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W numerze: 
Informacje o dniu Babci i
Dziadka, Dzień zakochanych, 

A także: 
Święta obchodzone w styczniu i
lutym, strajk antysmogowy,
wyniki "Tymbarskiego
kolędowania", harmonogram
egzaminu gimnazjalnego.
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Z życia szkoły

16.01.18r. - Wizyta klasy IVa w REMEDIUM -
zajęcia twórcze w glinie.

21,22.01.18r. - Dzień Babci i Dziadka.

24.01.18r. - Podsumowanie programu                       
"Bezpieczna +".

26.01.18r. - Apel pt. "Twoje dane, Twoja sprawa".

27 - 28.01.18r. - Gminny Przegląd Kolędniczy
"Tymbarskie kolędowanie".

28.01.18r. - Dzień Ochrony Danych Osobowych.

30.01.18r. - Udział klas IV-VII w przedstawieniu
profilaktycznym pt. "Pętla zdarzeń".

31.01.18r. - Zebranie wywiadowcze z rodzicami.

31.01.18r. - Spotkanie klas III-IV z fotografem - 
"Historia fotografii".

8.02.18r. - Strajk przeciw smogowi "Kochasz dzieci
- nie pal śmieci".

12 - 25.02.18r. - Ferie zimowe.

14.02.18r. - Święto zakochanych, czyli walentynki.

Termin ferii w 2018 roku:

15 stycznia - 28 stycznia
dolnośląskie
mazowieckie

opolskie
zachodniopomorskie

22 stycznia - 4 lutego podlaskie
warmińsko-mazurskie

29 stycznia - 11 lutego

lubelskie
łódzkie

podkarpackie
pomorskie

śląskie

12 lutego - 25 lutego

kujawsko-pomorskie
lubuskie

małopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno -
wychowawczych

4 września
2017r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31
grudnia 2017r.

3. Ferie zimowe 12 - 25 lutego
2018r.

4. Wiosenna przerwa
świąteczna

   29.03 -         
3 kwietnia

2018r.

5. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno -
wychowawczych

22 czerwca
2018r.

6. Ferie letnie 23 czerwca –
31 sierpnia
2018r.
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Święta w styczniu i w lutym

W Lutym:
1 Lutego - Dzień Gumy do Żucia,
2 Lutego - Dzień Pozytywnego Myślenia,
3 Lutego - Dzień Ciasta Marchewkowego,
Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów,
4 Lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z
Rakiem, Światowy Dzień Rzeźnika i Przemysłu
Wędliniarskiego
5 Lutego - Światowy Dzień Nutelli, 
6 Lutego - Dzień Boba Marleya,
7 Lutego - Dzień Najwyższej Izby Kontroli,
8 Lutego - Święto Służby Więziennej,
9 Lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy,
10 Lutego - Światowy Dzień Kociewia,
11 Lutego - Światowy Dzień Chorego,
Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny
Leśnej,Europejski Dzień Numeru Alarmowego,
12 Lutego - Światowy Dzień Darwina,
Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy,
Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem,
13 lutego -Światowy Dzień Radia,
14 lutego - Dzień Chorych na Padaczkę,
Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca,
15 lutego - Dzień Singla, 
Światowy Dzień Wielorybów,
16 lutego - Międzynarodowy Dzień Listonoszy i
Doręczycieli Przesyłek,
17 lutego - Dzień Kota,
18 lutego - Dzień Baterii,
20 lutego - Światowy Dzień Sprawiedliwości
Społecznej, Międzynarodowy Dzień Palących,
21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego, 
22 lutego - Dzień Myśli Braterskiej,
Europejski Dzień Ofiar Przestępstw,
23 lutego - Międzynarodowy Dzień Pomocy
Potrzebującym, Ogólnopolski Dzień Walki z
Depresją, Dzień bez Łapówki,
24 lutego - Dzień niespodziewanego całusa,
25 lutego - Światowy Dzień Powolności,
26 lutego - Dzień Dinozaura,
Dzień Pozdrawiania Blondynek,
27 lutego - Dzień Niedźwiedzia Polarnego,
Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych,
28 lutego - Dzień Kibica Cracovii.

W Styczniu:
1 Stycznia - Światowy Dzień Kaca,
3 Stycznia - Dzień Słomki do Picia, 
4 Stycznia - Światowy Dzień Braille'a,
5 Stycznia - Dzień Bitej Śmietany
6 Stycznia - Dzień Filatelisty, Światowy Dzień
Misyjny Dzieci,
7 Stycznia - Dzień Dziwaka,
8 Stycznia - Dzień Elvisa Presleya, Dzień
Sprzątania Biurka,
9 Stycznia - Dzień Ligi Ochrony Przyrody,
10 Stycznia - Dzień Obniżania Kosztów Energii,
12 Stycznia - Dzień Całowania Złotowłosych,
13 Stycznia - Dzień Wzajemnej Adoracji,
Międzynarodowy Dzień Koszuli,
14 Stycznia - Dzień Ukrytej Miłości, Dzień Osób
Nieśmiałych, Finał WOŚP,
15 Stycznia - Dzień Wikipedii, Dzień Interlingwy,
Niebieski Poniedziałek,
16 Stycznia - Dzień Pikantnych Potraw,
17 Stycznia - Dzień Dialogu z Judaizmem, Dzień
Wszystkich Fajnych,
18 Stycznia - Dzień Kubusia Puchatka,
19 Stycznia - Dzień Popcornu,
20 Stycznia - Dzień wiedzy o pingwinach, Dzień
Bigosu,
21 Stycznia - Światowy Dzień Snowboardu,
Światowy Dzień Śniegu,
23 Stycznia - Dzień bez Opakowań Foliowych,
24 Stycznia - Światowy Dzień Środków Masowego
Przekazu, Dzień Wiedzy o Zespóle Möbiusa,
25 Stycznia - Dzień Sekretarki i Asystentki, Dzień
Kryptologii,
26 Stycznia - Światowy Dzień Celnictwa, Dzień
Transplantacji,
27 Stycznia - Międzynarodowy Dzień Pamięci o
Ofiarach Holokaustu,
28 Stycznia - Międzynarodowy Dzień Mobilizacji
przeciwko Wojnie Nuklearnej, 
29 Stycznia - Dzień Składanki i Łamigłówki
30 Stycznia - Dzień Głupkowatych Powitań na
Poczcie Głosowej, Dzień Rogalika,
31 Stycznia - Międzynarodowy Dzień Przytulania.
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Skąd wywodzi się Dzień Babci i Dzień Dziadka?

W Polsce wszystko zaczęło się w Poznaniu..

      Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się
w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku, a jego
datę zawdzięczamy Mieczysławie Ćwiklińskiej.
Tego właśnie dnia, w 1965 roku, kobieta miała
wystąpić w Poznaniu. Pani Ćwiklińska była już
kobietą w sędziwym wieku, bo miała aż 85 lat.
Redakcja "Expressu Poznańskiego" wręczyła jej
tort oraz kwiaty, ustanawiając tym samym ten
dzień - Dniem Babci, którego głównym
pomysłodawcą był Kazimierz Flieger. Tradycja ta
została podtrzymana następnie przez "Express
Wieczorny". Później powstał również zwyczaj
obchodzenia Dnia Dziadka – 22 stycznia, dzień po
Dniu Babci. 

Narodowy Dzień Dziadków
      Amerykańskim (w USA i Kanadzie)
odpowiednikiem dni dziadka i babci jest Narodowy
Dzień Dziadków - ang. National Grandparents Day.
W USA jest to święto oficjalnie zatwierdzone przez
Kongres i prezydenta, ustanowione w 1978 roku
przez Jimmy’ego Cartera na pierwszą niedzielę po
Święcie Pracy Labour Day, które obchodzone jest
w pierwszy poniedziałek września zarówno w USA,
jak i Kanadzie. Dzień ten ma swój oficjalny hymn
,,A Song for Grandma and Grandpa" („Piosenka dla
Babci i Dziadka”).

W Bułgarii świętują tylko Babcie…
      W Bułgarii swój dzień mają jedynie babcie, choć
i tak święto to obchodzone jest hucznie głównie na
bułgarskich wsiach i koncentruje się na dziecku
urodzonym w ostatnim roku i jego krewnych. Matka
wraz z dzieckiem odwiedza rodzinę i obdarowuje ją
prezentami. "Babin Den" obchodzi się 21 stycznia,
choć większość ludności kultywuje go 20 stycznia.

Babcia i Dziadek

We Francji Dzień Babci pochodzi od kawy…
            Jest to święto ruchome obchodzone w
pierwszą niedzielę marca. Powstało jako
rozwinięcie pomysłu na popularną Kawę Babci,czyli
Café Grand'Mère. Był to w północnej Francji, lat 50.
XX w., bardzo popularny napój stworzony i
sprzedawany przez małżeństwo Monnier z
Roubaix, właścicieli delikatesów. Święto jest okazją
do wielu konkursów na najpiękniejsze laurki dla
babć, najładniejsze życzenia, wspomnienia o
babciach, oraz spotkania z nimi przy ciastku i –
oczywiście - kawie. Działa także stowarzyszenie
"Fête des grand-mères".

   W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21
stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia. W te
święta wnuki mają okazję podziękować swoim
dziadkom za trud włożony w wychowanie, za czas
im poświęcony, za troskę, opiekę, zabawę i
przekazaną wiedzę. Przedszkolaki i młodzi
uczniowie przygotowują w szkołach przedstawienia
dedykowane dziadkom, wykonują laurki, rysunki i
inne prezenty. Starsi wnukowie składają dziadkom
wizyty, wręczając upominki, wspominając dawne
lata, oglądając zdjęcia i spędzając razem czas. W
tym artykule opiszemy skąd się wzięły te tradycje..

�
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Walentynki

�

Zakochani w Polsce
Polska to kraj, w którym walentynki nie mają
łatwego żywota. Święto zakochanych znajduje co
prawda wielu zwolenników, jak wszystko co
modne, jednak równie dużo osób deklaruje, że tego
dnia nie robi nic specjalnego. I trzeba zauważyć, że
nie są to osoby, które uchodzić mogłyby za singli.
Polacy często krytykują to "święto" jako
zamerykanizowany zakupowy szał, który po prostu
ma podnieść sprzedaż.

�

Skąd pochodzą walentynki?
Walentynki rozpoczęły swoją egzystencję w
zachodniej i południowej Europie już w
średniowieczu. Zdecydowanie później zwyczaj ten
zaczęła obchodzić wschodnia i północna część
Starego Kontynentu. Pierwotnie był to dzień, w
którym szczególnie dużo pisało się listów
miłosnych. Zazwyczaj, ze względu chociażby na
czas w jakim one powstawały, były one
wierszowane. Następnie zaczęto ten dzień
traktować jako święto zakochanych, dodając
sobie kolejny pretekst, by obdarowywać się
prezentami. Można powiedzieć, że na szerszą
skalę praktykę taką zaczęły Stany Zjednoczone i
Wielka Brytania.

Św. Walenty - patron zakochanych?
Św. Walenty był to kapłan rzymski, któremu ścięto
głowę w czasie panowania cesarza Klaudiusza II
Gockiego. Młodego księdza spotkała śmierć,
ponieważ udzielał ślubów młodym, pomimo
wyraźnego zakazu władcy, który uważał,  że
najlepszymi żołnierzami są mężczyźni samotni.
Sam Walenty z tego właśnie powodu uważany jest
często za patrona zakochanych. Również w Polsce
zwykło tak się go nazywać. Jednak według
Kościoła, ten święty patronuje ciężkim chorobom,
zwłaszcza umysłowym, nerwowym i epilepsji.

�
Co to są walentynki?
Walentynki – jest to coroczne święto zakochanych
przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św.
Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w
Kościele katolickim obchodzone jest również tego
dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających wyznania miłosne, (często pisane
wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św.
Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14
lutego stał się więc okazją do obdarowywania się
drobnymi upominkami.

�

�
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"Kochasz dzieci - nie pal śmieci!"

„KOCHASZ DZIECI – NIE PAL ŚMIECI” – to
hasło happeningu, jaki 8 lutego przeszedł przez

Tymbark. Został on zorganizowany przez
Szkołę Podstawową w Tymbarku. Do młodzieży
dołączyły dzieci z tymbarskich przedszkoli wraz
z wychowawcami.  W ten sposób młodzi ludzie

zwracają uwagę na to, że spalanie śmieci w
domowych piecach daje złudne oszczędności,

gdyż ceną jest zdrowie i to w pierwszej
kolejności właśnie zdrowie dzieci! Dzieci

chorują na choroby górnych dróg
oddechowych, astmę, alergie itd, itd.

IWS

�

�

��

�

�

��
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Świątecznie...

Wigilia 2B

"Tymbarskie kolędowanie"

W dniu 21 grudnia odbyła się
Wigilia klasy 2B gimnazjum.
Uczniowie wraz z wychowawcą
klasy spędzili ten czas w
przemiłej atmosferze. Na
pięknie przystrojonych, przez
białe obrusy stołach,
prezentowały się liczne
smakołyki wraz z pyszną pizzą
przyniesione przez klasę. Nie
mogło również zabraknąć
dzielenia się opłatkiem wraz z
życzeniami świątecznymi i
noworocznymi oraz grania
przez kolegę Emila na
akordeonie kolęd i pastorałek.

.

      27 stycznia 2018r. odbył się Gminny Przegląd Kolędniczy
„Tymbarskie kolędowanie”  w wykonaniu dzieci z przedszkoli, uczniów
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzieży ze szkoły
średniej. Przegląd Kolędniczy zorganizowany został przez: Parafię
Rzymskokatolicką w Tymbarku i Bibliotekę Publiczną w Tymbarku.
Patronat nad imprezą objął wójt Paweł Ptaszek.
Celem konkursu jest popularyzacja wspólnego śpiewania kolęd, tym
samym kultywowanie polskich tradycji, a także przygotowanie dzieci i
młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Wspólne kolędowanie rozpoczęło się w sobotę w tymbarskiej
bibliotece, gdzie odbyły się przesłuchania ponad 200 uczestników, w
pięciu kategoriach wiekowych. Widzowie wysłuchali najpiękniejszych
kolęd w wykonaniu solistów, zespołów i chóru we własnych
interpretacjach. Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany, co
podkreślili członkowie Jury. W Komisji zasiedli nauczyciele muzyki
oraz muzycy: Marta Błasińska (Przewodnicząca), Dorota Jędrzejek i
Marek Michalik. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, zostali
wyłonieni zwycięzcy, którzy zakwalifikowali się do niedzielnego
koncertu w Kościele Parafialnym w Tymbarku, podczas którego
nastąpiło podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i pamiątkowych
dyplomów solistom, zespołom i chórowi a także koncert laureatów.

2B

.
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Nasi uczniowie spisali
się znakomicie

Lista nagrodzonych:

W kategorii wiekowej – klasy I-III:

Soliści:

1. Michał Duda – SP w Tymbarku
2. Zuzanna Olejarz – SP w Tymbarku

Zespoły:

1. „Mały Tymbark” – SP w Tymbarku
Wyróżnienie dla solistek z Zespołu „Mały
Tymbark”

W kategorii wiekowej - klasy IV-VI:

Soliści:

1.  Wiktoria Fiejtek – SP w Tymbarku
3. Ex aequo: Julia Chudy – SP w Tymbarku i
Wiktoria Jarosz – SP w Tymbarku

W kategorii wiekowej – gimnazja i klasy
VII

Soliści:

1. Alicja Szarłowicz – SP w Tymbarku
2. Julia Dziadoń – Gimnazjum w Tymbarku

Zespoły:

1.  „Zespól Kolędniczy” – Gimnazjum w
Tymbarku

Tort upieczony z okazji festiwalu

M. Duda - I miejsce

Mały Tymbark - I miejsce

.

.

.
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W. Fiejtek - I miejsce W. Jarosz i J. Chudy - III miejsce

A. Szarłowicz - I miejsce J. Dziadoń - II miejsce

"Zespół Kolędniczy" Gimnazjum w Tymbarku - I miejsce

. .

. .

.
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Instrukcja dla ucznia  -  egzamin gimnazjalny w roku szkolnym
2017/2018

Dzwonek Szkolny
Adres redakcji: Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka, Tymbark 354,  e-mail: dzwonekszkolny@interia.eu  
Skład redakcji: redaktor naczelny: Kacper Kulig, z-ca red.nacz.: Gabriela Staniec, redaktorzy sportowi: Bartek
Pach, Kamil Wawrzyniak, Kamil Śliwa, redaktorzy: Urszula Czyrnek, Ewelina Majda, Wiktoria Grzegorzek,
Aleksandra Matras. Opiekun: mgr Urszula Duda.

Terminy egzaminów:
1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa) 

☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) 
☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) 
☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora
szkoły – ok. 8:30, listy uczniów i sal będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
2. O ustalonej godzinie (ok.8.40) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują
miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument
stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
3.  Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym
tuszem/atramentem  oraz – w przypadku egzaminu  z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą
butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać
arkusza.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami
egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
5. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.
6. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma
obowiązek:
a) Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza  egzaminacyjnego; w razie wątpliwości
może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego
b) Sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne.
c) Sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy
w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań 
d) Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy
kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.  
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