
Kurier Szkolny
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Niepublicznych Szkół
Specjalnych
ul. Okrężna 4a
33-100, Tarnów

Numer 1 01/17

Super konkursy!

Sami sprawdźcie co się działo
w pierwszym półroczu roku
2016/2017 w naszej szkole!

Byliśmy gwiazdami
na festiwalu!

Na ostatniej stronie
niespodzianka!

       
Wypasione zajęcia

na basenie!
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Wszystko zaczęło się 1. września...

www.facebook.com/znsswtarnowie

Jak co roku spotkaliśmy się na oficjalnej
akademii z okazji inauguracji roku

szkolnego 2016/2017.

Później przyszedł czas na mniej oficjalne
świętowanie . Wspólnie bawiliśmy się

podczas integracyjnego grilla oraz
dyskoteki szkolnej.

www.facebook.com/znsswtarnowie
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W październiku odwiedziliśmy Kraków...

Wycieczka do Krakowa okazała się niezapomnianą przygodą! Mieliśmy
okazję zwiedzić Wawel, Smoczą Jamę, Muzeum Lotnictwa,
podziwialiśmy Sanktuarium w Łagiewnikach...
Zjedliśmy też pyszny obiadek i z pełnymi brzuchami wróciliśmy do domu:)
A pogoda? Kto by się nią przejmował! 
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Witamy pierwszaków w dniu nauczyciela!

W dniu nauczyciela oprócz uroczystej akademii, mogliśmy przyjąć 
w poczet uczniów gimnazjum naszych nowych kolegów i koleżanki.

Mamy nadzieję, że spodoba się im w szkole.
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Była też Andrzejkowa impreza pełna czarów, 
magii i wróżb. 

 Jak co roku obchodziliśmy też Święto Dyni
podczas którego mieliśmy okazję

spróbować pysznych dyniowych potraw 
oraz potańczyć do największych hitów 

disco - polo!
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Festiwal "Śpiewaj z nami" - wielkie sukcesy
naszych reprezentantów

Znów byliśmy bezkonkurencyjni podczas Festiwalu
"Śpiewaj z nami".

Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa
III Miejsce dla solistki Karoliny Nosek
II Miejsce dla zespołu Iskierki w kategorii taniec
i śpiew
II Miejsce dla zespołu Iskierki w kategorii
zespół wokalny

Gratulujemy !



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 1 01/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kurier Szkolny

Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole

W 2016 roku odbyła się już XVIII edycja
europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej.

Wydarzenie obchodzone było w tym roku w dniach
14 – 20 listopada.

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody
TEG, pod hasłem: „Razem Dla Pokoju”. 

Głównym motywem wydarzenia jest promowanie
idei wspólnego działania na rzecz pokoju na

świecie.

#RazemDlaPokoju

https://www.facebook.com/hashtag/razemdlapokoju?source=feed_text&story_id=360437317639268
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Niecodzienna lekcja muzyki

W grudniu 2016 nasza szkoła wzięła udział w koncercie organizowanym przez
nauczycieli i uczniów Tarnowskiej Szkoły Muzycznej. Wspaniale było posłuchać

muzyki na żywo! Czekamy na kolejne takie spotkania:)
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Marzycielska poczta, czyli podaruj uśmiech
choremu dziecku

 
Marzycielska poczta jest akcją, która polega na pisaniu 

tradycyjnych listów do chorych dzieci. Nasi uczniowie z ochotą
wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Sami przygotowali atrakcyjne
kartki, które następnie wypełnili teksami płynącymi prosto z serca.

Jesteśmy dumni z naszych podopiecznych!

Marzycielska poczta powstała 
w maju 2009 roku.

Na stronie internetowej
www.marzycielskapoczta.pl

zamieszczane są profile chorych
dzieci, które uwielbiają dostawać

tradycyjne listy i kartki.Nasi
uczniowie postanowili

podarować skrawek szczęścia
innym.
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Zostaliśmy obdarowani przez św. Mikołaja!

6 grudnia odwiedził nas św. Mikołaj!
Zachwytów i radości było co nie miara.

Każdy uczeń naszej szkoły został
obdarowany wspaniałym prezentem. 

W szkole panowała niesamowita
atmosfera i czuć było klimat świąt.

Szkoda, że następne mikołajki 
dopiero za rok.
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Hej kolęda, kolęda! Jasełka w naszej szkole!

Wśród nocnej ciszy...
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Jasełka organizowane przez p. Iwonę Oleksy to 
już tradycja w naszej szkole. Tego roku nasza 
młodzież zaprezentowała przedstawienie pt.

"Kłopoty pierwszej gwiazdki". 
Publiczność była pod wrażeniem zdolności

artystycznych naszych uczniów. 
Występ  podziwiali pozostali uczniowie, rodzice,

nauczyciele, a także inni zaproszeni goście. 
Po skończonym przedstawieniu wszyscy

podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do
wspólnego posiłku. 

Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim
uczestnikom szkolnej wigilii. 

Jednym słowem, to był udany dzień!
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        Oprócz tego w naszej szkole działo się...

Warzywno-owocowe przerwy w naszej szkole
powstały w ramach starań o certyfikat 

"Szkoły promującej zdrowie", 
którego zostaliśmy posiadaczami dzięki wspólnym

staraniom uczniów i nauczycieli. 
Na dużej przerwie każdy uczeń mógł spróbować

przepysznych jabłek, słodkich musów owocowych
oraz pochrupać świeże marchewki. Było

pyyyyysznie;)
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W co drugi
poniedziałek 

świetnie bawimy 
się w tarnowskim
aquaparku. Pani

Alinka dba 
o atrakcyjność zajęć 

w wodzie. Chętnie
bawimy się piłką,

zjeżdżamy na
zjeżdżalni, a na

koniec wygrzewamy
się w cieplutkim

jacuzzi. Uwielbiamy
zajęcia na basenie!
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Uczestniczyliśmy
w warsztatach
prowadzonych
przez p. Agatę

Pająkowską

Dzięki uprzejmości p. Agaty
Pająkowskiej ze studia "I fruwają

motyle" tworzyliśmy roślinne
kompozycje, których tematem

przewodnim były Święta Bożego
Narodzenia.

Nasze stroiki i wiązanki
zrobiły furorę wśród

nauczycieli i pozostałych
uczniów. Oby więcej takich

spotkań!
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Uczniowie naszej szkoły wzięli również
udział w spotkaniu z p. Jackiem

Szołtyskiem - prezesem firmy GARDENA.
Podczas tych pouczających zajęć

młodzież poznała dokładnie na czym
polega praca na poszczególnych

stanowiskach w firmie oraz jakie są
wymogi pracodawcy aby zostać

zatrudnionym. 
Dziękujemy p. Jackowi za 

poświęcony czas!
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   Odnosiliśmy sukcesy...

Góra grosza/ konkurs
matematyczny

Najpiękniejsza szopka -
Aniołowo

Polska Niepodległa

Barwy niepodległości Żołnierska pamięć

Festiwal "Śpiewaj Festiwal "Śpiewaj

Żołnierska pamięć

Konkurs
matematyczny

Konkurs matematyczny FB
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Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest
post?
- Komentujemy i dajemy
lajka!

                        
                          Szkolny humor ;)

Nauczyciel zwraca się do
ucznia:
- Jasiu nie wiem, czy się
nadajesz do szkoły, ale z
pewnością powinieneś
zagrać w Totolotka.
- A to czemu panie
profesorze?
- Bo na 49 pytań, dobrze
odpowiedziałeś dokładnie
na sześć.

Nauczycielka zwraca się
do ucznia, patrząc mu
wnikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka
Ciebie nie ma, bo babcia
chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też
podejrzewamy, że babcia
symuluje.

W szkole pani pyta Jasia:
- Jasiu jakie jest państwo
na literę K?
Jasiu odpowiada:
- Państwo Kowalscy.

Po klasówce z matematyki
rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że
ściągaliśmy od siebie.

Nauczyciel języka
polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga
do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Na lekcji biologii pani pyta
uczniów:
- Proszę wymienić pięć
drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy.
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