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Oddajemy w Wasze ręce kolejny, ostatni w tym
roku szkolnym numer czasopisma „Echo Szkoły”. Tym
razem tematem przewodnim wydania uczyniliśmy
Wieczór Twórczości – imprezę, która na stałe wpisała
się w kalendarz naszych szkolnych uroczystości.
Wydarzenie zorganizowane zostało 12 czerwca 2013
roku i okazało się wielkim sukcesem. Licznie
zgromadzona publiczność nagrodziła gromkimi
brawami wszystkie występy. Co jeszcze zwróciło
szczególną uwagę naszych gości? Jeśli jesteście
ciekawi, to nie pozostaje nam nic innego, tylko
zaprosić Was do lektury aktualnego numeru naszej
gazetki.
(dokończenie na stronie 3.)
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O TYM SIĘ MÓWI…
W tym miejscu zawsze prezentowaliśmy dla Was informacje dotyczące sukcesów
uczniów Naszej Szkoły w różnego rodzaju konkursach i zawodach międzyszkolnych.
Tym razem te wiadomości odszukacie na kolejnych stronach, a tutaj przypomnimy
najważniejsze – naszym zdaniem – wydarzenia mijającego roku szkolnego 2012/2013.
8 stycznia w auli Naszej Szkoły odbyło się niezwykłe spotkanie. Odwiedził nas Pan Tomasz
Hamerlak. Wyścigi na wózkach to pasja i sposób na życie naszego gościa. W reprezentacji
Polski jest od 1998 roku i ma na swoim koncie wiele tytułów mistrzowskich, a także brązowy
medal Igrzysk Paraolimpijskich, który zdobył w Atenach w 2004 roku. Podczas spotkania
uczniowie mogli obejrzeć ciekawy teledysk, zobaczyć z bliska wózek oraz dowiedzieć się
wszystkiego o wyścigach. Wielką atrakcją okazała się możliwość wzięcia do ręki medalu
olimpijskiego. Natomiast 7 czerwca naszym gościem była Pani Karolina Ciaszkiewicz – polska
siatkarka grająca na pozycji przyjmującej, reprezentantka Polski, a w sezonie 2011/2012 –
kapitan drużyny BKS Aluprof Bielsko-Biała. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących informacji
o samej zawodniczce, jak i o dyscyplinie przez nią uprawianej.
Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami
Historii dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego został Piotr
Mikołajczyk z klasy 6c! Uczeń ten jest również finalistą Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody. Do miana laureata zabrakło jedynie
dwóch punktów.
21 marca w Naszej Szkole odbył się Pokaz Talentów. Trzy lata temu SP 32 – jako pierwsza
w mieście i czwarta w województwie – otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyróżnia w ten sposób placówki, które szczególnie
przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Tytuł
zobowiązuje i pierwszego dnia wiosny zorganizowaliśmy pokaz, podczas którego uczniowie
zaprezentowali swoje pasje. Widzowie mieli okazję obejrzeć popisy tancerzy i gimnastyków,
którzy zachwycali kondycją fizyczną. Znakomicie wypadli również wokaliści i instrumentaliści.
Nic w tym dziwnego, ponieważ wychowankowie Naszej Szkoły od lat zajmują czołowe lokaty
w międzyszkolnych konkursach muzycznych. Oprócz tego uczniowie zademonstrowali swoje
umiejętności aktorskie. Zachwyt wśród wszystkich widzów wzbudził pokaz karate
oraz makieta kolei wraz z okolicznymi zabudowaniami. Jednym z najciekawszych występów
był pokaz magii, który wzbudził wielkie emocje zwłaszcza wśród najmłodszych.
17 kwietnia w Naszej Szkole odbył się III Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych WAPIENICA
2013. Szkoła Podstawowa nr 23 pod opieką Pani Gabrieli Nachyły zaprezentowała
przedstawienie pt.: „A Little Red Riding Hood” w wersji współczesnej. Szkoła z Cieszyna
przedstawiła współczesną wersję „Kopciuszka” pt.: „Ella on Pop Dream”. Nasza Szkoła
zaprezentowała bajkę pt.: „Sleeping Beauty” oraz przedstawienie pt.: „A Terrible Day”
składające się z czterech scenek. Wszystkie zespoły były wspaniale przygotowane, zachwycały
strojami, pomysłową dekoracją, choreografią, tańcem, muzyką oraz piękną wymową w języku
angielskim. Dla uczniów i nauczycieli przygotowano słodycze i napoje. Jury przyznało dyplomy
i wyróżnienia w następujących kategoriach: najlepsza aktorka, najlepszy aktor,
najpiękniejsza wymowa w języku angielskim, najciekawszy strój, najmłodsza aktorka,
najmłodszy aktor i najciekawsza osobowość przeglądu. Każda szkoła otrzymała również
pamiątkową statuetkę z nazwą przeglądu przedstawiającą różne symbole związane z teatrem.
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WIECZÓR TWÓRCZOŚCI!
12 czerwca 2013 roku o godz. 16.30 w auli Naszej Szkoły rozpoczął się kolejny
„Wieczór Twórczości” – uroczystość, której celem było zaprezentowanie dorobku
artystycznego, sportowego i naukowego uczniów SP 32. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się przedstawiciele Rady Osiedla Wapienica, Rady Rodziców oraz uczniowie
wraz ze swoimi rodzinami.
Na przybyłych na naszą uroczystość
gości czekał słodki poczęstunek. W tym
czasie można było również obejrzeć
ekspozycję
szkolnej
gazetki
oraz
fotogalerię złożoną ze zdjęć autorstwa
członków
koła
dziennikarskiego.
Zorganizowano również stoisko z ulotkami
dotyczącymi
ogólnopolskiej
kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł!”.
W sali 21 przygotowana została
natomiast ekspozycja międzynarodowego
programu eTwinning, w którym uczniowie
Naszej Szkoły odnoszą znaczące sukcesy
w skali europejskiej.
Wieczór Twórczości po raz kolejny
okazał się wielkim sukcesem. Reakcje
publiczności
oraz bardzo
przychylne
komentarze zmotywowały nas do tego,
by rozwijać swoje pasje i po raz kolejny
zaprezentować efekty naszej pracy.
Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom
Naszej
Szkoły
na
liczne
przybycie
i docenienie wysiłku uczniów, nauczycieli
oraz pozostałych pracowników.

Już przy wejściu na przybyłych gości
czekała bardzo miła niespodzianka –
w drzwiach można było otrzymać aktualny
numer naszej gazetki „Echo Szkoły”.
Potem
obejrzeliśmy
przepiękne
przedstawienia – w języku polskim
oraz angielskim. Zobaczyliśmy też krótkie
filmy przygotowane przez dzieci. Podczas
imprezy podziwiać można było dynamiczne
układy taneczne oraz zabawne występy
kabaretowe. Wszyscy byli pod wrażeniem
recytacji
najmłodszych
uczestników
imprezy oraz wokalnego występu zespołu
gospel.
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OKIEM PANI PEDAGOG
„I znów o tym zdrowym życiu…” – tak może pomyśleć niejeden z Was. Wszak dużo
się o tym ostatnio mówi. Ale spróbujcie zrobić „rachunek sumienia” i zastanowić się,
jak traktujecie samych siebie? I czy to mówienie o zdrowym życiu nie jest po to,
żebyście uniknęli pułapek, które doprowadzą Was do trudnej sytuacji.
Zdrowy tryb życia jest bardzo ważny
dla młodego organizmu. Daje nam zdrowie
i lepsze samopoczucie. Zdrowy tryb życia
to ewidentnie ćwiczenia, ruch, dbanie
o ładną sylwetkę. Jednakże w dzisiejszych
czasach
często
ludzie
popadają
ze skrajności w skrajność i albo szybko
tyją, albo katują się dietą. Nie możecie
rezygnować z jedzenia. Owszem, możecie
je ograniczyć, ale w sposób racjonalny
i przemyślany, a nie po prostu zrezygnować
z posiłków, bo chcecie schudnąć. Takie
zachowanie w bardzo krótkim czasie może
doprowadzić Wasz organizm do stanu
wyczerpania.
Bardzo
łatwo
możecie
doprowadzić się do anemii, bo brak
normalnych posiłków zmniejsza poziom
hemoglobiny i hematokryt, a zwłaszcza to
jest
podstawą
do
stwierdzenia
wspomnianej choroby. Musicie pamiętać,
że zdrowy tryb życia to także odpowiednie
żywienie. Ruch, ten na świeżym powietrzu
i w halach sportowych, a nawet ćwiczenia
w domu (wszystko regularne) to droga
do sukcesu: poczucia szczęścia i świetnej
figury!
W kasie 4c oraz 6b poprosiłam
uczniów, aby napisali o swoim sposobie
na zdrowy tryb życia. Wszystkie propozycje
były bardzo dobre. Wybrałam prace, które
wydały się najbardziej interesujące.
Poczytajcie, do czego namawiają Was
rówieśnicy!
„Według mnie, żeby żyć w zdrowym trybie
życia, trzeba uprawiać sporty, takie jak
piłka nożna, siatkówka, pływanie, bieganie.
Żeby być zdrowym, trzeba również zdrowo
się odżywiać, np. jeść owoce i warzywa.
Można też chodzić po górach i organizować
wycieczki
w
różne
miejsca,
np. nad jezioro. Polecam taki zdrowy tryb
życia”. /Pseudonim

„Moja propozycja na zdrowy styl życia to
sport. Najlepiej wybrać sobie jakąś
dziedzinę, w której jest się dobrym. Gdyby
były to np. biegi, to dzięki codziennemu
bieganiu poprawia się kondycję i spala
zbędne
kalorie.
Dzięki
siatkówce
poprawiamy motorykę i spełniamy swoje
pasje
dotyczące
piłki
siatkowej.
Gdy zastąpimy chipsy, frytki i fastfoody
zdrowym jedzeniem typu pomarańcze,
marchewki, razowy chleb, na pewno
będziemy bardziej odporni na choroby.
Poza tym myślę, że taki sok ze świeżo
wyciśniętej pomarańczy jest smaczniejszy
niż np. coca-cola”. /Kolorowa
„W okolicy SP 32 można np. jeździć
na rowerze wyczynowym na Zaporze,
uprawiać
biegi
przełajowe,
jeździć
na desce. Ja mieszkam pod górami,
więc mam dostęp do stałego sportu. Ja
jestem swoim testem, ponieważ straciłem
dzięki uprawianiu sportu 17 kg”. /Qubeks
„Dzięki zdrowemu stylowi życia jesteśmy
bardziej odporni na choroby, infekcje”.
/Ewa
„Można dużo biegać, jeść dużo owoców,
a mało słodyczy, spędzać dużo czasu
na świeżym powietrzu, dużo się śmiać,
jeździć na rowerze, rolkach”. /Duśka
Myślę, że koleżanki i koledzy
zachęcili Was do zdrowego życia, podzielili
się swoimi ciekawymi pomysłami, które
możecie wdrożyć w życie już dziś, nie ma
na co czekać!
pedagog szkolny
Aleksandra Wojtanowicz
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DZIEŃ SPORTU ZA NAMI!
18 czerwca 2013 roku na stadionie SPRINT po raz kolejny odbył się Dzień Sportu rywalizacja uczniów Naszej Szkoły o Puchar Dyrektora. Pogoda dopisała i wszyscy
doskonale się bawili. I miejsce zajęła klasa 3a, na drugim znalazła się klasa 1a, natomiast
ostatni stopień podium przypadł klasie 4a. Gratulujemy! Poniżej prezentujemy
szczegółowe wyniki poszczególnych klas we wszystkich konkurencjach, jakimi były: bieg,
skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz sztafeta.

ECHO SZKOŁY

NR 47

WYWIAD Z PANEM BOŻYDAREM
Na nasze pytania odpowiada Pan Bożydar Kamenov, który zatrudniony jest
w Naszej Szkole na stanowisku konserwatora. Przeczytajcie, co nasz rozmówca
powiedział o naszym kraju, o pracy w SP 32 i o ulubionych potrawach.

ECHO SZKOŁY: Co Pan pomyślał, kiedy pierwszy raz
przyjechał Pan do Polski?
Pan Bożydar Kamenov: Najpierw zaskoczyło mnie
podobieństwo Polski do mojego kraju, np. w drogach
są też dziury. Za to od razu spodobała mi się pogoda,
bo gdy przyjechaliśmy, było akurat dużo śniegu.
Polacy też są bardzo podobni do Bułgarów. Także
mówią w języku słowiańskim. Wcześniej mieszkałem
w Hiszpanii i wtedy język różnił się bardzo, pogoda
również – tam było o wiele cieplej, ale przez to
dziwnie się czułem. W Polsce poczułem się
jak w domu.
ECHO SZKOŁY: Jakie miejsce w Polsce robi na Panu
największe wrażenie?
Pan Bożydar Kamenov: Nie zwiedziłem wielu miejsc
w Polsce. Na pewno jednak największe wrażenie
zrobił na mnie obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.
Zobaczyłem tam historię na żywo. Spodobała mi się
również Warszawa. Byłem poza tym w Zakopanem,
gdzie także mi się podobało. Najbardziej zauroczyło
mnie jednak Bielsko-Biała, bo wygląda trochę jak Beverly Hills. Wcześniej mieszkałem
w miejscu, gdzie było dużo bloków, a tutaj można zobaczyć wiele domków jednorodzinnych
z ogrodami. Jest tu dużo zieleni oraz przestrzeń.
ECHO SZKOŁY: Jak Panu idzie nauka języka polskiego?
Pan Bożydar Kamenov: Na początku rozumiałem jedynie kilka słów, które tak samo brzmią
w języku bułgarskim, np. „dobrze” czy „czekaj”. Bardzo mnie zdziwiło to, że polskie słowo
„pamiętaj” po bułgarsku oznacza „zapomnij”.
ECHO SZKOŁY: A jakie dostrzega Pan różnice pomiędzy Polską a Bułgarią?
Pan Bożydar Kamenov: Zauważyłem różnicę ekonomiczną. U nas był kiedyś czysty komunizm,
np. na ulicach można zobaczyć coś, co zrobiono 50 lat temu i tak zostało do tej pory.
W Polsce jest wszystko nowe, ciągle się coś poprawia, buduje, natomiast ludzie się nie różnią
– są tak samo serdeczni i lubią towarzystwo. A konkretna różnica pomiędzy tymi krajami
polega na tym, że gdy mówimy „tak”, to kręcimy głową, jakbyśmy chcieli powiedzieć „nie”
i odwrotnie.
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Pan Bożydar Kamenov: Najbardziej smakuje mi rosół, bigos, zupa grzybowa, schabowy i zupa
dyniowa. Nie posmakowała mi za to kapusta kiszona, flaczki oraz kluski śląskie.
ECHO SZKOŁY: Jak się Pan czuje w Naszej Szkole i w swoim zawodzie?
Pan Bożydar Kamenov: Świetnie. Bardzo lubię swoją pracę. Każdego dnia uczę się czegoś
innego i bardzo mi to odpowiada, że pracuję w szkole, bo to dodatkowo mnie motywuje,
aby się rozwijać.
ECHO SZKOŁY: Dziękujemy za rozmowę!

WYNIKI ZBIÓRKI BATERII
W Naszej Szkole od kilku lat prowadzona jest zbiórka zużytych baterii.
Przedsiębiorstwo Odzysku Reba przyznaje za każdy kilogram oddanych baterii 1 punkt,
który można zamienić na nagrody. Dodatkowo dbamy w ten sposób o środowisko
naturalne. W tym roku szkolnym pobiliśmy rekord! Zebraliśmy ich prawie tonę. Poniżej
przedstawiamy szczegółowe rezultaty akcji.
Klasy 1 – 3 zgromadziły łącznie 411,53 kg, natomiast klasy 4 – 6 aż 493,31 kg, co dało
łącznie 904,84 kg! Najwięcej zużytych baterii przyniosła klasa 6b (165,82 kg), następnie 2c
(103,20 kg) i 4c (83,43 kg). Serdecznie gratulujemy!

\
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STREFA ROZRYWKI
- 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…?
Jaś spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta
go:
- Dlaczego się spóźniłeś?!
Chłopiec odpowiada:
- Proszę pani, myłem zęby, to już się
więcej nie powtórzy!
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...
Na lekcji.
- Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona jest
twoja kurtka?
- Z wełny.
- Znakomicie. Powiedz więc teraz, jakiemu
zwierzęciu zawdzięczasz swoją kurtkę?
- Tacie.

- 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...
- Jasiu, taki brudny nie pójdziesz do szkoły!
- Dobrze, mamusiu, nie pójdę!
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 do Jasia:
- Jasiu, utwórz formę liczby mnogiej
rzeczownika „dziecko”.
- Bliźnięta!
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?
Jaś wraca ze szkoły i mówi:
- Mamo, mamo, umiem liczyć do 10!
- Tak? No to policz - mówi mama.
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - powiedział
Jasiu.
- A 1? - zagadnęła mama.
- W dzienniczku – mówi chłopiec.
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- Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te
same błędy, co twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela
od języka polskiego...

Nauczycielka pyta się Kasi:
- Kasiu, dlaczego twoje wypracowanie jest
bezbłędne?
- Bo akurat wtedy taty nie było w domu.

Na przystanku autobusowym kobieta widzi
małego chłopczyka strasznie umorusanego.
- Chłopcze, czy ty nie masz chusteczki?
- Mam, ale obcym babom nie pożyczam!

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała:
- Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
- Kuba leży w domu, ma grypę.

- Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej
nauczycielce?
Na to Jaś:
- No wiesz, mamo, w wakacje?!

Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo
nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani!

Koniec roku szkolnego. Jaś wraca
do domu po uroczystości rozdania
świadectw i mówi ojcu biznesmenowi:
- Tato, mam wiadomość, która cię ucieszy!
Szkoła przedłużyła ze mną kontrakt
na szóstą klasę!

Wnuczek chce usiąść babci na kolana.
- Nie, nie, bo mnie nóżki bolą - mówi
babcia.
- Dlaczego? - pyta wnuczek.
- A bo ja z dworca przyszłam na nogach.
- Oj, kłamiesz babciu. Tata mówi, że cię
diabli przynieśli.

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi
ojciec do Jasia. - Na pewno wiesz, że dwa
razy dwa to cztery, a ile to będzie sześć
razy siedem?
- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz
dla siebie łatwiejsze przykłady?
Na lekcji geografii:
- Większą połowę Ziemi zajmują wody.
- Tyle razy mówiłam, że nie ma większej
i mniejszej połowy, ale jak zwykle większa
połowa klasy wtedy nie uważała!
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe:
- Otwórzcie zeszyty. Aniu, kiedy ty
odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego tej pracy domowej
nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc
mu wnikliwie w oczy:
- Zawsze, gdy jest klasówka, to ciebie
nie ma. Tym razem babcia znowu chora,
tak?
- Tak, proszę pani. My też zaczynamy
podejrzewać, że babcia po prostu
symuluje…

Ojciec sprawdza, czego syn nauczył się
w szkole:
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś
dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy
na śliwkach.
Lekcja języka polskiego. Pani pyta:
- Kaziu, kiedy używamy wielkich liter?
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.
- Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny
do przygotowania się do krótkiej przerwy.
Woźny przybiega do dyrektora z krzykiem:
- Panie dyrektorze, w naszej bibliotece są
złodzieje!
- Tak? A co czytają? - pyta dyrektor.
- Tato, co to jest urlop?
- Urlop, synku, to kilkanaście dni
w roku, kiedy przestaje się robić to,
co każe szef, a zaczyna robić to, co każe
żona.
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NASZE SUKCESY (2012/2013)
~ Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego z Elementami Historii dla uczniów
szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego (organizator – Śląski Kurator Oświaty,
Kuratorium Oświaty w Katowicach, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie): Piotr Mikołajczyk – laureat. Opiekunowie: p. Grzegorz Wójtowicz,
p. Lucyna Peterko.
~ Ogólnopolski Konkurs Literacki „Dzieci dzieciom bajki piszą” (organizator - Europejskie
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie oraz Tygodnik „Extra Korso”): Mateusz
Suława - wyróżnienie specjalne. Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ XX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej”
(organizator – Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej): Paweł Kruczek – I miejsce.
Opiekunowie: p. Anna Bykowska, p. Teresa Lewandowska, p. Grzegorz Wójtowicz.
~ VIII Regionalne Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów w hołdzie bł. Janowi
Pawłowi II (organizator – Stowarzyszenie „RAZEM”, MDK Bogucice-Zawodzie, Parafia
Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,
Towarzystwo Kultury Teatralnej w Katowicach): grupa teatralna „Uszy do góry” w składzie:
Aleksandra Biela, Mateusz Grochalski, Daniel Kocemba, Faustyna Słonka, Kamila Słupska,
Mateusz Suława, Julia Walicka, Justyna Wawrzeczko, Wojciech Zajączek – I miejsce.
Opiekunowie: p. Anna Bykowska, p. Aldona Słonka.
~ Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki pod hasłem „Moja wakacyjna przygoda”
(organizator - Szkoła Podstawowa nr 36 w Bielsku-Białej): Mateusz Folek - III miejsce.
Opiekun: p. Teresa Lewandowska.
~ XII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich „Mistrz Ortografii”
(organizator - Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej): Nikola Nowak - wyróżnienie.
Opiekun: p. Łucja Dendys.
~ XX edycja Olimpiady Języka Angielskiego „Oxford Plus” (organizator – Oxford Educational
Sp. z o.o. Przedstawiciel w Polsce Polskie Media Amer.Com SA w Warszawie): laureaci
I stopnia z wyróżnieniem - Karolina Świńczyk, Igor Biernacki; laureaci I stopnia - Paweł
Kruczek, Karolina Słonka, Aleksandra Biela, Kamila Słupska, Patrycja Zarzecka; laureaci
II stopnia - Weronika Rogalska, Krzysztof Wojciuch, Julia Walicka, Nikodem Zmyślony, Karina
Tyrna, Natalia Rusin. Opiekunowie: p. Marta Barbasz-Sztajno, p. Bogumiła Szczerbowska,
p. Renata Wojtaś.
~ Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych (organizator - ZSO im. S. Żeromskiego
w Bielsku-Białej): Natalia Rusin – laureatka, Patrycja Zarzecka – laureatka. Opiekun:
p. Bogumiła Szczerbowska.
~ IV Międzyszkolny Konkurs Poezji i Prozy Anglojęzycznej (organizator - Szkoła Podstawowa
nr 29 w Bielsku-Białej): Faustyna Słonka - I miejsce, Paweł Kruczek - III miejsce. Opiekun:
p. Bogumiła Szczerbowska, p. Marta Barbasz-Sztajno, p. Renata Wojtaś.
~ Krajowa Odznaka Jakości eTwinning za projekt „Supercitizen's Almanac” (organizator Narodowe Biuro Akcji eTwinning). Opiekun: p. Renata Wojtaś, p. Aldona Słonka.
~ Krajowa Odznaka Jakości eTwinning za projekt „e-cultural kaleidoscope” (organizator Narodowe Biuro Akcji eTwinning). Opiekun: p. Renata Wojtaś.
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~ Ogólnopolski Konkursie eTwinning inspirowany ideą Europejskiego Roku Obywateli 2013
(organizator - Narodowe Biuro Akcji eTwinning): II miejsce za projekt „Supercitizen's
Almanac”. Opiekunowie: p. Aldona Słonka, p. Renata Wojtaś.
~ Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół
podstawowych z terenu województwa śląskiego (organizator – Śląski Kurator Oświaty,
Kuratorium Oświaty w Katowicach, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Bielsku-Białej): Piotr Mikołajczyk – finalista. Opiekunowie: p. Monika Korowaj,
p. Aleksandra Macura.
~ Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR 2013” (organizator - Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Kangourou Sans Frontières): Franciszek
Ślusarczyk, Kamil Konieczny, Tymoteusz Danisiewicz, Małgorzata Grzanka, Wiktoria
Świeńczyk, Dominik Rycak, Aleksandra Trębacz, Jakub Kuś, Krystian Rycak, Paweł Kruczek,
Karolina Słonka oraz Patrycja Zarzecka - wyróżnienia. Opiekunowie: p. Urszula Ficoń, p. Ewa
Sołtysik, p. Łucja Dendys, p. Małgorzata Różewicz-Dubiel, p. Bronisława Byrdy, p. Bożena
Hubert.
~ X edycja Olimpiady Wiedzy „Przyroda Oxford Plus” (organizator - Oxford Educational
Sp. z o.o. Przedstawiciel w Polsce Polskie Media Amer.Com SA w Warszawie): laureaci
II stopnia - Justyna Wawrzeczko, Jakub Juraszek, laureaci IV stopnia - Daniel Aronik, Malwina
Fijak, Jan Konior, Faustyna Słonka, laureatka V stopnia - Martyna Gumółka. Opiekunowie:
p. Jolanta Telec, p. Aleksandra Macura.
~ Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska „EKOTEST” (organizator
- Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie): Martyna Gumółka - III miejsce, Justyna
Wawrzeczko - wyróżnienie. Opiekun: p. Jolanta Telec.
~ Międzyszkolny Konkurs „EURODYTA 2013” (organizator - Punkt Informacji Europejskiej
EUROPE DIRECT - Bielsko-Biała): Piotr Mikołajczyk - laureat, Faustyna Słonka - wyróżnienie.
Opiekunowie: p. Aleksandra Macura.
~ Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kompozytorach w ramach XVII Festiwalu Kompozytorów
Polskich (organizator - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
w Bielsku-Białej): Natalia Rusin - I miejsce. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ XVI Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs „JONASZ” 2012/2013 – konkurs piosenki „Dzielmy
się wiarą jak chlebem” (organizator – Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej
i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz”): zespół wokalny w składzie: Anna Sala, Małgorzata
Światłoch, Karolina Świńczyk, Martyna Gumółka, Malwina Fijak, Weronika Rogalska, Natalia
Horak, Kinga Koźbiał, Karolina Słonka, Barbara Konior, Zuzanna Hendzel, Karolina Kapała,
Paweł Kruczek, Faustyna Słonka, Aleksandra Biela, Karina Tyrna, Kamila Słupska – I miejsce.
Opiekunowie: p. Iwona Nowak, p. Anna Bykowska.
~ XVI Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „JONASZ” 2012/2013
(organizator – Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo
Katechetyczne „Jonasz”): Paweł Kruczek - laureat, Ewa Wołoszczak - finalistka. Opiekun:
p. Anna Bykowska.
~ XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” (organizator - Gminny
Ośrodek Kultury w Świnnej): a) KATEGORIA „MAMA, TATA I JA”: I miejsce - Bernard Proszyk;
KATEGORIA „BESKIDZKI KOGEL-MOGEL”: II miejsce - Mateusz Folek; KATEGORIA „NICIĄ
MALOWANE”: II miejsce - Martyna Gumółka; KATEGORIA „WYKLEJANKA”: II miejsce - Karina
Tyrna (opiekun: p. Iwona Nowak); b) KATEGORIA „FOTOGRAFIA”: III miejsce - Aleksandra
Biela; KATEGORIA „POEZJA”: II miejsce - Aleksandra Biela, wyróżnienie - Natalia Rusin;
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KATEGORIA „PROZA”: wyróżnienie - Justyna Klimczok; KATEGORIA „PRACE MULTIMEDIALNE”:
wyróżnienie - Aleksandra Biela (opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz).
~ Międzyszkolny Konkurs Literacki, Dziennikarski, Fotograficzny i Plastyczny „BESKIDY – moje
miejsce na Ziemi (lato)” (organizator – „Beskid News”, Stowarzyszenie Beskidzka Inicjatywa
Lokalna oraz Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej): Aleksandra Biela – I miejsce w kategorii
literackiej, Ewa Wołoszczak – III miejsce w kategorii fotograficznej. Opiekun: p. Grzegorz
Wójtowicz.
~ Międzyszkolny Konkurs Literacki, Dziennikarski, Fotograficzny i Plastyczny „BESKIDY – moje
miejsce na Ziemi (wiosna)” (organizator – „Beskid News”, Stowarzyszenie Beskidzka
Inicjatywa Lokalna oraz Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej): Aleksandra Biela – wyróżnienie
w kategorii fotograficznej. Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Wiosna w obiektywie” (organizator – Stowarzyszenie
Mieszkańców Wapienicy): Aleksandra Biela - I miejsce, Natalia Rusin – II miejsce, Mateusz
Garncarz – II miejsce, Daria Smolana – III miejsce, Maja Wójcik - wyróżnienie, Paulina
Wawrzeczko - wyróżnienie. Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ Międzyszkolny Konkurs pod hasłem „Mój wymarzony dom” (organizator – FloJaMo „Klub
Kreatywnego Inżyniera” w Bielsku-Białej): Martyna Faruga – I miejsce, Franciszek Ślusarczyk –
II miejsce, Liwia Konieczny – III miejsce, Małgorzata Grzanka – III miejsce. Opiekun:
p. Aleksandra Jasińska.
~ Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Ruszajmy się!” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” (organizator - Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych): uczniowie
klasy 4a - finaliści. Opiekunowie: p. Aldona Słonka, p. Łukasz Sikora.
~ XII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kamienica 2013” (organizator – Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Bielsku-Białej): zespół w składzie: Karolina Świńczyk, Zuzanna
Handzlik, Paweł Kruczek, Karolina Kapała, Izabela Gabryś, Weronika Rogalska – II miejsce,
Karolina Świńczyk i Małgorzata Światłoch – III miejsce. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej (organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej):
reprezentacja w składzie: Łukasz Dubrawski, Błażej Klimek, Damian Włodarek, Szymon
Perges, Daniel Waliczek, Bartłomiej Szumiński, Daniel Duchnowicz, Kamil Klimczak, Jakub
Krzyszkowski, Przemysław Białobrzycki, Szymon Chlubicki, Wojciech Labryga, Mateusz Suława
– I miejsce w piłkę siatkową chłopców. Opiekun: p. Łukasz Sikora.
~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej (organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej):
reprezentacja w składzie: Bartłomiej Szumiński, Dawid Szawkało, Jakub Krzyszkowski, Kamil
Soroka, Błażej Klimek, Patryk Socha, Przemysław Białobrzycki – I miejsce w sztafetowych
biegach przełajowych chłopców oraz reprezentacja w składzie: Marta Kuboszek, Aleksandra
Stachak, Joanna Brzezińska, Natalia Konderla, Wiktoria Kuboszek, Angelika Murańska,
Aleksandra Wytulany – VI miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt. Opiekun:
p. Aldona Słonka.
~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej (organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej): drużyna
dziewcząt w składzie: Aleksandra Wytulany, Karina Tyrna, Kamila Słupska, Wiktoria Kuboszek
- IV miejsce w biegach sztafetowych 4x100, drużyna dziewcząt w składzie: Martyna Biernacka,
Aleksandra Stachak, Natalia Konderla, Angelika Murańska - V miejsce w sztafecie szwedzkiej,
drużyna chłopców w składzie: Łukasz Iwanek, Jakub Krzyszkowski, Damian Włodarek, Jakub
Ściborek - I miejsce w biegach sztafetowych 4x100, drużyna chłopców w składzie: Kamil
Soroka, Przemysław Białobrzycki, Bartłomiej Szumiński, Daniel Waliczek - II miejsce
w sztafecie szwedzkiej. Opiekun: p. Aldona Słonka.
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~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej na poziomie rejonowym (organizator – Miejski Zarząd Oświaty
w Bielsku-Białej): drużyna chłopców w składzie: Łukasz Iwanek, Jakub Krzyszkowski, Damian
Włodarek, Jakub Ściborek – I miejsce w biegach sztafetowych 4x100, drużyna chłopców
w składzie: Błażej Klimek, Przemysław Białobrzycki, Bartłomiej Szumiński, Daniel Waliczek –
III miejsce w sztafecie szwedzkiej. Opiekun: p. Aldona Słonka.
~ Zawody narciarskie (organizator - Międzyszkolny Klub Narciarski „Zryw” pod patronatem
Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej): Przemysław Białobrzycki - II miejsce, Mikołaj
Studnicki - XI miejsce w narciarstwie alpejskim. Opiekun: p. Anna Wojtyczka.
~ Zawody Pływackie (organizator - Uczniowski Klub Sportowy NOWY KLUB PŁYWACKI
w Bielsku-Białej): III miejsce - Wojciech Gałuszka, V miejsce - drużyna w składzie: Wojciech
Gałuszka, Kamil Konieczny, Franciszek Ślusarczyk, Dawid Tlałka, Julia Dyrduł, Małgorzata
Grzanka, Maja Stadnicka i Zofia Wieczorek. Opiekun: p. Anna Wojtyczka.
~ XIX edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 20 września 2012 r.” (organizator – Wydział
Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejski Zarząd Oświaty oraz BBOSiR): Bartłomiej Szumiński
– I miejsce w skoku w dal i I miejsce w biegu na 300 m, Patryk Socha – II miejsce w skoku
w dal i I miejsce w biegu na 60 m, Błażej Klimek – III miejsce w skoku w dal i III miejsce
w biegu na 1000 m, Dawid Szawkało – II miejsce w biegu na 300 m, Natalia Konderla
– I miejsce w biegu na 600 m, Damian Włodarek – II miejsce w rzucie piłeczką palantową,
Szymon Mroczko – II miejsce w rzucie piłeczką palantową i I miejsce w biegu na 60 m, Mikołaj
Studnicki - II miejsce w skoku w dal i II miejsce w biegu na 300 m, Przemysław Białobrzycki
- III miejsce w biegu na 300 m. Opiekun: p. Anna Wojtyczka.
~ XIX edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 27 września 2012 r.” (organizator – Wydział
Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejski Zarząd Oświaty oraz BBOSiR): Barbara Labryga
– III miejsce w biegu na 300 m, Marcel Szydło – III miejsce w biegu na 300 m, Daniel Kocemba
– II miejsce w biegu na 1000 m, Szymon Mroczko – II miejsce w biegu na 60 m, Patryk Socha
– II miejsce w biegu na 60 m i III miejsce w skoku w dal, Bartłomiej Szumiński – I miejsce
w biegu na 300 m i II miejsce w skoku w dal, Jakub Krzyszkowski – II miejsce w biegu
na 300 m, Jakub Ściborek – II miejsce w rzucie piłeczką palantową. Opiekun: p. Anna
Wojtyczka.
~ XIX edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 4 października 2012 r.” (organizator –
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejski Zarząd Oświaty oraz BBOSiR): Bartłomiej
Szumiński – II miejsce w biegu na 300 m, Przemysław Białobrzycki – I miejsce w biegu
na 1000 m, Jakub Ściborek – III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Szymon Mroczko
– III miejsce w rzucie piłeczką palantową, III miejsce w biegu na 60 m, Marcel Szydło
– II miejsce w biegu na 60 m, Patryk Socha – II miejsce w biegu na 60 m. Opiekun: p. Anna
Wojtyczka.
~ XIX edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 25 kwietnia 2013 r.” (organizator – Wydział
Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejski Zarząd Oświaty oraz BBOSiR): Dawid Pilch - III miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Daniel Bułaś - III miejsce w biegu na 60 m, Przemysław
Białobrzycki - I miejsce w skoku wzwyż, Daniel Kocemba - II miejsce w skoku wzwyż,
Wojciech Labryga - III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Kinga Cader - III miejsce w biegu
na 600 m, Mikołaj Studnicki - III miejsce w biegu na 300 m i III miejsce w skoku w dal, Jakub
Ściborek - I miejsce w biegu na 60 m i III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Damian
Włodarek - II miejsce w rzucie piłeczką palantową, Bartłomiej Szumiński - I miejsce w biegu
na 300 m i I miejsce w skoku w dal, Jakub Krzyszkowski - III miejsce w biegu na 300 m.
Opiekun: p. Anna Wojtyczka.
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~ XIX edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 9 maja 2013 r.” (organizator – Wydział
Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejski Zarząd Oświaty oraz BBOSiR): Bartłomiej Szumiński
- I miejsce w biegu na 300 m i II miejsce w skoku w dal, Jakub Ściborek - I miejsce w biegu
na 60 m i II miejsce w rzucie piłeczką palantową, Daniel Kocemba - II miejsce w biegu
na 300 m i III miejsce w skoku wzwyż, Łukasz Iwanek - II miejsce w biegu na 60 m, Piotr
Walicki - II miejsce w rzucie piłeczką palantową. Opiekun: p. Anna Wojtyczka.
~ XIX edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne - 23 maja 2013 r.” (organizator – Wydział
Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejski Zarząd Oświaty oraz BBOSiR): Zuzanna Juchnik
- II miejsce w biegu na 60 m, Mikołaj Studnicki - III miejsce w skoku w dal, Łukasz Iwanek
- III miejsce w biegu na 60 m, Przemysław Białobrzycki - II miejsce w skoku wzwyż i II miejsce
w biegu na 60 m, Jakub Ściborek - I miejsce w biegu na 60 m, Bartłomiej Szumiński - I miejsce
w biegu na 300 m i II miejsce w skoku w dal, Natalia Konderla - II miejsce w biegu na 600 m,
Damian Włodarek - III miejsce w rzucie piłeczką palantową. Opiekun: p. Anna Wojtyczka.
~ XIX edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne - 6 czerwca 2013 r.” (organizator – Wydział
Kultury Fizycznej i Turystyki, Miejski Zarząd Oświaty oraz BBOSiR): Jakub Ściborek – I miejsce
w biegu na 60 m i III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Przemysław Białobrzycki
– II miejsce w skoku wzwyż i II miejsce w biegu na 60 m, Łukasz Iwanek – III miejsce w biegu
na 60 m i III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Natalia Konderla - III miejsce w biegu
na 600 m, Daniel Kocemba – I miejsce w biegu na 300 m i III miejsce w skoku wzwyż, Damian
Włodarek - III miejsce w biegu na 300 m i I miejsce w skoku wzwyż, Bartłomiej Szumiński
- I miejsce w biegu na 300 m i II miejsce w skoku w dal, Mikołaj Studnicki – III miejsce w biegu
na 300 m. Opiekun: p. Anna Wojtyczka.

BEZPIECZNE WAKACJE!
Wakacje to czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych
przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę
na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre
wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato
bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.
1. Rower, wrotki, piłka.
Pamiętaj, jezdnia to nie jest plac zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność! Należy
korzystać ze ścieżek rowerowych! Nie pożyczaj roweru nieznajomym! Zakładaj kask rowerowy
na głowę! Podczas przechodzenia przez jezdnię korzystaj z przejść dla pieszych! Graj w piłkę
daleko od ulicy!
2. Nad wodą.
Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych do kąpieli! Nigdy nie skacz
do wody w miejscach, w których nie znasz dna! Słuchaj poleceń ratownika! Kąp się
w miejscach dozwolonych tylko pod opieką rodziców! W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj
kąpieli innym! Dbaj o czystość plaży! Przestrzegaj regulaminu kąpieliska!
3. W górach.
Zawsze idź wyznaczoną wcześniej trasą! Słuchaj się opiekuna! Nie zbaczaj ze szlaku!
Nie wyruszaj w góry podczas burzy!
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KRAINA ŁAMIGŁÓWEK
Znajdź pięć różnic między rysunkami.

Doprowadź Anię do plecaka.

Uzupełnij SUDOKU cyframi od 1 do 9, aby w każdej Wykreśl wyrazy, które związane są
linii, każdej kolumnie i każdym polu 3×3 tematycznie ze szkołą.
nie powtórzyła się żadna z cyfr.

Rozwiąż rebus.

Rozwiąż zagadkę.

W KUBECZKU CZY NA PATYKU
WSZYSCY JE LUBIMY.
MIŁO LATEM NA JĘZYKU
POCZUĆ MAŁĄ PORCJĘ ZIMY.
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W SKRÓCIE…
Dom Kultury w Kamienicy ogłosił VIII edycję nagrody Serca Kryształowego, której
celem jest uhonorowanie osób zasłużonych w działalności na rzecz dzieci. Kandydat
powinien mieszkać lub pracować na Podbeskidziu, a jego inicjatywa na rzecz dzieci
nie może być jednorazowa. Prawo do typowania osób zasługujących na tę nagrodę mają
zarówno dzieci, jak i dorośli. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca na adres: Dom Kultury
w Kamienicy, ul. Karpacka 125, 43-316 Bielsko-Biała z dopiskiem „Serce Kryształowe”.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego telefon kontaktowy, krótki opis
działań, a także podstawowe dane osoby zgłaszającej.
Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium dla wybitnie uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych fundacji
„Porozumienie bez barier” (Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra
Kwaśniewskich). Termin przyjmowania wniosków upływa 25 lipca 2013 r. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć na stronie internetowej szkoły.
Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z referatem dotyczącym
uzależnienia dzieci i młodzieży od narkotyków. Tekst zawiera praktyczne porady,
jak rozpoznać problem, na co zwrócić szczególną uwagę oraz co zrobić,
gdy podejrzewamy, że nasze dziecko może być uzależnione od narkotyków. Referat
przygotowała Pani Aleksandra Wojtanowicz - pedagog szkolny. Opublikowany on został
w zakładce „pomoc dla rodzin” w „strefie rodziców” na stronie internetowej Naszej Szkoły.
Informujemy, że w maju odbyły się szkolne zawody w tenisa stołowego chłopców.
I miejsce zajął w nich Błażej Klimek z klasy 6b, na II miejscu znalazł się Damian
Włodarek – również z 6b, a na III pozycji uplasował się Daniel Kocemba – uczeń klasy
5a. Serdecznie gratulujemy!
We wtorek (11 czerwca) w Naszej Szkole odbyło się podsumowanie Festiwalu
Naukowego i Ligi Zadaniowej. Przez cały rok uczniowie wykonywali zadania z takich
przedmiotów, jak język polski, historia, matematyka, przyroda i informatyka
publikowane na specjalnej stronie internetowej. Teraz nadszedł czas ogłoszenia wyników
i wręczenia nagród. Podczas spotkania mieliśmy również okazję wysłuchać bardzo ciekawej
prelekcji o historii Bielska-Białej, którą przygotował dla nas Pan Jacek Proszyk. Zdjęcia
upamiętniające to wydarzenie opublikowane zostały na stronie www.sp32bb.tk.
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