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Zapraszamy do lektury kolejnego numeru
dwumiesięcznika „Echo Szkoły”! Tym razem
prezentujemy w nim wydarzenia, które miały
miejsce w styczniu i lutym. Tematem przewodnim
wydania uczyniliśmy niezwykłe zwycięstwo uczniów
klasy 5b w ogólnopolskim konkursie fotograficznym.
Więcej na ten temat możecie przeczytać na 3.
stronie naszego czasopisma. W tym numerze
opublikowaliśmy również zdjęcia, dzięki którym był
możliwy sukces uczniów Naszej Szkoły. Oprócz tego
jak zwykle przygotowaliśmy dla Was sporą dawkę
rozrywki oraz teksty, dzięki którym wzbogacicie
swoją wiedzę. 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!
Prezentujemy
wyniki
szkolnego
konkursu ortograficznego. Klasy czwarte:
I miejsce – Franciszek Ślusarczyk (4b),
II miejsce – Simona Wójcik (4a), III miejsce
– Kacper Wojciuch (4d). Klasy piąte:
I miejsce – Aleksandra Ryszka (5b),
II miejsce – Julia Borek (5b), III miejsce –
Zuzanna Kłopotowska (5b). Klasy szóste:
I miejsce – Paweł Kruczek (6c), II miejsce –
Zuzanna Hendzel (6a), III miejsce – Marek
Barcik (6b).
Wśród
laureatów
XXIV
edycji
Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus z języka
angielskiego, której organizatorem jest
Amermedia Sp. z o.o. z Poznania, znaleźli
się uczniowie Naszej Szkoły. Laureatami
IV stopnia zostali: Małgorzata Grzanka (4a),
Nikola Nowak (5a), Patryk Pisarek (5a),
Zuzanna Czajka (5b), Tobiasz Madej (6a),
Karolina Kusiak (6b) oraz Maciej Tengler
(6b). Ponadto Zuzanna Kłopotowska (5b)
została laureatką V stopnia. Uczniów
do konkursu przygotowały: Pani Bogumiła
Szczerbowska oraz Pani Renata Wojtaś.
Dnia 10.01.2015 roku reprezentacja
dziewczynek z Naszej Szkoły rozegrała
mecz piłki koszykowej z drużyną Szkoły
Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej. Mecz
zakończył się wynikiem 23:19 dla naszego
zespołu! To zwycięstwo zapewniło nam
awans do finałowych rozgrywek, które
odbyły się 17.01.2015 roku. Gratulujemy
i życzymy powodzenia w kolejnych
meczach.
Drużynę
do
zawodów
przygotowuje Pani Aldona Słonka.
W sobotę (17 stycznia 2015 roku)
odbył się finał turnieju piłki koszykowej
zorganizowanego przez Miejski Zarząd
Oświaty w Bielsku-Białej. Nasza drużyna
mogła wziąć w nim udział dzięki
doskonałym rozgrywkom w poprzednich
etapach rywalizacji. Reprezentacja Szkoły
Podstawowej nr 32 wystąpiła w składzie:

Nikola Koropecka, Karolina Słonka, Zuzanna
Juchnik,
Zuzanna
Hendzel,
Martyna
Dębowska, Zofia Juchnik, Nikola Sarga,
Wiktoria Świeńczyk, Karolina Kapała,
Martyna Niesyt, Karolina Wojewoda,
Zuzanna
Czajka,
Klara
Gnatowsky,
Marcelina Duda oraz Wiktoria Przybyła.
Dziewczynki spośród pięciu rozegranych
meczów wygrały aż cztery i zajęły w ten
sposób II miejsce oraz zdobyły tytuł
„wicemistrza w piłce koszykowej dziewcząt
w Bielsku-Białej"! Naszą drużynę wspaniale
przygotowała
Pani
Aldona
Słonka.
Serdecznie
gratulujemy
ogromnego
sukcesu!
21 stycznia 2015 roku odbył się
turniej piłki koszykowej dziewcząt szóstych
klas. Klasę 6a reprezentowały: Nikola
Koropecka, Zuzanna Juchnik, Zofia Juchnik,
Zuzanna
Hendzel,
Karolina
Słonka,
Marcelina Duda, Martyna Niesyt oraz Nikola
Sarga. Klasę 6b reprezentowały: Izabela
Kruczek, Monika Bojda, Emilia Winiarska,
Karolina Kusiak i Paulina Szczotka. Klasę 6c
reprezentowały: Karolina Kapała, Oliwia
Ciecierska, Aleksandra Bem oraz Klaudia
Pyka. I miejsce zajęła klasa 6a,
na II miejscu znalazła się klasa 6c,
natomiast na III miejscu uplasowała się
klasa 6b. Gratulujemy!
W poniedziałek (26 stycznia) odbył
się rejonowy etap XVII Międzynarodowego
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej
„JONASZ” 2014/2015. Wzięło w nim udział
trzech uczniów Naszej Szkoły: Franciszek
Ślusarczyk z 4b, Kamil Kuśmierczyk z 5a
i Paweł Kruczek z 6c. Wszyscy trzej
reprezentanci zakwalifikowali się do finału
konkursu, który odbędzie się w kwietniu.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Uczniów do konkursu przygotowała Pani
Anna Bykowska.
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WYPASIONA KLASA!
Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Pokaż,
jak hasa Wypasiona Klasa” zorganizowanego przez Tetra Pak Sp. z o.o. z Warszawy.
I miejsce zajęli w nim uczniowie klasy 5b ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej
pod opieką swojego wychowawcy – Grzegorza Wójtowicza. Konkurs był jednym z punktów
programu „Mleko w szkole”, w którym od lat uczestniczy szkoła, a którego celem jest
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez
promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Zadanie
konkursowe
polegało
na wykonaniu cyklu maksymalnie ośmiu
fotografii składających się w historię wizyty
mleka „Wypasionego” w szkole. Do zdjęć
można było dołączyć krótkie opisy. Spośród
wszystkich prac nadesłanych z całej Polski
jury wybrało fotografie przygotowane
właśnie przez uczniów SP 32. Uwagę
zwróciły zdjęcia, dołączone do nich
wierszowane teksty oraz pomysł sam
w sobie.
– Najpierw z kartonu wspólnie
wykonaliśmy kolorowy kostium głównego
bohatera
–
mleka
„Wypasionego”,
a
następnie
gromadziliśmy
pomysły
na fotografie – mówi Zuzanna Kłopotowska
– przewodnicząca klasy. – Jedno zdjęcie
wykonaliśmy na szkolnym placu zabaw,
kolejne w sali gimnastycznej, auli
i bibliotece oraz na szkolnym korytarzu.

Na każdej fotografii nasze mleko jest
uśmiechnięte, bo i my świetnie się przy tym
bawiliśmy.
Nagrodą za zwycięstwo w konkursie
jest trzydniowa wycieczka do Niemiec,
podczas której główną atrakcję stanowi
pobyt w parku wodnym Tropical Islands
pod Berlinem oferującym szereg atrakcji,
m.in. Morze Południowe, lagunę, liczne
zjeżdżalnie wodne, las tropikalny, boisko
do siatkówki plażowej czy pole do mini
golfa.
Uczniowie
zobaczą
również
najważniejsze zabytki Berlina. Nagrodą
dla nauczyciela, który przygotował uczniów
do konkursu, jest tablet, natomiast szkoła
otrzymała pomoce dydaktyczne o wartości
4000 zł – projektor multimedialny wraz
z uchwytem sufitowym oraz przenośną
tablicę interaktywną.
– Udział w konkursie przyniósł same
korzyści – mówi Pan Grzegorz Wójtowicz –
wychowawca klasy. – Dzieci rozwinęły
swoje zainteresowania, przekonały się
o zaletach spożywania mleka, zintegrowały
się, świetnie się przy tym bawiły i przeżyły
niesamowitą przygodę w parku wodnym.
Uczniowie już pytają, kiedy weźmiemy
udział w kolejnym konkursie. Szkoła
natomiast zyskała cenne wyposażenie.
– Gratuluję ogromnego sukcesu –
mówi Pani Alicja Procner – dyrektor szkoły.
– Warto brać udział w konkursach,
w których nagrody są współmierne
do zaangażowania uczniów i dzięki którym
podnosi
się
jakość
pracy
szkoły
oraz poszerza jej ofertę.
Z nagrodzonych zdjęć na szkolnym
korytarzu przygotowana została wystawa
ciesząca się wielkim zainteresowaniem
zarówno uczniów, jak i ich rodziców.
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TAK HASA WYPASIONA KLASA!
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O KULTURZE JĘZYKA
Język jest podstawowym narzędziem służącym do porozumiewania się. Życie
człowieka w społeczeństwie polega głównie na komunikowaniu się z otoczeniem.
Bez wzajemnego porozumiewania się ludzi nie można podjąć, a tym bardziej wykonać
żadnej wspólnej działalności lub nawet prostych czynności.
Skutki
niewłaściwego
używania
języka są znane od bardzo dawna. Już
bowiem wielki myśliciel chiński Konfucjusz
podobno tak mówił: „Jeśli język nie jest
poprawny, mowa nie znaczy tego, co ma
znaczyć. Jeśli mowa nie znaczy tego, co ma
znaczyć, nie będzie zrobione to, co ma być
zrobione, a wtedy moralność i wszelkie
skutki ulegną zepsuciu, sprawiedliwość
zejdzie na manowce i wszyscy popadną
w stan bezładnego pomieszania”.
Przejawem
niepożądanego
zachowania wśród uczniów są wulgaryzmy.
Według Słownika Poprawnej Polszczyzny
pod redakcją Witolda Doroszewskiego
wulgaryzmy są to wyrazy lub wyrażenia
nieużywane
w
mowie
środowisk
kulturalnych,
prostackie,
ordynarne.
Występują one przeważnie w mowie ludzi
o
niskim
poziomie
kulturalnym
i umysłowym, ale także w mowie środowisk
młodzieżowych
(uczniowskiej,
studenckiej).
Tłumaczy
się
to
ekspresywnością słownictwa wulgarnego
stanowiącą o jego atrakcyjności jako
środka komunikacji. Wulgaryzmy to przede
wszystkim
przekleństwa,
wyrazy
i wyrażenia o treści obscenicznej, a także

ekspresywne synonimy wyrazów, które
nie są nacechowane emocjonalnie.
Wulgarne słowa nie służą nawiązaniu
kontaktu, przekazowi określonych treści,
wyrażaniu uczuć, opisowi czegokolwiek,
regulacji
stosunków
społecznych,
tym bardziej rozwojowi poetyckiej sfery
kultury.
Wulgaryzmy
bardzo
często,
co staje się przerażającym zjawiskiem,
przejmują
funkcję
agresji
słownej.
Wulgaryzmy występują w filmach, środkach
masowego przekazu.
Co zrobić, by brak kultury języka,
wulgaryzmy,
które
są
tego
braku
przejawem, przestały z taką siłą wdzierać
się do naszego języka? Jedno jest pewne:
nie można budować klimatu akceptacji
wobec wulgaryzmów i agresji słownej
w szkole. Umiejętność posługiwania się
językiem w dużej mierze decyduje o tym,
czy jesteśmy akceptowani. Kontakt słowny
z otoczeniem wpływa na nasze losy
życiowe. Słowo może bowiem zabijać,
ale słowo może też przywracać do życia
i przynosić ogromną nadzieję. Moi Drodzy
Uczniowie! Niech najlepszym lekarstwem
będzie kulturalna rozmowa.
Weronika Formas

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „WIOSNA W OBIEKTYWIE”!
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 3 – 6 Szkoły Podstawowej nr 32 w BielskuBiałej. 2. Każdy z autorów może zgłosić od 1 do 3 fotografii – kolorowych lub czarnobiałych, które będą realizacją tematu „Wiosna w obiektywie”. 3. Zdjęcia powinny być
wywołane w formacie 15 x 21 cm i przekazane Panu Grzegorzowi Wójtowiczowi –
organizatorowi konkursu – do 17 kwietnia 2015 r. 4. Na odwrocie prac należy umieścić
informacje o autorze (imię i nazwisko oraz klasę). 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 30.04.2015 r. 6. Oceny zdjęć dokona jury w składzie: Pani Iwona Nowak, Pani Anna
Bykowska oraz Pan Grzegorz Wójtowicz. Decyzje jury są ostateczne. 7. Na laureatów
I, II i III miejsca czekają nagrody oraz dyplomy.
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JUNIOR
SPECJALNY DODATEK DLA UCZNIÓW KLAS I - III

NASI RECYTATORZY!
Za nami naprawdę magiczny wieczór! 14 stycznia 2015 roku w Naszej
Szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas 1 – 3
pod hasłem „Świat fantazji”. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani,
więc jury miało twardy orzech do zgryzienia.
I tak wśród uczniów pierwszych
klas I miejsce zajęła Milena Majka,
II miejsce przypadło Maksymilianowi
Dziedzicowi, natomiast na III miejscu
uplasowała się Julia Ślusarczyk.
Wśród uczniów drugich klas
I miejsce wywalczyła Paulina Kuś,
II miejsce przyznano Zuzannie
Pawlusiak, a na III miejscu znalazła
się Wiktoria Janikowska.
Wśród uczniów trzecich klas
I miejsce zajęła Marta Wolas,

na II miejscu uplasował się Dawid
Sznajdrowicz, natomiast III miejsce
przyznano Emilii Surdy.
Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom
oraz
zwycięzcom.
Konkurs przygotowała i poprowadziła
Pani Łucja Dendys.
Zapraszamy
do
naszej
„fotogalerii” na szkolnej stronie
internetowej, w której można
obejrzeć zdjęcia upamiętniające to
ciekawe wydarzenie.
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SPOSÓB NA NUDĘ
Przedstawiamy Wam kolejne pomysły na wesołe, twórcze i rozwijające
zajęcia w czasie wolnym. Zachęcamy do ich wykorzystania – na pewno
ciekawie i pożytecznie spędzicie wolne popołudnia i nie będziecie się
nudzić!
1. Zwierzaki – palczaki
Najlepiej jest robić odciski palców na poduszeczce do pieczątek. Jeśli
nie masz jej w domu, możesz pomalować opuszki palców zmywalnymi
flamastrami, a następnie odcisnąć je na papierze. Ręce trzeba teraz dokładnie
umyć, a odciski palców na papierze „wyposażyć” przy pomocy flamastrów
lub kolorowych kredek w nóżki, główki, skrzydełka, ogonki itp. Dzieci potrafią
wyczarować z nich właściwie wszystko!
2. Masz refleks?
Gracz wyciąga ręce przed siebie i kieruje dłonie wewnętrzną stroną
do siebie. Odległość pomiędzy dłońmi powinna wynosić około 20 cm. Partner
podnosi mały, twardy, niezbyt ciężki przedmiot, np. cukierek, monetę,
i utrzymuje go nad dłońmi gracza. Na hasło „TERAZ!” partner puszcza
przedmiot, a gracz musi go złapać w locie. Do wykonania tego zadania
niezbędna jest umiejętność szybkiego reagowania.
3. Rysowanie na dwie ręce
Malarz bierze w obie dłonie po jednym ołówku i stara się rysować
jednocześnie dwa identyczne obrazki. Wynik może być zaskakujący… Podczas
gdy jeden obrazek jest wyraźny, drugi wydaje się być jego abstrakcyjnym
odbiciem.
4. Uliczne wyścigi
Narysuj na kartce krętą ulicę. Następnie połóż kartkę przed lustrem, weź
do ręki ołówek i jazda! Musisz przejechać całą trasę – od linii startu aż do mety.
Nie wolno Ci spoglądać przy tym na kartkę, a jedynie w jej lustrzane odbicie –
wcale nie jest łatwo trzymać się wyznaczonej trasy! Wskazówka: do jazdy użyj
kredki w innym kolorze.
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MIESZKAMY W BESKIDACH!
Informujemy, że właśnie ogłoszono wyniki XXII edycji Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”. Wśród laureatów znalazło się aż 28 uczniów
Naszej Szkoły! Takich sukcesów w tym konkursie nie osiągnęliśmy jeszcze w żadnej
z poprzednich edycji! Poniżej prezentujemy szczegóły rywalizacji!
Uczniowie przygotowani przez Panią Łucję Dendys:
Karina Zdrowak – Nagroda Dyrektora GOK w Świnnej
Uczniowie przygotowani przez Panią Mariolę Kozinę:
Lena Olender – I miejsce (mama, tata i ja)
Uczniowie przygotowani przez Panią Iwonę Golec:
Julia Ślusarczyk – I miejsce (wyklejanka)
Justyna Taratuta – I miejsce (makieta)
Uczniowie przygotowani przez Panią Mariolę Plazę-Panewkę:
Olga Śliwa – wyróżnienie (wyklejanka)
Uczniowie przygotowani przez Panią Iwonę Nowak:
Franciszek Ślusarczyk – I miejsce (wyklejanka)
Wiktoria Świeńczyk – I miejsce (nicią malowane)
Martyna Niesyt – II miejsce (fotografia)
Uczniowie przygotowani przez Panią Aleksandrę Jasińską:
Mikołaj Mojeszczyk – II miejsce (wyklejanka)
Uczniowie przygotowani przez Panią Małgorzatę Różewicz-Dubiel:
Zuzanna Pawlusińska – I miejsce (makieta)
Justyna Florek – wyróżnienie (makieta)
Jakub Florek – wyróżnienie (makieta)
Uczniowie przygotowani przez Pana Grzegorza Wójtowicza:
Maria Nitsch – I miejsce (fotografia)
Katarzyna Mastek – II miejsce (fotografia)
Izabela Kruczek – III miejsce (fotografia)
Julita Nizio – wyróżnienie (fotografia)
Barbara Konior – wyróżnienie (fotografia)
Alicja Ryrych – I miejsce (poezja)
Emilia Kasińska - II miejsce (poezja)
Maja Jeleśniańska – III miejsce (poezja)
Maria Nitsch – wyróżnienie (poezja)
Agata Płócienniczak – wyróżnienie (poezja)
Zuzanna Kłopotowska – wyróżnienie (poezja)
Maria Nitsch – III miejsce (prace multimedialne)
Agata Płócienniczak – III miejsce (prace multimedialne)
Alicja Ryrych – wyróżnienie (prace multimedialne)
Aleksandra Ryszka – wyróżnienie (prace multimedialne)
Martyna Iwanek – wyróżnienie (makieta)
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CO SŁYCHAĆ?
W grudniu 2014 roku zakończyły się zajęcia „Ratujemy i uczymy
ratować”, w których uczestniczyła klasa 3a. Tematyka ostatniego
etapu obejmowała: układanie osoby poszkodowanej w pozycji
bocznej bezpiecznej, wykonywanie wdechów i ucisków ratowniczych.
Wszyscy uczniowie zaangażowani we wspomniane zajęcia otrzymali
„Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy”. W styczniu do tego programu
przystąpiła klasa 3b.
We wtorek (27 stycznia) uczniowie klas 1 - 3 bawili się na balu
karnawałowym. Prowadzący – Pan Sebastian Chmiel – tym razem
wcielił się w rolę reżysera poszukującego talentów do znanych
programów rozrywkowych. W trakcie castingu nasi uczniowie
zaprezentowali barwne i pomysłowe przebrania, wykazali się wiedzą
muzyczną, poczuciem rytmu i humoru, ale największym ich atutem były
niesamowite umiejętności taneczne. Gorąco kibicowała im „publiczność”,
czyli nauczyciele i rodzice, którym również udzielił się nastrój karnawałowego
szaleństwa. Wybór był trudny, ponieważ w każdej kategorii dzieciaki były
bezkonkurencyjne, ale najważniejsza i tak była wspaniała zabawa,
bo to przecież karnawał!
30 stycznia zrealizowane zostało kolejne zadanie Programu
Wychowawczego Szkoły. Tym razem uczniowie młodszych klas mogli
obejrzeć przedstawienie profilaktyczne na temat radzenia sobie
ze złością i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Składało się
ono z kilku scenek przygotowanych przez dzieci pod opieką Pani
Beaty Dudek. W ubiegłym tygodniu w podobnych zajęciach wzięli udział
uczniowie klas 4 – 6. O wszystkich zrealizowanych zadaniach Programu
Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki informujemy
na bieżąco w odpowiednich zakładkach w menu bocznym szkolnej witryny.
Kolejna pozytywna zmiana w Naszej Szkole! W szatni na parterze
zainstalowano szafki osobiste dla pierwszoklasistów. Do tej pory
z podobnego wyposażenia mogli się cieszyć jedynie uczniowie klas
2 – 6, a teraz dołączyli do nich najmłodsi nasi podopieczni. Szafki te
są estetyczne, funkcjonalne oraz dostosowane do potrzeb dzieci
z pierwszych klas. Najważniejsze jednak jest to, że bardzo im się podobają!
Warto zaznaczyć, że zakup ten był możliwy dzięki staraniom i wielkiemu
zaangażowaniu Pani Dyrektor Alicji Procner oraz Rady Rodziców działającej
przy Naszej Szkole.
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… I POEZJA GOTOWA!
Alicja Ryrych
ROK W BESKIDACH

Agata Płócienniczak
WYCIECZKA

Gdy nadejdzie w Beskidach wiosna
i gdy zakwitną pierwsze kwiatki,
igiełki wypuści niejedna sosna,
a z dmuchawca polecą w świat płatki.

Gdy pójdziemy na spacer w las,
to gór wyłoni się pas.
Najpierw zobaczysz zagajnik nieduży.
Tylko uważaj! Nie wejdź do kałuży!
Przejdź potem ścieżek parę, a zobaczysz
Beskid Mały, a przed Tobą mysz.
Nad głową Ci orzeł przeleci,
gdy tylko zobaczy dzieci.
A to co? Chaty z drewna?
Je na pewno zobaczysz – bądź pewna!
Wszyscy z wycieczki są zadowoleni,
choć bardzo zmęczeni.

Kiedy znów pierwsze drzewa zakwitną,
to lato będzie królować,
zwierzęta pić będą wodę pitną,
a myśliwi zaczną polować.
Jesień nadejdzie następna,
liście pomaluje na czerwono
i będzie pilnować swojego tempa,
gdy wokół zrobi się kolorowo.
Zima beskidzka będzie kryształowa,
sopelki z dachu będą zwisały
i w nocy nieraz zaskrzeczy sowa…
Tak Beskidy dzieci do siebie zapraszały.
Emilia Kasińska
W BESKIDACH JEST CUDOWNIE
Piękny jest nasz Beskid Mały!
Co za frajda dla narciarzy!
I oscypki są tu dobre,
Wszystko pachnie! Jest cudownie!
Piękny jest nasz Beskid Mały!
Co za frajda dla narciarzy!
Tyle lasów, tyle gór,
co za dźwięki, ptaków chór.

Zuzanna Kłopotowska
BESKIDY
My te piękne góry znamy
i nad życie je kochamy.
Wiosną, latem, nawet z zimie
i ta miłość nam nie minie!
Za te piękne kwiaty wiosną
i za letnią wycieczkę radosną,
no i za kolorowe liście jesienią,
co złotem z daleka się mienią.
I za jazdę na nartach…
Wycieczka w Beskidy jest tego warta!
Agata Płócienniczak
GÓRALSKA CHATA
Dom z drewna cały zrobiony,
spadzistym dachem ozdobiony.
Jest delikatny niczym śniegu płatek,
ale nie złamiesz go jak opłatek.
Żaden wiatr by go nie zdmuchnął,
nawet gdyby mocno chuchnął.
Tyle pracy w niego włożyła
ta osoba, która go zrobiła.
Tyle wysiłku, pracy tyle,
o ile się nie mylę.
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WYWIAD Z P. IWONĄ NOWAK
Na nasze pytania odpowiada Pani Iwona Nowak – nauczycielka muzyki, plastyki
i techniki. Przeczytajcie, co nasza rozmówczyni powiedziała o zawodzie nauczyciela,
o swoich zainteresowaniach oraz czasach, kiedy sama była uczennicą. Zapraszamy
do lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Jak Pani wspomina swoje lata
szkolne?
PANI IWONA NOWAK: Szkoła muzyczna, do której
uczęszczałam, jest szkołą specyficzną, ponieważ
oprócz nauki podstawowych przedmiotów wielu
uczniów po zakończeniu lekcji ćwiczyło na terenie
szkoły grę na wybranym przez siebie instrumencie.
Był to dla nas drugi dom. Spędzaliśmy ze sobą wiele
czasu.
„ECHO SZKOŁY”: Jaka była Pani ulubiona zabawa
z dzieciństwa i na czym ona polegała?
PANI IWONA NOWAK: Ponieważ gra na instrumencie
wymaga oszczędzania rąk, dobieraliśmy zabawy,
które nie powodowały kontuzji. Stąd też moimi
ulubionymi zabawami były: tenis stołowy, pływanie
oraz wszelkiego typu robótki ręczne.
„ECHO SZKOŁY”: Od kiedy interesuje się Pani
muzyką i czy w Pani rodzinie były jakieś muzyczne
tradycje?
PANI IWONA NOWAK: Muzyka była obecna w moim domu, odkąd pamiętam. Moi rodzice
pięknie śpiewali (tata śpiewał w chórze). Moi bracia i moja siostra również grają
na instrumentach muzycznych.
„ECHO SZKOŁY”: Na jakich instrumentach potrafi Pani grać?
PANI IWONA NOWAK: Potrafię grać na wiolonczeli, gitarze, fortepianie, fletach prostych
oraz harmonijce ustnej.
„ECHO SZKOŁY”: Dlaczego została Pani nauczycielką?
PANI IWONA NOWAK: Było wiele powodów, ale najważniejszy to ten, że po prostu lubię pracę
z dziećmi i młodzieżą.
„ECHO SZKOŁY”: Uczy Pani trzech przedmiotów: muzyki, plastyki oraz techniki. W którym
czuje się Pani najlepiej?
PANI IWONA NOWAK: Chyba najlepiej czuję się jednak w muzyce.
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„ECHO SZKOŁY”: Jakie są wady i zalety zawodu nauczyciela?
PANI IWONA NOWAK: Do zalet zaliczyłabym możliwość pracy z dziećmi, różnorodność, brak
nudy oraz wakacje. Praca na stanowisku nauczyciela jest inspirująca i daje możliwość
rozwoju. Wśród wad tego zawodu wymieniłabym hałas, stres, a także dużą odpowiedzialność
za drugiego człowieka.
„ECHO SZKOŁY”: Jak wyglądała lekcja, która szczególnie zapadła Pani w pamięci?
PANI IWONA NOWAK: Z moich lat szkolnych najbardziej w pamięć zapadała mi jedna lekcja
– w pierwszym roku nauki w szkole muzycznej, kiedy to na lekcji wychowania fizycznego
mogliśmy zaprezentować swoje umiejętności sportowe. W związku z tym, że moją pasją
wtedy była gimnastyka sportowa, mogłam przed koleżankami i kolegami w klasie
zaprezentować swoje umiejętności. Pokaz się podobał i byłam z siebie bardzo zadowolona.
„ECHO SZKOŁY”: Jakiej muzyki słucha Pani na co dzień?
PANI IWONA NOWAK: Gdy tylko jest taka możliwość, to przede wszystkim słucham ciszy.
Później – w zależności od nastroju – słucham poezji śpiewanej (Wolna Grupa Bukowina, Stare
Dobre Małżeństwo). Lubię również muzykę baroku, w szczególności muzykę Bacha.
„ECHO SZKOŁY”: Jak Pani lubi spędzać wolny czas?
PANI IWONA NOWAK: Jeżeli już się znajdzie, to wykorzystuję go na spacery, pływanie
lub wycieczki górskie w towarzystwie rodziny i przyjaciół.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę.
PANI IWONA NOWAK: Dziękuję!

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA
Nadeszła chwila, na którą czekali chyba wszyscy uczniowie starszych klas.
28 stycznia w szkolnej auli odbyła się dyskoteka karnawałowa zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Moniki Korowaj.
Na początku – co stało się już
tradycją – uczniowie zapoznani zastali
z
zasadami
bezpieczeństwa
obowiązującymi podczas zabawy. Potem
z głośników rozbrzmiała muzyka i można
było się oddać radosnym pląsom. Ciekawym
pomysłem były kolorowe maski za twarzach
uczniów – to inicjatywa dzieci, dzięki
której mogły się one wykazać zadziwiającą
kreatywnością.
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STREFA ROZRYWKI
Mama przed wyjściem na bal wyjmuje
z torebki kosmetyki. Jaś pyta:
- Mamo, co robisz?
- Maluję się, kochanie.
- A po co?
- Żeby ładnie wyglądać.
Po tych słowach Jaś zastanawia się dłużej
i wreszcie dopytuje:
- A kiedy to zacznie działać?

Jaś miał już 5 lat, a jeszcze nic nie mówił.
Pewnego dnia mama podaje mu obiad,
a chłopiec wrzeszczy:
- A gdzie kompot?!
Mama zdziwiona:
- Jasiu, to ty umiesz mówić?
- Umiem - odpowiada Jaś.
- To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś?
- Bo zawsze był kompot!

Wujek pyta Jasia:
- Dokąd tak biegniesz?
- Do lekarza.
- A co ci dolega?
- Bolą mnie nogi.

Dzieci w szkole sprzeczają się, które z nich
ma mniejszego dziadka:
- Mój dziadek ma 100 cm wzrostu!
- A mój ma tylko 50 cm.
- A mój - mówi Jaś - leży w szpitalu,
bo spadł z drabiny, jak zrywał jagody.

Jaś zza drzwi łazienki woła do mamy:
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj ubrać?
- Z krótkim rękawkiem. A dlaczego pytasz?
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce...
Żona przychodzi do męża po powrocie
z pracy i pyta:
- Kochanie, czy widziałeś kiedyś pogięte
10 zł?
- Tak - odpowiada mąż.
- A czy widziałeś pogięte 20 zł?
- Tak...
- A 100 zł?
- Tak, widziałem - odpowiada znudzony
mąż.
- A 18 000 zł?!
- Nie.
- To zaraz zobaczysz, stoi w garażu.
Nauczycielka do Jasia:
- Świetny rysunek, ale przyznaj się,
kto go wykonał? Ojciec czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem!

Jaś przychodzi do domu i woła:
- Mamo, dostałem piątkę.
- A z czego? - pyta mama
- Jedynkę z matematyki, jedynkę
z polskiego, jedynkę z przyrody i dwójkę
z muzyki.
- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
- Z tą dziurą w rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.
Dzieci w przedszkolu:
- Piotrusiu, co jesz?
- Mięsko.
- A skąd masz?
- Przypełzło.
Mały Jaś z triumfem woła do ojca:
- Tato, ja już umiem pisać!
- To świetnie. A co napisałeś?
- Skąd mogę wiedzieć?! Przecież
nie umiem jeszcze czytać!
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Nauczycielka mówi do Jasia:
- Jasiu, jak się nazywa latająca mysz?
- Toperz - odpowiada maluch.
- Nie, Jasiu, nietoperz.
- Jak nie toperz, to ja już nie wiem...
Ciocia mówi do Jasia:
- Ale ty jesteś do mnie podobny...
- Mamo... Ciocia mnie straszy!
Siedzi Baba Jaga z gadającym kotem
i ostrzy nóż. Nagle wiedźma odzywa się:
- Teraz trzeba sprawdzić, czy jest
odpowiednio zaostrzony. Podzielę mój włos
na ośmioro!
Na to zdziwiony kot mówi:
- A włosa nie dzieli się przypadkiem
na czworo?
- No tak, ale mnie się końcówki
rozdwajają.
- Musisz stanąć na końcu kolejki - mówi
ekspedientka do małego Jasia.
- To niemożliwe - odpowiada rezolutny
malec. - Tam już ktoś stoi.
Sekretarka mówi do zapracowanego
biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby
przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną
godzinę.
Kontrola drogówki:
- Widział pan znak ograniczenia prędkości
do 40?
- Tak.
- To dlaczego jechał pan 500 zł za szybko?
Tata z Jasiem zwiedzają ruiny zamku.
Jaś pyta się taty:
- Tatusiu, czy to tutaj nasza mamusia
uczyła się jeździć samochodem?
Po powrocie z akcji gaszenia pożaru
w jednej ze wsi komendant pisze raport:
- Ugasiliśmy pożar w oborze. Nie spłonęła
żadna krowa. Dziesięć utonęło.
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Jedzie miś rowerem. Zatrzymuje go
policjant:
- Dlaczego, misiu, masz na głowie czapkę
zamiast kasku?
- Bo zrobiłem doświadczenie - mówi miś.
- Kiedy zrzuciłem kask z siódmego piętra,
ten się roztrzaskał, a czapce nic się
nie stało.
W szkole na lekcji religii ksiądz mówi
do dzieci:
- Narysujcie, dzieci, aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydłami,
a Jaś - z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema
skrzydełkami? - pyta ksiądz.
- A ksiądz widział z dwoma?
Uczeń pyta nauczyciela:
- Co to jest czasoprzestrzeń?
Nauczyciel wskazuje na drzewo:
- To tak, jakbym ci kazał kopać
od tego drzewa do piątej rano.
W pewnej szkole pani od języka polskiego
próbuje nauczyć Jasia poprawnej wymowy
rozmaitych słów:
- Powiedz, Jasiu, „kura”.
- No, kura.
- Nie mówi się: „no, kura”, tylko „kura”.
- No, „kura”, przecież mówię - mówi Jaś.
- Ale powiedz, Jasiu, „kura” – bez tego
„no” - nalega pani. - Wtedy będzie
poprawnie.
- „Kura” - wzdycha Jaś.
- No! – z ulgą mówi nauczycielka i wpisuje
piątkę do dziennika.
- Ile miałeś piątek w tym roku?
- O jedną mniej niż w zeszłym.
- A ile miałeś w zeszłym?
- Jedną.
- Tato - pyta Jaś - kto jest mądrzejszy:
ojciec czy syn?
- Oczywiście, że ojciec!
- A kto wymyślił teorię względności?
- Albert Einstein.
- A dlaczego nie jego ojciec?
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W SKRÓCIE…
27 lutego w szkolnej auli odbyło się spotkanie z Panem Kazimierzem Szypułą pracownikiem TAURON oraz koordynatorem kampanii „Bezpieczniki TAURONA”.
Bezpłatne zajęcia edukacyjne prowadzone przez eksperta, kreatywne konkursy
z nagrodami, ciekawe gadżety i objazdowe miasteczka propagujące wiedzę o zasadach
bezpiecznego użytkowania energii – to elementy tej kampanii. Jej celem jest edukacja dzieci
w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią
zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.
14 stycznia 2015 roku Samorząd Uczniowski w ramach walki z hałasem w Naszej Szkole
zorganizował konkurs „Milczek”, który polegał na bardzo cichym zachowywaniu się
podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzu na pierwszym piętrze. Strażnicy
ciszy, jak również organizatorzy konkursu w składzie: Kamil Kuśmierczyk (5a), Jakub Kuś (5a)
oraz Miłosz Kluzik (5c) pilnowali, aby nikt nie zakłócał spokoju w wyznaczonym miejscu.
Po zakończeniu konkursu okazało się, że najciszej zachowywali się uczniowie klasy 5a i to
właśnie na konto tego zespołu trafią cenne punkty w ramach współzawodnictwa klas.
21 stycznia w szkolnej auli po raz kolejny odbył się apel porządkowy, podczas którego
poruszony został temat walki z przemocą. Uczniowie pod opieką Pani Beaty Dudek
zaprezentowali scenki obrazujące różne sytuacje związane z agresywnym
zachowaniem. W ten sposób nauczyliśmy się , jak reagować w trudnych sytuacjach. Podczas
spotkania głos zabrała również Pani Monika Korowaj, która przedstawiła aktualne wiadomości
z życia Samorządu Uczniowskiego. Na koniec Pani Teresa Lewandowska wręczyła nagrody
laureatom szkolnego konkursu ortograficznego.
W piątek (20 lutego) uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych wzięli udział
w debacie na temat projektu Euronet 50/50 MAX, który realizowany jest w Naszej
Szkole. Uczestnicy spotkania wykazali się dużą świadomością ekologiczną. Ich
wiedza na temat zasad realizacji projektu również zasługuje na uznanie. Przypominamy,
że projekt Euronet 50/50 MAX uczy nas zachowań ekologicznych poprzez podejmowanie
działań na rzecz oszczędzania energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.
Już wkrótce najstarsi uczniowie Naszej Szkoły przystąpią do Sprawdzianu w szóstej
klasie. Po raz pierwszy będzie on organizowany w nowej formie. Jedna z nowości to
obowiązkowy sprawdzian z języka obcego, podczas którego odtworzone zostaną pliki
dźwiękowe. Aby zapewnić uczniom najwyższy komfort podczas rozwiązywania testu,
kierownictwo Naszej Szkoły zadbało, aby w każdej sali lekcyjnej, w której 1 kwietnia
przeprowadzony zostanie Sprawdzian, zamontowane zostały profesjonalne kolumny
głośnikowe połączone z komputerami.
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