzień później dziewczyny wracając ze szkoły,
zobaczyły pięknego feliksa w tęczowych kolorach.
- Hej, to ten ptak. – powiedziała Martyna.
Pobiegły za nim. Skierowały się w stronę rzeki. Jedna
z nich zdążyła jeszcze telefonicznie poinformować
koleżankę Gosię, gdzie się mają spotkać. Nad rzeką
zobaczyły feliksa, który zanurkował i nagle zniknął.
- Jak to mogło się stać? Ptaki a szczególnie feliksy, nie
mogą ot tak zanurkować i zniknąć. – oświadczyła
Gosia.
- My też nie wiemy, jak to się stało. Odkąd się wykluło
z jajka, dzieją się niezwykłe rzeczy. – dodała Nikola.
- Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, gdzie
jest ten ptak. – powiedziała Martyna.
- Chyba nie myślisz, że ...
  Dziewczyny złapały się za ręce i wskoczyły do rzeki,
która okazała się portalem do magicznego świata
zaczarowanych istot. Były tam jednorożne wróżki,
syreny, księżniczki i pegazy. Koleżanki zamieniły się
w czarodziejskie istoty. Nikola była syreną, Martyna
wróżką, a Gosia księżniczką. Nikola miała łuk,
Martyna miecz, a Gosia różdżkę. Dziewczyny były
zaskoczone tą przemianą. Postanowiły odszukać
feliksa. Gosia wyruszyła na północ, Martyna poleciała
na wschód, Nikola popłynęła na zachód…..

Dalszy ciąg historii ukaże się w kolejnych numerach
naszej gazetki.

. .
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