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Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Echa
Szkoły”! Tym razem tematem przewodnim wydania
naszego dwumiesięcznika uczyniliśmy święta Bożego
Narodzenia. W grudniu w Naszej Szkole działo się
naprawdę wiele. Jeśli chcecie sobie wszystko
dokładnie przypomnieć, przeczytajcie artykuł
ze strony 3. Oprócz tego jak zwykle przygotowaliśmy
dla Was wiele interesujących tekstów, dzięki którym
– po pierwsze – poszerzycie swoją wiedzę i po drugie
- „rozerwiecie się”. Dzięki naszej gazetce
przypomnicie sobie, jakie uroczystości szkolne
zorganizowane
zostały
w
ostatnich
dwóch
miesiącach! Zapraszamy wszystkich do lektury
naszego czasopisma!
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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!
Ogłoszono wyniki Międzyszkolnego
Konkursu Fotograficznego „Wapienickie
lasy w obiektywie” zorganizowanego
przez
Stowarzyszenie
Mieszkańców
Wapienicy oraz Nadleśnictwo Bielsko. Miło
nam zakomunikować, że uczniowie Naszej
Szkoły osiągnęli w nim znaczące sukcesy!
II miejsce w tej rywalizacji zajęła Julia
Rogalska, natomiast III miejsce wywalczyła
Izabela Kruczek. Wyróżniono ponadto
fotografie Julity
Nizio
oraz
Piotra
Walickiego.
Serdecznie
gratulujemy!
Na uwagę zasługuje fakt, że uroczystość
znakomicie poprowadziła uczennica klasy
5b – Zuzanna Czajka! Spotkanie swoim
występem
uświetnił
również
zespół
śpiewaczy „Marianki”. Podczas wieczoru
goście mogli obejrzeć wystawę wszystkich
prac. Napłynęło ich na konkurs aż 59!
Za nami Szkolny Turniej Tenisa
Stołowego.
Wzięło
w
nim
udział
czternaścioro uczniów Naszej Szkoły. Walka
o
podium była wyjątkowo
zacięta
i do końca ważyły się losy zwycięstwa
w zawodach. Jednak I miejsce zasłużenie
wywalczył Michał Polak, na II znalazł się
Adrian Ciupa, natomiast na III uplasował się
Krystian Rycak. Serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sportowych sukcesów!
22 listopada 2014 roku reprezentacja
dziewcząt w składzie: Zuzanna Juchnik,
Zofia Juchnik, Karolina Słonka, Zuzanna
Hendzel, Nikola Sarga, Nikola Koropecka,
Wiktoria Świeńczyk, Wiktoria Przybyła,
Zuzanna
Czajka,
Klara
Gnatowsky,
Marcelina Duda, Martyna Dębowska,
Karolina Wojewoda, Martyna Niesyt,
Karolina Kapała rozegrały mecz w piłkę
koszykową ze Szkołą Podstawową nr 25.
Mecz zakończył się wynikiem 29:2
dla Naszej Szkoły. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Z radością przekazujemy kolejną
informację
o
sukcesach
sportowych
uczniów Naszej Szkoły! 6 grudnia 2014 roku
reprezentacja
dziewcząt
Szkoły
Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej
rozegrała mecz piłki koszykowej z drużyną
Społecznej Szkoły Podstawowej KTK. Mecz
zakończył się zwycięstwem naszego zespołu
– 26:2. Serdecznie gratulujemy wszystkim
zawodniczkom oraz trenerowi drużyny Pani Aldonie Słonce! Zawody odbyły się
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
zorganizowanych przez Miejski Zarząd
Oświaty w Bielsku-Białej.
Śpieszymy z kolejną znakomitą
wiadomością! Otóż Mateusz Maciejewski –
uczeń klasy 6a – zajął I miejsce
w międzyszkolnym konkursie na hasło
reklamowe dotyczące tematu „Posprzątaj
po swoim pupilu” zorganizowanym przez
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych
Zwierząt w Bielsku-Białej w ramach
projektu:
Edukacja
mieszkańców
w zakresie ochrony zwierząt „Nie zapomnij
o mnie”.
Od dawna wiadomo, że wśród
uczniów
Naszej
Szkoły
są
osoby
utalentowane literacko. Jedną z nich jest
uczennica klasy 4a – Małgorzata Grzanka,
która zajęła III miejsce w Międzyszkolnym
Konkursie
Literacko
Plastycznym
pod hasłem: „Wspomnienie o Irenie
Sendlerowej” zorganizowanym przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących
im. Armii
Krajowej
w
Bielsku-Białej.
Konkurs
adresowany
był
do
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej
oraz okolicznych powiatów. Uczennicę
do konkursu przygotował Pan Grzegorz
Wójtowicz.
Serdecznie
gratulujemy
wielkiego sukcesu!
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ZA NAMI ŚWIĘTA!
Świętom Bożego Narodzenia w Naszej Szkole co roku towarzyszy szereg
uroczystości. Niektóre z nich na stałe wpisały się w tradycję SP 32, a inne są świeżymi
pomysłami Samorządu Uczniowskiego. W tym miejscu publikujemy tekst, dzięki któremu
przypomnicie sobie najważniejsze wydarzenia grudnia związane ze świątecznym czasem.

5 grudnia w szkolnej auli odbył się
mikołajkowy konkurs „Jeden z Dziesięciu”
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.
Przedstawiciele każdego zespołu klasowego
odpowiadali na pytania przygotowane
uprzednio przez uczniów Naszej Szkoły.
Wśród czwartoklasistów najszerszą wiedzą
wykazał się Franciszek Ślusarczyk, wśród
uczniów piątych klas wygrał Patryk Pisarek,
a wśród uczniów szóstych klas zwyciężył
Paweł Kruczek. Serdecznie gratulujemy
laureatom oraz wszystkim uczestnikom
konkursu. Zostali oni nagrodzeni słodkimi
upominkami. Po zaciętej rywalizacji
na
wszystkich
czekała
mikołajkowa
dyskoteka.
Z kolei wieczór 5 grudnia w Naszej
Szkole okazał się magiczny. Święty Mikołaj
przybył do nas, aby wręczyć podarunki
grzecznym dzieciom, ale zanim uczniowie
otrzymali upominki, głos zabrała Pani
Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk,
która serdecznie podziękowała wszystkim,
bez których zorganizowanie uroczystości
byłoby niemożliwe. Dzięki ludziom dobrego
serca udało się zgromadzić ponad 1200 zł,
za które zakupione zostały prezenty
dla dzieci. 800 zł to wsparcie ze strony
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 32,

natomiast 400 zł to zasługa rodziców.
Potem wszyscy goście mogli obejrzeć część
artystyczną przygotowaną przez uczniów
pod opieką Pani Iwony Nowak. Gra aktorów
oraz pięknie wykonane pastorałki zrobiły
na
wszystkich
ogromne
wrażenie.
Spodobała się również urokliwa dekoracja.
Następnie na scenie pojawił się już sam
św. Mikołaj, który zapraszał do siebie dzieci
i wręczał im paczki.
W czwartek (18 grudnia) na szkolnym
korytarzu wywieszone zostały plakaty
z choinkami do ozdobienia. Każda klasa
była odpowiedzialna za udekorowanie
jednego drzewka. W ruch poszły kredki,
flamastry, bibuła oraz papier kolorowy.
Pomysły uczniów Naszej Szkoły były
naprawdę
oryginalne.
Swoją
pracę
plastyczną
stworzyły
również
Panie
Dyrektor,
nauczyciele
oraz
dzieci
ze świetlicy. Klasa 6b wraz z wychowawcą Panią Ewą Szering - najciekawiej ozdobiła
swoją choinkę. Nagrodą w rywalizacji był
dyplom uznania oraz słodki upominek.
Pomysł
dekorowania
drzewek
jest
inicjatywą
Samorządu
Uczniowskiego.
Zapraszamy do fotogalerii na szkolnej
stronie
internetowej,
w
której
to
opublikowaliśmy zdjęcia wszystkich prac
plastycznych.
Piątek był to ostatni dzień nauki
szkolnej przed zimową przerwą świąteczną.
Tego dnia uczniowie Naszej Szkoły
pod
opieką
swoich
wychowawców
przygotowali
klasowe
wigilie.
Było
śpiewanie kolęd i pastorałek, wspólne
łamanie się opłatkiem, wręczanie sobie
prezentów oraz noworoczne wróżby.
W szkolnej auli tego dnia uczniowie
pod opieką Pani Iwony Nowak wystawili
piękne przedstawienie, które wprowadziło
wszystkich w świąteczny nastrój.
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RUSZYŁA LIGA FUTSALU!
We wtorek (25 listopada 2014 r.) ruszyła Liga Futsalu dla uczniów klas czwartych,
piątych i szóstych o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej nr 32. Pierwsze mecze zaplanowano
już na 25 listopada. Z kolei zakończenie zawodów miało miejsce 16 grudnia 2014 r.
Zakończyły się rozgrywki w ramach Ligi Futsalu klas czwartych (chłopcy). Po raz kolejny
chłopcy udowodnili, że potrafią dostarczyć wielkich sportowych emocji. W rezultacie
I miejsce zajęła klasa 4d (20:6), na drugim miejscu uplasowała się klasa 4a (9:14), III miejsce
przypadło klasie 4c (8:10), natomiast na IV miejscu sklasyfikowana została klasa 4b (6:13).
Bramki strzelili: Maciej Dębski (4d) – 12 bramek, Kacper Kuśmierczyk (4c) – 7 bramek,
Sebastian Kliszcz (4d) – 6 bramek. Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom!
Przedstawiamy również wyniki rozgrywek klas piątych. Ponownie zawody dostarczyły
wielu emocji i do ostatniej chwili trzymały w napięciu. I miejsce zajęła klasa 5b (12:7),
na II miejscu uplasowała się klasa 5d (10:8), III miejsce przypadło klasie 5a (12:12), natomiast
na IV miejscu znalazła się klasa 5c (7:14). Bramki strzelili: Patryk Marszałek (5b) – 12, Dawid
Brzeźniak (5d) – 9, Jakub Kuś (5a) – 6, Dominik Lelito (5c) – 6, Mateusz Wytulany (5a) – 3,
Patryk Pisarek (5a) – 2, Kamil Kuśmierczyk (5a) – 1, Olaf Wójcik (5c) – 1 oraz Nikodem
Czarnuszka (5d) – 1.
Zakończyły się także rozgrywki w ramach Ligi Futsalu klas szóstych (chłopcy). Trzeba
przyznać, że rywalizacja poszczególnych drużyn była imponująca. Po zaciętych meczach
i wielu zwrotach akcji I miejsce zajęła klasa 6c (17:10), na II miejscu uplasowała się klasa 6a
(14:12), natomiast III miejsce przypadło klasie 6b (8:17). Bramki strzelili: Daniel Bułaś (6c) –
14, Krystian Rycak (6a) – 8, Mateusz Terkiewicz (6b) – 7, Krzysztof Herman (6a) – 4, Grzegorz
Satława (6a) – 2, Sebastian Bieniek – 1 (6b), Jakub Burzec (6c) – 1 oraz Krystian Guzek – 1 (6c).
Serdecznie gratulujemy wszystkim szóstoklasistom zaangażowanym w zawody.

ŚWIAT SŁOWEM MALOWANY
12 grudnia w Naszej Szkole odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu
recytatorskiego „Świat słowem malowany”.
Wśród uczniów czwartych klas
I miejsce zajęła Małgorzata Grzanka (4a),
II
miejsce
przypadło
Franciszkowi
Ślusarczykowi (4b), a na III miejscu znalazł
się Bartosz Budzyn (4b). Wśród uczniów
piątych klas na I miejscu uplasowała się
Zuzanna Czajka (5b), II miejsce jury
przyznało Marcelinie Pietrzykowskiej (5c),
na III miejscu znalazła się Emilia Kasińska
(5b). Wśród uczniów szóstych klas I miejsce
zajął Paweł Kruczek (6c), a II miejsce
przypadło Markowi Barcikowi (6b). Konkurs
przygotowała i poprowadziła Pani Anna

Reglińska-Suchy. Serdecznie gratulujemy
wszystkim
laureatom!
Zapraszamy
do udziału w kolejnej edycji!

ECHO SZKOŁY

NR 54

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
25 listopada 2014 roku w szkolnej auli odbyła się dyskoteka andrzejkowa
dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych zorganizowana przez Samorząd Uczniowski
pod opieką Pani Moniki Korowaj.
Miejsce wspólnej zabawy wyglądało
imponująco - wszędzie rozwieszone zostały
serpentyny
i
dziesiątki
kolorowych
balonów. Na początku imprezy Pani Monika
Korowaj
zapoznała
wszystkich
uczniów z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa, a potem z głośników
popłynęła już muzyka i można było się
oddać radosnym pląsom. Całą dyskotekę

poprowadzili uczniowie klasy 5c - Miłosz
Kluzik i Dominik Lelito, którzy przygotowali
muzykę i odczytywali przez mikrofon
specjalne dedykacje. Wszyscy świetnie się
bawili i tylko szkoda, że te dwie godziny
upłynęły tak szybko. Już teraz zapraszamy
na kolejną dyskotekę - tym razem
karnawałową!

PRÓBNY SPRAWDZIAN
17 grudnia 2014 roku uczniowie szóstych klas przystąpili do próbnego Sprawdzianu
w szóstej klasie. Uczniowie oprócz części humanistycznej i matematycznej po raz
pierwszy rozwiązywali arkusz z języków obcych.
Szóstoklasiści,
którzy
przystąpią
do sprawdzianu wiosną 2015 roku,
są bowiem pierwszym rocznikiem zdającym
go w nowej formule. Udział szkół
w próbnym sprawdzianie był dobrowolny.
Centralna Komisja Egzaminacyjna zalecała
jednak, by szkoły przeprowadziły go
w warunkach zbliżonych do obowiązujących
podczas
właściwego
egzaminu,
np. by rozpoczął się o godzinie 9.00.
Arkusze
sprawdzianu
rozwiązane
przez uczniów sprawdzą nauczyciele z ich
szkoły
na
podstawie
szczegółowych

rozwiązań oraz schematów oceniania, które
zostaną przekazane wszystkim szkołom
przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
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RUCH INACZEJ!
W Naszej Szkole ruszyły zajęcia w ramach kółka „Ruch inaczej”. Podczas nich
dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe i przekonać się, że ruch
to nie tylko zdrowie, ale i znakomita rozrywka!
I tak 17 października został
zorganizowany wyjazd na kręgielnię. Jego
celem
była
integracja
uczniów
oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami
gry w kręgle.
Natomiast 14 listopada członkowie
koła byli na mini siłowni na świeżym
powietrzu. Celem wyjścia było zapoznanie
dzieci z zasadami korzystania z urządzeń
do rekreacji ruchowej, a także aktywnego
spędzania wolnego czasu.
28 listopada 2014 roku, w ramach
zajęć „Ruch inaczej”, uczniowie Naszej
Szkoły pod opieką Pani Aldony Słonki
uczestniczyli w zajęciach szkoły tańca
South Motion. Na tej lekcji dziewczynki
poznały
podstawowe
kroki
jazzowe
oraz razem z instruktorką Panią Eweliną
Tomiczak
opracowały
krótki
układ
taneczno-ruchowy. Była to dla wszystkich

świetna zabawa i okazja, aby poznać ten
popularny styl taneczny. Uczestnicy zajęć
byli bardzo zadowoleni i kto wie, może
w Naszej Szkole narodził się właśnie nowy
taneczny talent…?

O NIEPODLEGŁOŚCI
5 listopada 2014 roku w auli Naszej Szkoły odbyła się akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości, które co roku przypada 11 listopada.
Uroczystość
ta
rozpoczęła
się
od wprowadzenia pocztu sztandarowego
oraz odśpiewania hymnu państwowego.
Potem na scenie pojawili się uczniowie
klasy 6c, którzy pod kierunkiem Pani Anny
Reglińskiej-Suchy oraz Pani Iwony Nowak
przygotowali
wiersze
oraz
pieśni
patriotyczne. Wszyscy podkreślili rangę
tego dnia, zakładając odświętny strój
oraz przypinając biało-czerwone kotyliony.
W salach i na korytarzu przygotowane
zostały tematyczne gazetki ścienne. Z kolei
10 i 11 listopada 2014 r. w Bielsku-Białej
odbyły się obchody 96. rocznicy Odzyskania
Niepodległości.
Główne
uroczystości

poprzedziło złożenie wiązanek kwiatów
w miejscach pamięci na terenie miasta
przez
przedstawicieli
samorządu,
organizacji kombatanckich oraz służb
mundurowych. Na ten dzień w Bielskim
Centrum
Kultury
o
godz.
18.00
zaplanowano również Koncert Patriotyczny.
Ponadto
11
listopada
w
Kościele
p.w. św. Maksymiliana Kolbego odbyła się
Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie
jej uczestnicy przeszli na Cmentarz Wojska
Polskiego przy ul. Saperów, gdzie miał
miejsce Apel Poległych. W uroczystościach
uczestniczyła reprezentacja Naszej Szkoły
pod opieką Pani Anny Reglińskiej-Suchy.
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JUNIOR
SPECJALNY DODATEK DLA UCZNIÓW KLAS I - III

MALI CZYTELNICY!
Informujemy, że uczniowie pierwszych klas dołączyli do grona
czytelników szkolnej biblioteki. Każda klasa odwiedziła to miejsce
wraz ze swoją wychowawczynią.
Dzieci poznały takie pojęcia
związane
z
biblioteką,
jak:
księgozbiór, lektury, wypożyczalnia,
czytelnia. Mogły też samodzielnie
sprawdzić, jakie książki znajdują się
w bibliotece i obejrzeć wystawkę
przygotowaną przez bibliotekarza.

Dowiedziały się też, jak należy
zachowywać
się
w
bibliotece.
Na koniec spotkania każde dziecko
wypożyczyło wybraną przez siebie
książkę i otrzymało upominek –
piękną zakładkę do książki.

ZAGADKA
Pełno w niej jest znaczków
niby ziaren maczku.
Czasem bywa gruba,
a czasem znów cienka,
uczy się z niej Kuba,
uczy się Jagienka.
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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. Zgniatanie papieru
Jeden z graczy wyciąga rękę, a drugi kładzie mu na dłoni arkusz gazety. Należy
zgnieść papier w małą kuleczkę, nie pomagając sobie drugą dłonią. Gracze
muszą sobie nawzajem mierzyć czas, aby na koniec zabawy móc porównać
wyniki. Nie jesteście zadowoleni z osiągniętego wyniku? To spróbujcie jeszcze
raz!
2. Pudełkowa piłka
Do tej zabawy potrzebny będzie kartonik po jajkach. Najpierw trzeba jednak
oderwać wieczko i włożyć do dołka kuleczkę waty. Należy tak podrzucać
pudełkiem, aby kuleczka podskoczyła o jeden dołek w dół, potem w lewo,
potem znowu w dół i tak dalej aż na sam dół. Tylko nie oszukujcie! Nie wolno
wam opuścić ani jednego dołka.
3. Pełna poduszka
Mama, tata lub inna osoba potajemnie wkłada do poszewki poduszki jakiś
przedmiot, np. maskotkę, szczoteczkę. Dziecko wkłada rękę do poszewki
i próbuje odgadnąć, co trzyma w ręku. Może poprosić o wskazówkę, np. „Czy to
jest żółte?”, „Czy ma kółka?”.
4. Imiona
Każdy gracz zapisuje na kartce pierwsze trzy litery swojego imienia, np. Bartek
musi zapisać literki: B, A, R. Po uruchomieniu stopera odliczającego trzy minuty
każdy musi zapisać na kartce jak najwięcej wyrazów zawierających te trzy
litery. Kolejność liter nie ma znaczenia. Przykład: B, A, R – bar, broda, branie,
arab, krab itp.

ECHO SZKOŁY

NR 54

NASZA ULUBIONA PISARKA!
14 listopada przypadała 107 rocznica urodzin Astrid Lindgren, znanej
na całym świecie szwedzkiej autorki książek dla dzieci.

Pisarka dorastała w małym
miasteczku Vimmerby (w regionie
Smalandia). Jej dzieciństwo było
pełne miłości i zabawy. Nauka
nie sprawiała Astrid problemów.
Gdy miała 19 lat, wyjechała
do Sztokholmu i uczęszczała na kursy

maszynopisania. Astrid miała dwoje
dzieci - syna Larsa i córeczkę Karin.
Pewnego zimowego dnia chora
na zapalenie płuc siedmioletnia Karin
poprosiła mamę: „Opowiedz mi
o Pippi Pończoszance!”. Wymyśliła
imię właśnie w tej sekundzie.
I Astrid, siedząc na brzegu łóżka,
zaczęła opowiadać niedorzeczne
historie, jedna po drugiej.
W 1945 r. pewne wydawnictwo
rozpisało
konkurs
na
książkę
dla dzieci w wieku 6 – 10 lat. I Astrid
Lindgren zgłosiła przerobioną wersję
„Pippi” oraz pierwszą opowieść
o dzieciach z Bullerbyn. „Pippi
Pończoszanka”
wygrała.
„Dzieci
z Bullerbyn” nie otrzymały nagrody,
ale
wydawnictwo
przyjęło
je
do wydania. Wkrótce powstały inne
powieści. Astrid stała się znaną
pisarką. Jej dzieła można przeczytać
w 86 językach. Za granicą sprzedano
niewyobrażalną
liczbę
blisko
80 milionów egzemplarzy jej książek.
Astrid
Lindgren
zmarła
w Sztokholmie w 2002 r. w wieku
94 lat.
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WSPOMNIENIE JESIENI
W tym numerze „Echa Szkoły” prezentujemy prace uczniów, w których
bawią się oni słowem. Zwróćcie uwagę na pierwsze literki w poszczególnych
linijkach… Czy Wam udałaby się ta trudna sztuka? Spróbujcie sami!
Zachęcamy do poetyckiej zabawy!
Połamał gałęzie wiatr.
A za chwilę będzie śnieg!
Źródło zamarzło już.
Do nieba wznoszą się liście.
Zwierzęta gromadzą oczywiście.
Idą już zimne dni.
Ech, jaka piękna ta jesień.
Ranki chłodne nam niesie.
Niesie szarą niepogodę.
Idzie mroźna zima.
Krótkie są dni…

Między liśćmi chowa się jeż
I dużo biedronek też.
Ej, jak dużo zwierząt tutaj śpi.
Są tutaj różne ssaki
I przylatujące ptaki.
Ą…………………
Cały czas chciałbym tu być.
Ech, jak pięknie tu żyć…
Autorzy:
Szymon Nowak,
Dawid Niesyt

Autorzy:
Krystian Loranc,
Hubert Tyrna
Wrzosów zakwitły kwiaty.
Rano zimne są światy.
Za pasem jest już zima.
Ech, jak kolorowo jest tu.
Szaliki czekają znów w szafie
I kurtki czekają też.
Ej, jesieni, odejdź już…
Ń…………………
Autorzy:
Maciej Ząbkowski,
Bartłomiej Pietrzykowski

Wolniejsze stają się dni.
Razem możemy więcej.
Zima nie zrobi nam nic.
Ech, już niedługo będzie pięknie.
Szpaki odleciały do ciepłych krajów
I wszędzie pełno żołędzi i kasztanów.
Ej, zimo, zawitaj do nas znów.
Ń…………………
Autorzy:
Martyna Rajda,
Maria Szcześniak

Liście spadają z drzew
I lisy zmieniają futro.
Słońce listopada mrozy zapowiada.
Tosia dobrze o tym wie.
Opowiada bajki o jesieni.
Patrzy, jak świat znowu się zmieni.
A teraz pada śnieg z deszczem.
Dni będą krótsze jeszcze…
Autor:
Daria Wasilkowska
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… I POEZJA GOTOWA
Alicja Ryrych
TAM, GDZIE…

Maja Jeleśniańska
ZAPROSZENIE

Tam, gdzie zbierają grzyby górale,
tam, gdzie góralki szyją ciepłe szale,
dziewczynki nawlekają czerwone korale,
a chłopcy zbierają jagody stale.

W naszym kraju jest gór wiele,
lecz słuchajcie, Przyjaciele!
Gdy nastanie sroga zima,
to tu zjeżdża się rodzina!

Tam, gdzie górale na zimę rąbią drzewa,
bo tu – w górach – po prostu tak trzeba,
góralka nieraz ciasto upiecze
i nitkę na igłę nawlecze.

Bo tu szczytów jest bez liku,
ale strzeżcie się też wilków!
Zbyt dużo ich tu nie ma,
choć włóczą się od niechcenia.
A wracając do rodziny,
to u nas nie brak śniegowej pierzyny!
Zimą możesz zdobywać góry i górki,
na przykład wejść na wierzchołek Magurki.

Tam każdy mieszkaniec wie,
że w Beskidach mieszkać się chce!

I teraz już – srogą zimą
– żadne szczyty Was nie ominą!
Emilia Kasińska
WILK W BESKIDACH
Gdy zobaczysz Beskid Mały,
coś wyłoni się zza skały…
Ty uciekniesz? Bo ja nie!
Mało osób o tym wie!
Lecz to nie jest potwór zły,
choć Ty mówisz:
„ma takie oczy, a takie kły!”.
A Ty?
Ty jesteś doskonały?
Gdyby tu wilki były,
to by przez Ciebie płakały.
Ja je kocham ponad życie,
choć i tak mi nie uwierzycie…
Nie traktuję go jak pupilka,
ale jak prawdziwego wilka.
Gdy do księżyca w Beskidach zawyje,
to ze mnie cały smutek wnet zmyje.
One kochają wyć do księżyca
i nieważne czy wilk, czy wilczyca.
Już się kończy moja mowa,
lecz Ty nie mów o nich złego słowa!

Maria Nitsch
PIOSENKA O BESKIDZIE
Gdy usłyszysz skoczną nutę,
wnet poruszysz prawym butem,
potem wszyscy zaśpiewamy
pieśni, które dobrze znamy.
Ref.: Ile razy kogut pieje,
tyle Beskid się zaśmieje
i zatańczy z małą górką,
pobujają się pod chmurką.
Beskid Mały jest tak duży,
że nie mieści się w kałuży,
więc zaśpiewaj jeszcze raz
tę piosenkę – póki czas!
Ref.: Ile razy kogut pieje,
tyle Beskid się zaśmieje
i zatańczy z małą górką,
pobujają się pod chmurką.
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WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ
Na nasze pytania odpowiada Oliwia Ciecierska – Przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego. Przeczytajcie, co nasza rozmówczyni powiedziała o Naszej Szkole, swoich
zainteresowaniach oraz planach na przyszłość. Zapraszamy do lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Kim jest Oliwia Ciecierska?
Opowiedz nam krótko o sobie.
OLIWIA CIECIERSKA: Jestem uczennicą klasy
6c. Bardzo lubię taniec i sport, a także
szkicowanie oraz malowanie. Często okazuję
pomoc znajomym i przyjaciołom oraz cieszę
się z sukcesów innych osób.
„ECHO SZKOŁY”: Dlaczego zdecydowałaś się
startować w wyborach do Samorządu
Uczniowskiego? Czy ktoś Cię do tego zachęcił?
OLIWIA CIECIERSKA: Zdecydowałam się
wystartować w wyborach do Samorządu
Uczniowskiego, ponieważ chciałam wiedzieć,
jaka to jest odpowiedzialność. Chciałam już
wystartować, kiedy byłam w piątej klasie,
ale bałam się odrzucenia. W szóstej klasie te
obawy zniknęły, ponieważ zna mnie wiele osób
i myślę, że tyle samo mnie lubi. Wiedziałam
również, że to ostatni rok nauki w szkole
podstawowej, dlatego to ostatnia szansa,
by coś zmienić w szkole oraz w swoim życiu.
„ECHO SZKOŁY”: Co chciałabyś powiedzieć
osobom, które na Ciebie głosowały?
OLIWIA CIECIERSKA: Na pewno chciałabym im podziękować, ponieważ bez ich pomocy
nie miałabym szans na realizację swoich planów. Te głosy pomogły mi w odnalezieniu swojej
drogi w szkole. Czuję się teraz pewna siebie.
„ECHO SZKOŁY”: Co najbardziej podoba Ci się w Naszej Szkole, a co chciałabyś zmienić
i dlaczego?
OLIWIA CIECIERSKA: W Naszej Szkole bardzo podoba mi się stosunek nauczycieli wobec
uczniów. Jestem wdzięczna, że w szkole są szafki – to jest duży plus SP 32. Podoba mi się
również sala komputerowa, w której na każdym biurku znajduje się komputer. W Naszej
Szkole obowiązuje nas „strefa ciszy” na pierwszym piętrze, lecz rezultatów nie widać.
Chciałabym to zmienić. Dodatkowo zorganizowałabym więcej dyskotek szkolnych, bo – jak
widać – uczniowie uwielbiają się bawić. Moim zdaniem w Naszej Szkole brakuje owoców,
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które każdy uczeń starszych klas otrzymywałby codziennie. Chciałabym także, aby był
automat ze zdrową żywnością i wodą mineralną. Uczniowie pytają mnie, dlaczego niektóre
punkty planu przedwyborczego nie zostały jeszcze zrealizowane. Odpowiedź jest oczywista –
niektóre z nich mogą zostać przyjęte z biegiem czasu, a niektóre niestety w ogóle.
„ECHO SZKOŁY”: Jak spędzasz wolny czas?
OLIWIA CIECIERSKA: Wolny czas spędzam zazwyczaj z przyjaciółmi. Oczywiście jest to
chwila, kiedy mogę odpocząć. Ze swojej strony zachęcam Was, aby w sobotę czy niedzielę
trochę się pouczyć, aby później nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.
„ECHO SZKOŁY”: Jaka jest Twoja ulubiona dyscyplina sportowa?
OLIWIA CIECIERSKA: Trudno powiedzieć, jaka jest moja ulubiona dyscyplina sportowa. Jeśli
chodzi o oglądanie programu telewizyjnego, to wybrałabym skoki oraz biegi narciarskie. Jeśli
chodzi o aktywne spędzanie wolnego czasu, to byłaby to piłka nożna, koszykówka, taniec,
jazda na rowerze, rolkach i nartach.
„ECHO SZKOŁY”: Tak samo jak wszystkich szóstoklasistów – w kwietniu czeka Cię ważny
egzamin, a po nim – wybór nowej szkoły. Czy już wiesz, gdzie chciałabyś kontynuować naukę?
OLIWIA CIECIERSKA: Jeszcze się zastanawiam, które gimnazjum wybrać, ale prawdopodobnie
wybiorę Gimnazjum nr 15 – ze względu na jego lokalizację. Mam niedaleko i niektórych
uczniów znam doskonale, a oni chwalą tę szkołę.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę.
OLIWIA CIECIERSKA: Bardzo dziękuję, że mogłam odpowiedzieć na interesujące pytania. Mam
nadzieję, że do końca roku szkolnego będę godnie wypełniać obowiązki Przewodniczącej
Samorządu Uczniowskiego.
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STREFA ROZRYWKI
- Nasza nauczycielka mówi sama
do siebie. Czy wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!
Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi
nauczyciel. - To kwas siarkowy...
Nauczyciel napisał w dzienniczku
uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła
dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!
Lekcja w szkole w czasach paleozoiku.
Nauczycielka wykuwa na kamiennej
tablicy pytanie: Ile to jest 2+2?
Wzywa do odpowiedzi Jasia.
Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się.
Nagle słychać straszny huk i unoszą się
tumany kurzu. Nauczycielka
pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!
- Jasiu! Umyj ręce przed wyjściem
do szkoły!
- Dlaczego? Przecież nie będę się zgłaszać!
Jaś spóźnił się do szkoły, nauczycielka
pyta go:
- Dlaczego spóźniłeś się do szkoły?
- Bo ja, proszę pani, myłem uszy,
ale to się więcej nie powtórzy.
Spotykają się dwaj absolwenci szkoły
teatralnej.
- Gdzie teraz grasz?
- Od roku gram goryla.
- W teatrzyku dla dzieci?
- Nie, w kantorze wymiany walut.

- Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do szkoły?
- Bo pewnej pani zginęło 100 zł.
- I co? Pomagałeś szukać?
- Nie!!! Stałem na banknocie i czekałem,
aż odejdzie!!!
- Dlaczego ciągle spóźniasz się
do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy,
gdy ja śpię.
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem
w szkole, też szukaliśmy wspólnego
mianownika! Że też nikt go do tej pory
nie znalazł...
Nauczyciel na lekcji chemii omawia
doświadczenie:
- A teraz patrzcie, jak ten niebieski płyn
zazieleni się na czerwono...
Jadą samochodem informatyk, mechanik
i chemik. Nagle staje im auto i mechanik
powiada:
- Coś z silnikiem!
Chemik na to:
- Paliwo jest złej jakości.
Informatyk:
- Wsiądźmy i wysiądźmy… Może to coś da...
Na lekcji matematyki nauczyciel
rozwiązuje równanie z jedną niewiadomą.
Zapisuje niemal całą tablicę, a na koniec
odwraca się do dzieci i mówi:
- No i co? Teraz już wiemy, że „x” równa
się zero.
- To straszne - załamuje ręce Zosia. Tyle
liczenia na nic!
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Jaś chwali się koleżance:
- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga
takiego jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych
pstrągów!
Lekcja języka polskiego. Pani pyta:
- Kaziu, kiedy używamy wielkich liter?
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.
Nauczyciel opowiada klasie o małpach.
Dostrzega, że mała Zuzia nie słucha.
Zwraca więc jej uwagę:
- Zuziu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie,
bo nie będziesz wiedziała, jak wygląda
małpa!
Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo
nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani!
Przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie
i poświeceniu domu zwrócił się do małej
dziewczynki:
- Umiesz się żegnać, dziecko?
- Umiem. Do widzenia.
Mama pyta Jasia:
- Czy zmieniłeś już rybkom wodę
w akwarium?
- Po co? One jeszcze tej nie wypiły.
Aby lepiej objaśnić omawiany problem,
nauczyciel posłużył się przykładem:
- Gdybym stanął na głowie, krew,
jak wiecie, spłynęłaby do niej i zrobiłbym
się czerwony na twarzy.
- Tak - odpowiada klasa.
- Więc dlaczego, gdy stoję w pozycji
normalnej, krew nie spływa z głowy
do stóp?
Jeden z uczniów odpowiedział:
- Ponieważ pana stopy nie są puste.
Podczas świąt Jaś woła do mamy:
- Mamo, mamo, choinka się pali!
- Nie mówi się „pali”, tylko „świeci”
- poucza go mama.
- Mamo, mamo, firanki też się świecą!
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Nauczycielka plastyki zadaje uczniom
narysowanie rzeki i wędkarza. Pod koniec
lekcji nauczycielka, sprawdzając prace
uczniów, pyta Jasia:
- A ty dlaczego nie narysowałeś wędkarza?
- Bo w rzece, którą narysowałem, łowienie
ryb jest zabronione!
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe:
- Otwórzcie zeszyty... Kasiu,
kiedy ty odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego tej pracy domowej
nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
Mała dziewczynka stoi na ulicy i płacze.
Ludzie ją pytają:
- Dlaczego płaczesz?
- Bo się zgubiłam!
- A jak się nazywasz?
- Nie wiem...
- A znasz swój adres?
- Tak: www.basia.pl.
Jaś mówi do mamy:
- Mamo, to jest Kazio! Przyjrzyj mu się
uważnie!
- Dlaczego?
- Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja!
- Jasiu, jaka to część mowy - „małpa”?
- Jest to czas przeszły od rzeczownika
człowiek.
Jaś na lekcji polskiego odmienia rzeczownik
„kot” przez przypadki:
- Mianownik - kot.
Dopełniacz – kota.
Celownik – kotu.
Biernik – kota.
Narzędnik - z kotem.
Miejscownik – o kocie.
Wołacz – kici, kici!
Rozmawiają dwaj koloniści:
- Ty, skąd masz tyle forsy?
- Z pisania.
- Oooo, a co piszesz?
- Listy do rodziców z prośbą o pieniądze.
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W SKRÓCIE…
Z radością informujemy, że profil Naszej Szkoły na profilu społecznościowym
Facebook zanotował już ponad 300 polubień! Teraz czekamy na kolejne 300!
Dziękujemy wszystkim za liczne dowody sympatii oraz miłe komentarze. Zachęcamy
też do dodawania kolejnych. Jeśli jeszcze nie polubiliście naszego profilu, to zróbcie to czym
prędzej! To świetny sposób, aby być na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami w SP 32!
Zachęćcie również swoich znajomych! Niech i oni wiedzą, co dzieje się w Naszej Szkole.
Samorząd Uczniowski działający przy Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej
ogłasza wielką zbiórkę nakrętek! Można je przynosić w każdy piątek na trzech
pierwszych przerwach do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego (przy sali
gimnastycznej). W ten sposób wspieramy akcję charytatywną „Pola Nadziei”, która pomaga
wybudować pierwsze stacjonarne hospicjum w naszym mieście. Zachęcamy serdecznie
do przyłączenia się do akcji. Szczegółowych informacji udziela koordynator zadania – Pani
Aldona Słonka.
19 i 20 listopada w Naszej Szkole odbyły się zebrania rodziców. Klasy pierwsze
i czwarte rozpoczęły wywiadówkę od spotkania z Panią Aliną Janik (prelekcja
„Motywowanie uczniów do nauki”). Klasy drugie i trzecie rozpoczęły wywiadówkę
od spotkania z policjantem - Panem Krzysztofem Stankiewiczem (prelekcja „Bezpieczne
poruszanie się dzieci w ruchu drogowym”). Prelekcje zorganizowane zostały z inicjatywy
rodziców – propozycje przedstawiono na wrześniowym zebraniu Rady Rodziców. Ponadto
w tych dniach zorganizowany został kiermasz bożonarodzeniowy. Dziękujemy wszystkim
rodzicom za zakup świątecznych ozdób i wsparcie w ten sposób Naszej Szkoły. Dziękujemy
również uczniom za przygotowanie pięknych prac plastycznych.
W piątek (21 listopada) uczniowie klasy 6a wzięli udział w spotkaniu z filatelistą –
Panem Józefem Pszczółką. Zaproszony gość przedstawił historię znaczków
pocztowych oraz powody ich stosowania. Następnie prowadzący spotkanie
opowiadał o historii poczty. Szóstoklasiści dowiedzieli się, jak kiedyś dostarczało się listy.
Spotkanie zakończyły pamiątkowe zdjęcia, a rozdane wszystkim pocztówki i znaczki stały się
miłą pamiątką tego wydarzenia. Taki sposób poznawania niezwykłych ludzi, ich pasji i historii
bardzo spodobał się wszystkim uczniom.
W listopadzie w Naszej Szkole zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne
na temat przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym. Zajęciami, które
poprowadziła Pani Alina Janik – pedagog Zespołu Poradni PsychologicznoPedagogicznych w Bielsku-Białej, objęci zostali wszyscy uczniowie klas piątych oraz szóstych.
To kolejne z zadań zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki.
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