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Wakacje tuż, tuż...

   
    Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadchodzi wyczekiwany przez wszystkich - uczniów i nauczycieli
- okres wakacji. Czas odpoczynku od lekcji, książek, zeszytów, zadań domowych, sprawdzianów, dzwonka i
porannego wstawania.
       Życzymy wszystkim bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych
wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz ... szczęśliwego powrotu do szkoły!

 PAMIĘTAJCIE: bezpieczeństwo przede wszystkim!
                                                                                                                                  Redakcja

W numerze: prawie wszystko o projekcie "Ekoszkoła 2017", finał Wielkiej Ligii Czytelników.

A także: lista najlepszych uczniów, teatr kamishibai w naszej bibliotece, Dzień Dziecka i Dzień Sportu.

. .
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Z życia szkoły

04.05.17r. - Finał Szkolnego Konkursu wiedzy o
Wielkiej Brytanii i Irlandii.

05.05.17r. - Apel z okazji Dnia Ziemi.

11.05.17r. - Wycieczka klas pierwszych do teatru w
Krakowie.

18.05.17r. - Teatr kamishibai w naszej bibliotece.

18.05.17r. - Wycieczka klas trzecich do Skansenu
"Bartnik" w Stróżach.

19.05.17r. - Wojewódzki Projekt Ekologiczny
"Ekoszkoła 2017".

26.05.17r. - Uroczysty apel poświęcony pamięci św.
Jana Pawła II.

29.05.17r. - Wycieczka klas czwartych do
Zatorlandii.

30.05.17r. - Spotkanie z pisarką Ewą Stadtmuller.

01.06.17r. - Dzień Dziecka i Dzień Sportu.

05.06.17r. - Wycieczka klasy Vb w Sudety.

06.06.17r. - Wycieczka klas szóstych do
Warszawy.

06.06.17r. - Udział naszych uczennic w
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Matka,
Matula, Mateńka"

09.06.17r. - Wycieczka klasy Va do Wadowic i
Energilandii.

12.06.17r. - Udział naszych uczniów w IV Pikniku
Integracyjnym w Dobrej.

12.06.17r. - Udział w lekcji historii na żywo - pokaz
broni i strojów średniowiecznych.

13.06.17r. - Udział klas szóstych w prelekcji
dotyczącej cyberprzemocy.

Najlepsi w nauce
Klasa IVa

Jarosz Wiktoria
Krzyściak Wiktoria
Obrzud Zuzanna
Ślusarczyk Nikola
Urbański Antoni

Klasa IVb
Grzegorzek Wiktoria
Trzópek Joanna

Klasa Va
Piwowarczyk Kacper
Trojanowska Amelia
Wojtas Natalia

Klasa Vb
Chudy Julia
Czyrnek Urszula
Górka Emilia
Majda Ewelina
Matląg Kamil
Staniec Gabriela
Śmiech Jakub

Klasa VIa
Berdychowska Katarzyna
Bulanda Liliana
Frączek Adrian
Krzyściak Oliwia
Madoń Paulina
Papież Ilona
Rokosz Klara
Sporek Patryk
Wacławski Mikołaj

Klasa VIb
Janczy Aleksandra
Kumórkiewicz Julia
Nowak Zuzanna
Skrzatek Magdalena
Śliwa Kamil
Urbański Wojciech
Urbański Szymon
Wątor Gerda
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Chcemy być EKO ......

Wojewódzki Projekt Ekologiczny                 
"Ekoszkoła 2017"

       Patronat nad projektem objęli: Kuratorium Oświaty
w Krakowie, Marszałek Województwa Małopolskiego,
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego, Starosta Brzeski,
Starosta Tarnowski, Wójt Gminy Borzęcin
W ramach projektu, jako szkoła przystąpiliśmy do
czterech rund:
Runda I   – Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i
ochrony środowiska.
Runda II  – Wykonanie pracy plastycznej „Okazy flory i
fauny” gminy Tymbark.

Runda III  – Prezentacja multimedialna z przebiegu
działań ekologicznych.
Runda IV  – Pisemne sprawozdanie z  wykonania
przedsięwzięcia ekologicznego.
17 maja 2017r., w rundzie I  - naszą szkołę
reprezentowali Szymon Urbański z kl.VIb, Wojciech
Urbański z kl.VIb, Kamil Śliwa z kl.VIb.
Runda II – autorką pracy plastycznej jest Aleksandra
Janczy z  kl.VIb., która pięknie uchwyciła i
przedstawiła środowisko przyrodnicze gminy Tymbark
oraz ciekawe okazy fauny i flory naszego regionu.
Zgodnie z harmonogramem projektu wykonaliśmy
działania z rundy I, II, III i IV.  Następnie wysłaliśmy
efekty naszych prac do Delegatury Kuratorium
Oświaty w Tarnowie. 
                                                       A. Brzazgoń

Ekośniadanie w kl. IVb

Ekośniadanie w kl. Vb Ekośniadanie w kl. Va

Kl. VIb

.

. .

.
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    "Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić
dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest
codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności  
i radykalne ograniczenie telewizji" I. Koźmińska,
E. Olszewska "Wychowanie przez czytanie"
        Szkoła Podstawowa w Tymbarku już po raz
trzeci wzięła udział w konkursie czytelniczym
Wielka Liga Czytelników, który swym zasięgiem
obejmuje całą Polskę. W tym roku szkolnym w
konkursie wzięło udział 2000 szkół podstawowych.
Jego głównym celem jest tworzenie mody na
czytanie wśród rodzin, aby czytający rodzic
stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego
promotorem kultury. W bieżącym roku po raz
pierwszy konkurs 
odbywa się pod patronatem Minister Edukacji
Narodowej.
 Efektem poprzedniej i tegorocznej edycji jest wzrost
czytelnictwa i ogromne zaangażowanie rodziców
zwłaszcza w klasach 1-3. Rodzice i dzieci musieli
się zmierzyć z różnymi pytaniami, skorzystać ze
słownika języka angielskiego i przetłumaczyć
wyrazy, rozwiązać zadanie matematyczne,
przyrodnicze, korzystając z różnorakich słowników

 w wersji papierowej, dopisać synonimy do
podanych wyrazów. 
       Oto wypowiedź mamy Patryka z klasy 6a :
Każdy z nas lubi się bawić, dzieci przez zabawę
najlepiej się uczą, a i nam dorosłym lepiej się
przyswaja wiedzę.
W. Szymborska powiedziała, że „ czytanie książek
to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie
wymyśliła”. W pełni się z nią zgadzam, ale zdaję
sobie sprawę, że niełatwo czasem jest zachęcić
dziecko do czytania, a Wielka Liga Czytelników
fantastycznie ułatwia sprawę :)
Musimy pamiętać o tym, że dziecko uczy się nie
poprzez nasze rady, ale poprzez branie z nas
przykładu. Konkurs czytelniczy organizowany w
szkolnej bibliotece, już od trzech lat, jest świetną
okazją do wspaniałej zabawy z dzieckiem, do
wspólnego spędzania czasu i daje okazję do
rozmów na wiele ważnych tematów, do zadawania
pytań i szukania na nie odpowiedzi. Jest pięknym
sposobem na spędzenie długich jesiennych i
zimowych wieczorów (ponieważ konkurs trwa od
października do lutego).
Efektem konkursu jest bliska więź z dzieckiem,
   

Wieści z biblioteki
Wielka Liga Czytelników zakończona

Podsumowanie Wielkiej Ligii Czytelników .
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 wzbogacone słownictwo, ale i słowa, które później
można usłyszeć „mamo, nie mogę przestać czytać,
ta książka jest fantastyczna” ;)
   Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej w
Tymbarku od 12 października do 3 marca. 

Uczestniczyło w nim 21 uczniów:
 
Emilia Atłas, Emilia Śmiech, Milena Sroka, Oliwia
Trojanowska, Tomasz Surdziel, Paulina Surdziel,
Karol Kaim, Marcelina Urbańska, Krystian
Frączek, Patryk Mrózek, Jakub Matras,
Aleksandra Czyrnek, Kacper Sieja, Szymon
Poręba, Dawid Piętoń, Antoni Urbański,
Aleksander Dominik, Gabriela Staniec, Patryk
Sporek,  Krzysztof Bulanda.  

     Wielka Liga Czytelników składa się z trzech
etapów:
-Szkolno-biblioteczny- każdy uczeń, który przeczyta
10 książek konkursowych i prawidłowo rozwiąże test
(musi zdobyć minimum 80 /100 punktów ) zdobywa
sprawność. Zdobywając 10 sprawności, uczniowie
 kwalifikowali się do testu finałowego, który odbywał
się już bez udziału rodziców . 
-Półfinałowy – wojewódzki -  w tym etapie biorą udział
po 3 osoby z  każdej zgłoszonej placówki. Naszą
szkołę w zmaganiach półfinałowych 21 kwietnia
 reprezentowali uczniowie: 
•   w klasach 1-3:  Krystian Frączek 3b, Jakub Matras
3c, Karol Kaim 3 a
•   w klasach 4-6: Patryk Sporek 6a, Aleksander
Dominik 4b, Antoni Urbański 4a
- Finałowy ogólnopolski - do wielkiego finału, który
 odbędzie się w Katowicach’ awansuje po siedem
najlepszych drużyn półfinałowych. 
     Podsumowanie pierwszego szkolnego etapu
odbyło się na apelu  w towarzystwie zaproszonych
rodziców dzieci biorących udział  w konkursie.
Nagrody ufundowane przez: Firmę FAKRO Nowy
Sącz, Gminną Komisję ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii  zostały
wręczone przez Pana  Dyrektora Szkoły
Podstawowej Marka Sawickiego .

Ewa Kowalczyk, Irena Zwierczyk, Urszula Duda

Teatr kamishibai w bibliotece szkolnej

      Kamishibai -jest to tradycyjna japońska sztuka
opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych
na kartonowych planszach, można ją porównać do
wędrownego teatru marionetkowego, w którym miejsce
lalek zajmują obrazy.
  16 maja 2017 r.  na zaproszenie biblioteki szkolnej 
przybyła pani Barbara Wysowska, bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki w Limanowej. Przedstawiła
uczniom klas pierwszych opowiadanie: „Jak ślimaczek
Maciuś szukał swego domu” za pomocą teatru
kamishibai .
Historyjka o domku ślimaka  składała się z pięknie
ilustrowanych kart z tekstem na odwrocie. 
 

     Prezentowaniu towarzyszył wyjątkowy nastrój, 
powstający za sprawą przenośnego teatru, przy
pomocy którego ilustrowane były papierowe slajdy.
Dzieci mogły namalować swoją ilustrację do
zakończenia opowiadania  i zaprezentować jako swój,
papierowy slajd.

     Na zakończenie uczniowie podziękowali za miłe
spotkanie. Liczymy, że w przyszłości odbędzie się
więcej takich zajęć z wykorzystaniem teatru
kamishibai.

                                                          I. Zwierczyk

Teatr kamishibai .
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Odwiedziny młodzieży z ZS im. KEN w Tymbarku

      Maj to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu.
10.05.2017r. już po raz kolejny młodzież z ZS im. KEN
w Tymbarku była gościem Biblioteki Szkoły
Podstawowej w Tymbarku. W ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom” licealiści o profilu policyjnym i
wojskowym pod czujnym okiem bibliotekarki Lucyny
Woźniak  zaprezentowali nam opowiadania z książki
„Dziękuję, proszę, przepraszam” Igora
Buszkowskiego. Były zagadki, cukierki i wspaniała
zabawa. Mamy nadzieję, że w przyszłości odwiedziny
młodzieży będą kontynuowane.

Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski „Matka, Matula,
Mateńka”

"Twoje ręce – mamusiu Dobre jak szafirek po
deszczu Jak czajki towarzyskie Przyniosły mnie na
świat Kołysały......" ks.J.Twardowski
31 maja 2017 r. Biblioteka Zespołu  Szkół
Samorządowych nr 4 w Limanowej zorganizowała
Międzyszkolny Konkurs  Recytatorski  utworów o
matce „Matka, Matula, Mateńka”. Do konkursu
zgłosiły się następujące szkoły:
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej.
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej.
Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej.
Zespól Szkół w Pasierbcu.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku.
Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku.
Szkoła Podstawowa w Tymbarku.
Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie :
Paulina Ablewicz- Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej
w Limanowej,  Anna Czamara – emerytowana
nauczycielka  języka polskiego oraz Sara Nowak –
logopeda.
W przerwie na obrady jury, grupa teatralna „Bajtek” 
działająca w ZSS nr 4 w Limanowej zaprezentowała
sztukę „Nie ma tego złego”.
     W konkursie naszą szkołę reprezentowały Mole
Książkowe :Emilia Krzyściak- zdobywając III
miejsce, wyróżnienie: Urszula Czyrnek.

Uczniowie z ZS w Tymbarku

Spotkanie z młodzieżą z ZS

Konkurs Recytatorski

.

.

.
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Ważne apele i rocznice

"Witaj majowa jutrzenko..."

       28 kwietnia 2017r. odbyła się akademia
z okazji 226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru oraz
odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego".
Następnie uczniowie klasy czwartej „a” pod
kierunkiem p. Lidii Augustyńskiej wystąpili z
przedstawieniem. Pokazali, jak ten dzień
226 lat temu mogli przeżywać mieszkańcy
Polski. Na zakończenie wystąpił zespół
regionalny „Mały Tymbark”.
                         
                           Uczniowie klasy IVa

Kochamy Cię, Janie
Pawle II.

       W piątek 26 maja 2017r. odbył się apel
poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II.
Uroczystość przygotowali uczniowie klasy 3c z
wychowawcą.
Montaż poetycko-muzyczny składał się z tekstów
wierszy, fragmentów biografii i myśli Jana Pawła II.
Młodzi aktorzy odczytali najważniejsze fakty z  życia
wielkiego Polaka, zaśpiewali piosenki: Lolek,
Kochamy Cię Janie Pawle oraz odczytali fragmenty 
listów, które wysyłały dzieci do Jana Pawła II. Apel
uświetnił występ zespołu Gloria Mariae
prowadzonego przez ks. Witolda. Na zakończenie
wszyscy razem zaśpiewali ulubioną pieśń papieża
"Barkę". Uroczystość ta była zarówno hołdem
oddanym przez uczniów naszej szkoły
największemu Polakowi wszechczasów – Świętemu
Janowi Pawłowi II,  jak też podziękowaniem za jego
pontyfikat, będący niepowtarzalnym darem dla
każdego z nas.
                                                 Uczniowie kl. IIIc

Występ uczniów z kl. IVa

Występ uczniów z kl. IIIc

Zespół Gloria Mariae

.

.

.
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Dzień Dziecka, Dzień
Sportu

"Jedyne, co można zrobić dla dzieci, to wychować je;
nie można przeżyć za nie życia." Elizabeth Taylor

       Dzień Dziecka, Dzień Sportu w naszej szkole
rozpoczął się apelem, na którym uczniowie klas IV-
VI zaprezentowali ciekawe układy taneczne.
Spotkanie zakończył pan dyrektor życzeniami dla
dzieci. Następnie wszystkie dzieci klas I- III  na
boisku  szkolnym rozpoczęły zawody sportowe w
różnych konkurencjach. Wszystkim dopisywał dobry 
humor.  Na zakończenie każdy uczeń otrzymał 
soczek od Tymbark - MWS SP. Z O.O. SP.K., a
rodzice ufundowali lody.
                        
                                        Wychowawcy klas III

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

     
      26 maja - dzień bardzo ważny dla każdego z nas.
Chyba nie ma osoby, która by nie znała tej daty. Jest 
to Dzień Matki. Wszyscy na pewno pamiętaliśmy o
tym, aby złożyć życzenia swoim kochanym
Mamusiom. Nasza klasa zrobiła również
niespodziankę naszej Pani Wychowawczyni - pani
Urszuli Dudzie. Wszyscy razem przygotowaliśmy dla
Niej plakat i złożyliśmy życzenia. 

                                        Uczniowie klasy IVb

Klasa IVb

Rysunki kredą

Jedna ze sportowych konkurencji

.

.

.
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