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W numerze:
Kalendarium wydarzeń, Kraina smerfów w bibliotece szkolnej, złote pióra w rękach mistrzów ortografii.

A także:
Zabawny występ "Szpileczki", sukcesy sportowe, wycieczka gimnazjalistów do Oświęcimia.
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Z życia szkoły

07.03.18r. - Szkolne eliminacje do XV Powiatowego
Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego "Spieszmy
się kochać ludzi... "

08.03.18r. - Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka w naszej
szkole.

12.03.18r. - Pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelników biblioteki szkolnej.

21.03.18r. - Wycieczka klasy IIb do stadniny koni w
Chyszówkach. Kulig.

22.03.18r. - Gminny Konkurs Ortograficzny " O złote
pióro Wójta"

23.03.18r. - Apel z okazji Świąt Wielkanocnych.

26-28.03.18r. - Rekolekcje wielkopostne.

10.04.18r. - Podsumowanie konkursu plastycznego 
"Maszerują strzelcy, maszerują..."

11.04.18r. - Zebranie wywiadowcze z Rodzicami.

12.04.18r. - Spotkanie klas IVc i Vb z
przedstawicielami Policji. Pogadanka pt. "Stop agresji".

14.04.18r. - XVII Wiosenny Przegląd Młodych Solistów
z Gminy Tymbark.

16.04.18r. - Występ cyrku Szok.

18-20.04.18r. - Egzamin Gimnazjalny.

23.04.18r. - Szkolny Konkurs Wiedzy o Stanach
Zjednoczonych.

23.04.18r. - Wycieczka klas trzecich gimnazjalnych do
obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau.

Szkolny Konkurs Wiedzy o
Stanach Zjednoczonych
rozstrzygnięty

      Uczniowie klas 4-6 jak co roku wzięli udział           
w szkolnym konkursie wiedzy o krajach
anglojęzycznych. Tegorocznym tematem były
geografia, historia, kultura i życie codzienne Stanów
Zjednoczonych.
      W pierwszym etapie konkursu uczniowie
wyszukiwali informacje i odpowiedzieli na pięć
zestawów pytań. Drugi etap polegał na rozwiązaniu
quizu wiedzy o USA, a o zwycięstwie decydowała
suma punktów z obu etapów.

Najlepsze wyniki uzyskali:

Jakub Śmiech (6b) – I miejsce
Amelia Trojanowska (6a) i Krystian Frączek (4b)- II
miejsce (ex-aequo)
Bartłomiej Kurdziel (4c) – III miejsce
Joanna Trzópek (5b) – IV miejsce
Paulina Surdziel (4a) i Piotr Ptaszek (4a) – V miejsce
(ex-aequo)

wyróżnienia:

Julia Chudy (6b), Konrad Baran (4c), Jakub
Petranowicz (4b), Tymoteusz Faron (5a), Kamil Matląg
(6b).

      Dyplomy i nagrody, ufundowane przez Radę
Rodziców, British Council w Krakowie, wydawcę
magazynu „The Teacher”, wydawnictwo Macmillan
oraz firmę gastronomiczną „Jackówka” zostały
wręczone podczas apelu.

         Organizatorka konkursu: Monika Czyż
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

W KRAINIE SMERFÓW

      15 marca 2018 r.  Biblioteka  Szkoły Podstawowej
zamieniła się w Krainę smerfów.
       W tym czasie nastąpiło oficjalne uroczyste
przyjęcie uczniów klas I w poczet miłośników
książek.  Pasowanie na czytelnika  organizowane co
roku przez bibliotekę weszło już na stałe do
kalendarza szkolnych wydarzeń.
      Biblioteka szkolna powinna kojarzyć się z
miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym,
gdzie uczniowie są mile widziani, miejscem, które
będą chętnie odwiedzać.
     W imprezie czytelniczej uczestniczyli  uczniowie
klas pierwszych  ubrani w stroje galowe, dyrekcja
szkoły, zaproszeni goście- młodzież z Zespołu Szkół
im. KEN w Tymbarku z opiekunką Lucyną Woźniak
oraz starsze koleżanki z Klubu Moli Książkowych.
Celem spotkania było  nie tylko pokazanie dzieciom
biblioteki, ale przede wszystkim wprowadzenie w
magiczny świat bajek, baśni i legend, rozbudzanie
chęci sięgania po nie, oraz wyrabianie prawidłowych
nawyków czytelniczych,  rozbudzanie szacunku do
książek.
       Po powitaniu zebranych  Dyrektor Szkoły
skierował do najmłodszych uczniów kilka słów na
temat: dlaczego warto czytać książki, czy trzeba
czytać, jakie płyną  korzyści z czytania książek.
Następnie starsze koleżanki  przedstawiły specjalnie
przygotowane przedstawienie pt.: „Smerfy”, które
wszystkim się bardzo podobało i rozbawiło
publiczność . Warto dodać, że to jest kolejny bajkowy
spektakl  w wykonaniu tej grupy uczniów, aktywnie
działających w Klubie Moli Książkowych.

      Od kilku lat w bibliotece  prowadzona jest
ogólnopolska akcja pod nazwą "Cała Polska czyta
dzieciom". 

      Głośne czytanie rozwija  bowiem język i
słownictwo, uczy myślenia,  ułatwia samodzielne
czytanie i pisanie, doskonali umiejętność mówienia,
rozwija wyobraźnię i pamięć.
       W szkole bardzo często czytane są  najmłodszym
fragmenty książek. Robili  to zarówno starsi koledzy,
jak również zaproszeni przez nas goście. I właśnie w
tym uroczystym dniu chłopcy: Damian i Karol  z klasy
wojskowej  przeczytali  najmłodszym opowieści  o
smerfnych przygodach. Frajdą były zagadki z
nagrodami.
Królowa biblioteki- Pani Książka przypomniała,  jak
obchodzić się... a raczej czego nie należy robić z
książką.  
      Kulminacyjnym punktem spotkania było pasowanie
pierwszaków na czytelników, uczniowie  złożyli
następujące  przyrzeczenie:

       My uczniowie pierwszej klasy,
       Uroczyście przyrzekamy
       że będziemy książki kochać,
       Krzywdy zrobić im nie damy.
      I wskazówek i rad książek,
       Będziemy słuchać z uwagą,
       Obowiązki czytelnika
      Traktować z wielką powagą!!!
       PRZYRZEKAMY!!!

      Z rąk Dyrektora dzieci otrzymały słodkie upominki
   i zakładki do książek oraz soczki ufundowane przez
Firmę Tymbark - MWS SP. Z O.O. SP.K.  O wrażeniu,
jakie wywarła na dzieciach impreza, świadczą ich
uśmiechnięte, zachwycone buzie. Uczniowie obiecali
często odwiedzać bibliotekę i szanować wypożyczane
książki. Pierwszaki zapewniali, że na pewno będą
czytać smerfne przygody.

                         Irena Zwierczyk, Anna Sadkiewicz
.
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                  Gminny Konkurs Ortograficzny
                           "O złote pióro Wójta"

      22 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w
Tymbarku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny
„O złote pióro Wójta”. Uczniowie szkół podstawowych
z terenu gminy rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych: klas II- III oraz klas IV-VII. Uczestnicy
pisali dyktando wiosenne pt: „Ortograficzne rozterki”,
które rozpoczynało się od słów: „Wiosna w tym roku
spóźniła się…”. Tekst dyktanda zawierał liczne
wyjątki ortograficzne, ponieważ rywalizacja toczyła
się o złote pióro Wójta, więc stawka była niemała.
Młodsze dzieci przyglądały się natomiast
krajobrazowi tymbarskiej ziemi.
      Komisja konkursowa złożona była z nauczycieli
języka polskiego oraz nauczycieli klas II-III. Po
wyłonieniu zwycięzców nagrody wręczyli: w imieniu
pana Wójta – sekretarz gminy pani Stanisława Kaptur
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Tymbarku pan
Tomasz Zieliński.

      Zwycięzcami Gminnego Konkursu „O złote pióro
Wojta” zostali:
- w kategorii klas I-III:
I miejsce – Małgorzata Wolfinger SP Tymbark
II miejsce – Blanka Stach – SP Piekiełko
III miejsce – Maciej Pach – SP Tymbark
- w kategorii klas IV-VII:
I miejsce – Anna Czyrnek – SP Podłopień
II miejsce – Jakub Śmiech – SP Tymbark
III miejsce – Sylwester Smoroński – SP Piekiełko
      Organizatorami konkursu były nauczycielki Szkoły
Podstawowej w Tymbarku: p. Bogusława
Naściszewska, p. Alicja Dziadoń, p. Urszula Duda       
i p. Jowita Janik.
      Uprzejmie dziękujemy Gminnej Komisji ds
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii za ufundowanie nagród oraz Radzie
Rodziców SP w Tymbarku za pomoc w organizacji
konkursu.
                                       Gratulujemy zwycięzcom!
                                                              J. Janik
 

. .
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Wielkanoc na wesoło...

      

      Dnia 23 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole
Apel  Wielkanocny przygotowany przez grupę
teatralną; ,,Szpileczka.’’ Przedstawienie wielkanocne:
,,Uśmiechnięte święta’’przybliżyło nam polskie tradycje
i obyczaje Wielkiejnocy kultywowane w naszym
regionie: święcenie palm, malowanie pisanek,
świąteczne śniadanie, Śmigus-dyngus, chodzenie  po
domach z kurkiem wielkanocnym.          
      Występ rozbawił oglądających szczególnie
podczas obfitego polewania wodą przez dyngusiarzy.
Wiersze, piosenki, ,,Tańce Pisanek’’ wprowadziły nas
w nastrój świąteczny. Występom towarzyszył chór
szkolny.
     

      Po zakończonym przedstawieniu dyrektor  szkoły
Tomasz Zieliński złożył całej społeczności szkolnej
życzenia świąteczne. W imieniu Samorządu
Uczniowskiego życzenia złożyła przewodnicząca
Dominika Młynarczyk.
                                                  Irena Wolska
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Na sportowo

Sukcesy strzeleckie

Piłka ręczna podstawówek

      9.03. 2018 r. uczniowie ze szkół z Gminy Tymbark
wzięli udział w IV Otwartych Zawodach w Strzelectwie
Sportowym na strzelnicy LOK Limanowa,
organizowanych przez SP nr 1 Stara Wieś oraz Gminę
Limanowa.
Najlepszymi strzelcami w tym dniu byli :
I miejsce Aleksandra Kęska – SP Tymbark
I miejsce Dawid Bubula – NSP Piekiełko
III miejsce Katarzyna Kasperska – SP Tymbark
IV miejsce Weronika Moskal, Angelika Czopek – SP
Tymbark
V miejsce Agata Stapińska – SP Tymbark
VI miejsce Ignacy Kurek – NSP Piekiełko

Najlepsze drużyny:
I miejsce drużyna w składzie: Aleksandra Kęska,
 Angelika Czopek, Agata Stapińska (SP Tymbark)
II miejsce drużyna w składzie: Katarzyna Kasperska,
Weronika Moskal, Urszula Czyrnek (SP Tymbark)
III miejsce drużyna w składzie: Dawid Bubula, Krystian
Guzik, Ignacy Kurek (NSP Piekiełko).

Gratuluję zwycięzcom!
                                                         B. Janczy

II miejsce – Piekiełko (opiekun Franciszek Zoń):
Albert Śliwa, Piotr Dyląg, Patryk Klimek, Błażej Sikoń,
Jarosław Kurek, Damian Kita, Krystian Marek,
Bartłomiej Wilczek
III miejsce – Podłopień (opiekun Jolanta
Berdychowska): Przemek Ryś, Mateusz Kubatek,
Bartosz Kubatek, Szymon Duda, Konrad Dziadoń,
Dawid Bolsęga.
 Najlepszy strzelec: Wojciech Urbański – 14 goli,
Szymon Urbański – 10 goli.
  Najlepszy Bramkarz: Bartek Pach.
DZIEWCZĘTA
Tymbark–Piekiełko 10 : 0.
Najlepsza strzelczyni: Klaudia Wojtas – 5 goli, Gabriela
Gajda – 4 gole.
  Najlepsza bramkarka: Angelika Tajduś.
 Zawody prowadził i sędziował: Krzysztof Wiśniowski.
Organizator: UKS Olimpijczyk, UG Tymbark.  6 kwietnia 2018 r. na hali sportowej w Tymbarku odbył

się Turniej Piłki Ręcznej chłopców i dziewcząt szkół
podstawowych roczników 2005 i młodszych, w
ramach gminnych eliminacji Igrzysk Dzieci.

OSIĄGNIĘTO WYNIKI:
CHŁOPCY
Tymbark–Piekiełko 13:0  Tymbark–Podłopień 16:0 
 Podłopień–Piekiełko 0:2
I miejsce – Tymbark (opiekun Jolanta Sawicka):
Urbański Wojciech, Szymon Urbański, Dominik
Cebula, Karol Giza, Bartłomiej Pach, Kacper Kapera,
Mateusz Grucel, Krzysztof Bugański, Krzysztof
Smaga, Robert Sułkowski, Szymon Wikar, Kamil
Matląg, Patryk Lazar.

. .
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Wycieczka klas trzecich gimnazjum do obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

   Wycieczkę zaplanowano na 23 kwietnia 2018r. –
tak też się odbyła, o godzinie 8:00 wyjechaliśmy spod
budynku gimnazjum w Tymbarku.
   Droga do tego szczególnego miejsca przebiegła w
miłej atmosferze i dojechaliśmy o godzinie 11:00.
Zwiedzanie Auschwitz mieliśmy zacząć o 11:30.
   Pani przewodnik, którą spotkaliśmy na miejscu,
wytłumaczyła nam, w jaki sposób używać sprzętu
elektronicznego i objaśniła zasady zwiedzania – nie
wolno pić, spożywać pokarmów i należało zachować
odpowiednią ciszę ( w niektórych miejscach –
całkowite milczenie). Rozpoczęliśmy zwiedzanie. 
   Przez słuchawki dobiegał do naszych uszu głos
pani przewodnik, (pani Ewy). Na początku
opowiadała pokrótce jak to straszne miejsce powstało
i podała w przybliżeniu liczby więźniów , których tu
sprowadzono. Opisała zasady przebywania w obozie
i jakie kary czekały na tych, którzy je złamią. Zostały
nam pokazane liczne bloki, w których dzisiaj
mieszczą się galerie zdjęć, przedmioty należące do
więźniów itp. Każdy z tych budynków posiada tak
naprawdę własną, przerażającą historię…
   Od razu doznaliśmy uczucia nostalgii i przyszedł
czas na refleksje. Słowa pani przewodnik były do
tego jak najbardziej przystosowane. Historia owego
miejsca porwała nas!

   Byliśmy m.in. w celi św. Maksymiliana Kolbe, pod
ścianą śmierci, gdzie wiele osób składa znicze – to jest
jedno z tych miejsc, gdzie należy zachować ciszę
absolutną, ponieważ to właśnie tam zestrzeliwano
więźniów Auschwitz.
   Udało nam się też zobaczyć nowoczesną,
interesującą galerię filmów i zdjęć z życia Żydów;
elementy ich kultury i zabawy. To było bardzo
poruszające.
   Po zwiedzeniu głównego obozu Auschwitz
pojechaliśmy do znajdującego się niedaleko obozu
koncentracyjnego zagłady - Brzezinki. Zobaczyliśmy
tam tory i wagon, gdzie niegdyś „wypakowywano i
selekcjonowano” ludzi na zdolnych do pracy i tych już
niezdolnych – których zabijano. Odwiedziliśmy komory
gazowe częściowo już zburzone przed wyzwoleniem
obozów. Byliśmy również w jednym z baraków, gdzie
kiedyś spały, umierały i przebywały kobiety.
Zobaczyliśmy trudne warunki tamtych czasów.
   Myślę, że warto zwiedzać takie miejsca. Dzięki temu
możemy przekonać się do czego prowadzi ludzka
nienawiść i przemoc, a także hamować postawy ludzi -
by takie zdarzenia już nigdy nie miały miejsca.
Przeżycia z Auschwitz zostaną w twojej pamięci na
długo. Tyle złego się tam dokonało.
                                            Irmina Bubula kl. IIIc
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