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zasłużonego.  

A we wrześniu wróćcie do 

mnie stęsknieni  

- czekam. 
 

Wasza „Dwójka” 
 

PS Ja też sobie odpocznę:) 
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Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń 

Bez przemocy i agresji! 
 21 marca, kiedy przypada pierwszy 
dzień wiosny, zorganizowaliśmy w na-
szej szkole Dzień przeciw Agresji i Prze-
mocy. Celem tej akcji było uświadomie-
nie uczniom, że nad zachowaniami 
agresywnymi można panować oraz po-
kazanie, jak radzić sobie ze złością.  
 Podczas zajęć prowadzonych przez 
wychowawców oraz panią pedagog 
uczniowie ćwiczyli alternatywne sposoby 
radzenia sobie ze złością oraz  obrony 
przed agresją innych. Na lekcjach plastyki 
wykonywali plakaty propagujące życie bez 
przemocy oraz wymyślali chwytliwe hasła 
o tej tematyce. Plakaty zostały potem wy-

eksponowane 
na korytarzu 
szkolnym. Nie-
którzy ucznio-
wie  w tym dniu 
na znak przyłą-
czenia się do 
akcji przypięli 
d o  s w o i c h 
ubrań zielone listki lub kolorowe kwiatki 
albo serduszka. Klasa II b pod opieką wy-
chowawczyni, pani Barbary Smorczew-
skiej, wykonała tablicę pt. „Ładne kwiatki”, 
na której każde dziecko wypisało własne 
marzenia o życiu bez przemocy albo prze-
prosiny za swoje agresywne zachowania.  

I kto tu rządzi? 
 „I kto tu rządzi? Czyli rozmowa 
z samym sobą” – taki tytuł nosił spek-
takl, jaki obejrzeliśmy 13.04.2007 r. 
w wykonaniu aktorów Teatru Profilak-
tycznego „Horyzont” z Krakowa.  
 Autorzy programu poruszyli w nim te-
matykę uzależnień – jednego z najwięk-
szych zagrożeń współczesności. O zgub-
nym wpływie środków uzależniających na 
naszą psychikę przekonywał powszechnie 
znany i lubiany aktor Paweł Okraska. 
 Aktorzy przedstawili kilka scenek, 
w których główny bohater zmaga się 
z nałogami, a jego sumienie uświadamia 
mu, że to co, robi, jest złe. Uczniowie 

z chęcią 
odpowiadali 
na zadawa-
ne pytania 
i włączali się 
w przebieg 
spektak lu, 
który był 
interesujący 
i nietypowy. 
Po przed-
s t a w i e n i u 
Paweł Okra-
ska chętnie 
r o z d a w a ł 
autografy.  

(Redakcja) 
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Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń 

Wędrowali po muzeach 
 W dniu 20 kwietnia 2007r. odbyła się 
po raz osiemnasty Gra Terenowa po 
Tarnowie.  
 Ta cykliczna, międzyszkolna impreza 
od ośmiu lat organizowana jest przez Lu-
cynę i Marka Jurusików, nauczycieli naszej 
szkoły, we współpracy z Samorządowym 
Centrum Edukacji. W tym roku uczestnicy 
gry zapoznawali się ze zbiorami tarnow-
skich muzeów. Z części konkursowej zwy-
cięsko wyszła drużyna z SP nr 17. Nasi 
uczniowie zajęli drugie miejsce.         (L.J.) 

Filmowe święto także u nas 
 Organizatorzy, odbywającej się 
w maju, XXI Tarnowskiej Nagrody Filmo-
wej pomyśleli również o dzieciach. Zor-
ganizowali dla nich pokazy filmów 
w ramach „Kina Młodego Widza”. 
  Uczniowie klas I, II i III naszej szkoły 
obejrzeli niektóre z tych obrazów. A nasza 
koleżanka z kl. II, Patrycja Wójcik uczestni-
czyła w pracach dziecięcego jury, które 
miało za zadanie przyznać najlepszemu 
filmowi statuetkę „Malowanego Koguta”. 

Wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Okrę-
gowym w Ratuszu.  

 Projekcje filmów odbywały się w kinie 
„Marzenie”. Nasi uczniowie obejrzeli filmy 
pt.: „Syn gwiazd” oraz „Jak promyk słońca 
szukał przyjaciela”. W czasie spotkania 
dzieci miały też okazję wziąć udział w krót-
kich warsztatach pokazujących, jak po-
wstaje film animowany. Dziecięce jury, po 
obejrzeniu wszystkich filmów konkurso-
wych, przyznało statuetkę „Malowanego 
Koguta” filmowi pt. „Tryumf pana Kleksa” 
w reżyserii K. Gradowskiego.   

E.S. 

Pierwsza pomoc 
 Na początku marca wszyscy ucznio-
wie klas IV-VI wzięli udział w szkoleniu 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  
 Uczyliśmy się np., jak należy zachować 
się w razie omdleń czy różnych urazów. Na 
specjalnych fantomach ćwiczyliśmy prze-
prowadzanie sztucznego oddychania i ma-
sażu serca. Okazało się, że w praktyce 
nawet odpowiednie usztywnienie złamanej 
nogi nie jest takie łatwe, jak się wydaje.  



4 

Najlepsze  
„Kangury Matematyczne” 
Pod koniec maja zostały ogłoszone 
wyniki tegorocznego  Międzynarodowe-
go  Konkursu ,,Kangur Matematyczny”. 
Odbył się on 15 marca br. i cieszył się 
w naszej szkole dużym zaintereso-
waniem. Do wspólnej intelektualnej 
zabawy przystąpiło aż 87 uczniów. 
Konkurs rozgrywany był w trzech 
kategoriach: ,,Kangurek”- klasy 
I i II,  ,,Maluch” – klasy III 
i IV, raz ,,Beniamin”- 
klasy V i VI.  
 

Najlepsze wyniki uzyskali : 
Rafał Gacoń – kategoria 2B, 138,75 pkt. – 

wynik bardzo dobry 

Michał Wójcik – kategoria 
2B, 127,50 pkt. - wyróżnienie 
Mateusz Wytrwał - kategoria 

2M, 116,25 pkt. - laureat 
Jakub Oleksy – kategoria 1B, 

101,25 pkt – wyróżnienie 
Kamil Gołąb – kategoria 2M,  95 pkt. 

– wyróżnienie 
Daniel Gacek - kategoria 2M, 90 pkt. 

– wyróżnienie 
Wiktor Bakun – kategoria 2M,  

 86,25 pkt. – wyróżnienie 
Kinga Bieniarz – kategoria 1M, 

76,25 pkt.- wyróżnienie 
Adrian Minnich – kategoria 1M, 76,25 pkt. 

– wyróżnienie 
Dawid Witek – kategoria 1M,  75,00 pkt. – 

wyróżnienie 

Mali artyści 
 Uczniowie naszej szkoły, uczęszcza-
jący na zajęcia kółka plastycznego do 
pani Barbary Smorczewskiej, znów zdo-
byli czołowe miejsca w konkursie pla-
stycznym.  
 Tym razem był to Międzynarodowy 
Konkurs „Mały Artysta” zorganizowany 
przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół 
Węgier i Przedszkole nr 17 w Tarnowie. 
 W kategorii prac przestrzennych, za 
rzeźbę przedstawiającą Mauzoleum gen. 
Józefa Bema, drugą nagrodę otrzymała 
Agnieszka Siedlik z kl. II b. Za przedsta-
wienie postaci zwierząt w swych pracach 
malarskich specjalną nagrodę członka jury 
Aleksandry Zuby-Benn otrzymał Michał 
Brniak, a wyróżnienie Mateusz Zunica. 

Obaj są także uczniami klasy II b. Uroczy-
stość wręczenia dyplomów i nagród laure-
atom odbyła się 16 maja. Gratulujemy na-

szym małym artystom!                      BS 
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Wielka detektywistyczna 
przygoda 
 22 marca odbył się VI Międzyszkolny 
Konkurs Literacki organizowany przez 
naszą szkołę dla uczniów tarnowskich 
szkół podstawowych.  
 W tym roku przebiegał pod hasłem 
„Detektywi na tropie” i był poświęcony 
książkom o tematyce detektywistycznej. 
W konkursie wzięło udział 13 szkół repre-
zentowanych przez 23 drużyny.  
 Pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
uczennic z naszej szkoły: Katarzyna Bąk, 
Natalia Matyjewicz i Ola Wrzesińska 
z klasy VI b. Dobrze wypadli również chłop-
cy z klasy IV a: Mateusz Wytrwał, Filip 
Drwal i Jan Kostyrzewski zajęli piąte 
miejsce. 
 Zadaniem uczestników było przeczytać 
pięć lektur konkursowych: „Kapelusz za sto 
tysięcy” A. Bahdaja, „Długi deszczowy ty-
dzień” J. Broszkiewicza, pięć opowiadań 

z tomu „Przygody Sherlocka Holmesa” 
A. Conan Doyle’a, „Przygody trzech detek-
tywów – Tajemnica kaszlącego smoka” 
A. Hitchcocka oraz „Niewiarygodne przygo-
dy Marka Piegusa” E. Niziurskiego. Oprócz 
tego każda drużyna wcześniej wykonywała 
pracę plastyczną, która w tym roku polega-
ła na zaprojektowaniu oferty reklamowej 
biura detektywistycznego wybranego boha-
tera lektury konkursowej.  

Zwyciężczynie  
VI Międzyszkolnego Konkursu Literackiego. 

Ortograficzne asy 
 16 maja odbył się Szkolny Konkurs 
Ortograficzny dla klas II i III. W finale 
brało udział 18 uczniów. Zwycięzcą zo-
stał Dawid Witek z kl. III b.  

Wyniki konkursu: 
I miejsce: Dawid Witek, kl. III b 
II miejsce: Mateusz Dudek, kl. III a 
III miejsce: Anna Witek, kl. III a 
                  Piotr Mordawski, kl. II a 
IV miejsce: Patrycja Kmiecik, , kl. III b 
                  Adrian Minnich, kl. III a 
V miejsce: Bartosz Stężowski, kl. III a 
                  Agata Łabno, kl. III b 
                  Kinga Bieniasz, kl. III a  

„Ortograficzny zawrót głowy” 
 28 marca odbył się III Międzyszkolny 
Konkurs Ortograficzny pod hasłem: 
„Ortograficzny zawrót głowy”.  
 Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa nr 3, a udział w nim wzięło 
wielu uczniów klas IV-VI z tarnowskich pod-
stawówek. Naszą szkołę reprezentowali: 
Natalia Matyjewicz (kl. VI b), Monika Pie-
kielniak (kl. V a) oraz Mateusz Wytrwał (kl. 
IV a). Niestety, nie udało się im zająć miej-
sca na podium. Pierwsze miejsce zdobył 
uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 18. Wszy-
scy uczestnicy dostali dyplomy za udział 
i nagrody książkowe.  
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VII Sejmik Uczniowski 

Chcemy żyć zdrowo w naszym mieście! 
 23 kwietnia nasi reprezentanci 
uczestniczyl i  w VI I  Sejmiku 
Uczniowskim Uczniów Szkół 
Podstawowych Miasta Tarnowa, 
organizowanym rokrocznie przez 
Szkołę Podstawową nr 9 w Tarnowie.  
  

 Temat tegorocznego spotkania 
brzmiał: „Nasze zdrowie w naszych 
rękach”. Impreza odbyła się w Sali 
Lustrzanej. Oprócz uczestników przybyli 
na nią m.in. przedstawiciele władz miasta. 

Naszą szkolę reprezentowały 
uczennice klas szóstych: Paulina 

Bubisz i Katarzyna Bąk. Tak jak kilku 
innych posłów, mówiły o zdrowym 
odżywianiu. Pojawiały się także 
wypowiedzi na temat aktywnego 
wypoczynku. Wszyscy uczestnicy Sejmiku 
mieli bardzo ciekawe pomysły i ładnie je 
prezentowali. Po wystąpieniach posłów  
była przerwa, podczas której każdy mógł 
spróbować zdrowych i pożywnych 
przysmaków, przygotowanych przez 
niektóre szkoły – również przez naszą. 
 Następnie marszałek i posłowie 
ponownie zasiedli do obrad. Po  
wystąpieniu marszałka odbyło się 
głosowanie za przyjęciem wniosków 
zgłoszonych przez posłów. Na sam koniec 
uroczystości dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 9 rozdała wszystkim uczestnikom 
Sejmiku dyplomy. 
 Uchwała podjęta na Sejmiku 
Uczniowskim została przekazana władzom 
Tarnowa. Obok zamieszczamy jej treść. 

Katarzyna Bąk, kl. VI b 

1. Prosimy władze miasta, by zadbały 

o remont już istniejących boisk 

i placów zabaw oraz by inicjowały bu-

dowę nowych. 
 

2. Dostrzegamy potrzebę tworzenia 

w pobliżu szkół ścieżek ekologiczno - 

rekreacyjnych i „zielonych sal gimna-

stycznych”. 
 

3. Uważamy, że należy promować eko-

logiczne produkty spożywcze 

w szkolnych sklepikach. 
 

4. Apelujemy o wspomaganie środkami 

finansowymi istniejące już programy 

propagujące ekologię i zdrowy tryb 

życia oraz promowanie nowych inicja-

tyw w tym zakresie. 
 

5. Prosimy o zwiększenie ilości pojem-

ników do segregacji odpadów na tere-

nie naszego miasta. 

Paulina i Kasia - pierwsze z lewej 
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Gitarzystka 
pierwsza klasa 
 Od niedawna, bo od tego roku szkol-
nego, do naszej szkoły uczęszcza uta-
lentowana pierwszoklasistka – Sylwia 
Nowak.  
 Dlaczego utalentowana? Ponieważ 
potrafi znacznie więcej niż przeciętny 
uczeń pierwszej klasy, a mianowicie: tań-
czyć i grać na gitarze. W rozmowie z Moni-
ką Piekielniak opowiada o tym, dlaczego 
się na to zdecydowała i co jeszcze lubi. 
 

- Jakie są Twoje zainteresowania poza-
lekcyjne? 
- Interesuję się tańcem i grą na gitarze. 
Lubię też różne kamienie szlachetne, bo 
moja babcia je kolekcjonuje. 
- Jak to się stało, że zaczęłaś uczyć się 
tańca i gry na gitarze? 
- Chciałam umieć coś więcej oprócz zwy-
kłych rzeczy, których uczy się w szkole, np. 
języków obcych. 
- Co bardziej lubisz - taniec czy grę? 
- Obie te rzeczy lubię tak samo. 
- Czy chciałabyś rozpocząć naukę cze-
goś jeszcze? 
- Chciałabym zapisać się na kółko plastycz-
ne, ale nie wiem, czy dam radę opanować 
to wszystko, ponieważ chodzę do szkoły 
muzycznej dwa razy w tygodniu i raz 
w tygodniu na naukę tańca. 
- Co o Twoich zainteresowaniach sądzą 
znajomi? 
- Koleżanki zazdroszczą mi, że potrafię tak 
grać i tańczyć, bo w końcu nie każdy tak 
umie lub chce. A jeżeli nawet ma na to 

ochotę, to może nie mieć na tyle zapału, 
aby rozpocząć naukę i ją kontynuować. 
- Czy z łatwością przychodzi Ci zapamię-
tywanie układów tanecznych i chwytów 
do gitary?  
- Raczej tak, jedynie czasem zapominam 
układów tanecznych, ale za to gdy kilka 
razy spojrzę na nuty, to od razu umiem 
zagrać daną melodię, więc chwyty wydają 
mi się łatwiejsze. 
- Każdy ma jakieś marzenia. Jakie są 
Twoje? 
- Chciałabym należeć do zespołu muzycz-
nego i grać na gitarze elektrycznej oraz 
należeć do grupy tanecznej, aby wyjeżdżać 
na różne festiwale i turnieje. 
- Czy w przyszłości chciałabyś wykony-
wać zawód związany z tym, co robisz 
teraz? 
- Tak, chciałabym założyć studio tańca 
i zespół muzyczny. 
- Życzę Ci spełnienia Twoich planów 
i marzeń. Dziękuję za rozmowę.  

Sylwia zaprezentowała swoje umiejętności 
podczas Dnia Otwartego Szkoły 10 lutego. 
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Polichty -  
to była przygoda! 

Niedawno nasza klasa V „a” była na 
wycieczce dwudniowej w Ośrodku Edu-
kacyjnym w Polichtach. Tej wyprawy na 
pewno nie zapomnimy, bo działo się 
naprawdę sporo! 
 Droga odbywała się w ekstremalnych 
warunkach. Co prawda trwała krótko, ale 
byłyśmy otoczone z każdej strony osobami 
chorującymi na chorobę lokomocyjną. Mało 
tego, klimatyzacja zaczęła przeciekać 
i osoby siedzące z tyłu autobusu musiały 
szybko ewakuować się na przód. W końcu 
dojechaliśmy. Przywitał nas widok starego, 
rozsypującego się domu. Byliśmy zszoko-
wani tym widokiem, bo myśleliśmy, że to 
nasz ośrodek. Całe szczęście, znajdował 
się około 2 km dalej. Wyruszyliśmy w długą 
drogę. Ku naszemu zdziwieniu, chłopcy 
mieli o wiele większe plecaki niż dziewczę-
ta (niektórych nie było zza nich widać), 
a przecież to kobiety posądza się o branie 
niepotrzebnych rzeczy. 

 Na miejscu pani rozdzielała dwa pokoje: 
18-osobowy i 4-osobowy. Ku naszej ucie-
sze, ten drugi dostałyśmy my i nasze kole-
żanki. Reszta często nas odwiedzała. Przy 
pewnej wizycie, kolegom spodobało się 
stare radio, które po włączeniu grało przed-
wojenne przeboje. Zaczęli śmiesznie po-
drygiwać w rytm muzyki, a my zwijałyśmy 
się ze śmiechu. 
 W czasie wolnym graliśmy w siatkówkę. 
Przeszkodą, a równocześnie urozmaice-
niem gry było urwisko ze strumykiem pły-
nącym w dole. Pomimo pościgów za wypa-
dającą z boiska piłką, czasem staczała się 
po stromej górce i ktoś musiał po nią iść. 
Wspinaczkę ułatwiały korzenie i nierówny 
teren. 
 Oczywiście chodziliśmy na piesze wy-
cieczki. Wędrowaliśmy dwoma szlakami: 
zielonym i żółtym. Widzieliśmy zaskrońce, 
sowę, a nawet jelenia. Któregoś dnia były-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Tam mieszkaliśmy 

Żaby nie miały nic 
przeciw fotografo-
waniu ich 
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Gdzie na rower? 
 Nadchodzi lato, a wraz z latem 
wakacje – wolny czas. Jak aktywnie 
i pożytecznie go spędzić? Jedną 
z ciekawych propozycji jest wycieczka 
rowerowa. Postanowiłyśmy sprawdzić 
kilka miejsc blisko naszych domów, 
w których możliwa jest dobra zabawa.  
 Trasę zaczęłyśmy na Alejach 
Tarnowskich. Stamtąd wyruszyłyśmy na 
Lotniczą. Przy okazji zajrzałyśmy na 
lotnisko. Wejście utrudniał nam, niestety, 
drut kolczasty, który jest już stary i prawie 
niewidoczny. Chciałyśmy tam usiąść na 
stalowej ramie, ale nie przewidziałyśmy, że 
jest zardzewiała, a wokół  niej roi się od 
mrówek i pająków, więc uciekłyśmy 
stamtąd z przerażeniem. Jednakże z okolic 
lądowiska rozpościerały się urocze widoki 
na Górę św. Marcina, która podczas 
naszego wyjazdu była jeszcze we mgle.  
 Następnie wyruszyłyśmy na ul. 
Zamkową, przejeżdżając przez ul. Tuwima. 

Udałyśmy się do koleżanki, którą 
zastałyśmy w domu dopiero za trzecim 
razem. Po drodze odwiedziłyśmy też 
innych znajomych. Potem pojechałyśmy na 
rampę, gdzie oglądałyśmy stare pociągi, 
stojące tam od kilkunastu lat. Później, 
podziwiając hurtownię papieru toaletowego 
i chwilowo pusty stadion Tarnovii,  
udałyśmy się na posiłek do jednej z nas.  
 Oczywiście, to była nasza wycieczka. 
Wasza będzie zupełnie inna, ale pewnie 
tak samo przyjemna i ciekawa. To zależy 
tylko od Was! Życzymy miłej zabawy! 

Kinga Łątka, Monika Piekielniak, Va  

śmy bardzo spragnione czegokolwiek do 
picia i szłyśmy z nadzieją na źródełko na 
końcu naszej trasy. Niestety, na miejscu 
okazało się ono nieciekawie pachnącym 
(i smakującym jak nieświeże jajko) bajor-
kiem z białym kożuszkiem. 
 Najciekawsze wrażenia czekały nas 
jednak nocą. Prawie nikt nie poszedł spać 
wcześniej niż po północy (niektórzy nie 
spali w ogóle), a harce słychać było przez 
zamknięte drzwi. Gdy postanowiłyśmy za-
snąć, zaczęło przeszkadzać nam nieziden-
tyfikowane chrapanie któregoś z opieku-
nów. 
 Około trzeciej nad ranem pani wycho-
wawczyni zaprotestowała przeciw głośnym 

(Ciąg dalszy ze strony 8) zabawom z dołu. Lokatorzy osiemnasto-
osobowego pokoju stali w szeregu od dwu-
dziestu minut nawet do godziny. Nam na 
szczęście się upiekło (bo spałyśmy na gó-
rze), ale mało brakowało, bo pani groziła 
nam, kiedy wyruszyłyśmy w czwórkę do 
łazienki. Chłopcy czuli się nieco skrępowa-
ni, bo nie mieli piżam i spali w samej bieliź-
nie. Próbowali zasłaniać się, jak tylko mo-
gli. Kiedy powrócili do pokoju i parę osób 
pozasypiało, każdy ze śpiochów zastał po 
przebudzeniu niespodziankę w postaci 
pasty do zębów na ciele lub włosach. 
 Wycieczka była wspaniała. Chętnie 
zostalibyśmy tam na dłużej, bo bawiliśmy 
się świetnie. 

Monika Piekielniak, Kinga Łątka  
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SPORTOWY ZAWRÓT GŁOWYSPORTOWY ZAWRÓT GŁOWY  
Wicemistrzowie Małopolski 
 Młodzi siatkarze MUKS Sokół-
Gumniska z naszej szkoły zdobyli 
w ostatnich dniach maja tytuł wicemi-
strzów Małopolski. Sebastian Dydo, Ja-
kub Basta i Kamil Krawczyk wywalczyli 
ten tytuł w kategorii gry dwójkami.  
 Ulegli dopiero w ostatniej finałowej roz-
grywce drużynie UKS 22 I Kraków, i to nie-
wielką różnicą pięciu punktów. Młodym 
piłkarzom i ich trenerowi, p. Czesławowi 
Skwarkowi gratulujemy! 

 Cykl rozgrywek o mistrzostwo Małopol-
ski trwał od kwietnia aż do 26 maja. 
Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych 
zespołów mistrzostwa odbywały się 
w dwóch etapach. W pierwszej kolejności 
przeprowadzone zostały turnieje strefowe 
w dwóch regionach: tarnowsko -
nowosądeckim i krakowskim. Potem osiem 
najlepszych zespołów rywalizowało 
w turnieju finałowym.  
 W finale wojewódzkim reprezentacja 
MUKS Sokół-Gumniska zwycięsko prze-
szła przez eliminacje, pokonując: Gryfa 
Brzesko 25:22, UKS 22 II Kraków 25:16 
oraz UKS Dobry Wynik Kraków 25:19. 
W ścisłym finale nasi siatkarze zmierzyli się 
z LKS Bobowa, zwyciężając 25:19, a na-
stępnie z UKS 22 I Kraków. To właśnie ten 
ostatni mecz, zakończony wynikiem 25:20 
dla krakowian, zadecydował o tym, że nasi 
zawodnicy uplasowali się na drugim miej-
scu. A w zawodach tej rangi drugie miejsce 
to wielki sukces. 

Dni Olimpijczyka 
 W ostatnich dniach kwietnia odbywał się 
cykl turniejów piłki siatkowej w ramach Dni 
Olimpijczyka. Organizatorami rozgrywek 
były: Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-
towy „Sokół-Gumniska”, Szkoła Podstawo-
wa nr 2 oraz Urząd miasta Tarnowa. Mecze 
odbywały się w naszej szkole oraz w hali 
widowiskowo-sportowej TOSiR przy ul. 
Krupniczej. Oczywiście nasi uczniowie brali 
w nich czynny udział i zdobywali medale. 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

Wydarzenia sportowe w skrócie 

Igrzyska  
Młodzieży Szkolnej  
 26 i 27 lutego odbył się w naszej szkole 
półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Minisiatkówce Dziewcząt 
i Chłopców. Drużyna naszych siatkarzy 
zakończyła go wielkim sukcesem – chłop-
cy zdobyli pierwsze miejsce i zakwalifiko-
wali się do finału wojewódzkiego. Dziew-
częta tym razem musiały zadowolić się 
trzecią lokatą.  
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Medaliści w grach singlowych 
(rozgrywki szkolne): 

Kl. II: Adrian Rosnowski, Mateusz Kacy-
kowski, Konrad Sak 
Kl. III: Adrian  Minnich, Kacper Wasztyl, 
Mateusz Wajda 
Kl. IV: Sebastian Dydo, Jakub Basta, Kamil 
Krawczyk 
 21 kwietnia w hali widowiskowo-
sportowej TOSiR odbył się turniej juniorów. 
Wzięły w nim udział 4 drużyny: MOSiR 
Jasło, Okocimski Brzesko, Sokół I oraz 
Sokół II. W końcowej klasyfikacji zwycięską 
okazała się drużyna Sokół I, na drugim 
miejscu uplasował się zespół Sokół II. 
Wśród najlepszych zawodników turnieju 
znalazł się Piotr Kmietowicz z Sokoła I.  

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

SPORTOWY ZAWRÓT GŁOWYSPORTOWY ZAWRÓT GŁOWY  
Mali mistrzowie  
wielkiego stadionu 
 11 maja na stadionie Tar-
novii odbył się finał turnieju 
piłkarskiego „Z podwórka na 
stadion”, przeznaczonego 
dla uczniów klas III i IV szkół 
podstawowych. Reprezenta-
cja naszej szkoły zajęła 
pierwsze miejsce i jednocze-
śnie awansowała do rozgry-
wek wojewódzkich. 
 Pierwszym etapem turnieju „Z podwór-
ka na stadion” był festyn piłkarski szkół 
podstawowych, jaki odbył się na boisku 
Tarnovii 25 kwietnia. Jego celem była po-
pularyzacja gry w piłkę nożną wśród naj-
młodszych. W rozgrywkach wzięło udział 
16 drużyn podzielonych na dwie grupy eli-

minacyjne. Drużyna z naszej szkoły zajęła 
w swojej grupie I miejsce i awansowała do 
turnieju finałowego.  
 W finale 11 maja nasi młodzi futboliści 
również odnieśli zwycięstwo, pokonując 
zespół Szkoły Podstawowej nr 1 5:2. Osta-
tecznie chłopcy z klasy III zajęli pierwsze 
miejsce i zdobyli awans do rozgrywek wo-
jewódzkich w Tymbarku.  
 Skład zwycięskiej drużyny: Kamil Ko-
bielski, Krystian Kobielski, Mateusz Wajda, 
Mateusz Dudek, Adrian Minnich, Rafał Or-
łowski, Dominik Widłak, Kamil Nosek, Kon-
rad Halastra, Piotr Bartosik. Opiekunem 
drużyny jest p. Małgorzata Kocan-Kałucka. 

O medalu każdy sportowiec marzy... 
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Sportowcy też lubią czytać 
 Pewnego wrześniowego dnia z za-
skoczeniem zauważyliśmy, że w naszej 
szkolnej bibliotece pojawił się nowy pan 
bibliotekarz. Chcieliśmy dowiedzieć się 
o nim czegoś więcej i podzielić się 
z Wami tymi wiadomościami.  Z panem 
Leszkiem Goryckim rozmawiają Alek-
sandra Klich i Monika Piekielniak. 
 
- Dlaczego wybrał Pan zawód biblioteka-
rza? 
- Lubię książki oraz pracę wśród nich i nie-
zmiernie mnie cieszy, że inni ludzie rów-
nież je doceniają, a pracując w bibliotece, 
mogę to zauważyć. 

- Czy lubi Pan pracę z dziećmi? 
- Tak, nawet bardzo. 
- Czy w dzieciństwie interesował się Pan 
książkami i z chęcią je czytał? 
- Można powiedzieć, że tak. Byłem takim 
typowym molem książkowym. Chociaż nie 
wskazywałaby na to szkoła, do której cho-
dziłem - bo uczęszczałem do sportowej, ale 
sportowcy też czasem lubią poczytać. 
- Czy według Pana w naszej szkole dzie-
ci chętnie czytają? 
- Raczej tak, zwłaszcza wyniki konkursów 
czytelniczych o tym świadczą. 
- Czy ma Pan swój sposób, aby zachęcić 
do czytania tych uczniów, którzy tego 
nie lubią? 
-Wciąż nad tym pracuję. 
- Czym się Pan interesuje poza bibliote-
karstwem? 
- Moją pasją jest historia najnowsza. 
- Jakie książki lubi Pan najbardziej czy-
tać i jakiego autora? 
- Bardzo lubię książki historyczne i sensa-
cyjne, jednakże najbardziej zaczytuję się 
w historycznych. Moim ulubionym pisarzem 
jest Henryk Sienkiewicz. 
- Jakie ma Pan plany co do naszej bi-
blioteki? 
- Przede wszystkim komputeryzacja księ-
gozbiorów oraz wypożyczania i uaktualnie-
nie tytułów, bo książki są bardzo stare. 
- Dziękujemy za rozmowę.  

Zabierz książkę na wakacje!  

Czas z książką nigdy nie jest stracony! 

„Nie czyta się nie dlatego, że się biednieje,  

lecz biednieje się dlatego, że się nie czyta”.  
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końcu słynną Cza-
rownicę. Nazwy po-
szczególnych skał 
mają różne pocho-
dzenie. Jedne wywo-
dzą się od kształtów, 
jakie przypominały 
ludziom; inne związa-
ne są z legendami; 
jeszcze inne (jak 
Grunwald) z ważnymi 
wydarzeniami histo-
rycznymi.  
       Ostatnio w Ska-

mieniałym Mieście wiele się zmieniło. 
W stromych miejscach wybudowano 
schodki z poręczami. Jest też możliwość 
odpoczynku na ławeczkach, a nawet zje-
dzenia posiłku przy turystycznych stolikach. 
Bezpiecznie można dostać się do Czarow-
nicy, która znajduje się po drugiej stronie 
ruchliwej drogi – teraz prowadzi do niej 
most zbudowany ponad szosą.  
       Musimy przyznać, że spotkanie z tą 
Czarownicą było całkiem sympatyczne:). 

 Klasy VI b i IV a rozpo-
częły wiosenny sezon wy-
cieczkowy w naszej szkole. 
30 kwietnia wyruszyły na 
rajd po ciężkowickim Ska-
mieniałym Mieście.  
 Do Ciężkowic udaliśmy 
się pociągiem, co stanowiło 
nie lada atrakcję. Oczywiście 
rozpoczęliśmy od lodów na 
ciężkowickim urokliwym Rynku. Potem 
poszliśmy do tzw. Wąwozu Czarownic, 
zwanego też Wodospadem, gdyż przy 
odrobinie szczęścia można tam podziwiać 
wodospad właśnie. Niestety, my trafiliśmy 
na porę suchą. Mimo to, miejsce owo wy-
dało nam się  przepiękne. 
 Następnie niebieskim szlakiem ruszyli-
śmy zdobywać kolejne skałki. Widzieliśmy 
m.in. Skałkę z Krzyżem, Grzybek, Pirami-
dy, Borsuka, Warownie, Grunwald, a na 

Całkiem bliskie spotkanie 
z… Czarownicą 

Prawda, jaka sympatyczna? 

Trzy Korony - 
nasze! 
 A obok zdjęcie z innej 
szkolnej wyprawy. Szóste 
klasy z okazji Dnia Dziecka 
wybrały się na ostatnią 
wspólną wycieczkę w Pieni-
ny.  Nie myślcie, że byli-
śmy tylko u podnóża Trzech 
Koron! Naprawdę zdobyliśmy 
ten szczyt. Tylko że tam było 
za ciasno na wspólne zdję-
cie:). Na fotografii klasa VI c. 
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Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń 

Biblioteka przyjazna 
 10 maja klasa IV b rozpoczęła cykl 
spotkań uczniów naszej szkoły z Miej-
ską Biblioteką Publiczną im. J. Słowac-
kiego.  
 Nasi uczniowie wzięli udział w specjalnej 
dwugodzinnej lekcji, jaką przygotowali pra-
cownicy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 

MBP z okazji trwającego w całej Polsce 
Tygodnia Bibliotek.  Dowiedzieli się m.in., 
co dziś może zaoferować czytelnikom no-
woczesna biblioteka, mieli też okazję wziąć 
udział w zabawach i konkursach. Na pew-
no wiele się nauczyli, a przede wszystkim 
przekonali się, że biblioteka jest miejscem 
atrakcyjnym i przyjaznym.  

Lekcja astronomii 
 28 maja wszystkie starsze klasy na-
szej szkoły wzięły udział w specjalnym 
seansie astronomicznym w kinie 
„Marzenie”. Prezentację prowadził pra-
cownik Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego w Niepołomicach.  
 Prelekcji towarzyszył pokaz slajdów 
i filmów o tematyce astronomicznej i astro-
nautycznej. Mogliśmy m.in. dowiedzieć się 
wielu ciekawych informacji o planetach 

Układu Słonecznego, obejrzeć filmy o po-
dróżach kosmicznych, np. na Księżyc, oraz 
o wyprawach młodych pasjonatów astrono-
mii do różnych części świata w celu obser-
wowania zaćmień słońca.  

Wesoła  
ortografia 
  

Nauka ortografii może 
być łatwa, lekka 
i przyjemna – przeko-
nali się o tym ucznio-
wie klas I-III, którzy 
10 maja uczestniczyli 
w spektaklu eduka-
cyjnym pod tytułem 
„Ortografia na weso-
ło”.  

Przedstawienie zaprezentowali 
aktorzy Narodowego Teatru 
Edukacji im. Adama Mickiewi-

cza z Wrocławia, którzy wystąpili 
na scenie tarnowskiego 
kina „Marzenie”. Podczas 
spektaklu dzieci wraz 
z właścicielem zaczarowa-
nego kramiku pomagały 
rozwią- zywać bohaterom zagadki orto-

graficzne. Była to doskonała 
zabawa literami i słowem 
pozwalająca utrwalić trud-
ne zasady pisowni pol-
skiej.  
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Wyniki sprawdzianu  
w klasach szóstych 
 Znane są już wyniki ponadprzedmioto-
wego sprawdzianu na zakończenie klasy 
szóstej. Uczniowie pisali go 12 kwietnia. 
W tym roku sprawdzian nosił tytuł „W szko-
le”. Jak zawsze był wielkim przeżyciem dla 
szóstoklasistów i oczywiście wiązał się 
z niemałym stresem.  
 Okazało się jednak, że strach był niepo-
trzebny, bo wyniki naszej szkoły są bardzo 
dobre – znacznie wyższe od średniej dla 
Tarnowa czy naszego powiatu. 

Średnia szkoły: 29,2 pkt. 
Średnie poszczególnych klas: 
Kl. VI a: 29,2 pkt. 
Kl. VI b: 28,6 pkt. 
Kl. VI c: 29,8 pkt. 

Dla porównania inne średnie wyniki: 
 

Gmina Tarnów: 27,6 pkt. 
Powiat tarnowski: 26,0 pkt. 
Województwo małopolskie: 27,4 pkt. 
Średnia krajowa: 26,6 pkt. 
 
Wśród naszych uczniów kilka osób uzyska-
ło maksymalną liczbę punktów, czyli 40. 
Byli to: 
Natalia Matyjewicz, kl. VI b 
Paulina Bubisz, kl. VI c 
Klaudia Jędryka, kl. VI c 

Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń 

Uwaga! 

14 czerwca wybory 

do Samorządu 

Uczniowskiego! 

Kandydaci do Samorządu 
Uczniowskiego zgłoszeni 
przez poszczególne klasy: 

Kl. V a 
Aneta Asztabska 
Klaudia Cholewa 
Szymon Kostur 
Jakub Oleksy 

Monika Piekielniak 
Maciej Płaneta 
Jakub Wielgus 

 
Kl. V b 

Justyna Gawlik 
Angelina Ngo 

Aleksandra Okaz 
Patrycja Szpak 

Kandydaci do pocztów sztan-
darowych: 
 

Kl. V a 
Kinga Łątka, Aleksandra Klich, 

Dominik Jurczak 
 

Aneta Asztabska, Klaudia Chole-
wa, Maciej Płaneta 

 
Kl. V b 

Patrycja Szpak, Anna Szepielak, 
Kamil Jarmuła 

 
Karolina Mamcarczyk, Renata 
Skwarło, Adrian Chrzanowski 
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Z  ZESZYTÓW UWAG 

 Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwa-

gi na moje uwagi. 
 

 Rysuje po ławce, twierdząc, że chce 

zostawić ślad dla potomności.  
 

 Chowa się pod ławkę i nie chce wyjść 

na przerwę. 
 

 Ugryzł kolegę, a potem powiedział, że 

musi na czymś ścierać zęby. 
 

 Podał nie swoje imię, motywując, że 

chciałby się tak nazywać. 
 

 Przywiązał koleżankę do krzesła i żąda 

okupu. 

 

NAUCZYCIELSKIE MĄDROŚC 

 Wy, kujony, nic się nie uczycie! 

 

 Ponieważ mamy zaległości, do wojny 

przystąpimy później. 
 

 Jak wpadniesz na pomysł, to uważaj, 

żebyś się nie potknął.  
 

 Kto ma lęk wysokości, niech się do nie-

ba nie wybiera.  
 

 Wymieniłem z wami myśli i teraz mam 

pustkę w głowie.   

Centrum Zdrowia Ucznia 

czyli Kącik humoru 

TAKIE  SOBIE  DIALOGI 

 

Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  
- Kto waszym zdaniem był największym 
wynalazcą wszechczasów?  
- Edison - odpowiada Krzyś.  
- Czy mógłbyś to uzasadnić?  
- Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję 
oglądać przy świecach!  

 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisi-
pi?  
- Oczywiście, Missisipi.  
- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?  
- Dokładnie o sześć liter.  

 

Nauczyciel pyta Jasia o odmianę czasowni-
ka „gonić”. 
- Ja gonię, ty gonisz, my gonimy, wy goni-
cie. 
-  A oni? - pyta nauczyciel. 
-  Oni uciekają, panie profesorze. 

 

Na lekcji polskiego nauczyciel pyta Jasia: 
- Jasiu, gdzie jest twój ołówek? 
- Ja nie mieć ołówka - odpowiada zaskoczo-
ny Jasio. 
- Jasiu, tyle razy ci tłumaczyłem, że mówi 
się:  ja nie mam ołówka, ty nie masz ołów-
ka, on nie ma ołówka, my nie mamy ołów-
ków...  Czy teraz rozumiesz? 
- Nie bardzo....  To gdzie się podziały te 
wszystkie ołówki? 

 


