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Wakacje... już będą wakacje!!!

.

.

Życzymy wszystkim bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych
wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz ... szczęśliwego powrotu do szkoły!
Redakcja
W numerze: kalendarium, spotkanie z pisarzem, Książkoflix, sukcesy w konkursach i sporcie, o kolorowych
skarpetkach, Dzień Dziecka, sprawozdania ze szkolnych wyjazdów.
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Z życia szkoły
03.02.22r. - Spotkanie online z rodzicami podsumowanie I półrocza.
10.02.22r.- Pasowanie na czytelnika szkolnej
biblioteki.
11.02.22r.- Wizyta w bibliotece szkolnej - oglądanie
przedstawienia „O borsuku samotniku” E.
Stadtmuller,w wykonaniu uczennic klas 4.
14.02.22r.- Wyjazd na kulig z ogniskiem do Raby
Wyżnej. Wycieczka walentynkowa klasy 4b.
15.02.22r.- Wyjazd klasy 4a na kulig z ogniskiem do
Raby Wyżnej.
17.02.22r.- Udział uczniów klas 3. w Wojewódzkim
Konkursie Ortograficznym Kaktus 2022.
22.02.22r.- Udział uczniów w prelekcji prowadzonej
przez policję na temat cyberprzemocy.
24.02.22r.- Udział uczniów klas 8. w szkoleniu OC
i pokazie udzielania pierwszej pomocy.
08.03.22r.- klasowe obchody Dnia Kobiet.
10.03.22r.- Klasowe obchody Dnia Mężczyzn.
11.03.22r.- Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego
Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego
"Odważ się być mądrym#Sapere Aude!".
21.03.22r.- Obchody Światowego Dnia Osób
z Zespołem Downa.
21.03.22r.- Spacer uczniów klasy 3a nad rzekę
"Pożegnanie Pani Zimy".
22.03.22r.- Spotkanie z podróżnikiem - Namibia.
22.03.22r.- Wycieczka klasowa 7a do Nowego
Sącza.
11.04.22r.- Udział uczniów w rekolekcjach
wielkopostnych (11-13.04.22r.).
22.04.22r. – apel z okazji Dnia Ziemi.
22.04.22r.- Udział uczniów w akcji "Sprzątania
Polski".
23.04.22r.- Występ uczniów podczas XIX
Wiosennego Przeglądu Młodych Solistów i Zespołów
z Gminy Tymbark.
29.04.22r.- Podsumowanie Gminnego Konkursu
Ortograficznego „O Złote Pióro Wójta”.
29.04.22r.- Przygotowanie apelu i występ uczniów z
klasy 2b z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
29.04.22r.- Wycieczka klasy 4a do Energylandii.
03.05.22r.- Udział w gminnych uroczystościach z
okazji Święta Konstytucji 3 maja.

05.05.22r.- Zebranie wywiadowcze z rodzicami.
21.05.22r.- Gminny konkurs plastyczno-recytatorski
pt. Maria Knopnicka dzieciom.
24.05.22r.- Wycieczka klas 3a i 3b do Tyńca i
Ogrodzieńca w ramach projektu " Poznaj Polskę".
27.05.22r.- Wycieczka edukacyjna klas 5c i 6a do
Krakowa.
27.05.22r.- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej – rocznik
2007/2008.
28.05.22r.- Wyjazd klasy 5b do Opery Krakowskiej na
spektakl baletowy do muzyki Gioacchino Rossiniego
„Kopciuszek”.
30.05.22r.- Spotkanie z pisarzem Wiesławem
Drabikiem
31.05.22r.-Podsumowanie Gminnego Konkursu
Literacko - Plastycznego "Skrzydlate Słowa"
01.06.22r.- Wyjazd uczniów klas 1-3 do kina w
Limanowej na film "Pan Wilk i Spółka".
01.06.22r.- Rajd integracyjny klas 4b, 6a i 7a na górę
Łopień i ognisko z okazji Dnia Dziecka.
01.06.22r.- Paintball i ognisko - wyjazd integracyjny
klas 4a i 5c z okazji Dnia Dziecka.
01.06.22r.- Wycieczka piesza 7b i ognisko na górze
Paproć.
01.06.22r.- Wycieczka na zakończenie klas ósmych
do Biskupina i Torunia. (1-3.06).
06.06.22r.- Wyjazd klas 3a i 3b do Szczyrzyca zwiedzanie i zabawy w wiosce indiańskiej.
10.06.22r.- Wycieczka 2b do Rodzinnego Parku
Rozrywki "Labiland" w Skrudzinie.
10.06.22r.- Wycieczka klas 4a i 4b w Pieniny.
10.06.22r.- Wycieczka klasy 7b do zamku
królewskiego w Chęcinach i Muzeum Etnograficznego
w Tokarni.
14.06.22r.- Wycieczka klas 1a i 1b do Rabkizapoznanie z tradycją górali, oglądanie spektaklu w
teatrze, udział w warsztatach plastycznych.
14.06.22r.- Udział klasy 5c w XV Rajdzie Szlakiem
Papieskim w Tymbarku.
14.06.22r.- Pielgrzymka klas 8. do Sanktuarium Bł.
Karoliny do Zabawy.
20.06.22r.- Koncert muzyczny przygotowany przez
uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku.
24.06.22r.- Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2021/2022, występ przygotowany przez uczniów klasy
4a.
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Wieści z biblioteki
Nasza szkoła promuje
czytelnictwo

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa w
Tymbarku przystąpiła do Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest
wzmocnienie zainteresowań i aktywności
czytelniczej uczniów dzięki uatrakcyjnieniu
księgozbioru biblioteki szkolnej.
Dzięki uczestnictwu naszej szkoły w tym
programie zakupiono 752 nowości wydawniczych
i lektur. Pozyskano 15000 zł, w tym 12000 zł z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 3000
kosztów własnych. Wydano 13500 zł na
uzupełnienie księgozbioru oraz 1500 na zakup
drukarki.
Szkoła zaplanowała różnorakie działania
promujące czytelnictwo: reklamowanie książek
poprzez wystawki na gazetkach szkolnych Książkoflixach, udział w projekcie „Koniecznie
przeczytaj”, grę „Bingo czytelnicze” przeprowadzoną
w klasach 1do 8 .
Zabawa polegała na przeczytaniu od marca do
końca kwietnia minimum 5 książek z różnej
kategorii.
Uczestnicy losowo otrzymali nagrody - gry
planszowe ufundowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii w Tymbarku.
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Zuzanna Dudzik spośród uczestników wylosowała
nazwiska nagrodzonych uczniów: Laura Orzeł,
Aleksandra Guzik, Aleksandra Bulanda, Julia
Ślusarczyk, Gabriela Atłas, Filip Kęska, Martyna
Poręba, XueBin Wu, Julia Kulig, Alicja Turkiewicz,
Emilia Atłas, Natalia Wańczyk.
Do rodziców został skierowany list, aby zachęcić
ich do czytania dzieciom i z dziećmi oraz do
współpracy z biblioteką.
Irena Zwierczyk, Anna Sadkiewicz

Spotkanie z pisarzem

30 maja odwiedził naszą szkołę pisarz Wiesław
Drabik, który jest autorem ponad 200 książek dla
dzieci. Większość publikacji to wesołe, rymowane
bajki o zwierzętach, o świecie adresowane do
najmłodszych czytelników i ich rodziców.
Po powitaniu przez dyrektora szkoły Tomasza
Zielińskiego nasz gość prezentował swoje książeczki,
czytając fragmenty, zadając zagadki. Do zabawy
starał się zaangażować wszystkich uczestników
spotkania, a w nagrodę dzieci otrzymały naklejki,
zakładki i książeczki.
Opowiadał też dzieciom, w jaki sposób powstaje
książka. Pod koniec spotkania mali czytelnicy ustawili
się w kolejce do pisarza po książeczki, autograf i
dedykację.
Uczniowie podziękowali za miłe spotkanie,
wręczając panu Wiesławowi własnoręcznie wykonane
laurki i pamiątki z naszej gminy. Spotkanie zostało
sfinansowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.
Irena Zwierczyk

Gazeta Krakowska | Numer 11 06/2022 | Strona 4

www.gazetakrakowska.pl

Dzwonek Szkolny

www.juniormedia.pl
„Dzień Śmiechały” autorstwa Janusza Christy jest
komiksem przygodowym z serii „Kajko i Kokosz”.
Książka została wydana przez wydawnictwo Egmont
w Warszawie.
Według mnie ten komiks jest ciekawy i wart
polecenia. Opisuje on przygody dwóch kolegów –
Kajka i Kokosza w świecie czarownic, rycerzy i magii.
Czytanie komiksu sprawiło mi wiele przyjemności i
radości. Każdy każdemu robi różne psikusy i nikt na
nikogo się nie obraża z tego powodu. Można się
uśmiać do łez.
Mogę napisać tylko jedno – komiks wybitny i wart
uwagi. Polecam!

.

Gabriel Pachowicz, kl. 5a

.

„Kaktus na parapecie” to książka Magdaleny
Zarębskiej. Opowiada o tzw. starym świecie, gdy nie
było Internetu i nikt nie narzekał, tylko cieszył się
życiem. Książka jest przeznaczona dla młodszych
odbiorców, lecz dorośli też mogą wczuć się w ten
świat. Bohater - chłopiec imieniem Mikołaj - zasypia i
budzi się w latach 70.
Książka jest świetna. Gdy ją czytałem, dzięki stylowi
pisania autorki czułem, że obserwuję poczynania
bohaterów. Akcja jest dynamiczna. Dzięki niej
dowiedziałem się, jak wyglądało życie w tamtych
czasach. Bohaterowie są charakterystyczni, różnią się
od siebie pod wieloma względami. Akcja jest ciekawa i
budująca napięcie. Wydanie bardzo mi się podoba,
ma wiele pięknych obrazków. Fabuła zapiera dech w
piersiach.
Powieść to kawał dobrej roboty. To jak ciasto
czekoladowe (fabuła) polane polewą czekoladową
(dynamiczna akcja) z wisienką na samej górze
(morał). Według mnie każdy niezależnie od wieku
powinien przeczytać tę książkę.
Patryk Matląg, kl.5a

.

.

.

.
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Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Kolorowe skarpetki i wiosenne kapelusze
21 marca przypada pierwszy dzień wiosny oraz
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Na znak
solidarności z osobami z zespołem Downa nasza
klasa kolorowała papierowe skarpetki, które potem
wywieszone zostały na korytarzu. Podobnie zrobiły
pozostałe klasy I-III. Na lekcji dowiedzieliśmy się,
dlaczego skarpetka nie od pary jest symbolem tego
dnia. W poniedziałek przyszliśmy w rożnych
skarpetkach. Wszyscy otrzymaliśmy tekturowe
zakładki do książek, które mogliśmy pokolorować.
W tym dniu odbył się również konkurs na
najpiękniejszy wiosenny kapelusz. Większość klasy
przygotowała śliczne nakrycia głowy. Musieliśmy
wybrać trzy najpiękniejsze. W tajnym głosowaniu
wyróżniliśmy kapelusz Laury, Szymona i Franka.
Do tej pory myślałam, że 21 marca jest pierwszym
dniem wiosny. Teraz już wiem, że to również
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.
Ola Bulanda, kl. 1b
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Międzynarodowy Dzień Ziemi

.

22 kwietnia klasa 4b wraz z panią
wychowawczynią Anną Brzazgoń przygotowała
przedstawienie pt. "Ziemia u lekarza". W apelu brali
udział uczniowie klas 0-5, nauczyciele oraz rodzice.
Z występu można było się dowiedzieć, jak dbać o
naszą planetę, co jej szkodzi, jak możemy temu
zapobiec. Po naszym występie zabrał głos pan
dyrektor Tomasz Zieliński, który przedstawił plan
sprzątania naszej małej ojczyzny, czyli Tymbarku.
O godz. 9:00 wszyscy wyruszyliśmy sprzątać naszą
okolicę.
Anna Surdziel klasa 4b

Uczniowie 4b

.

Uczniowie 4a i 4b w akcji

.

.

.

.
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Mistrzowie ortografii nagrodzeni
W piątek, 29 kwietnia 2022 r. w Bibliotece
Publicznej w Tymbarku odbyło się podsumowanie
Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Złote
Pióro Wójta”. Organizatorem tegorocznej edycji
konkursu była nasza szkoła. W konkursowych
zmaganiach wzięło udział 26 uczniów ze szkół
podstawowych w Piekiełku, Podłopieniu, Zawadce i
Tymbarku. Konkurs odbywał się na trzech poziomach:
klasy II – III, IV – VI i VII – VIII. Wyniki rywalizacji
przedstawiają się następująco:
klasy II – III: I m. – Laura Orzeł (kl. 3 SP Tymbark)
II m. – Filip Wojas (kl. 3 SP Podłopień)
III m. – Filip Kęska (kl. 3 SP Tymbark)
klasy IV – VI:I m. – Małgorzata Wolfinger (kl. 6 SP
Tymbark)
II m. – Blanka Stach (kl. 6 SP Piekiełko)
III m. – Aleksandra Garbacz (kl. 4 SP Tymbark)
klasy VII – VIII: I m. – Natalia Gawron (kl. 8 SP
Podłopień)
II m. – Martyna Smaga (kl. 7 SP Tymbark)
III m. – Małgorzata Puchała ( kl. 8 SP Podłopień).
Nagrody wręczali: Wójt Gminy Tymbark – Paweł
Ptaszek oraz Wicedyrektor SP w Tymbarku Beata
Pachowicz.

.

.

Sukces Laury Orzeł w "Ortograficznych
zmaganiach trzecioklasistów"

17 lutego uczniowie klas trzecich Szkoły
Podstawowej w Tymbarku po raz kolejny wzięli udział
w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym „ Kaktus
2022”. Organizatorem konkursu jest co roku Szkoła
Podstawowa im. Piotra Michałowskiego z Oddziałem
Dwujęzycznym PSST w Krakowie. Konkurs składał
się z dwóch etapów. Do ostatniego etapu
zakwalifikowało się 92 uczniów z województwa
małopolskiego.
Organizator konkursu przyznał tytuł laureata Laurze
Orzeł, uczennicy SP w Tymbarku.
29 marca w Bibliotece Publicznej odbyło się
podsumowanie wyników Gminnego Konkursu
Ortograficznego, podczas którego Wójt Gminy
Tymbark - Paweł Ptaszek i Wicedyrektor SP w
Tymbarku Beata Pachowicz wręczyli Laurze dyplom
oraz nagrodę przesłaną przez organizatora konkursu
Kaktus 2022.
Laurze serdecznie gratuluję i życzę dalszych
sukcesów.

Bogusława Naściszewska

.

.
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Odważyli się być mądrymi!

W piątek 11 marca w I Liceum Ogólnokształcącym
w Limanowej im. Władysława Orkana miało miejsce
rozstrzygnięcie Wojewódzkiego
Interdyscyplinarnego Konkursu
Filozoficznego "Odważ się być mądrym#Sapere
Aude!".
Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Jego
program nawiązywał do wybranych
zagadnień zawartych w podstawie programowej
przedmiotów: języka polskiego, religii, historii,
wiedzy o społeczeństwie oraz innych. Celem tego
konkursu było nie tylko pogłębienie wiedzy
humanistycznej uczniów i zainteresowanie ich
filozofią, ale przede wszystkim rozwijanie
samodzielnego, kreatywnego myślenia.
Uczniowie naszej szkoły jak zwykle znakomicie się
spisali.
Oto nasi laureaci:

.

.

Spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego

Praca wizualna, klasy IV-VI:
III miejsce: Aleksandra Garbacz II miejsce: Emilia
Kurek.
Praca wizualna, klasy VII-VIII:
III miejsce: Karolina Trzópek
Utwór literacki - klasy VII-VIII:
III miejsce: Amadeusz Trojanowski,
II miejsce: Martyna Smaga
Kategoria naukowa - eseje i rozprawki klas VII-VIII
I miejsce: Anna Surdziel z kl.8a, która otrzymała
także nagrodę specjalną Małopolskiego Kuratora
Oświaty.
Podczas uroczystej gali zakończenia konkursu
laureaci odebrali gratulacje m.in. Małopolskiej Kurator
Oświaty Barbary Nowak, Starosty Limanowskiego
Mieczysława Urygi, Wójta Gminy Tymbark Pawła
Ptaszka oraz Dyrekcji I LO w Limanowej.
Wielkie brawa dla uczniów naszej szkoły!

.

.

12 maja w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Turystyki w Laskowej odbyła się XVII edycja
Powiatowego Konkursu Poezji ks. Jana
Twardowskiego.
Młodzi recytatorzy z 27 szkół podstawowych
zaprezentowali utwory prozatorskie i poetyckie
jednego z najpopularniejszych współczesnych
polskich poetów. Występy oceniało jury pod
przewodnictwem aktora i reżysera Janusza
Michalika.
Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów Michał Duda i Lena Drożdż. Miło nam poinformować,
że Lena otrzymała wyróżnienie w konkursie.
Gratulujemy!

www.gazetakrakowska.pl
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Wyśpiewali nagrody!

23 kwietnia 2022r. w tymbarskiej bibliotece odbył
się XIX Przegląd Młodych Solistów i Zespołów z
Gminy Tymbark. Prezentacje wokalne i taneczne
przedstawiło 217 młodych artystów z gminy Tymbark.
Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, przybyli
rodzice, dziadkowie, opiekunowie uczestników
konkursu. Organizatorem konkursu był Urząd Gminy
w Tymbarku oraz Biblioteka Publiczna w Tymbarku.
Celem była popularyzacja twórczości muzycznej,
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
podkreślenie wartości pracy instruktorów i nauczycieli,
promocja uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży
z Gminy Tymbark. Oceniane były: muzykalność i
warunki głosowe wykonawcy, dobór repertuaru,
ogólny wyraz artystyczny.
Wszystkie występy oceniało Jury w składzie: Marta
Ból, Michał Majeran oraz Lucjan Bożek. Po
wysłuchaniu prezentacji w poszczególnych
kategoriach wiekowych nastąpiło podsumowanie i
wyłoniono zwycięzców. Nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy wręczał wójt Paweł Ptaszek
wraz z Jury.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymbarku zajęli
następujące miejsca:
II kategoria: przedszkolaki 5-6 latki:
III miejsce Grupa Zuchy z Oddziału Przedszkolnego
III kategoria: klasy 1-3:
I miejsce: Mały Tymbark oraz Wesołe Witaminki
II miejsce Fajne dziewczyny
IV kategoria: klasy 4-6:
I miejsce i grand prix: Emila Śmiech
Równolegle I miejsce: Aleksandra Garbacz oraz
Zespół z klasy 4b
II miejsce: Michał Duda
III miejsce: Mikołaj Wolfinger
V kategoria: klasy 7-8:
III miejsce: Zuzanna Staśko.
Gratulujemy!
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NA SPORTOWO
Sukcesy w lekkoatletyce
W piątek 27 maja na stadionie w Mszanie Dolnej
odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej – rocznik
2007/2008.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymbarku w
składzie: Konrad Baran, Bartłomiej Dziadoń, Krystian
Frączek, Bartosz Gąsior, Jakub Kaleta, Wiktor Kuc,
Bartłomiej Kurdziel, Jakub Matras, Patryk Mrózek,
Jakub Petranowicz, Bartosz Poreba, Mikołaj Rybka,
Marcin Sobczak, Maciej Szewczyk, Amadeusz
Trojanowski, Jan Urbański, Krzysztof Wojtas zajęli II
miejsce, ulegając minimalnie Szkole Podstawowej nr
2 z Mszany Dolnej. Bardzo ładnie spisali się chłopcy
w biegu na 100 m. I miejsce zajął Jan Urbański, II
miejsce – Patryk Mrózek, IV – Amadeusz Trojanowski.
Sztafeta 4 x 100 m w składzie: Jakub Petranowicz,
Jan Urbański, Marcin Sobczak i Patryk Mrózek nie
dała najmniejszych szans rywalom, zdobywając I
miejsce.
Dziewczęta nie zajęły wysokiej lokaty, gdyż drużyna
liczyła tylko dziewięć zawodniczek, za mało aby
powalczyć o podium. Pomimo tego indywidualnie
Aleksandra Słowianek w skoku w dal zdobyła I
miejsce, Anna Surdziel w biegu na 1000m II miejsce
oraz III miejsce zdobyła Kornelia Duda w biegu na
60m.
Opiekun zespołu chłopców - Jolanta Sawicka
Opiekun zespołu dziewcząt – Barbara Janczy
Sukcesy młodych lekkoatletów
Na stadionie lekkoatletycznym „Turbacz” w
Mszanie Dolnej rozegrany został trójbój i czwórbój
lekkoatletyczny w ramach Powiatowych Igrzysk
Dzieci.
W trójboju lekkoatletycznym dla dzieci rocznik 2011
i młodszych drużyny ze Szkoły Podstawowej
w Tymbarku zarówno dziewcząt i chłopców zajęły II
miejsca. Indywidualnie najwięcej punktów zdobyła
Martyna Poręba (III miejsce) oraz Maciej Duda (IV
miejsce).

Natomiast w czwórboju roczników 2010-2009 drużyna
dziewcząt zajęła IV miejsce. Najlepsze zawodniczki
ze SP w Tymbarku to Zuzanna Piwowarczyk (zajęła 7
miejsce) oraz Magdalena Opyd (8 miejsce). Drużyna
chłopców zajęła VI miejsce.
Gratulujemy!

.

.
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Język polski da się lubić

Lektura w pudełku???
Czemu nie!

.

Kamienie na szaniec "w pudełku"

Niedawno moja klasa, 8a, skończyła czytać
lekturę pt. Kamienie na szaniec. Po przeczytaniu
jakiejś książki zawsze, jak wiecie, trzeba ją omówić.
Już przygotowywaliśmy się do nudnego pisania w
zeszycie, kiedy pani Ula podsunęła nam ciekawy
pomysł. Mieliśmy zrobić projekt „lektura w pudełku”.
Każdemu się to spodobało, więc przez dwa tygodnie
zbieraliśmy materiały do naszej pracy. Nasze
zadanie polegało na tym, by „omówić” zagadnienia
prezentowane w utworze za pomocą rekwizytów
wkładanych do pudełka.
Przyszedł wyczekiwany dzień 7 kwietnia, w
którym mieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
lekturę w ogóle da się włożyć do pudełka? Okazuje
się, że tak. Były 4 grupy i każda zrobiła to w swój
własny sposób. Jedni przynieśli jak największe
pudło, by zmieściło się tam dużo rekwizytów i by
móc w ten sposób jak najdokładniej opowiedzieć
historię bohaterów – Alka, Rudego i Zośki. Inni tak
ładnie udekorowali swoje pudło z zewnątrz i
wewnątrz, że mimo, iż było niewielkie, to można było
poczuć, jakby się brało udział w prezentowanych
wydarzeniach.

.

.

Jeszcze inni wcielili się w role postaci i zrobili prawie,
że mały teatrzyk przy pomocy rekwizytów z pudełka.
A byli też tacy, którzy przypomnieli nam fakty czysto
historyczne, co też jest oczywiście ważne, bo nie
byłoby to porządne omówienie, gdybyśmy nic z tego
nie wynieśli.
Przypominając sobie tę lekcję, dochodzę do
wniosku, że była to jedna z zabawniejszych i
luźniejszych lekcji, a mimo to, a może dzięki temu,
dużo się na niej nauczyłam, tak jak reszta mojej
klasy. Takie zajęcia raz na jakiś czas też są
potrzebne!
Ania Surdziel, kl. 8a

.
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Niezapomniany Dzień Dziecka uczniów z klasy 4a

Gra w paintball
1 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka nasza klasa
4a pojechała na wycieczkę, aby zagrać w paintball.
Zebraliśmy się pod szkołą ok. godziny 9.00. Nie
zwlekając, wsiedliśmy do busa i pojechaliśmy do
Męciny. Miejscowość ta jest niedaleko, ok. 10 km od
Limanowej, więc droga minęła szybko. Na miejscu
czekali już na nas prowadzący. Pospiesznie
odłożyliśmy plecaki i nie mogąc się doczekać kulkowej
zabawy, poszliśmy się przebrać w wojskowe stroje i
maski. Dostaliśmy też specjalne pistolety i po kolei
pan z obsługi wypełniał je kolorowymi kulkami,
objaśniając zasady gry. Po zrobieniu pamiątkowego
zdjęcia ze zniecierpliwieniem weszliśmy na pole
wyznaczone do tej pełnej adrenaliny zabawy. Gra była
długa i zacięta. Zasady polegały na tym, że jeśli kogoś
raz trafi kulka, to musi zejść z pola z uniesioną ręką.
Ukrywaliśmy się w bazach, za oponami, starymi
deskami lub w wysokich trawach. Były dwie drużyny,
które musiały nawzajem się „bić”. Było to lekko
stresujące, ale też bardzo wciągające. Chciałoby się
grać dalej, ale przyszła pora na osoby idące na
paintball laserowy. Ubraliśmy specjalne opaski z
czujnikami, dostaliśmy pistolety i poszliśmy grać. Gdy
skończyły nam się „życia” i przeciwna drużyna
przejęła flagę, opaska mocno drgała i trzeba było
udać się do bazy, by się podładować. Oczywiście i ta
rozgrywka dobiegła końca. Po zaciętej i wyrównanej
grze przyszedł czas na posiłek. Wszyscy ze smakiem
zjedli grillowane kiełbaski i wypili herbatę. Niestety,
wszystko co dobre, szybko się kończy. Mimo że
byliśmy brudni i zmęczeni, mieliśmy świetne humory.
Przebraliśmy się z powrotem w nasze ubrania i
udaliśmy się w drogę powrotną do Tymbarku. W
szkole czekały na nas lody, które ochłodziły ten pełen
przygód, ciepły dzień.
Wycieczka wszystkim bardzo się podobała, bo
mogliśmy spróbować trochę tego nietypowego sportu i
poczuć dużo adrenaliny. Mamy nadzieję, że jeszcze
kiedyś tam wrócimy.
Ola Garbacz kl. 4a
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Od Niedzicy po Szczawnicę
uczniowie klasy 4a i 4b odkrywali Małopolskę

10 czerwca 2022r. o godz. 7:45 zebraliśmy się pod
szkołą razem z opiekunami: p. Anną Brzazgoń,
p. Urszulą Dudą, p. Agatą Czają i mamą naszej
koleżanki – p. Ewą Trzópek. Po sprawdzeniu
obecności i omówieniu spraw dotyczących
bezpieczeństwa w podróży, wyruszyliśmy w drogę.
Jako pierwsze zwiedziliśmy kościółek pod
wezwaniem Michała Archanioła w Dębnie
Podhalańskim. Kościół ten kryty gontem pięknie
harmonizuje się z górskim krajobrazem. Zbudowany
został z drzewa jodłowego i modrzewiowego bez
użycia gwoździ. To tu odbyła się ceremonia zaślubin
bohatera serialu - Janosika z Maryną.
Następnie pojechaliśmy do Niedzicy, gdzie
płynęliśmy statkiem. W czasie rejsu podziwialiśmy
piękne widoki. Tuż po nim udaliśmy się na
zwiedzanie zamku w Niedzicy, gdzie podobno
straszą duchy. Po tych atrakcjach pojechaliśmy na
spływ Dunajca, którego tradycje sięgają 1832r.
Spływ rozpoczyna się na przystani flisackiej w
Sromowcach. Mogliśmy podziwiać pasmo Pienin od
Czorsztyna po Szczawnicę z imponującymi
szczytami Trzech Koron, Sokolicą oraz unikatowy
przełom Dunajca. Ze Szczawnicy pojechaliśmy do
Starego Sącza. Tam zobaczyliśmy Ołtarz Papieski.
W jego dolnej części znajduje się sala pamięci Jana
Pawła II, który 16 czerwca 1999r., odprawił mszę
św. kanonizacyjną św. Kingi.
Po tych wszystkich atrakcjach ruszyliśmy w drogę
powrotną. Wycieczka była bardzo udana,
przyjechaliśmy zmęczeni, ale uśmiechnięci i
zadowoleni. Dziękujemy wychowawczyniom za
zorganizowanie tak wspaniałego wyjazdu.
Anna Surdziel kl. 4b
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Udział uczniów klasy 5b
w spektaklu baletowym

W ostatnią sobotę maja klasa 5b wraz ze swoimi
rodzicami udała się na wycieczkę do Opery
Krakowskiej na spektakl baletowy do muzyki
Gioacchino Rossiniego „Kopciuszek”.
„Baletowa wersja znanej baśni o Kopciuszku, dwóch
złośliwych siostrach i okrutnej macosze. Jej twórcą
jest wybitny choreograf pochodzący z Mediolanu
Giorgio Madia. Solista Baletu Béjarta i San
Francisco Ballet dziś tworzy własne przedstawienia
na scenach muzycznych Wiednia i Berlina.
„Kopciuszek” w jego interpretacji został wzbogacony
o nowe znaczenia przy zachowaniu uniwersalnego
sensu przypowieści.

Łączy w sobie subtelny liryzm z ironią i poczuciem
humoru, wyróżnia się oryginalnym językiem
choreografii, zaskakuje widowiskowością. Warstwę
muzyczną spektaklu stanowią fragmenty utworów
operowych i kameralnych G. Rossiniego. To
wzruszające i pełne humoru przedstawienie
adresowane jest zarówno dla młodych jak i dorosłych
Widzów.”
Wszystkich wykonawców cechowała finezja kroków,
głębokie przeżywanie każdej emocji widoczne było nie
tylko w każdym ich ruchu, ale też i w mimice. Na
scenie nie zabrakło magii zaklętej w tańcu i muzyce,
ale także humoru i śmiechu. Wspaniała choreografia,
ciekawa scenografia i kostiumy. Spektakl zakończył
się owacją na stojąco.
Po zakończonym przedstawieniu na korytarzu można
było zobaczyć tańczące „Kopciuszki”. Polecamy!
Uczniowie klasy 5b wraz z wychowawczynią

