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W numerze:

kalendarium wydarzeń,
pasowanie Pierwszaków,
wyniki konkursów,
teatr kamishibaj w naszej bibliotece,
imprezowe szaleństwa,
Jasełka,
fotorelacja z Tymbarskiego
Kolędowania.

Zaproszenie do współpracy
      Lubisz pisać, rysować, fotografować, masz ciekawe pomysły?
Chciałbyś się tym podzielić z innymi? 
Zapraszamy Cię do "zabawy" w profesjonalne dziennikarstwo!
Będziemy wspólnie tworzyć gazetkę na specjalnej platformie
internetowej Junior Media. 
Skontaktuj się z nami!!

Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka, Tymbark 354, e-mail:
dzwonekszkolny@interia.eu  
Skład redakcji: Angelika Kordeczka, Wiktoria Fiejtek, Wiktoria
Grzegorzek, Aleksandra Matras, Bartłomiej Pach. Opiekun
redakcji: Urszula Duda.
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28.11.18r. - Zabawa andrzejkowa klas 1-5.

29.11.18r. - Zabawa andrzejkowa klas 6-8 i 3G.

06.12.18r. - Święty Mikołaj w szkole.

06.12.18r. - Mikołajkowy wyjazd do kina klasy 7a.

07.12.18r. - Mikołajkowy wyjazd do kina klasy 5a.

10.12.18r. - Mikołajkowy wyjazd do kina klasy 6b.

13.12.18r. - Mikołajkowy wyjazd do kina klasy 5c.

17.12.18r. - Udział klas 1-3 w koncercie noworocznym
w wykonaniu małej orkiestry Szkoły Muzycznej w
Tymbarku.

17.12. 18r. - Mikołajkowy wyjazd do kina klasy 8b.

17-21.12.18r. - Wigilia w poszczególnych klasach
naszej szkoły.

21.12.18r. - Jasełka - przedstawienie przygotowane
przez uczniów klasy 2b. Wspólne kolędowanie.

Z życia szkoły

05.11.18r. - Przedstawienie Cyrku Szok.

05.11.18r. - Małopolski Konkurs Biologiczny (etap
szkolny).

06.11.18r. - Małopolski Konkurs z Języka Polskiego
(etap szkolny).

06.11.18r. - "Ruszyła" Wielka Liga Czytelników.

06.11.18r. - Gminny Konkurs Recytatorski "Moja
Ojczyzna".

06.11.18r. - Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej.

06.11.18r. - I etap konkursu historycznego "Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego".

09.11.18r. - Uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości - 100. rocznica.

09.11.18r. - Godzina 11:11 odśpiewanie przez
uczniów wszystkich klas "Mazurka Dąbrowskiego"
w ramach akcji "Rekord dla Niepodległej".

13.11.18r. - Święto Szkoły oraz ślubowanie klas I. 

15.11.18r. - Udział naszych uczennic w Powiatowym
Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej.

15.11.18r. - Spotkanie uczniów klas starszych z
przedstawicielami Policji - prelekcja na temat agresji
fizycznej i "elektronicznej".

20.11.18r. - Udział klas 1-3 w spotkaniu dotyczącym
działań proekologicznych.

22.11.18r. -Wycieczka klasy 8b do oczyszczalni
ścieków.

26.11.18r. - Zebranie wywiadowcze z Rodzicami.

. .
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SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI

  
   6 listopada 2018r.odbył się Szkolny Konkurs Pieśni
Patriotycznej. Wzięły w nim  udział wszystkie klasy
od I SP do VIII i III gimnazjum. Konkurs podzielony
był na kategorie klas I-III, IV-VI i VII-III gimnazjum.
Każda klasa losowała jedną  z pieśni patriotycznych i
przygotowywała z wychowawcą jej wykonanie.
Występy były wzbogacone choreografią, strojami,
rekwizytami. Jury w składzie Barbara Opach,
Elżbieta Tokarczyk i Kinga Urbańska oceniało 
muzykalność, ogólne wrażenia artystyczne,
interpretację utworu. Laureaci wystąpili podczas
uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości,
setnej już rocznicy,  9 listopada 2018r.
Wyniki szkolnego konkursu:
kategoria klas 1-3
I miejsce klasa 3a
II miejsce klasa 3b
III miejsce klasa 1b
kategoria klas 4-6
I miejsce klasa 6b
II miejsce klasa 6a
III miejsce klasa 4a
kategoria klas 7-3G
I miejsce klasa 3c gimnazjum
II miejsce klasa 7b,   III miejsce klasa 7a.

I miejsce - klasa IIIc

I miejsce - klasa VIb

I miejsce - klasa IIIa

.

.
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"A ja jestem Polak mały"

     

      Podsumowanie konkursu recytatorskiego "A ja
jestem Polak mały" zorganizowanego przez
Stowarzyszenie LGD "Przyjazna Ziemia
Limanowska" już za nami. Konkurs miał na celu
rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci,
popularyzację utworów literackich o tematyce
patriotycznej oraz budowanie postaw patriotycznych
młodego pokolenia.
      Naszą szkołę reprezentowało pięć uczennic –
Emilia Śmiech, Zuzanna Staśko, Anna Surdziel,
Wiktoria Fiejtek i Wiktoria Grzegorzek. 

      Spośród kilkudziesięciorga młodych
recytatorów najlepsza okazała się Wiktoria
Grzegorzek, która zajęła pierwsze miejsce. Emilia
Śmiech zajęła miejsce szóste, a pozostałe
uczestniczki otrzymały dyplomy i nagrody za udział
w konkursie. Jury podkreśliło bardzo dobre
przygotowanie i wysoki poziom recytacji wszystkich
naszych uczennic.

                 Gratulujemy naszym koleżankom!

Moja Ojczyzna
      
      5 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna”. Wzięli
w nim udział uczniowie klas 1-3 ze wszystkich szkół
gminy Tymbark. Dzieci bardzo ciekawie interpretowały
przygotowane utwory.

W kategorii klas pierwszych:
I miejsce- Oliwia Kulpa - SP w Podłopieniu
II miejsce- Zuzanna Tajduś - SP w Tymbarku
III miejsce- Alina Smaga- SP w Zawadce.

W kategorii klas drugich:
I miejsce - Michał Duda - SP w Tymbarku
II miejsce - Magdalena Kordeczka - SP w Zawadce
III miejsce - Magdalena Kęska SP w Podłopieniu  III
miejsce (ex aequo) - Barbara Krzyżak -  SP w
Piekiełku.

W kategorii klas trzecich:

I miejsce - Emilia Śmiech - SP w Tymbarku
II miejsce - Blanka Stach -  SP w Piekiełku
III miejsce - Aneta Kęska- SP w Podłopieniu.
      Dyplomy i upominki wręczyli uczestnikom
konkursu: wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek i
Jadwiga Franczak, przewodnicząca Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii. 

Nasze koleżanki - finał konkursu recytatorskiego

Gminny Konkurs Recytatorski

.

.
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Święto Szkoły

      W tym roku szkolnym Święto Szkoły odbyło się
trzynastego listopada. Po uroczystej Mszy Świętej
wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, prowadząca
uroczystość pani Jowita  Janik powitała przybyłych
gości, rodziców uczniów klas pierwszych i całą
społeczność uczniowską.

      
      Uroczystość rozpoczął występ uczniów
należących do koła teatralnego. Przedstawienie
’’Czekoladowa apteka’’ było dedykowane
pierwszoklasistom i ich rodzicom. Po występie
nastąpiło złożenie ślubowania przez uczniów klas
pierwszych, które przyjęła pani dyrektor Ewa
Kowalczyk. Następnie pan dyrektor Tomasz Zieliński
dokonał uroczystego aktu pasowania na uczniów.
Pierwszaków, słodkimi upominkami, obdarowali
koledzy z klas trzecich oraz członkowie koła
teatralnego. Z okazji Święta Szkoły do uczniów klas
pierwszych i całej społeczności szkolnej zwrócił się z
życzeniami Wójt Paweł Ptaszek. Zostały również
ogłoszone wyniki i wręczone nagrody z 
przeprowadzonych konkursów: wiedzy o Patronie        
i plastycznego. 
      Na zakończenie uroczystości zaśpiewał laureat I
miejsca konkursu na ‘’Najciekawsze wykonanie
śpiewanki o Józefie Marku’’, uczeń klasy IIb - Michał
Duda.

                                                      I. Wolska

Uroczysta Msza św.

Przemówienie Pana Wójta

Klasa Ia

Klasa Ib

Artyści z koła teatralnego

.

.
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Wieści z biblioteki

 
TEATR KAMISHIBAJ

      Biblioteka Szkoły Podstawowej w Tymbarku
podejmuje różne działania z myślą o swoich
czytelnikach. Jedną z takich form zachęcających
dzieci do czytania i stałego kontaktu z książką
jest teatr Kamishibaj -tradycyjna sztuka opowiadania
historii za pomocą kartonowych  obrazków: kami-
papier, shibaj- teatr obrazkowy, teatr ilustracji. 
      W środowy poranek, 5 grudnia 2018 r., do naszej
biblioteki zawitała pani Barbara Wysowska, nauczyciel
bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki w Limanowej.
Uczniów klas pierwszych wprowadziła w świąteczny,
mikołajowy nastrój. Przedstawiła dzieciom
opowiadanie „ Trzy gwiazdki szczęścia”     E.
Stadtmuller . To opowiadanie  to pełna ciepła,
pouczająca historia o tym, że w życiu wcale nie liczy
się to, ile się posiada, ale miłość i czas, które możemy
podarować drugiemu człowiekowi.  Krzyś -główny
bohater, zobaczył, jak smutne dzieci stają się
szczęśliwe. Im potrzebne były Gwiazdki Szczęścia,
które rozdawał wraz z aniołem. 
      Po wysłuchaniu opowieści uczniowie mogli
zastanowić się, komu i jaką gwiazdkę chcą
ofiarować. Mogli ją również zaprezentować, używając
magicznego pudełka. Pomysły dzieci były przeróżne:
od łóżeczka  dla szkoły, choinki, prezentów, do
ofiarowania innym dzieciom: radości, troski i miłości. 
    Ta nietypowa lekcja przygotowała wszystkich do
przeżywania radosnych Świąt Bożego Narodzenia i
okazywania serca drugiemu człowiekowi. 

                                                
                                                    I. Zwierczyk

.
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Magia Świąt Bożego
Narodzenia

      
      Znany jest tytuł książki do 2 etapu ogólnopolskiego
konkursu "Wielka Liga Czytelników".
Uczniowie, którzy zdobyli przynajmniej 6 sprawności,
przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w
szkole, 28 stycznia 2019 r. bez udziału rodziców.

Lektura konkursowa w klasach 1-4 :
Cukierku, Ty łobuzie -W. Cichonia
Klasy 5-8
Felix, Net i Nika ( 100 stron) - R. Kosika

      W sobotni poranek, 14 grudnia 2018 r. w Bibliotece
Publicznej, odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt.
"Magia Świąt Bożego Narodzenia". Konkurs miał na
celu: ukazanie piękna języka polskiego, popularyzację
poezji o tematyce bożonarodzeniowej, kształtowanie
języka.
Jury w składzie: Urszula Duda - nauczyciel                 
j. polskiego w naszej szkole, Aneta Wower - pracownik
Urzędu Gminy w Tymbarku i Maria Trzupek -
instruktor Biblioteki Powiatowej w Limanowej, wyłoniło
zwycięzców i przyznało następujące miejsca:
(uczniowie z naszej szkoły)

Kategoria klasy I:
II miejsce:
Zuzanna Tajduś 1a

Kategoria klasy II-III:
II miejsce:
Kinga Juszczak 2b, Michał‚ Kasprzyk 2c
III miejsce:
Marek Ból 3a, Maja Rybka 3b, Edyta Wierzba
3b,Sara Wdowicka 2a.

                                              Gratulujemy!
  

.
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Zabawy czas...

andrzejkowe wróżby

. .

      
      W dniach 28 i 29 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Tymbarku odbyła się dyskoteka andrzejkowa.
Uczniowie bawili się aż w trzech grupach wiekowych. Organizatorem zabawy był Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej w Tymbarku. Podczas dyskoteki najmłodsi mogli pobawić się przy wróżbach andrzejkowych.
Panowała prawdziwie dyskotekowa atmosfera. Najpopularniejsze okazały się belgijskie tańce, które odtańczyli
wszyscy uczestnicy.
                                                                                                         Samorząd Uczniowski

.

. .
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"Tylko jedna jest taka noc..."

       Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest
odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami. W świąteczną atmosferę wprowadzili nas
uczniowie klasy II b i V b, którzy pod opieką  s. Agnieszki i  B. Szarłowicz  przygotowali przedstawienie jasełkowe
„Tylko jedna jest taka noc”. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, Trzech Króli,
przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy,
które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Do
wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie i nauczyciele. Następnie  głos zabrał Pan Dyrektor Szkoły, który
złożył wszystkim świąteczne życzenia, do których dołączyli się  przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

.

. .

.
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Fotorelacja z Tymbarskiego Kolędowania

.

Kl. IIb (z tyłu z gwiazdą)

W. Fiejtek
Z. Staśko

A.Szarłowicz, J.Chudy Kolędnicy z gimnazjum

.

.
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