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Witamy w pierwszym powakacyjnym numerze
„Echa Szkoły”! Mamy nadzieję, że pełni zapału
wróciliście do szkoły i że za nami tęskniliście.
Tematem przewodnim tego wydania naszego
dwumiesięcznika
uczyniliśmy
Dzień
Edukacji
Narodowej, który przypada 14 października. Jeśli
chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat,
przeczytajcie artykuł ze strony 3. Oprócz tego jak
zwykle przygotowaliśmy dla Was sporą dawkę
rozrywki oraz teksty, dzięki którym wzbogacicie
swoją wiedzę. Dzięki naszej gazetce przypomnicie
sobie, jakie uroczystości szkolne zorganizowane
zostały w ostatnich dwóch miesiącach! Zapraszamy
wszystkich do lektury naszego czasopisma!

ECHO SZKOŁY

NR 53

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!
25 września odbyły się pierwsze
zawody w ramach XXI edycji „Czwartków
lekkoatletycznych”, których organizatorem
jest
Stowarzyszenie
„Sport
Dzieci
i Młodzieży” z Warszawy. Po raz kolejny
uczniowie
Naszej
Szkoły
wyraźnie
zaznaczyli swój udział w rywalizacji. I tak:
Karol Januszak zajął I miejsce w biegu
na 60 m, Karol Famulski – II miejsce
w skoku w dal oraz III miejsce w biegu
na 60 m, Nikola Koropecka - III miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Wiktoria
Świeńczyk - III miejsce w skoku w dal,
Dominik Lelito - III miejsce w skoku w dal.
Sukces goni sukces! 2 października
podczas międzyszkolnych zawodów z cyklu
„Czwartki
lekkoatletyczne”
Marcel
Czupryński zajął I miejsce w rzucie piłeczką
palantową, Nikola Koropecka - II miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Wiktoria
Świeńczyk - III miejsce w skoku w dal, Karol
Famulski - III miejsce w biegu na 60 m,
Nikodem Czarnuszka - III miejsce w rzucie
piłeczką palantową. Gratulujemy naszym
lekkoatletom! Zapraszamy do zapoznania
się z klasyfikacją generalną zawodów
na szkolnej stronie internetowej.
Prezentujemy kolejną znakomitą
wiadomość dotyczącą sukcesów uczniów
Naszej Szkoły. W Międzyszkolnym Konkursie
Wiedzy
o
życiu
i
twórczości
H.
M.
Góreckiego,
A.
Panufnika
i O. Kolberga – w ramach XIX Festiwalu
Kompozytorów
Polskich
im.
prof.
H. M. Góreckiego – Paweł Kruczek z klasy
6c zajął II miejsce, Franciszek Ślusarczyk
z klasy 4b – IV miejsce, a Karolina Słonka
z klasy 6a – V miejsce. Wyróżniono ponadto
Wiktorię Świeńczyk (5a), Jakuba Kusia (5a)
oraz Zuzannę Hendzel (6a). Organizatorem
konkursu była Państwowa Ogólnokształcąca
Szkoła
Muzyczna
I
i
II
stopnia
im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej, a dzieci

do rywalizacji przygotowała Pani Iwona
Nowak. Serdecznie gratulujemy!
Prezentujemy wyniki Książkowego
Konkursu Fotograficznego. W kategorii
„JA I KSIĄŻKA”: I miejsce – Maciej Jura,
II miejsce – Jakub Krzykowski, III miejsce
– Julia Borek, wyróżnienia: Marta Paduch
i Emilia Sadłoń. W kategorii „KSIĄŻKA
W MOJEJ RODZINIE”: I miejsce – Julia
Nowy, II miejsce – Maria Nitsch, III miejsce
– Franciszek Ślusarczyk, wyróżnienia:
Barbara Konior i Oliwia Herok. W kategorii
„SCENA Z KSIĄŻKI”: I miejsce Franciszek
Ślusarczyk, II miejsce – Zuzanna Czajka,
III
miejsce
–
Agata
Płócienniczak,
wyróżnienia: Natalia Trojak i Julia
Trzeciak. Konkurs cieszył się ogromnym
zainteresowaniem – napłynęły aż 42
fotografie.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom,
gratulujemy
laureatom
oraz
wyróżnionym!
Wystawę
prac
konkursowych można obejrzeć na szkolnym
korytarzu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
uczniów
Naszej
Szkoły
do
udziału
w kolejnej - XXII edycji Międzynarodowego
Konkursu
Plastycznego
„Mieszkam
w Beskidach”. Tematyka prac powinna być
związana z jak najszerzej rozumianym
terminem
„Beskidy”.
Organizatorzy
nie narzucają określonej techniki. Może to
być:
rysunek,
szkic,
akwarela,
korzenioplastyka,
rzeźba,
makieta,
malarstwo
na
szkle,
bibułkarstwo,
makrama, linoryt, fotografia, grafika
komputerowa, filmy wideo, kolaż, poezja,
proza itd. Uczniowie klas 1 – 3 składają
prace u swoich wychowawców. Uczniowie
klas 4 – 6 przekazują prace nauczycielowi
plastyki
lub
Panu
Grzegorzowi
Wójtowiczowi.
Ostateczny
termin
przyjmowania prac konkursowych mija
15 grudnia 2014 r.
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ŚWIĘTO EDUKACJI!
14 października 2014 roku w szkolnej auli odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. To polskie święto państwowe oświaty i szkolnictwa wyższego
upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym
ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy
króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego
z dnia 14 października 1773 r.
W Naszej Szkole uczniowie wzięli
udział
w
uroczystej
akademii.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego
i odśpiewaniu hymnu państwowego głos
zabrała Pani Dyrektor Alicja Procner, która
podziękowała
wszystkim
pracownikom
Naszej Szkoły za duże zaangażowanie
w edukację i wychowanie uczniów.
Przedstawiciele
Rady
Rodziców
oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli
kwiaty na ręce Pani Dyrektor z wyrazami
wdzięczności.
Następnie
mogliśmy
obejrzeć
przedstawienie przygotowane przez klasy:
3a, 3b i 3c pod opieką swoich
wychowawczyń: Pani Renaty Małysz, Pani
Katarzyny Włodek oraz Pani Bronisławy
Byrdy. Był też czas na spotkania
z wychowawcami. Rangę tego dnia wszyscy
podkreślili, zakładając odświętny strój.
Tego dnia oczywiście nie mogliśmy
zapomnieć również o emerytowanych
pracownikach Naszej Szkoły, którzy mieli
ogromny wpływ na rozwój naszej placówki.
Zaprosiliśmy ich na akademię oraz słodki

poczęstunek. Pani Dyrektor Alicja Procner
podziękowała
przybyłym
gościom
za wieloletnią pracę na rzecz Naszej Szkoły
oraz
zaangażowanie
w
wychowanie
kolejnych pokoleń. Pan Piotr Kochowski
– w imieniu wszystkich zgromadzonych
– podziękował Pani Dyrektor za zaproszenie
na uroczystość. Potem wszyscy obejrzeli
piękne
przedstawienie
przygotowane
przez trzecioklasistów. Na koniec w bardzo
miłej atmosferze wspominano dawne czasy
i rozmawiano o aktualnej sytuacji
placówki.

ZAPRASZAMY DO SIECI!
www.sp32bb.pl
www.facebook.com/sp32bb
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NASZ ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Przedstawiamy Wam zespół redakcyjny Dwumiesięcznika Uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 32 „Echo Szkoły”. W roku szkolnym 2014/2015 nasze czasopismo
redagują: Jakub Błach, Zuzanna Hendzel, Oliwia Herok, Zuzanna Juchnik, Barbara Konior,
Julia Rogalska, Krystian Rycak, Karolina Słonka, Natalia Trojan oraz Piotr Walicki.

Zajęcia
koła
dziennikarskiego
odbywają się w każdy poniedziałek 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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NIETYPOWA LEKCJA
11 września 2014 roku siedem klas starszych uczestniczyło w wyjątkowej lekcji
przyrody - mobilnych warsztatach edukacyjnych, które zorganizowane zostały na boisku
szkolnym.
Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli
się o możliwościach wykorzystania energii
odnawialnej w życiu codziennym oraz jakie
korzyści z tego tytułu odnoszą ludzie
i przyroda. Atrakcyjne warsztaty stały się
okazją do poszerzenia wiedzy przyrodniczej
i ekologicznej poprzez przygotowane
atrakcje: doświadczenia, pokazy działania
wielu urządzeń zasilanych solarnie, zabawy
i grę edukacyjną, w którą uczniowie grali
w samochodzie „Eko-box”. Na zakończenie
każdy uczestnik otrzymał zdrowe smakołyki
i ciekawe pamiątki. Warto dodać, że Nasza
Szkoła znalazła się w wąskim gronie

placówek, które miały możliwość wzięcia
udziału w polsko-czeskiej akcji edukacyjnej
„Energia jutra”. Koordynatorem zajęć był
Pan Marcelin Makowski.

EURONET 50/50 MAX
W tym roku szkolnym kontynuujemy realizację projektu Euronet 50/50 Max. Ma on
na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie
innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych
z 13 krajów UE.
Projekt ten angażuje użytkowników
budynków w proces zarządzania energią
oraz uczy ich ekologicznych zachowań
poprzez konkretne działania. Obejmuje on
9 kroków, a osiągnięte oszczędności
finansowe są dzielone równo pomiędzy
użytkowników budynku (np. szkoły),
a podmiot finansujący rachunki za energię
(zwykle
jest
to
samorząd
lokalny
lub regionalny). Stanowi on kontynuację
projektu EURONET 50/50, w ramach
którego
metodologia
50/50
została
przetestowana w ponad 50 europejskich
szkołach i który został uhonorowany
Europejską
Nagrodą
w
dziedzinie
Zrównoważonej Energii 2013! Dzięki nowej
edycji projektu Sieć 50/50 rozszerzy się,
obejmując nowe szkoły i inne budynki
publiczne. W Naszej Szkole – w salach

i na korytarzach - pojawiły się patrole
energetyczne,
które
kontrolują
temperaturę
pomieszczeń
i
użycie
sztucznego
oświetlenia.
Wychowawcy
wyznaczyli w każdej klasie koordynatorów
nadzorujących
realizację
projektu
przez dany zespół. Wyznaczeni uczniowie
zostali już odpowiednio przeszkoleni.
Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe
działania
w
ramach
projektu.
Przypominamy jednocześnie o właściwym,
adekwatnym
do
warunków,
użyciu
sztucznego
oświetlenia,
utrzymywaniu
odpowiedniej temperatury pomieszczeń
(nie więcej niż 20 stopni), wietrzeniu sal
przy zachowaniu zasad oszczędzania energii
cieplnej oraz wyciąganiu wtyczek wszelkich
urządzeń elektrycznych (po ostatniej lekcji
w danej sali).
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ABC DOBREGO WYCHOWANIA
Kulturalny uczeń przykładem świeci, zawsze wyrzuca do kosza śmieci.
Kulturalny uczeń starszych szanuje, kiedy rozmawia, gumy nie żuje.
Kulturalny uczeń słabszym pomaga, w tym tkwi jego siła i jego odwaga.
Kulturalny uczeń zna magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam – to jego mowa.
Kulturalny uczeń nikogo nie bije, nie przezywa, nie trąca, ze wszystkimi w zgodzie żyje.
Kulturalny uczeń na lekcjach grzeczny jest, nie je, nie pije, nie kreci się, przygotowany jest.
Kulturalny uczeń swoje i cudze szanuje, wie, że wszystko ma wartość i dużo kosztuje.
Kulturalny uczeń o higienę dba, jest czysty i schludny, buty na zmianę ma.
Kulturalny uczeń punktualny jest, szanuje czas innych i swój też.
Kulturalny uczeń nad sobą panuje, wszystkie problemy spokojnie rozwiązuje.

Niekulturalny uczeń przykładem nie świeci, nie wie, do czego służą kosze na śmieci.
Niekulturalny uczeń starszych nie szanuje, podczas rozmowy gumę żuje.
Niekulturalny uczeń widzi tylko siebie, nie wie, że inni mogą też być w potrzebie.
Niekulturalny uczeń brzydko się odzywa, obraża innych, wyśmiewa, wulgaryzmów używa.
Niekulturalny uczeń lubi się bić, nie wie, że z innymi można w zgodzie żyć.
Niekulturalny uczeń na lekcji rozrabia, nie uczy się w szkole, w domu prac nie odrabia.
Niekulturalny uczeń niczego nie szanuje, wszystko niszczy, rujnuje, psuje.
Niekulturalny uczeń nie dba o szyję i ręce, nie wie, jak należy zachować się w łazience.
Niekulturalny uczeń często zapomina, o której godzinie lekcja się zaczyna.
Niekulturalny uczeń nie panuje nad emocjami, problemy rozwiązuje krzykiem i rękami.
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JUNIOR
SPECJALNY DODATEK DLA UCZNIÓW KLAS I - III

POWITANIE JESIENI
W środę (8 października) w auli szkolnej odbyła się impreza
dla pierwszych klas pod hasłem: „Powitanie Jesieni”. Pierwszoklasiści mieli
okazję do poznania kolegów i koleżanek z równoległych klas
oraz do wspólnej nauki poprzez zabawę.
Tematem przewodnim imprezy były dary jesieni. W trakcie spotkania
każda z klas powitała Panią Jesień przygotowaną piosenką. Dzieci podczas
rozmowy wykazały się bogatą wiedzą na temat zmian zachodzących
w przyrodzie, symptomów jesieni oraz darów, jakie przynosi ona zarówno
ludziom, jak i zwierzętom. Poprzez dotyk trafnie rozpoznawały poszczególne
dary i klasyfikowały je w zbiory. Uczniowie w grupach wykonali również prace
plastyczne pt.: „Dary jesieni”, wykazując się pomysłowością i inwencją twórczą.
Najciekawsze dzieła ozdobiły korytarz szkolny na drugim piętrze.

ZAGADKA
Co to za pani,
w złocie, w czerwieni,
sady pomaluje,
lasy przemieni,
a gdy odejdzie
gdzieś w obce kraje,
śnieżna zawieja
po niej zostaje?
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SPOSÓB NA NUDĘ
„Wyobraźcie sobie następującą sytuację: jesteście po szkole,
odrobiliście zadania domowe i czeka was wspaniałe, wolne popołudnie.
Niestety, nie macie pomysłu, jak je spędzić. Drogie Dzieci, zanim zaczniecie
męczyć rodziców lub młodsze rodzeństwo, mówiąc, że Wam się nudzi,
koniecznie zajrzyjcie do tej książki. Będziecie zdumione bogactwem
pomysłów na zabijanie nudy…”. To wstęp do niezwykle ciekawej książeczki
pt.: „1001 pomysłów na nudę” autorstwa Almuth Bartl. Poniżej
prezentujemy kilka propozycji zabaw dla dzieci w różnym wieku i gorąco
Was zachęcamy, abyście wypróbowali je w długie jesienne wieczory.
Żegnamy się z nudą, bo bawić można się zawsze i wszędzie!

1. Wielkie szukanie
Każdy gracz może wymyślić zadanie dla pozostałych, np. „Znajdź trzy rzeczy,
które są gładkie”, „Znajdź trzy rzeczy, które są okrągłe”. Inne możliwości
to np. rzeczy jadalne, miękkie, czerwone, kwadratowe itp. Wszyscy od razu
zaczynają się rozglądać w poszukiwaniu odpowiednich przedmiotów. Na ich
znalezienie mają wyznaczony czas, np. 3 minuty. Oczywiście wszystkie
przedmioty muszą znajdować się wewnątrz pokoju. Kto potrafi wskazać trzy
rzeczy zgodne z opisem?

2. Sherlock Holmes
Gracz ma dwie minuty na uważne rozejrzenie się po pokoju. Potem musi
zamknąć oczy. Inny gracz wymienia cztery rzeczy, które znajdują się w pokoju
i jedną, której detektyw w nim nie znajdzie. Mówi więc: „Widzę w pokoju
zasłonę, książki, biurko, komputer i czerwoną torbę”. Sherlock w skupieniu
próbuje odgadnąć, którego przedmiotu nie ma w pokoju. Jeżeli mu się to uda,
może wymyślić kolejną zagadkę.

3. Wtocz kulkę do kartonu
Znajdź karton po butach i wytnij w jego pokrywce dziurkę o średnicy ok. 1,5
cm. Następnie połóż na pokrywce kulkę, np. z gazety, chwyć pudełko po bokach
i przechylaj je we wszystkie strony, naprowadzając kulkę na otwór. Chodzi o to,
aby kulka do niego wpadła.
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NASZE PRACE
W tym numerze „Echa Szkoły” prezentujemy prace uczniów kółka
czytelniczo-literackiego prowadzonego przez Panią Beatę Jarosz. Uczniowie
przygotowali przepiękne wyliczanki – rymowanki. Znakomicie się przy tym
bawili, a efekt… Sami się przekonajcie!
Jakub Krzykowski (kl. 3b)

Igor Grzesiowski (kl. 3a)

Pójdę sobie na spacerek
i założę swój sweterek.
A gdzie kotek bury?
No tak, wpadł do dziury.

Kosi, kosi, kosi łapki,
pojedziemy dziś do babki,
a od babki do dziadka,
dadzą nam tam dwa jabłka.

Szymon Nowak (kl. 3a)
Żółw podróżnik
pływa, chodzi,
chodzi, pływa, spaceruje
i na plaży się wyleguje.

BACZNOŚĆ! SPOCZNIJ!
2 października 2014 r. w Naszej Szkole zorganizowane zostały zajęcia
prowadzone przez zawodowego wojskowego. Pan Florek w ciekawy sposób
przedstawił wszystkim to, czym zajmuje się na co dzień w swojej pracy.
Dzieci
miały
możliwość
zobaczyć
oraz
dotknąć
wiele
przedmiotów, które są przydatne
w wykonywaniu zawodu żołnierza.
Uczniowie oglądali także prezentacje
multimedialne przygotowane przez
prowadzącego, odpowiadali na jego
pytania, dzięki czemu mieli okazję
zdobyć nagrody.
Spotkanie z przedstawicielami
różnych zawodów jest jednym
z
zadań
Szkolnego
Programu
Profilaktyki realizowanego w Naszej
Szkole.
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… I POEZJA GOTOWA!
Małgorzata Grzanka
HOŁD DLA IRENY SENDLEROWEJ
Irena Sendlerowa to osoba wielka,
ku dzieciom zwróciła się jej pomocna ręka.
Oddana słusznej sprawie
nie podała się żadnej obawie.
Uratowała tysiące maleńkich dusz,
których koniec w getcie był bliski już.
Dokonała czynu odważnego,
choć nie przez wszystkich kiedyś docenianego.
SPRAWIEDLIWA WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA
przeżyła długie i ciężkie lata.
Pokłońmy się z szacunkiem tej bohaterskiej kobiecie,
bo dała nowy dom żydowskim dzieciom na świecie.

Marek Barcik
LOS POETKI

Alicja Ryrych
MAMY DOBRE MANIERY!

W dzieciństwie na serce zachorowałaś,
w piwnicy przed Niemcem się ukrywałaś,
a gdy do drzwi zapukała wojna,
byłaś spokojna.

Wszyscy bardzo dobrze wiemy,
że z łokciami na stole nie jemy,
a gdy z kimś rozmawiamy,
rąk w kieszeniach nie trzymamy!

W młodości często bywałaś w szpitalach,
tam swoją wielką miłość spotkałaś.
Po kilku latach Adolfa już nie ma,
zabrała go ziemia.

„Dzień dobry” zawsze mówimy
i nikomu złych psikusów nie robimy!
Języka w ogóle nie pokazujemy
i w nosie nigdy nie dłubiemy!

Przez dłuższą chwilę nad grobem stałaś,
czy dzień, czy noc – Ty ciągle płakałaś,
lecz wkrótce przyszedł czas operacji
i ciężkiej kuracji.

Nie chrząkamy, nie mlaskamy,
wychodzących w drzwiach przepuszczamy,
staruszkom ciężary nieść pomagamy
i… nie chodzimy na wagary!

Ty pełni zdrowia nie doczekałaś
i w październiku tragicznie zmarłaś,
a gdybyś nadal na tym świecie żyła,
to być tworzyła.
Teraz masz tylko swoją ławeczkę,
kotka przy nodze i cienia troszeczkę.
Siedzę przy Tobie, za rękę Cię chwytam,
Twe wiersze czytam.
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WYWIAD Z P. SZCZERBOWSKĄ
Na nasze pytania odpowiada Pani Bogumiła Szczerbowska – nauczycielka języka
angielskiego. Przeczytajcie, co nasza rozmówczyni powiedziała o Naszej Szkole, swoich
zainteresowaniach oraz czasach, kiedy sama była uczennicą. Zapraszamy do lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Jak Pani
gdy sama była Pani dzieckiem?

wspomina

czasy,

PANI B. SZCZERBOWSKA: Z dzieciństwa mam dobre
wspomnienia. Mieszkałam w kamienicy, gdzie były
dzieci w moim wieku, więc miałam koleżanki
i kolegów. Do domu przylegał bardzo duży ogród,
w którym spędzaliśmy czas na przeróżnych
zabawach.
„ECHO SZKOŁY”: Kim chciała Pani zostać, gdy była
Pani dzieckiem?
PANI B. SZCZERBOWSKA: Od zawsze chciałam być
nauczycielką i moja najlepsza przyjaciółka
z tamtych czasów również, więc obie miałyśmy
dzienniki zrobione z dużych zeszytów, a naszymi
uczniami byli słynni aktorzy i piosenkarze. U mnie
na pierwszym miejscu był wpisany Seweryn
Krajewski – lider zespołu Czerwone Gitary, którego
uwielbiałam i zawsze dawałam mu same dobre
oceny.
„ECHO SZKOŁY”: Jak wyglądały Pani początki kariery zawodowej?
PANI B. SZCZERBOWSKA: Zaczęłam pracę jako nauczycielka języka rosyjskiego i uczyłam tego
przedmiotu kilka lat. Potem ten język zaczęto powoli zastępować w szkołach językami
zachodnioeuropejskimi, więc postanowiłam się przekwalifikować i zaczęłam intensywnie
uczyć się języka angielskiego. Były to różne kursy, roczny pobyt w USA, tam także chodziłam
do szkoły, aż wreszcie po powrocie do kraju ukończyłam drugie studia w Wyższej Szkole
Lingwistycznej w Częstochowie. Cały ten czas uczyłam już języka angielskiego.
„ECHO SZKOŁY”: Jak długo uczy Pani w Naszej Szkole?
PANI B. SZCZERBOWSKA: Uczę już długo, tak długo, że uczę już dzieci swoich byłych
uczniów, co jest bardzo miłe i jeśli zdrowie dopisze, popracuję jeszcze kilka lat.
„ECHO SZKOŁY”: Co podoba się Pani w Naszej Szkole?
PANI B. SZCZERBOWSKA: Lubię Naszą Szkołę, dobrze się w niej czuję i uważam,
że nieustannie się rozwija i zmienia się na lepsze.
„ECHO SZKOŁY”: Który sukces Pani uczniów uważa Pani za najważniejszy?
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PANI B. SZCZERBOWSKA: W ostatnich latach moi uczniowie zdobywali wysokie miejsca
w konkursie recytatorskim oraz w konkursach organizowanych przez ZSO im. St. Żeromskiego.
Zostać laureatem tego konkursu jest bardzo trudno – są trzy etapy, z czego dwa pisemne,
a trzeci etap to rozmowa z native speakerem, ale udało się.
„ECHO SZKOŁY”: Co jeszcze chciałaby Pani osiągnąć w edukacji?
PANI B. SZCZERBOWSKA: Chciałabym, aby moi uczniowie traktowali naukę języka
angielskiego jako przyjemność, a nie kolejny obowiązek, aby z nauki tego przedmiotu czerpali
radość, jaką daje możliwość porozumiewania się z ludźmi z całego świata.
„ECHO SZKOŁY”: Kto jest dla Pani autorytetem?
PANI B. SZCZERBOWSKA: To trudne pytanie, na które nie odpowiem jednoznacznie
i nie podam nazwisk postaci z pomników, książek czy pierwszych stron gazet. Staram się żyć
zgodnie z zasadami, w które wierzę, pomagać ludziom, gdy potrzebują mojej pomocy,
wspierać ich i nie ranić. Takimi zasadami kierowała się ciocia, która mnie wychowywała,
po śmierci mojej mamy.
„ECHO SZKOŁY”: Czym się Pani interesuje? Jak spędza Pani wolny czas?
PANI B. SZCZERBOWSKA: Mam mało czasu wolnego, ale staram się spacerować, czytam
książki, spotykam się z bliskimi mi ludźmi, ale najbardziej fascynują mnie podróże i chociaż
byłam już w wielu krajach, ciągle mam mnóstwo planów i marzeń związanych z podróżami.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę!
PANI B. SZCZERBOWSKA: Dziękuję!

ZNÓW KWITNĄ POLA NADZIEI
6 października w Bielsku-Białej został zainaugurowany program „Pola Nadziei
2014”. Tego dnia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, koncert oraz zasadzenie cebulek
żonkili obok salwatoriańskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Ekumeniczną modlitwę prowadzili:
biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Paweł Anweiler oraz biskup Kościoła
Katolickiego Piotr Greger. Obok władz
miasta, parlamentarzystów, przedstawicieli
Rady
Miasta,
Kuratorium
Oświaty
w Katowicach oraz Salwatoriańskiego
Stowarzyszenia Hospicyjnego w inauguracji
uczestniczyli także uczniowie i nauczyciele
wielu szkół, które włączają się w działania
mające na celu wsparcie idei hospicyjnej.
Również
przedstawiciele
społeczności Naszej Szkoły byli obecni
podczas uroczystości. Odebrali oni cebulki
żonkili, by zasadzić je w szkolnym ogródku

i móc oglądać wiosną kwitnące „Pola
Nadziei”.
Z kolei w czwartek (9 października)
zainaugurowaliśmy
w
Naszej
Szkole
program „Pola Nadziei”. W Bielsku-Białej
jest on realizowany już od 10 lat,
od samego początku bierzemy czynny
udział w tej inicjatywie i wspieramy
budowę stacjonarnego hospicjum im. Jana
Pawła II. Uczniowie Naszej Szkoły zasadzili
w szkolnym ogródku cebulki żonkili, które
przypominają nam o potrzebie pomocy
ludziom nieuleczalnie chorym na choroby
nowotworowe.
Wiosną
będziemy
obserwować, czy żonkile zakwitną…
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STREFA ROZRYWKI
Dwóch chłopców siedzi w kinie. Pierwszy
pyta:
- Podobał ci się film?
- Nie.
- To dlaczego bijesz brawo?
- Bo już się skończył.
- Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry
uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę
przez jezdnię.
- To bardzo dobrze, ale dlaczego
we trzech?
- Bo stawiała opór.
W kościele za chwilę ma się odbyć ślub.
Młoda para zbliża się do ołtarza. Wśród
zebranych gości jest mała dziewczynka,
która pyta mamę:
- A dlaczego panna młoda jest ubrana
w białą sukienkę?
- Widzisz, córeczko, ona chce wszystkim
pokazać, jak bardzo jest szczęśliwa –
odpowiada matka.
- To dlaczego pan młody jest ubrany
na czarno?
Dwóch malców siedzi w piaskownicy
i dyskutuje:
- Mój tata jest najszybszy na świecie!
- A wcale, że nie!
- A właśnie, że tak! Jest urzędnikiem.
Pracuje codziennie do piątej, a w domu
jest piętnaście po czwartej.
- Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani
i trzy Zosi. Ile cukierków zostanie
dla ciebie? – pyta nauczycielka.
- Za mało…
Ojciec karci syna:
- Widziałem, jak biłeś kolegę
przed naszym domem! Co to miało
znaczyć?!
- Chciałem, żeby sobie poszedł.
- A nie mogłeś mu tego powiedzieć?
- No coś ty! To by było niegrzeczne!

- Najlepszym prezentem od ciebie
dla mnie będą twoje dobre stopnie.
- Nic z tego, tatusiu, już ci kupiłem
skarpetki…
- A my mamy w domu wszystko! – chwali się
koleżankom mała Ala.
- Skąd wiesz?
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę,
to mama powiedziała, że tylko tego
brakowało.
Do Nowaków przyjechała w odwiedziny
babcia:
- Wnusiu, dobrze się chowasz? – pyta
chłopca.
- Staram się, ale mama i tak zawsze mnie
znajdzie i wykąpie... - wzdycha Pawełek.
- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
- Z tą dziurą w rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.
Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:
- Mój tata pływa w marynarce – chwali się
pierwszy.
- A mój w kąpielówkach – odpowiada drugi.
- Synku, przed godziną w szafce były dwa
ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno
i nie zauważyłem tego drugiego…
- Tatusiu, ja już nie chcę na te sanki.
Wracajmy do domu.
- Nie gadaj, tylko ciągnij!
Kazio pisze wypracowanie:
- Zapałki to są takie pałeczki, które bardzo
łatwo zapalają się w rękach dzieci,
a bardzo trudno w rękach dorosłych.
- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?
- Widziałyśmy, ale było dziurawe,
więc je wyrzuciliśmy.
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Pani mówi:
- Jasiu, na sprawdzianie ściągałeś
od Marcina.
- Skąd pani to wie?
- Bo się rozpędziłeś i ściągnąłeś też imię
i nazwisko...
Jaś pyta się mamy:
- Na jakiej ulicy mieszkamy?
Mama odpowiada:
- Spytaj się taty.
Jaś pyta się taty:
- Na jakiej ulicy mieszkamy?
Tata odpowiada:
- Spytaj się mamy!
Jaś czeka z mamą na samolot.
Jaś: - Mamo, chce mi się siku!
Mama: - Ale zaraz przyleci samolot.
Po kilku minutach.
Jaś: - Leci!
Mama: - Gdzie?!
Jaś: - Po nogawkach!
Jaś po niezbyt udanym roku szkolnym
wraca z jego zakończenia. Tata pyta:
- I jak tam, synu, świadectwo?
- Co tam, tato, świadectwo… Abyśmy tylko
zdrowi byli!
Jaś mówi do kolegi:
- Wiesz, co to jest WC?
- Tak!
- To co to jest?
- Toaleta.
- Źle! To jest wyzwolenie cierpiących.
Dwaj mali chłopcy wpadają
do sklepu:
- Szybko! Nasz tata wszedł
w gniazdo os!
- Chcecie kupić maść?
- Nie! Film do aparatu.
Pani pyta się Jasia:
- Jasiu, gdybym powiedziała,
że jestem piękna, to jaki to będzie czas?
Jaś na to:
- Z pewnością przeszły, proszę pani.
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Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
- 7.
- A ile będziesz miał w następne?
- 9.
- Siadaj, jedynka!
- A niech to… Jedynka w urodziny!
Jaś z babcią idą do kościoła. Ksiądz mówi:
- Za duszę Jana, za duszę Piotra…
Jaś mówi:
- Chodź, babciu, bo nas ten ksiądz
też zadusi.
Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt
z pracą domową i mówi:
- Znów niedostateczny!
- Biedny tata… – odpowiada na to Jaś.
Wpada Jaś do restauracji i woła:
- Podwójne kopytka proszę!
- Z podkowami czy bez? – pyta kelnerka.
Na lekcji przyrody nauczyciel pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują,
gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!
Dziewczynka widzi w parku trojaczki.
Po chwili biegnie do mamy, wołając:
- Mamo, mamo, zgadnij, co widziałam?
Mama:
- Nie wiem.
Dziewczynka na to:
- Bliźniaki i zapasówkę.
- Tato, czy wiesz, który pociąg
ma największe opóźnienie?
- Nie mam pojęcia!
- Ten, który obiecałeś mi na gwiazdkę
w zeszłym roku.
Syn pyta ojca:
- Tato, czy maliny są w czarne kropki
i chodzą?
- Nie, synku, dlaczego pytasz?
- O kurcze, znowu zjadłem biedronkę.
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W SKRÓCIE…
Nasza Szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, którą dwa
lata temu zainicjował Pan Prezydent Bronisław Komorowski. Ma ona na celu
popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury,
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W sobotę
6 września w całej Polsce odbywało się czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W Naszej
Szkole akcja miała miejsce 10 września. W czasie zajęć z wychowawcą uczniowie wysłuchali
fragmentu opisującego pojedynek Wołodyjowskiego z Kmicicem.
Odpowiedzieliśmy na apel Instytutu Pamięci Narodowej oraz Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej i zorganizowaliśmy obchody 75. rocznicy powstania
Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy”.
We wszystkich klasach odczytany został z tej okazji specjalny komunikat, a na szkolnym
korytarzu przygotowana została tematyczna ekspozycja. Dzień Polskiego Państwa
Podziemnego jest świętem państwowym obchodzonym co roku 27 września. Uchwalone
zostało ono 11 września 1998 r. przez Sejm RP.
24 września podczas zajęć z wychowawcą w szkolnej auli przeprowadzony został
kolejny apel porządkowy. Pani Monika Korowaj przedstawiła nowy Samorząd
Uczniowski. Przypominamy, że jego przewodniczącą została Oliwia Ciecierska (6c),
na jej zastępcę wybrano Kamila Kuśmierczyka (5a), natomiast funkcję sekretarza powierzono
Miłoszowi Kluzikowi (5c). Podczas spotkania uczniowie klasy 5a pod opieką Pani Bogumiły
Szczerbowskiej zaprezentowali scenki dotyczące zasad dobrego wychowania. Tym razem
mowa była o regułach obowiązujących przy powitaniu, o ważnych słowach „proszę”
i „dziękuję” oraz o konieczności korzystania z chusteczek higienicznych.
8 października w szkolnej auli odbyło się spotkanie z absolwentkami Naszej Szkoły.
Natalia Rusin oraz Patrycja Zarzecka odpowiedziały na nasze zaproszenie
i postanowiły podzielić się własnym doświadczeniem. Opowiedziały o swoich
wspomnieniach ze szkoły podstawowej, udzieliły przydatnych rad swoim młodszym kolegom
i koleżankom, zachęciły do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. Opowiedziały również
o szkole, w której aktualnie pobierają naukę. Uczniowie mieli mnóstwo pytań do naszych
gości i z uwagą słuchali wyczerpujących odpowiedzi. Dziękujemy Natalii i Patrycji za to
niezwykłe spotkanie, które poprowadziła Pani Teresa Lewandowska. Z kolei uczniowie
szóstych klas podczas zajęć z wychowawcą rozwiązywali test kompetencji zawodowych. Jest
to jedno z zadań Szkolnego Programu Profilaktyki. Najpierw odpowiedzieli oni na prawie
60 pytań dotyczących ich osobowości oraz zainteresowań, a następnie mogli sprawdzić,
do wykonywania jakiego zawodu mają predyspozycje.
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