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Święto Szkoły

Co roku 23 listopada uroczyście świętujemy 

urodziny naszej Patronki Klementyny Hoffmanowej 

oraz urodziny naszej szkoły.



KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HOFFMANOWA
Urodziła się właśnie 23 listopada 1798 r. w Warszawie. 

Zmarła 21 września 1845 r. w Passy pod Paryżem.  Pochowano ją na cmentarzu 
Pere-Lachaise w Paryżu. W tym roku we wrześniu obchodziliśmy 175 rocznicę jej 

śmierci.  

Była  jedną z pierwszych polskich pisarek piszących dla dzieci i młodzieży.



W Polsce są dwie szkoły noszące imię 

Klementyny Hoffmanowej: warszawskie 

liceum oraz nasza szkoła.



Jak świętowaliśmy? 

Powspominajmy…



Rok szkolny 2008/2009



Rok szkolny 2009/2010



Rok szkolny 2010/2011



Rok szkolny 2011/2012



Rok szkolny 2012/2013



Rok szkolny 2013/2014



Rok szkolny 2014/2015



Rok szkolny 2015/2016



Rok szkolny 2016/2017



Rok szkolny 2017/2018



Rok szkolny 2018/2019



Rok szkolny 2019/2020



Od kilku lat w dniu 23 listopada nasi najmłodsi koledzy byli pasowani 

na uczniów naszej szkoły.



A tak będzie dzisiaj…. 







Ale dziś też możemy świętować, 

choć inaczej.





Kochana Szkoło!

Nasza klasa Ib

Już od dziś się uczyć chce!

Będzie czytać i rachować, 

śpiewać, tańczyć i rysować!





Nasza szkoła Hoffmanówka,

to przyjazna podstawówka.

Wszyscy chętnie tu chodzimy

i covida nie lubimy.

A gdy trzeba siedzieć w domu,

to nie powie nikt nikomu,

że niechętnie tu wrócimy,

bo za sobą wciąż tęsknimy!

/autorka: Lena /

Z okazji Święta Patronki życzymy Dyrekcji

i Nauczycielom satysfakcji z codziennej

pracy, a Uczniom wytrwałości w nauce.

klasa 2a z wychowawczynią





Kochana Klementyno,

Piękna dziewczyno -Patronko Nasza

Dziś Twoje Święto,

Więc z buzią uśmiechniętą Ślemy życzenia.

Daj nam swej mądrości i siły,

Byśmy się pięknie uczyli,

Byli dumni i prawi

I pięknie Twą szkołę reprezentowali.

Każdy w przyszłości jak Ty być chce!

Tego życzy

z Panią Wychowawczynią klasa 2C.







Składamy wszystkim serdeczne życzenia

Zdrowia, szczęścia i powodzenia !

Byśmy wirusom się nie dawali

I w szkole szybko znów się spotkali.

Klasa 3c z wychowawcą



„Nadzieja jest odwieczną wszystkich ludzi piastunką: kołysze

nas bezustannie i smutki nasze usypia”.

Droga Szkoło! W dniu Twojego święta życzymy Ci:

powrotu dzieci do Twoich murów, żeby znowu było

głośno i wesoło. Aby dzieci uczyły się szacunku i tolerancji. I, aby 

było jak dawniej!

abyś zawsze była pełna uczniów, którzy w Twoich murach mogą

zdobywać wiedzę oraz nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie;

aby dbali o Ciebie uczniowie i nauczyciele, abyś nas dobrze

wykształciła i wychowała, byś zawsze była dla nas otwarta i przyjazna

i abyśmy zawsze miło Cię wspominali;

oraz, by mądrość naszej Patronki była drogowskazem dla kolejnych

wielu pokoleń młodych ludzi.

klasa IV a wraz z wychowawcą



Kochana Szkoło!

Z okazji Twojego święta życzymy Ci pomysłowych

i ambitnych uczniów, którzy będą mieli ogromną radość

z odkrywania nieznanego i poszerzania swojej wiedzy.

Niech osoby, które są sercem Szkoły Podstawowej nr 1

w Tarnowie zawsze o Tobie pamiętają i mile wspominają!

Życzą

Uczniowie z klasy 4b

wraz z wychowawcą



Klasa 4 c
Kuba: Wszystkiego najlepszego z okazji 167 urodzin! Życzę ci wielu uczniów i stania jeszcze setki setek lat. Ps. I żadnych wojen.

Dominika: Wszystkiego najlepszego z okazji 167 rocznicy naszej szkoły. Wielu sukcesów i wspaniałych uczniów.

Nikola: Wszystkiego najlepszego najlepsza szkoło! Mam nadzieje że w tym roku szkolnym jeszcze się zobaczymy! 200 lat! - Nikola

Filip: W tym wspaniałym i uroczystym dniu życzę szkole kolejnych wspaniałych lat.

Filip: Kochana szkoło życzę ci 300 lat żebyś mogła służyć innym.

Krystian: Kochana szkoło życzę Ci wszystkiego naj naj i dwieście lat, a może i trzysta…

Jędrzej: Wszystkiego najlepszego szkoło! Dzisiaj nie mogę do ciebie iść jak na co dzień ale mam nadzieję, że w tym roku szkolnym 

jeszcze do ciebie pójdę! dwieście lat!

Wiktoria: Droga Szkoło Dziękuję Ci za to że dzięki tobie nauczyliśmy się pisać i czytać. 200 lat !!!

Anna: Życzę 1000 lat! 1000 lat 1000 lat niech żyję, żyję nam! Życzę żeby do naszej szkoły chodziły fajne dzieci. Pozdrowienia dla

wszystkich nauczycieli.

Aleksander: Cześć Szkoło! Wszystkiego najlepszego! Życzę Ci 100 lat. Bardzo mam nadzieje, że wrócimy w tym roku do szkoły.

Aleksandra: Wszystkiego najlepszego z okazji 167 rocznicy patronki szkoły Klementyny Hoffmanowej !!!

Zofia: Wszystkiego Najlepszego! 500 lat! Życzę szczęścia , zdrowia i wszystkim.

Feliks: 1000 lat i dużo uczniów

Bartosz: 200 lat dla naszej szkoły Dużo wytrzymałości budynku . I żeby już się ten Covid-19 skończył (•‿•)

Andrzej: Ja życzę Szkole, żeby Szkoła Hoffmanówka miała 100000 lat



Droga Szkoło,
z okazji Twojego Święta, my – uczniowie klasy 5a,
składamy Ci najlepsze życzenia:
- zdrowia,
- szczęścia,
- pomyślności,
- uśmiechu na co dzień,
- by Twoje wszystkie marzenia się spełniły,
- by wiedza, którą nam przekazujesz, służyła nam w przyszłości.
Mamy nadzieję, że dotrwasz do 2100 roku i że dalej będziesz miała 
dużo uczniów.

Dziękujemy Ci za wspaniałą Patronkę -
za Jej wielkie serce i troskę o naszą
edukację.

Tort z uśmiechem przesyłamy
i nisko się kłaniamy.



Klasa 5b



Kochana Szkoło!

Z okazji jubileuszu życzymy Ci:

Uczniów, którzy z dumą będą mówić 

- TO MOJA SZKOŁA!

Nauczycieli, którzy będą cierpliwi, 

będą mieć serce dla młodzieży oraz 

wspaniałe pomysły.

Rodziców, którzy będą z Ciebie 

zadowoleni.

Szkoło, życzymy Ci wielu sukcesów i 

powodów do dumy.

Uczniowie klasy VI a 

wraz z wychowawcą



Przez epidemię Covidu
Uczniów ani słychu ani widu
W Hoffmanówce puste ławki
Krzesła, półki i huśtawki
Gdzie uczniowie w takim razie?
Co na przerwach w pełnym gazie
Często, gęsto jak mróweczki
Przenosili ciężkie teczki
Korytarzem pełnym tłumu
Część pędziła bez rozumu
Teraz siedzą przy laptopach
Nikt nie buja już w obłokach
My nie chcemy takiej szkoły!
Wtedy nikt nie jest wesoły
Niechaj wrócą stare czasy
My już chcemy swojej klasy!

Chcielibyśmy szczególnie 
podziękować naszej Dyrekcji 
i Kadrze Pedagogicznej za 
wszelki trud i 
poświęcenie, codzienne 
wychowywanie
i wkład pracy. Dziękujemy, 
że Was mamy i to właśnie 
Wy nas codziennie 
edukujecie.
Życzymy powrotu do 

normalnej nauki!

Uczniowie klasy 6b 

z wychowawcą!



167 lat Hoffmanówki !

167 kolejnych lat

życzy 6c !







Kochana Szkółko !

W dniu Twojego Święta

Życzymy Ci, byś zawsze była uśmiechnięta !

By pandemia się skończyła

Byś znów uczniów pełna była !

Bez maseczek, dezynfekcji

Chcemy już normalnych lekcji !

My kochamy Cię "Jedynko"

Oraz Ciebie Klementynko !

Całujemy i ściskamy

Naszą Szkołę w sercach mamy !

Ananasy z siódmej klasy wraz z panią "Klocusiową" ! (7 B)







Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. 
A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. 

Droga Szkoło! Dziękuję Ci za czas spędzony w Twych przyjaznych murach i za przyjaźnie, 
które przecież przetrwają na zawsze.

uczniowie klasy VIII a 
wraz z wychowawcą

Paulina 
Wiktor 

Oliwia 
Bartek 

Julia D. 
Emilka K. 

Julia K.
Maks 

Kamil 
Emilia M. 

Zuzanna
Kuba 

Dawid 
Emilka P. 

Daniel 
Filip 

Kasia 
Oliwia S. 

Julka S. 
Julia W. 

Patryk
Oska Z.

Oskar Ż.
Joanna B.



Wszystkiego najlepszego. Życzymy szkole, aby 

nauczyciele byli szczęśliwi i mili. Życzymy 

szkole, żeby nie pękały ściany i aby miała 

dobrych uczniów, takich jak my, Żyj długo i 

szczęśliwie!
gg



Życzenia dla naszej 
szkoły

Szkoło!

Żebyś wytrzymała jeszcze dwa razy tyle 
albo i dłużej!

Nauczyciele!

Dalej odkrywajcie talenty uczniów i je 
pielęgnujcie!

Miejcie dużo
cierpliwości i wyrozumiałości!

Młodsi koleżanki I koledzy!

Wiele wspaniałych ocen i wytrwałości w 
nauce!

Fantastycznych przeżyć na wycieczkach
szkolnych!

Koledzy i koleżanki z klas VIII-ych!

Z okazji naszego ostatniego Święta
Patronki

szczęścia w nowych
szkołach i zachowania pamięci o naszej
szkole – jej historii, osiągnięciach I 
tradycji.

klasa VIII c


