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Nareszcie wakacje!!

.

Ostatni dzwonek już niedługo!
    
      My również kończymy tegoroczną działalność, wydając ostatni w tym roku
szkolnym numer naszej gazetki. Dziękujemy za to, że byliście z nami.

      Życzymy wszystkim ciepłych, udanych, pełnych pozytywnych wrażeń i przede
wszystkim bezpiecznych wakacji.

                                                                            Do kolejnego numeru, pozdrawiamy. 

                                                                                                                  Redakcja

.
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Z życia szkoły

03.05.18r. – Udział uczniów w gminnych obchodach
Święta Konstytucji 3 Maja. Polonez dla Niepodległej.

08.05.18r. – Wycieczka klas 4a i 4c do Krakowa.

09.05.18r. – Spotkanie klas pierwszych z pisarzem
Wiesławem Drabikiem.

11.05.18r. – Wycieczka klas pierwszych do Rabki.

15.05.18r. – Przedstawienie pt. „Bezpieczny internet”
w wykonaniu uczniów klasy 5b.

22.05.18r. – Wycieczka klasy 7b do Oświęcimia.

23.05.18r. – Gminne dyktando z języka angielskiego.

24.05.18r. – Wycieczka klas 7a i 7b do Wrocławia.

29.05.18r. – Gminny Konkurs Czytelniczy.

29.05.18r. – Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w
piłce nożnej.

01.06.18r. – Dzień Dziecka i Dzień Sportu w naszej
szkole.

04.06.18r. – Zebranie wywiadowcze z Rodzicami.

04.06.18r. – V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski.

05.06.18r. – Wycieczka klas 5a i 5b do Zakopanego.

08.06.18r. – Spotkanie z podróżnikiem. Temat –
Japonia.

08.06.18r. – Piknik Integracyjny w SOSW w Dobrej.

08.06.18r. – Kolejne piłkarskie spotkanie na Słowacji.

09.06.18r. – Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej.

22.06.18r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2017/2018.

Klasyfikacja już za nami

Średnie ocen poszczególnych
klas

Szkoła podstawowa:

4a – 4,37

4b – 4,20

4c – 4,58

5a – 4,43

5b – 4,35

6a – 4,22

6b – 4,45

7a – 4,12

7b – 4,14

Klasy gimnazjalne:
2a – 3,86

2b – 3,67

2c – 4,08

3a – 4,14

3b – 3,89

3c – 4,01
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Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
POLONEZ DLA NIEPODLEGŁEJ

. .
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Maj miesiącem książki

      Tradycyjnie maj to miesiąc poświęcony książce     
i czytelnictwu. Szczególnie w dniach 8-15 maja 2018r.
obchodziliśmy Tydzień Bibliotek - program promocji
czytelnictwa i bibliotek. Miał on na celu podkreślanie
roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia,
edukacji oraz zainteresowania książką. Tegoroczna
edycja Tygodnia Bibliotek 2018 odbywała się pod
hasłem: „(Do)Wolność Czytania”.   Z tej okazji zostały
podjęte działania mające na celu propagowanie
czytelnictwa.
      9 maja uczniowie klas 1. Szkoły Podstawowej        
w Tymbarku uczestniczyli w spotkaniu autorskim       
z pisarzem Wiesławem Drabikiem – autorem licznych
książek dla najmłodszych. Dzieci bardzo aktywnie i
miło spędziły czas z pisarzem, odpowiadając na liczne
zagadki związane z różnymi bohaterami bajek. Na
koniec tego niecodziennego spotkania mogły sobie
zakupić książeczki z dedykacją i autografem pisarza.
Także 9 maja, w budynku gimnazjum, zorganizowany
został konkurs czytelniczy ze znajomości książki
„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena.
Uczniowie klas 6, 7 i gimnazjum zmierzyli się z
pytaniami konkursowymi. 

A oto wyniki konkursu:
I miejsce Alicja Szarłowicz,
II miejsce Weronika Moskal, Jakub Śmiech, Patryk
Sporek,
III miejsce Kamil Wawrzyniak.
      17 maja, po raz kolejny, naszą bibliotekę odwiedziła
młodzież z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, z
opiekunką Lucyną Woźniak, w ramach akcji Cała
Polska czyta dzieciom. Tym razem zaplanowano
zagadki o zwierzętach dla wszystkich dzieci.
Zadawanie zagadek to doskonała zabawa, która
pomaga przetrwać nudę, jednocześnie umila czas oraz
rozwija dziecięcą wyobraźnię, umiejętność kojarzenia i
łączenia faktów. Dzieci bawiły się doskonale. A
uczniowie klasy policyjnej: Eryk, Patryk, Filip, Mariusz
nawiązali bardzo dobry kontakt z młodszymi kolegami.

                                   I. Zwierczyk, A. Sadkiewicz

       V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

„Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy
wiecznymi dłużnikami - Matka”

       Słowa te były mottem V Międzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego „Matka matula, mateńka”.
Organizatorem imprezy była Biblioteka  Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego  nr 4 w Limanowej.
       Celem konkursu było między innymi:
kształtowanie wrażliwości na obecność matki w życiu
każdego człowieka, rozbudzenie wrażliwości na piękno
języka poezji i prozy, rozwijanie zdolności
recytatorskich uczniów, promowanie młodych
talentów.
      Uczennica Urszula Czyrnek z kl. 6b z prozą           
B. Ferrero   „Rachunek” zajęła  III miejsce. Natomiast
Emilia Krzyściak zaprezentowała fragment prozy      
M. Kindziuk „Matka Papieża". 
       Gratulujemy wspaniałych wystąpień uczennic.

Młodzież z ZSZ im. KEN w Tymbarku .
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Wielkie sukcesy naszych koleżanek i kolegów

      
      Uczennica Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka,
Paulina Juszczak z klasy 3B gimnazjum, została
laureatką konkursu geograficznego
organizowanego przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty.

      Uroczyste podsumowanie i zakończenie
konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów    
w roku szkolnym 2017/2018 odbyło się 11 kwietnia     
w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Na
uroczystość zostali zaproszeni uczniowie – laureaci
konkursów, ich rodzice, opiekunowie, którzy
przygotowywali tych uczniów do konkursów. Spotkanie
prowadził dr Tomasz Rachwał  – dyrektor Instytutu
Geografii na UP. Wśród zaproszonych gości byli: pani
Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty, prof.
UP dr hab. Józef Żychowski – prezes Polskiego
Towarzystwa Geograficznego.
      W obecności innych wyróżnionych gimnazjalistów
Paulina otrzymała dyplom potwierdzający zdobycie
tytułu laureata wraz z gratulacjami z rąk pani
Wicekurator Oświaty. 
      Celem konkursu było rozwijanie ciekawości
poznawczej uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień
geograficznych. Jego temat w tym roku szkolnym
brzmiał: „Poznajemy procesy klimatyczne i 
zjawiska pogodowe w Polsce i na świecie oraz ich
wpływ na działalność człowieka”. 
       Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego,    
w którym brało udział około 4 tysięcy uczniów,
rejonowego gdzie zakwalifikowało się około 800 osób
oraz wojewódzkiego gdzie z zadaniami wzmagało się
120 osób, spośród których wyłoniono 23 najlepszych,
którzy otrzymali zaszczytny tytuł laureata.
Zdobywając tytuł laureata Paulina została zwolniona  z
pisania egzaminu gimnazjalnego z zakresu
przedmiotów przyrodniczych uzyskując maksymalną
liczbę punktów, uzyska też dodatkowe punkty podczas
rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz
oczywiście stopień celujący z geografii na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
       Opiekunem naukowym Pauliny jest Pan Michał
Miśkowiec - nauczyciel geografii w naszej szkole.

                            Pasjonat historii

      Uczeń klasy 7 b Szymon Urbański został
finalistą  etapu wojewódzkiego  XXIII Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego im. majora Marka
Gajewskiego” Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w
latach 1887-1922. „O niepodległość i granice
Rzeczypospolitej”.  
                                                       Gratulacje!
     

Paulina z p. M. Miśkowcem

Paulina z Rodzicami

.

.
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KONKURSY GMINNE

Wyniki Gminnego
Konkursu Czytelniczego

      
      29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Zawadce odbył się Gminny
Konkurs Czytelniczy, w którym uczestniczyło 7
uczniów klas IV-V oraz 8 uczniów klas: VI-VII ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Tymbark.
Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzanie
pasji czytelniczych oraz popularyzacja wartościowej
literatury dla dzieci i młodzieży. Konkurs został
przeprowadzony w formie testu z podziałem na
kategorie poszczególnych klas IV–V  i VI–VII.
Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się znajomością
treści powieści Roald Dahl „Matylda” (uczniowie klas:
IV-V) lub powieści Agaty Christie „Dwanaście prac
Herkulesa”(uczniowie klas: VI-VII).
Zwycięzcami zostali:
w kategorii klas: IV-V
I miejsce Wiktoria Grzegorzek - SP w  Tymbarku
II miejsce Edyta Kordeczka - SP w Zawadce
III miejsce Ewelina Ślazyk - SP w Zawadce
w kategorii klas: VI-VII
I miejsce Beata Kulpa - SP w Podłopieniu
II miejsce Patryk Sporek - SP w Tymbarku
III miejsce Jakub Śmiech - SP  w Tymbarku

Uczestnicy Gminnego Konkursu Czytelniczego

Gminne Dyktando z Języka Angielskiego

      W środę, 23 maja,  w Szkole Podstawowej w
Tymbarku odbyło się Gminne Dyktando z Języka
Angielskiego. Zastąpiło ono dotychczasowy Gminny
Dzień Języków Obcych, organizowany przez
Gimnazjum Samorządowe im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Tymbarku. Celem konkursu było
zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności
językowych, umożliwienie współzawodnictwa w tym
zakresie      i nagrodzenie wysiłku uczestników.
Z zawiłościami angielskiej ortografii zmierzyło się 20
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy
Tymbark, podzielonych na dwie kategorie wiekowe:
klasy 4-6 SP oraz klasa 7 SP i klasy 2-3 gimnazjalne.
Uczestnicy mieli za zadanie uzupełnić w tekstach
brakujące wyrazy, przy czym wymagana była pełna
poprawność gramatyczna i ortograficzna. Tekst
dyktanda odczytywała nauczycielka języka
angielskiego Szkoły Podstawowej w Tymbarku Pani
Elżbieta Tokarczyk.

Wyniki Dyktanda:
Klasy 4-6: 1 miejsce – Wiktoria Grzegorzek, 2
miejsce – Krystian Frączek, 3 miejsce – Antoni
Urbański wszyscy ze Szkoły Podstawowej w
Tymbarku
Klasy 7-3: 1 miejsce – Mateusz Kulig, 2 miejsce –
Tomasz Zapała z SP Tymbark, 3 miejsce – Anna
Czyrnek ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.
                                                   Gratulujemy!

Uczestnicy Gminnego Dyktanda

.

.
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Na sportowo

    
      8 maja 2018 roku, w dziesiątym roku współpracy
pomiędzy szkołami Gminy Tymbark i szkołami miasta
Spišké Vlachy, odbyło się kolejne sportowe spotkanie
drużyn piłkarskich.
      W turnieju zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową i Centrum Wolnego Czasu Spišké Vlachy
wzięły udział drużyny z Naszej Szkoły.
Rozegrane zostały mecze w trzech kategoriach: klasy
I/II; klasy III/IV; klasy V/VI. W pierwszej i trzeciej
kategorii drużyny z Tymbarku zajęły 2 miejsca,
natomiast w kategorii klas III/IV tymbarska drużyna, na
co dzień trenowana przez Panią Jolantę Sawicką,
zajęła pierwsze miejsce. Zwycięskie drużyny
otrzymały puchary, medale i dyplomy, natomiast
najlepsi zawodnicy, najlepsi strzelcy oraz bramkarze  
z każdej kategorii - statuetki oraz dyplomy.
      Wręczenie nagród odbyło się w obecności władz
Miasta i Szkoły Spišké Vlachy – Burmistrza Lubomira
Fifika i Pani Dyrektor Heleny Šofrankovej oraz Gminy  
i Szkoły Podstawowej w Tymbarku – Wójta Gminy dra
Pawła Ptaszka i dyrektora Tomasza Zielińskiego.

Turniej w Słowacji

Wicemistrzowie z Tymbarku

      29 maja 2018 r. odbyły się w Tymbarku rozgrywki
w piłce nożnej najlepszych zespołów -
reprezentantów powiatów: nowosądeckiego,
limanowskiego, gorlickiego i miasta Nowy Sącz.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymbarku w
składzie: Mateusz Grucel, Eryk Gwiżdż, Jakub
Matras, Patryk Mrózek, Mikołaj Niezabitowski,
Bartłomiej Pach, Marcin Sobczak, Jan Urbański,
Szymon Urbański, Wojciech Urbański - zajęli II
miejsce w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci 
w piłce nożnej "6" chłopców urodzonych w 2005 r.      
i młodszych.
Pokonali zespół z Gorlic i Nowego Sącza. Ulegli
reprezentantom powiatu nowosądeckiego - Szkole
Podstawowej w Podegrodziu.
Opiekun zespołu: Jolanta Sawicka. 

Młodzieży oraz ich opiekunowi składamy
serdeczne gratulacje.

.
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Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej

      W sobotę, 9 czerwca 2018r  w Bibliotece Publicznej
odbył się, po raz pierwszy, Przegląd Piosenki
Patriotycznej w Tymbarku. Przegląd ten był jednym z
punktów obchodów w gminie Tymbark  setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
       Organizatorem Przeglądu był Urząd Gminy         
w Tymbarku, a w szczególności Pani Kinga Urbańska,
oraz Biblioteka Publiczna w Tymbarku, pod
kierownictwem  dyrektor Ewy Skrzekut. 
Przegląd otworzył wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek,
który przywitał zgromadzonych oraz podziękował
wszystkim, dzięki którym to wydarzenie mogło się
odbyć. Całość Przeglądu prowadziła Dyrektor Ewa
Skrzekut. Prezentacje oceniało profesjonalne jury:
przewodnicząca: honorowy profesor oświaty Halina
Waszkiewicz-Rosiek (inicjatorka założenia oraz
dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku)
oraz członkowie: Kinga Jurowicz (nauczyciel SPSzM
w Tymbarku oraz LO nr 1 w Limanowej) i Paulina
Nuzia (nauczyciel SPSzM w Tymbarku). 
       Nagrodzeni uczestnicy otrzymywali nagrody
(większe i mniejsze) przeważnie tematycznie
związane z Polską oraz gadżety i słodycze.  Nagrodą
dla zwycięzców będzie też występ podczas Pikniku
Patriotycznego, który  odbędzie w Tymbarku 12
sierpnia br. 
WYNIKI 
SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III 

I MIEJSCE: „Dzieciaki z 1b” SP w Tymbarku

III MIEJSCE:” Super grupa” SP w Tymbarku

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI 
WYRÓŻNIENIA: 
Wiktoria Fiejtek,  SP w Tymbarku

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII i KLASY
GIMNAZJALNE 
I MIEJSCE 
Alicja Szarłowicz, SP w Tymbarku
WYRÓŻNIENIA: 
Julia Dziadoń, SP w Tymbarku

I Miejsce "Dzieciaki z IB"

III Miejsce "Super grupa"

I Miejsce Alicja Szarłowicz

.

.

.
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      15 maja uczniowie klasy 5b zaprezentowali swoim
młodszym koleżankom i kolegom krótkie
przedstawienie teatralne dotyczące bezpiecznego
poruszania się  w internecie.
       Aktorzy przypomnieli zasady bezpiecznego
surfowania w sieci oraz wymienili główne zagrożenia,
jakie tam czyhają. Podkreślili także, że kontakty w
internecie nie powinny zastąpić kontaktów w świecie
realnym. 
      Najmłodsi z zainteresowaniem obejrzeli
przedstawienie i nagrodzili starszych kolegów
gromkimi brawami.

                                               P. Kowalczyk

Aktorzy z 5b

"Uzależniona" "Uzależnienie" zachęca do korzystania z komp.

Wirusy i spam dręczą bohaterkę Wirusy pokonane

        
         BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE ... WAŻNA SPRAWA

.

. .

. .
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Wycieczka klas 5a i 5b do
Zakopanego

      5 czerwca 2018 roku uczniowie klas 5 naszej
szkoły wybrali się na wycieczkę do Zakopanego.
Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie
Zakopanego.
  O godzinie 720 zameldowaliśmy się przed szkołą i
czekaliśmy na autobus. Wychowawczynie sprawdziły
obecność, przypomniały program wycieczki i
wyruszyliśmy.
      Na miejsce dotarliśmy około godziny 10.
Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od wyjazdu na
Gubałówkę. Oglądaliśmy tam panoramę polskich gór.
Wychowawczynie pozwoliły nam kupić pamiątki dla
rodziny. Spacerkiem udaliśmy się w stronę
Butorowego Wierchu. Po pewnym czasie zjechaliśmy
kolejką. Na dole dostaliśmy zgodę na zjazd
,,ślizgawką’’. Była to niesamowita frajda. Niektórzy
zjechali nawet 10 razy.
      Następnym punktem było zwiedzanie najstarszego
kościółka w Zakopanem i cmentarza na Pęksowym
Brzyzku, gdzie pochowane są słynne osoby, np.
Kornel Makuszyński, Karol Szymanowski Władysław
Orkan, Ignacy Kraszewski.Podziwialiśmy piękne,
kamienne pomniki.
     

       Następnie przeszliśmy do Muzeum
Tatrzańskiego, gdzie oglądaliśmy stroje dawnych
górali, wystrój izby, narzędzia gospodarskie i
wypchane górskie zwierzęta. Dowiedzieliśmy się
również wielu ciekawostek dotyczących życia
słynnych, zakopiańskich twórców ludowych.
      Po zwiedzaniu przyszedł czas na posiłek.
Udaliśmy się do McDonalda, gdzie później bawiliśmy
się na małym placu zabaw.
      Kolejną atrakcją było przejście Krupówkami aż pod
Wielką Krokiew. Idąc, podziwialiśmy stylowe,
zakopiańskie zabudowania, regionalne restauracje i
ogromne hotele. Na miejscu zrobiliśmy sobie kilka
pamiątkowych fotek. Pokusiliśmy się o wejście na
dość dużą wysokość, a niektórzy udali się na sam
szczyt skoczni. Widoki aż zapierały dech w piersiach.
      Na zakończenie wyprawy wybraliśmy się jeszcze
do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Modlił się tam kiedyś nasz papież,
święty Jan Paweł II.
      Do Tymbarku wróciliśmy już całkiem pod wieczór,
około godziny 18.30.
      Była to wspaniała wycieczka, pełna
niezapomnianych wrażeń. Myślę, że jeszcze wrócę do
Zakopanego. Miasto to ma niesamowity klimat. Jest
piękne.

                                    Wiktoria Grzegorzek, kl.5b

Widok z Gubałówki

Dzwonek Szkolny
Adres redakcji: Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka, Tymbark 354, e-mail:
dzwonekszkolny@interia.euSkład redakcji: redaktor naczelny:Kacper Kulig, z-ca red.nacz.: Gabriela
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