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TOP SCHOOL!

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku
szkolnym numer dwumiesięcznika „Echo Szkoły”.
Tym razem prezentujemy wydarzenia, które miały
miejsce we wrześniu i w październiku. Mamy
nadzieję, że ponownie znajdziecie w nim wiele
interesujących wiadomości, sporą dawkę rozrywki
oraz praktyczne informacje, a także teksty, dzięki
którym wzbogacicie swoją wiedzę oraz liczne
sprawozdania ze szkolnych imprez. Tematem
przewodnim aktualnego wydania gazety uczyniliśmy
kolejny sukces Naszej Szkoły w dziedzinie
eTwinningu. Jeśli jesteście ciekawi, jakie są nasze
kolejne osiągnięcia, zajrzyjcie na 3. stronę naszego
czasopisma. Zapraszamy do lektury!
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O TYM SIĘ MÓWI…
Prezentujemy kolejne informacje dotyczące sukcesów uczniów Naszej Szkoły
w różnego rodzaju konkursach – szkolnych, międzyszkolnych czy nawet ogólnopolskich.
Zachęcamy Was również do udziału w następnych! Naprawdę warto rozwijać swoje
zainteresowania!
12 września 2015 roku w Rudzie
Śląskiej odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce
Sportowej - skoki na ścieżce i trampolinie.
Z radością informujemy, że uczennica
Naszej Szkoły - Wiktoria Świeńczyk - zajęła
III miejsce w kategorii skoków kobiet
na trampolinie. Serdecznie gratulujemy
wielkiego sukcesu i życzymy kolejnych,
równie
spektakularnych
osiągnięć
sportowych!
15 września 2015 roku w Naszej
Szkole odbył się turniej piłki koszykowej
dziewcząt z klas szóstych. W rywalizacji
wzięły udział klasy: 6a, 6b oraz 6c. Wyniki
rozgrywek prezentują się następująco:
6a:6b – 10:2, 6b:6c – 4:6, 6a:6c – 24:4.
W rezultacie I miejsce zajęła klasa 6a,
II miejsce – klasa 6c, natomiast III miejsce –
klasa
6b.
Gratulujemy!
Rozgrywki
przygotowała i przeprowadziła Pani Aldona
Słonka.
Z radością informujemy, że Wiktoria
Świeńczyk – uczennica klasy 6a – zajęła
III miejsce w skoku w dal podczas
XXII edycji zawodów sportowych „Czwartki
lekkoatletyczne” zorganizowanych przez
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”
z
Warszawy.
Impreza
odbyła
się
17 września. Uczennicę do zawodów
przygotowała
Pani
Anna
Wojtyczka.
Gratulujemy!
Mamy dla Was kolejną świetną
wiadomość!
Nasza
Szkoła
otrzymała
następną Europejską Odznakę Jakości
eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie
„EUROPEAN SPORTS CLUB”. Oznacza to,
że zaangażowanie uczniów i nauczycieli –
opiekunów
zostało
ocenione
jako
reprezentujące
najwyższy
europejski
poziom! W związku z tym otrzymaliśmy
specjalny certyfikat. Ponadto projekt ten

zostanie zaprezentowany w specjalnym
miejscu
na
Europejskim
Portalu:
www.etwinning.net. Uczniów do projektu
przygotowały: Pani Aldona Słonka oraz Pani
Renata Wojtaś.
Informujemy,
że
Franciszek
Ślusarczyk zwyciężył, natomiast Wiktoria
Świeńczyk
została
wyróżniona
w Międzyszkolnym Konkursie Muzycznym!
W październiku - w ramach XX Festiwalu
Kompozytorów Polskich im. prof. H. M.
Góreckiego - Państwowa Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. St.
Moniuszki w Bielsku-Białej zorganizowała
konkurs dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych „Taniec w twórczości
kompozytorów polskich - F. Chopin,
St.
Moniuszko,
K.
Szymanowski,
W. Lutosławski, H. M. Górecki, W. Kilar,
K.
Penderecki”.
Wszyscy
uczniowie
startowali w tej samej kategorii wiekowej.
Poziom
konkursu
–
podobnie
jak
w poprzednich edycjach - był bardzo
wysoki. Naszą Szkołę reprezentowali: Igor
Grzesiowski,
Tymon
Olejarz,
Julia
Ciecierska, Oliwia Markowicz, Seweryn
Segieda, Franciszek Ślusarczyk, Nikola
Nowak,
Wiktoria
Świeńczyk,
Kamil
Kuśmierczyk oraz Kuba Kuś. Z radością
informujemy, że tegoroczny konkurs wygrał
uczeń
Naszej
Szkoły
–
Franciszek
Ślusarczyk, natomiast Wiktoria Świeńczyk
otrzymała wyróżnienie. Wszyscy nasi
reprezentanci wypadli bardzo dobrze.
Do konkursu przygotowała ich Pani Joanna
Iskrzycka. Podczas wręczenia dyplomów
uczniowie wysłuchali pięknego koncertu
w sali koncertowej szkoły muzycznej,
gdzie mieli okazję spotkać absolwenta
Naszej Szkoły - Pawła Kruczka - obecnie
ucznia szkoły muzycznej.
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TOP SCHOOL!
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej otrzymała tytuł Top School of the Decade
in Poland. 11 września 2015 r. w sali Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie
odbyła się wielka Gala 10-lecia programu eTwinning. Na tę uroczystość zaproszona została
dyrektor szkoły – Pani Alicja Procner. SP 32 reprezentowały również nauczycielki
realizujące projekty eTwinning: Pani Renata Wojtaś oraz Pani Aldona Słonka. Warto
zaznaczyć, że w ten sposób wyróżniono jedynie dziesięć szkół i przedszkoli z całej Polski
– w tym tylko cztery szkoły podstawowe.
Spotkanie prowadził redaktor TVP
Marek Zając. Wydarzenie to Honorowym
Patronatem objęli: Minister Edukacji
Narodowej i Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji. Konferencję otworzył dyrektor
programu Mirosław Marczewski, który
przywitał wszystkich zgromadzonych –
w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej
w
Polsce,
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej,
Ministerstwa
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego,
kuratoriów
oświaty,
członków
zarządu
FRSE
i pracowników fundacji. Następnie głos
zabrali minister Ewa Dudek oraz dyrektor
Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Monika
Bończa-Tomaszewska,
poczym
dr hab. Jacek Pyżalski wygłosił wykład:
„Co
Internet
zrobi(ł)
z
relacjami
międzyludzkimi w szkole?”, podczas
którego profesor obalał mity na temat
stosunku
młodzieży
do
mediów
społecznościowych. Jednak najważniejszą
częścią
konferencji
było
wręczenie
wyróżnień dla szkół, instytucji oraz osób,
dzięki którym eTwinning rozwijał się tak
doskonale i z ogromnymi sukcesami.
Wyróżnione
szkoły,
poprzez
międzynarodową współpracę w ramach
eTwinning, wdrażały innowacyjne metody
nauczania, stanowiąc tym samym wzór
dla
innych
placówek.
Wyróżnienie
dyrektorom szkół, które otrzymały tytuł
Top School of the Decade in Poland,
wręczyła minister Ewa Dudek oraz dyrektor
FRSE
Mirosław
Marczewski.
Wśród
wyróżnionych szkół znalazła się właśnie
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej.
Przez 10 lat eTwinning brał udział
w rewolucji w polskich szkołach. Pomagał
otwierać je na świat, uczył kreatywności,

wspierał innowacyjne metody, ułatwiał
pokonywanie
barier
językowych
i
kulturowych,
wzbogacał
program
nauczania i zapewniał przy tym mnóstwo
zabawy. Mijająca dekada to idealny
moment na podsumowanie, refleksje
oraz wyrazy wdzięczności i uznania.
– Uważam, że to ogromny sukces,
iż
spośród
tak
wielu
placówek
zarejestrowanych w programie eTwinning
w całej Polsce to właśnie nasza szkoła
została wyróżniona tytułem Top School of
the Decade in Poland – mówi Pani Renata
Wojtaś. – Realizacja licznych projektów,
które prowadzone były w Naszej Szkole,
wymagała wiele wysiłku i zaangażowania.
Jednocześnie współpraca międzynarodowa
dostarczała
uczestnikom
mnóstwa
satysfakcji oraz motywację do dalszej
pracy. eTwinning pozwala na nauczanie
języka angielskiego w ciekawy sposób,
pomaga w
rozwijaniu
kreatywności
i kompetencji kluczowych, inspiruje.
Bardzo się cieszę, że doceniono naszą
pracę, metody i sposoby realizacji
projektów. To dla nas zaszczyt.
21 Krajowych oraz 21 Europejskich
Odznak Jakości, zwycięstwa w europejskich
i krajowych konkursach, konferencja
zorganizowana
w
Naszej
Szkole,
liczne
publikacje
oraz
udział
w międzynarodowych seminariach – to
bilans działalności Szkoły Podstawowej
nr 32 w Bielsku-Białej w dziedzinie
eTwinningu. Niewiele szkół w Polsce może
pochwalić się takimi sukcesami! Aż cztery
projekty
zajęły
czołowe
miejsca
w Ogólnopolskich konkursach eTwinning.
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NASZA REDAKCJA
Przedstawiamy Wam zespół redakcyjny Dwumiesięcznika Uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 32 „Echo Szkoły”. W roku szkolnym 2015/2016 nasze czasopismo
redagują: Emilia Bogacz, Julia Borek, Zuzanna Czajka, Patrycja Janik, Maja Jeleśniańska,
Emilia Kasińska, Zuzanna Kłopotowska, Sławomir Muzyka, Debora Nalborczyk, Maria
Nitsch, Agata Płócienniczak oraz Jakub Zdeb.

Zajęcia
koła
dziennikarskiego
odbywają się w każdą środę w godz. 14.35 15.20 w sali nr 27. Podczas spotkań
doskonalimy swój warsztat dziennikarski,
poznajemy ponadto tajniki gatunków
publicystycznych i redagujemy teksty
publikowane następnie w Dwumiesięczniku
Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 32
w Bielsku-Białej „Echo Szkoły”. Opiekę
pedagogiczną nad redakcją sprawuje Pan
Grzegorz Wójtowicz.
Przypominamy, że nasze czasopismo
posiada także własną stronę internetową:
www.echo-szkoly.tk. Znajdziecie na niej
wiele przydatnych informacji, m.in. skład
naszej redakcji, termin spotkań kółka

dziennikarskiego,
gry,
wyznaczniki
podstawowych gatunków publicystycznych,
a także ciekawostki i archiwalne wydania
naszego
czasopisma
w
wersji
elektronicznej. Zachęcamy do korzystania
z zawartości witryny!
Jeżeli
Twoją
pasją
jest
dziennikarstwo, jeśli interesujesz się
życiem Naszej Szkoły i chcesz aktywnie
w nim uczestniczyć, jeśli lubisz i potrafisz
pisać teksty, fotografować lub rysować,
zapraszamy do współpracy. Wszystkie
materiały
można
wysyłać
drogą
elektroniczną na nasz adres e-mail:
echo_szkoly@o2.pl. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
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I PO WYBORACH…
23 września (środa) odbyły się w Naszej Szkole wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Swoje kandydatury mogli zgłaszać uczniowie klas V i VI, którzy
w ubiegłym roku szkolnym otrzymali zachowanie przynajmniej dobre. Uczniowie klas IV
mogli ubiegać się o start w wyborach po konsultacji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
z wychowawcą. Kandydatury przyjmowała Pani Monika Korowaj.
Kampania wyborcza trwała od 9
do 22 września. Kandydaci prowadzili ją
na terenie SP 32 tak, żeby nie zakłócać
pracy szkoły. Plakaty i ulotki mogli
wywieszać w wyznaczonych miejscach
(tablice
ścienne
na
korytarzach).
W głosowaniu mieli prawo wziąć udział
uczniowie klas IV - VI.
Prezentacje kandydatów odbyły się
podczas
apelu
porządkowego
zorganizowanego 16 września. Mówili oni
o swoich zainteresowaniach i pomysłach
dotyczących zamian w szkole. Oferowali
swą
pomoc
i
zachwalali
swoje
umiejętności. Wyborcy z uwagą słuchali
wszystkich wystąpień i gromkimi brawami
nagradzali
swoich
ulubieńców.
Na korytarzach pojawiły się barwne plakaty
samodzielnie wykonane przez uczniów.
Cała kampania wyborcza zorganizowana
została pod okiem opiekuna Samorządu
Uczniowskiego - Pani Moniki Korowaj.
Z kolei 23 września 2015 roku
uczniowie Naszej Szkoły mieli okazję
przekonać się, że wybory do Samorządu
Uczniowskiego są świętem demokracji
w szkole. Poczynając od kampanii
wyborczej – plakaty na pierwszym i drugim
piętrze przykuwały uwagę wszystkich
uczniów – mieli oni możliwość poczuć,
jak ważny jest ich głos. Wybory odbyły się
zgodnie
z
prawem
i
czterema
podstawowymi
zasadami.
Były
one:

bezpośrednie (uczniowie mogli poczuć
powagę chwili), tajne (uczniowie wybierali
obiektywnie), równe (uczniowie mieli takie
same prawa), powszechne (społeczność
uczniowska stanowiła jedność i każdy mógł
podjąć z pełną świadomością ważną
decyzję).
Ogłoszenie wyników wyborów odbyło
się 24 września. Uczniowie, którzy uzyskali
największą liczbę głosów, utworzyli Zarząd
Samorządu
Uczniowskiego
Szkoły
Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej.
W wyniku głosowania Przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego został Miłosz
Kluzik z klasy 6c, a na jego Zastępcę
wybrano Natalię Trojak z klasy 5a.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy
w Samorządzie Uczniowskim!
Wywiad
z
Przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego opublikowaliśmy
na 12. i 13. stronie naszego czasopisma!
Zapraszamy do lektury!

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
Julia Nowy (5a), Julia Dyrduł (5a), Urszula Klimczak (5a), Maja Machnio (5a), Julia Ciecierska
(5d), Marta Sulima (5d), Mateusz Wawrzak (5d), Mikołaj Łaciak (5d), Oliwia Markowicz (5d),
Marcelina Suława (6a), Kamil Pietras (6a), Jakub Zdeb (6b), Zuzanna Kłopotowska (6b),
Zuzanna Czajka (6b).
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WYBORY… KSIĄŻEK!
W ubiegłym roku szkolnym w Naszej Szkole odbyły się Wybory Książek. Otrzymaliśmy
podziękowanie za udział w tym przedsięwzięciu oraz dyplom. W podziękowaniu czytamy
m. in. Szanowni Państwo! W imieniu redakcji miesięcznika „Biblioteka w Szkole” pragnę
serdecznie podziękować Państwa szkole za organizację Wyborów Książek w ramach akcji
Ogólnopolskie Wybory Książek (...). W wyborach łącznie udział wzięło prawie 450 tys.
uczniów. Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.wyboryksiazek.pl
(...). Akcja okazała się ogromnym sukcesem bibliotek szkolnych i przyczyniła się do dużego
zainteresowania większości ogólnopolskich mediów tematyką bibliotek oraz książek dla dzieci
i młodzieży. Zatem bardzo dziękuję za udział w tym wspólnym przedsięwzięciu,
za poświęcony czas i udaną organizację. Mam nadzieję, że również dla Państwa, a przede
wszystkim dla uczniów, była to udana i pożyteczna zabawa. Z pozdrowieniami, Juliusz
Wasilewski - redaktor naczelny „Biblioteki w Szkole”.

DBAJMY O ZDROWIE!
Panująca już szaruga za oknem wcale nie pobudza nas do działania, a wręcz
przeciwnie, skutecznie wysysa resztki optymizmu. Nie pomaga nam w tym nawet brak
śniegu, dzięki któremu moglibyśmy od czasu do czasu uprawiać ulubiony sport zimowy.
Czy możliwe jest dobre samopoczucie w takich warunkach? Odpowiedź na postawione
pytanie nie jest jednoznaczna. Obok ucieczki w sport dobrze zrobi nam odpowiednio
dobrana dieta wpływająca na poprawę humoru. O tej porze roku sięgaj po owoce
mrożone lub zakonserwowane w puszkach i zobacz, jak korzystając z nich, stworzyć
sałatki owocowe, a zwłaszcza pyszną sałatkę owocową z jogurtem.
Przepis na sałatkę owocową z jogurtem
Do przygotowania pysznej sałatki owocowej z jogurtem będą potrzebne:
- mała puszka ananasów,
- mała puszka brzoskwiń,
- 1 banan,
- 2 mandarynki,
- mały jogurt naturalny,
- sok z cytryny.
Sposób przygotowania
Świeże owoce należy obrać i razem z ananasami i brzoskwiniami pokroić na niewielkie
kawałki. Owoce należy umieścić w salaterce i skropić niewielką ilością soku z cytryny.
Wybrane owoce posiadają dużą zawartość cukru, dlatego też można dodać do nich jogurt
naturalny bez dodatków. Jeżeli natomiast wybierzemy świeże owoce, które są dość kwaśne,
świetnie będzie się komponował z nimi cukier waniliowy albo miód. Sałatkę najlepiej jest
serwować schłodzoną. Całość będzie wyglądać znacznie lepiej, kiedy na wierzch potrawy
ułożymy rodzynki albo rozdrobnione orzechy. Smacznego!
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JUNIOR
SPECJALNY DODATEK DLA UCZNIÓW KLAS I - III

PASOWANIE NA UCZNIA
1 września 2015 roku przywitaliśmy nowy rok szkolny, natomiast dzień
później w szkolnej auli miało miejsce wydarzenie szczególnie ważne dla
najmłodszych naszych wychowanków - pasowanie na ucznia Szkoły
Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej. Pani Dyrektor Alicja Procner - przy
pomocy wielkiego ołówka - przyjmowała symbolicznie pierwszoklasistów
w poczet uczniów Naszej Szkoły. Każdemu dziecku na tę okoliczność
wręczono ponadto piękny dyplom i wykonano pamiątkowe zdjęcia.
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LEKKOATLETYKA
DLA KAŻDEGO!
Od roku szkolnego 2014/2015 w Naszej Szkole realizowany jest
program „Lekkoatletyka dla każdego!”. To innowacyjny projekt Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów
i trenerów. Ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego
kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej
w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli,
instruktorów i trenerów. Zajęcia prowadzi Pani Dagmara Wiktor.
Na dalszych etapach projekt
umożliwia kierowanie przebiegiem
selekcji
i
naboru
młodych
zawodników, a poprzez pobudzenie
działań ośrodków lekkoatletycznych
w całej Polsce zwiększa dostępność
i podnosi poziom profesjonalnego
szkolenia lekkoatletów.
Lekkoatletyka dla każdego! to
specjalna propozycja dla każdej
grupy wiekowej. Dzieci młodszych
klas szkoły podstawowej zapraszamy
do
sportowej
zabawy
według
opracowanej przez IAAF formuły
„Kids’
Athletics”,
a
uczniom
starszych klas szkoły podstawowej
i gimnazjum proponujemy zajęcia
w formie treningów i zawodów
lekkoatletycznych.
Istotne
jest
przekazanie
instruktorom
pracującym w programie jednolitej
merytorycznej
koncepcji
treningowej, która pozwoli na etapie
badania kontroli na wyciągnięcie
wniosków porównawczych.
Przygotowany przez ekspertów
program szkolenia oznacza ćwiczenia
dostosowane do potrzeb i możliwości
dziecka na jego etapie rozwoju

i właściwą organizację zajęć. Oprócz
regularnych
ćwiczeń
program
Lekkoatletyka
dla
każdego!
przewiduje
również
organizację
imprez oraz zawodów szkolnych
i międzyszkolnych, w których dzieci
bawią się na sportowo, rywalizują
z rówieśnikami, ale też mają okazję
spotkać się z gwiazdami sportu,
często
utytułowanymi
polskimi
lekkoatletami.
Realizacja
programu
jest
możliwa dzięki współdziałaniu wielu
stron:
Ministerstwa
Sportu
i
Turystyki,
koordynatorów
programu, trenerów, dyrektorów
szkół, nauczycieli i instruktorów,
rodziców oraz przedstawicieli klubów
lekkoatletycznych
lub
jednostek
samorządu terytorialnego, a także
sponsorów.
Działania w ramach pilotażu
(od września do grudnia 2014)
udowodniły,
że
projekt
jest
społecznie potrzebny i przyjmowany
z entuzjazmem, dlatego w 2015 roku
będzie
realizowany
przez
50
Ośrodków Lekkiej Atletyki.
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POWITANIE JESIENI
Mimo że jesień rozpoczęła się już we wrześniu, w Naszej Szkole zagościła
na dobre dopiero w czwartek – 8 października. Pierwszoklasiści wraz ze swoimi
wychowawczyniami wzięli udział w imprezie integracyjnej „Powitanie Jesieni”,
która odbyła się w auli szkolnej. Wspólnej zabawie towarzyszyły prezentacje
piosenek przygotowanych specjalnie na tę okazję. Nasi najmłodsi uczniowie
mieli również okazję wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi, pracując
nad portretem Pani Jesieni. Nie zabrakło także nagród oraz dyplomów, których
wręczenie było zwieńczeniem wspólnej zabawy. Najciekawsze zdjęcia
ze wspomnianej uroczystości jak zwykle prezentujemy w naszej fotogalerii
na szkolnej stronie internetowej.

BEZPIECZNI NA DRODZE!
Poza wiedzą na temat bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły
niezwykle przydatna jest również wiedza dotycząca zachowania się w stosunku
do nieznajomych, o czym mieli się okazję przekonać, końcem września,
uczniowie klas pierwszych za sprawą wizyty przedstawicielki Straży Miejskiej.
Pani Bożena Jandura sprawdziła, czy wszyscy uczniowie wiedzą, jak zachować
się na drodze i o czym należy pamiętać, kiedy zaczepia nas ktoś obcy. Prelekcja
została urozmaicona projekcją filmu, który - angażując bajkowe postacie pozwolił uczniom zrozumieć trudne zagadnienia bezpieczeństwa. Na koniec
pojawiła się również możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
w formie udziału w scenkach.
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OSTROŻNIE Z NIEZNAJOMYMI!
Na co dzień spotykamy wielu ludzi, których znamy bardzo mało lub wcale,
np. mijamy ich na ulicy, stoimy obok w sklepie itd. Większość z nich to mili i życzliwi
ludzie, którzy niewątpliwie udzielą pomocy każdemu dziecku, które będzie potrzebowało
pomocy dorosłego (np. gdy nie będzie wiedziało, jak wrócić do domu). Może się jednak
zdarzyć, że przypadkowo spotkają kogoś, kto jest zły. Najprawdopodobniej będzie
wyglądał jak inni, uśmiechał się do nich, rozmawiał, a nawet proponował słodycze.
Ale kiedy nie będzie nikogo w pobliżu, kiedy zostaniemy z nimi sami, zachowanie ich
może się zmienić. Nie będą już uśmiechnięci i mili. Staną się niebezpieczni. Mogą nawet
zrobić krzywdę.
Kto to jest obcy? To ktoś, kogo
nie znamy, do kogo nie mamy zaufania,
kto może wyrządzić dziecku krzywdę.
Oto przykładowe zachowania „obcych”
dorosłych, które pomogą odróżnić „złego
obcego” od „dobrego obcego”:
- miły pan czy pani podchodzi do Ciebie
i mówi: „Lubisz żelki? Poczęstuj się.
W domu mam jeszcze lepsze”;
- uprzejmy pan lub pani pyta Cię,
gdzie mieszkasz i czy ktoś jest w domu,
prosi, żebyś go zaprowadził;
- starszy kolega lub inna osoba mówi,
jaki sprzęt audio ma w domu, następnie
pyta: „A Ty co masz drogiego u siebie?”;

- miły pan lub pani wyprowadza psa
na spacer i z daleka zaprasza Cię,
żebyś pobawił się ze szczeniakami,
które ma w domu;
- uprzejmy pan lub pani woła Cię
po imieniu i prosi, żebyś z nim poszedł
lub zaprowadził do domu, bo tam czeka
na Was Twoja mama;
- elegancki pan lub pani w samochodzie
zatrzymuje się koło Ciebie, zwracając się
do Ciebie po imieniu, mówi: „Wsiadaj,
Twój tata mnie po Ciebie przysłał, idziecie
kupić klocki lego”.
Jak uniknąć
zagrożeń? Bardzo
ważnym elementem jest wykształcenie
umiejętności powiedzenia NIE.

NIE przyjmuj słodyczy od obcych!
NIE udzielaj informacji, gdzie mieszkasz!
NIE mów, co masz wartościowego w domu!
NIE zatrzymuj się przy „obcym”, jeżeli w pobliżu nie ma ludzi!
NIE idź z osobą nieznajomą pod żadnym pozorem!
NIE wsiadaj do obcego samochodu!
NIE dawaj klucza nieznajomemu!
NIE przebywaj w odludnych miejscach!
„NIE IDŹ!” - tak powiedz koleżance lub koledze, którzy chcieliby pójść
z osobą nieznajomą!
Kiedy ktoś nieznajomy telefonuje, a Ty jesteś sam w domu,
poproś o pozostawienie numeru lub zatelefonowanie później!
Nie chwal się, że Twoi rodzice dużo zarabiają!
Nie opowiadaj wszystkim o planowanych wyjazdach!
Kiedy ktoś obcy próbuje nawiązać z Tobą rozmowę, powiedz, że rodzice
nie pozwalają Ci rozmawiać z nieznajomymi!
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ABC DOBREGO WYCHOWANIA
Wiele podręczników savoir vivre używa, również w swoich tytułach, nazwy „dobre
wychowanie”. Mamy więc na przykład: „Podręcznik dobrego wychowania”, „ABC dobrego
wychowania”, „Savoir-vivre. Poradnik dobrego wychowania”, „Młodzieniec dobrze
wychowany”, „Jak wychować dżentelmena”. Terminu „dobre wychowanie” używa się
w codziennym języku i w wielu podręcznikach savoir vivre zamiennie z terminami savoir
vivre, bon ton czy kindersztuba.
Konstancja Hojnacka napisała w swoim podręczniku pt. „Kodeks towarzyski”:
„Prawdziwe dobre wychowanie to nie szereg wyuczonych gestów codziennych,
to nie bezduszna tresura, ale przede wszystkim na wskroś życzliwe ustosunkowanie się
do ludzi, wyrażające się w przestrzeganiu tego, aby nikt w naszej obecności, a zwłaszcza
z naszego powodu, nie doznał przykrości. Ażeby jednak każdy czuł się dobrze w naszym
towarzystwie, musimy nauczyć się opanowania wszelkich odruchów niechęci, uprzedzeń,
złego humoru, egoizmu, a nawet objawów chwilowego znużenia. Dobre wychowanie wymaga
traktowania wszystkich z jednakową uprzejmością bez względu na to, czy mamy do czynienia
z ludźmi zależnymi od nas, czy też przeciwnie – z takimi, na których właśnie nam zależy.
Żadna sytuacja nie upoważnia do zapominania o przysłowiu: „Nie czyń drugiemu co tobie
niemiłe”.
Tihamer Toth stwierdza w swoim podręczniku pt. „Młodzieniec dobrze wychowany”:
„Opanowaniem swych ruchów, spojrzeń, wyrazu twarzy, zachowaniem się na ulicy, przy stole,
w towarzystwie, swym zewnętrznym wyglądem itd. tym wszystkim dajesz świadectwo,
czy jesteś dobrze wychowany. Lecz samo zachowanie form towarzyskich nie czyni cię jeszcze
w zupełności kulturalnym. Wszystko to może być czczym, zewnętrznym blichtrem, jeśli
za tym nie kryje się dusza prawdziwie wartościowa! Prawdziwa uprzejmość wypływa
z pięknego charakteru i dobroci serca. Bezdusznym stosowaniem samych tylko form
zewnętrznych nie można jej sobie przyswoić”.
Angielskie Ministerstwo Oświaty pisało w instrukcji wydanej w latach czterdziestych XX
wieku: „Nauczyciele powinni pielęgnować poczucie obowiązku i wpajać bezinteresowny
szacunek dla innych, jako podstawę dobrego wychowania”. William McKechnie, przytaczając
ten cytat, pisze: „Niemniejszą doniosłość mają te drobne obyczaje, które umilają współżycie
ludzi. Do nich należą takie zalety, jak rycerskość w stosunku do słabych, wzgląd na uczucia
innych, uprzejmość dla starszych, dbałość o czystość ciała i wygląd zewnętrzny, troska
o poprawne wyrażanie się, jednym słowem dobre wychowanie”.
Irena Gumowska w swoim „ABC dobrego wychowania” mówi: „Czymże jest dobre
wychowanie? W czym tkwi jego istota, co stanowi tu podstawę? Po prostu wzgląd na innych
(...). Obcowanie z ludźmi nakłada wiele obowiązków, przeważnie zresztą przyjemnych.
Otoczenie nas urabia i my urabiamy nasze otoczenie, wzajemnie dostosowujemy się do siebie.
W tym współżyciu zaś, jak już wspomniałam, zasadą postępowania jest wzgląd na innych. To
jest właśnie tajemnica dobrego wychowania. Rodzimy się małymi egoistami, a pierwsze
doznania umacniają nas w wierze, że jesteśmy najważniejsi. Wszyscy koło nas się kręcą:
zmieniają pieluszki, karmią, usypiają, wyprowadzają na spacer. Mądre wychowanie szybko
jednak uczy uspołecznienia: oddawania zabawek dzieciom, które ich nie mają, umiejętności
bawienia się w grupie, dzielenia się smakołykami. Umiejętne wychowanie polega przede
wszystkim na tym, by zwalczać egoizm, a przyzwyczajać do liczenia się z innymi. To są
podstawy kulturalnego obejścia. Jeśli zostały mocno ugruntowane, wprost nie potrafimy
zachować się niegrzecznie”.

ECHO SZKOŁY

NR 58

WYWIAD Z M. KLUZIKIEM
Na nasze pytania odpowiada Miłosz Kluzik – uczeń klasy 6c i Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016. Przeczytajcie, co nasz rozmówca
powiedział o Naszej Szkole, swoich zainteresowaniach oraz pomysłach, które chciałby
zrealizować w Naszej Szkole. Zapraszamy do lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Dlaczego zgłosiłeś
swoją
kandydaturę
w
wyborach
do Samorządu Uczniowskiego?
MIŁOSZ
KLUZIK:
Zgłosiłem
swoją
kandydaturę w wyborach do Samorządu
Uczniowskiego, ponieważ bardzo chciałem
zorganizować kilka ciekawych konkursów
dla uczniów Naszej Szkoły i marzyłem,
aby „ciche przerwy” były naprawdę ciche.
„ECHO SZKOŁY”: Jak myślisz, dzięki
czemu osiągnąłeś swój cel, czyli
zwycięstwo w wyborach?
MIŁOSZ KLUZIK: Osiągnąłem swój cel
dzięki temu, że wiele osób mi zaufało
i
uwierzyło,
że
będę
dobrym
Przewodniczącym
Samorządu
Uczniowskiego.
„ECHO SZKOŁY”: Co myślisz o Naszej
Szkole?
MIŁOSZ KLUZIK: Myślę, że ta szkoła jest
przyjazna dla ucznia i można w niej
znaleźć wielu miłych kolegów i koleżanek.
„ECHO SZKOŁY”: Jakie masz pomysły
na zmiany w Naszej Szkole?
MIŁOSZ KLUZIK: W Naszej Szkole chciałbym – jak już wspomniałem – aby podczas przerw było
ciszej. Zależy mi również na tym, aby uatrakcyjnić Szkolny Kalendarz poprzez organizację
ciekawych konkursów.
„ECHO SZKOŁY”: Czy coś się zmieniło po wygraniu przez Ciebie wspomnianych wyborów?
MIŁOSZ KLUZIK: Na samym początku przeprowadziliśmy Dzień Spódnicy i Krawata. Na ten
pomysł wpadła Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Natalia Trojak. Teraz
planujemy zrobić konkurs „Milczek”, aby wszyscy przekonali się, że najlepiej odpoczywa się
właśnie w ciszy.
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„ECHO SZKOŁY”: Jak przebiega współpraca z Samorządem Uczniowskim?
MIŁOSZ KLUZIK: Współpraca z Samorządem Uczniowskim przebiega dobrze, często robimy
„burzę mózgów”, aby wymyślić jak najlepszą propozycję i następnie wspólnymi siłami ją
zrealizować.
„ECHO SZKOŁY”: Co Cię mobilizuje do działania?
MIŁOSZ KLUZIK: Do działania mobilizuje mnie myśl, że mogę poprawić humor uczniów Naszej
Szkoły i uczynić ją dla nich jeszcze przyjaźniejszą.
„ECHO SZKOŁY”: Jakie masz zainteresowania?
MIŁOSZ KLUZIK: Interesuję się nagrywaniem filmów na You Tube (mój kanał to DJPromily PL).
Lubię zjazdy z gór na rowerze, filmuję je kamerką. Nie brakuje miejsca na bieganie.
„ECHO SZKOŁY”: Kim chciałbyś zostać w przyszłości?
MIŁOSZ KLUZIK: W przyszłości chciałbym zostać programistą, lecz wiem, że to nie jest łatwy
zawód.
„ECHO SZKOŁY”: Gdzie chcesz kontynuować swoją edukację po zakończeniu nauki w SP 32?
MIŁOSZ KLUZIK: Po zakończeniu nauki w tej szkole chciałbym pójść do Gimnazjum nr 1
w Jaworzu, ponieważ wielu moich przyjaciół tam się wybiera.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę!
MIŁOSZ KLUZIK: Dziękuję!

ZAPRASZAMY DO SIECI!
www.sp32bb.pl
www.facebook.com/sp32bb
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ŚWIĘTO EDUKACJI
14 października 2015 roku w Naszej Szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. Z tej właśnie okazji w szkolnej auli zebrali się pracownicy SP 32
oraz uczniowie, aby obejrzeć przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 3a i 3d
pod opieką Pani Łucji Dendys, Pani Aleksandry Jasińskiej oraz Pani Joanny Iskrzyckiej.
Uroczystość
tę
rozpoczęło
wprowadzenie
pocztu
sztandarowego
oraz odśpiewanie hymnu państwowego.
Następnie głos zabrała Pani Wicedyrektor
Jolanta
Olejak-Bogaczyk,
która
podziękowała
wszystkim
pracownikom
Naszej Szkoły. Potem Pani Dominika
Spiżewska-Bogacz - przedstawiciel Rady
Rodziców - złożyła kwiaty na ręce Pani
Wicedyrektor z wyrazami wdzięczności
za
wkład
włożony
w
edukację
najmłodszych. Spotkanie zakończyła część
artystyczna, która została doceniona i mali
artyści
nagrodzeni
zostali
gromkimi
brawami.
Tego dnia nie mogliśmy także
zapomnieć o emerytowanych pracownikach
Naszej Szkoły, którzy mieli ogromny wpływ
na rozwój naszej placówki. Zaprosiliśmy ich
na akademię oraz słodki poczęstunek. Pani
Wicedyrektor
Jolanta
Olejak-Bogaczyk

podziękowała
przybyłym
gościom
za wieloletnią pracę na rzecz Naszej Szkoły
oraz
zaangażowanie
w
wychowanie
kolejnych
pokoleń.
Potem
wszyscy
obejrzeli
piękne
przedstawienie
przygotowane
przez
trzecioklasistów.
Na koniec w bardzo miłej atmosferze
wspominano dawne czasy i rozmawiano
o aktualnej sytuacji placówki.

DZIEŃ SPÓDNICY I KRAWATA
28 października 2015 roku Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Moniki Korowaj
zorganizował w Naszej Szkole Dzień Spódnicy i Krawata.
Tego dnia kobiety i dziewczynki
pozwoliły spodniom odpocząć w szafie
i do szkoły przyszły w spódnicach.
Aby chłopcy i mężczyźni mogli również
poczuć się wyjątkowo, włożyli krawat
i w ten oto sposób świętowaliśmy w SP 32
Dzień Spódnicy i Krawata. Zrobiło się
wesoło i kolorowo. Od samego rana trwało
wielkie poruszenie i oglądanie tych jakże
istotnych elementów damskiej i męskiej
garderoby. Chłopcy i dziewczynki świetnie
się przy tym bawili. Na zajęciach
z wychowawcą w auli Samorząd Uczniowski

przedstawił prezentację, która przybliżyła
wszystkim historię spódnicy i krawata.
Odbył się również konkurs, podczas którego
zadaniem chłopców było zawiązanie
krawata.
Dziewczynki
natomiast
uczestniczyły w sesji zdjęciowej wykonanej
przez Pana Grzegorza Wójtowicza. Obchody
Dnia Spódnicy i Krawata bardzo spodobały
się uczniom, a Pani Dyrektor Alicja Procner
wyraziła nadzieję, że Samorząd Uczniowski
zgłosi i przygotuje więcej tak ciekawych
inicjatyw.
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STREFA ROZRYWKI
Do sklepu wchodzą dwie blondynki.
- Poproszę zeszyt w kółka - mówi jedna.
- Ależ proszę pani, nie ma zeszytu w kółka,
są w kratkę, w linię i czyste.
- Aha, to do widzenia!
Podchodzi druga.
- Ależ ona głupia! Zeszyt w kółka! Phi!
- Wie pani, są różni ludzie... A co dla
pani?
- Poproszę globus Krakowa!
Nauczycielka w szkole do Jasia:
- Jasiu, utwórz formę liczby mnogiej
rzeczownika „dziecko”.
- Bliźnięta!
Na lekcji.
- Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona jest
twoja kurtka?
- Z wełny.
- Znakomicie. Powiedz więc teraz, jakiemu
zwierzęciu zawdzięczasz swoją kurtkę?
- Tacie.
Nauczycielka:
- Kazałam wam zrobić przez weekend dwa
dobre uczynki. Jasiu, opowiedz nam
o swoich czynach.
Jaś na to:
- W sobotę pojechałem do babci i babcia
bardzo się ucieszyła. A w niedzielę
wyjechałem od babci i babcia jeszcze
bardziej się ucieszyła!
Nauczycielka w szkole pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz, co mamy z gąski?
- Smalec.
- Dobrze, Jasiu, ale co jeszcze?
- Smalec.
- Dobrze, powiedz mi, co masz
w poduszce?
- Dziurę.
- A co jest w tej dziurze?
- Pierze.
- No to co mamy z gąski?
- Smalec.

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor
zwraca się do uczniów:
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia
i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada beztrosko
młodzież.
Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt
z wypracowaniem domowym i mówi:
- Same błędy! Znów niedostateczny!
Jaś mruczy pod nosem:
- Biedny tato...
- Twoje wypracowanie jest niezłe - mówi
nauczycielka do małego Kowalskiego ale jest identyczne jak wypracowanie
twojego kolegi z ławki. Wiesz,
co to znaczy?
- Że jego wypracowanie też jest niezłe…?
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł
brudny do szkoły i pani go za karę wysłała
do domu!
- I co, pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna...
Jaś spóźnia się na lekcję. Nauczycielka
pyta go:
- Dlaczego się spóźniłeś?!
Chłopiec odpowiada:
- Proszę pani, myłem zęby, to już się
więcej nie powtórzy!
W szkole pani pyta Jasia:
- Z czego słyną Chiny?
- Nie wiem!
- A skąd masz herbatę?
- Ze sklepu!
Na lekcji przyrody nauczyciel mówi
do uczniów:
- Małpa przez tydzień zjada tyle bananów,
ile sama waży.
Jaś na to:
- A skąd ona wie, ile waży?
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W SKRÓCIE…
Zaczął się nowy rok szkolny 2015/2016! Mamy nadzieję, że jesteście wypoczęci i pełni
zapału do nauki! Kiedy uczniowie wypoczywali, w Naszej Szkole następowały bardzo
pozytywne zmiany! Dzięki staraniom Pani Dyrektor Alicji Procner gruntownie
wyremontowana została sala gimnastyczna. W salach 28, 30, 33, 34, 35 i 38 położono nowe
panele podłogowe, wymieniono drzwi do biblioteki oraz stołówki. Ponadto Nasza Szkoła
wzbogaciła się o nowy sprzęt multimedialny – teraz już w ośmiu salach lekcyjnych
zainstalowany jest stacjonarny projektor multimedialny wraz z tablicą interaktywną
oraz tablicą suchościeralną (sale: 21, 27, 30, 33, 34, 35, 36 i 46). Na korytarzu znalazły się
również szafki osobiste dla pierwszoklasistów. Z pewnością te zmiany wpłyną pozytywnie
na komfort nauki i pracy.
1 września 2015 roku w szkolnej auli odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli
uczniowie, ich rodzice i nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Część artystyczną
przygotowali uczniowie klasy 6d pod opieką swojego wychowawcy – Pani Bożeny
Hubert. Szczególnie ciepło zostali przyjęci nasi pierwszoklasiści, którzy dopiero zaczynają
swoją przygodę ze szkołą. Uczniom SP 32 w Bielsku-Białej życzymy samych sukcesów, ich
rodzicom - jak najwięcej radości ze swoich pociech, a nauczycielom - cierpliwości
i powodzenia w nowym roku szkolnym! Najciekawsze zdjęcia z uroczystości opublikowaliśmy
w naszej fotogalerii na szkolnej stronie internetowej.
23 września na drugiej lekcji w Naszej Szkole przeprowadzona została próbna
ewakuacja. Po odpowiednim sygnale dźwiękowym uczniowie pod opieką swoich
nauczycieli opuścili szkolny budynek i ustawili się na boisku żużlowym. Ćwiczenia
przebiegły bardzo sprawnie, a ich celem było przygotowanie do prawidłowej, samodzielnej
ewakuacji prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej w przypadku rzeczywistego
zagrożenia.
W październiku w szkolnej auli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „ABC dobrego
wychowania”. Tym razem dowiedzieliśmy się wiele o zasadach obowiązujących
podczas korzystania z telefonu komórkowego. Temat wybrali sami uczniowie,
ponieważ dostrzegają oni istnienie problemu niekulturalnego zachowania związanego
z telefonowaniem – zwłaszcza w miejscach publicznych. Podczas apelu uczniowie klasy 6a i 6d
zaprezentowali ciekawe scenki, które przypadły do gustu zgromadzonej publiczności.
Na koniec wszystkie klasy wzięły udział w kwizie sprawdzającym zdobytą w ten sposób
wiedzę. Spotkanie przygotowała i poprowadziła Pani Bogumiła Szczerbowska.
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