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Pragniemy oddać w Wasze ręce kolejny numer
dwumiesięcznika „Echo Szkoły”! Tym razem
prezentujemy w nim wydarzenia, które miały
miejsce w marcu i kwietniu. Tematem przewodnim
aktualnego wydania uczyniliśmy Dzień Otwarty
zorganizowany 9 kwietnia 2015 roku. Cieszył się on
wielkim zainteresowaniem i sprowadził do Naszej
Szkoły wielu przemiłych gości. Więcej na ten temat
możecie przeczytać na 3. stronie naszego
czasopisma. Oprócz tego jak zwykle przygotowaliśmy
dla Was sporą dawkę rozrywki, teksty, dzięki którym
wzbogacicie swoją wiedzę oraz liczne sprawozdania
ze szkolnych imprez. 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!
Z
radością
informujemy,
że uczniowie klasy 5b zostali laureatami
kolejnego ogólnopolskiego konkursu! Tym
razem chodzi o konkurs fotograficzny
„Pokażcie się!” zorganizowany w ramach
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu
10 fotografii prezentujących aktywny
sposób spędzania wolnego czasu. Przez
kilka tygodni w fotogalerii na parterze
szkolnego budynku można było oglądać
wspomniane zdjęcia. Uczniów do konkursu
przygotował Pan Grzegorz Wójtowicz.
Kolejna
znakomita
wiadomość!
Zajęliśmy III miejsce w powiatowych
eliminacjach turnieju wiedzy o ruchu
drogowym!
W
Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym
i
Gimnazjum
w Mazańcowicach policjanci z bielskiej
drogówki
przeprowadzili
powiatowe
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które
zostały zorganizowane wspólnie z Fundacją
na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego. Zmagania uczniów rozpoczęły
się testem znajomości przepisów ruchu
drogowego. Następnie każdy z uczestników
musiał pokonać na rowerze tor przeszkód
i wykazać się znajomością przepisów
w praktyce, pokonując trasę w miasteczku
ruchu drogowego. Na koniec drużyny
zaprezentowały umiejętności udzielania
pierwszej
pomocy
przedmedycznej
pod
okiem
ratownika
medycznego.
Z radością informujemy, że reprezentacja
Naszej Szkoły w składzie: Klaudia Pyka,
Oliwia Siwik, Miłosz Kluzik i Mateusz Sala
zajęła III miejsce! Uczniów do konkursu
przygotowała
Pani
Iwona
Nowak.
Gratulujemy!
23 kwietnia na stadionie SPRINT
odbył
się
kolejny
„czwartek

lekkoatletyczny”. Na starcie pojawiła się
rekordowo liczna grupa uczniów z bielskich
i okolicznych szkół - 127 dziewczynek
oraz 120 chłopców! Padły kolejne rekordy
życiowe, zaś najlepsze trójki zostały
nagrodzone
medalami
i
dyplomami.
Wśród nich znaleźli się również uczniowie
Naszej Szkoły: Wiktoria Świeńczyk zajęła
III miejsce w biegu na 60 metrów, Nikola
Koropecka – III miejsce w rzucie piłeczką
palantową oraz Dominik Lelito – III miejsce
w biegu na 60 metrów. Gratulujemy
i życzymy następnych osiągnięć!
I kolejne sukcesy uczniów Naszej
Szkoły!
Ogłoszono
wyniki
XVIII
Międzynarodowego
Ekumenicznego
Konkursu „JONASZ” 2014/2015 (organizator
– Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji
Bielsko-Żywieckiej
i
Ewangelickie
Towarzystwo Ekumeniczne „JONASZ”).
Jego
laureatem
został
Franciszek
Ślusarczyk z klasy 4b! Ponadto finalistami
byli: Paweł Kruczek z klasy 6c oraz Kamil
Kuśmierczyk z klasy 5a. Serdecznie
gratulujemy!
Uczniów
do
konkursu
przygotowała Pani Anna Bykowska.
I następna - tym razem sportowa znakomita
wiadomość!
II
miejsce
w Turnieju Minipiłki Nożnej o puchar
Dyrektora Gimnazjum nr 15 w BielskuBiałej wywalczyła drużyna chłopców uczniów Naszej Szkoły - w składzie:
Dominik Lelito, Marek Barcik, Adam Urlich,
Sebastian Bieniek, Tobiasz Madej, Grzegorz
Satława, Patryk Marszałek, Michał Polak,
Daniel Bułaś oraz Mateusz Terkiewicz.
Chłopców do zawodów przygotował Pan
Ryszard Kłusek. Serdecznie gratulujemy!
Szczegóły
na
temat
sukcesów
uczniów Naszej Szkoły w różnego rodzaju
konkursach można odnaleźć na szkolnej
stronie internetowej – w zakładce „nasze
sukcesy”.
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O DNIU OTWARTYM…
Za nami Dzień Otwarty! 9 kwietnia 2015 roku w Naszej Szkole zorganizowana
została uroczystość, podczas której można było dokładniej poznać działalność SP 32.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
16.00 w szkolnej auli od wystąpienia Pani
Dyrektor Alicji Procner, która przywitała
serdecznie wszystkich gości i przybliżyła
działalność SP 32. Potem mogliśmy
obejrzeć interesującą część artystyczną,
podczas
której
swoje
talenty
zaprezentowali uczniowie Naszej Szkoły.
Na scenie wystąpili mali tancerze, aktorzy,
piosenkarze,
instrumentaliści
oraz
gimnastycy. Wszystkie występy zrobiły
ogromne wrażenie na publiczności licznie
zgromadzonej w auli i nagrodzone zostały
gromkimi brawami.
Po tej części rodzice wraz z dziećmi
mogli udać się do sal lekcyjnych, w których
czekały na nich liczne niespodzianki.
Nauczyciele
przygotowali
dla
nich
symulacje
różnych
lekcji.
Wszyscy
zainteresowani mieli do wyboru m.in.
zabawy językowe, zajęcia biblioteczne,

zabawy językiem angielskim przy użyciu
tablicy
interaktywnej,
doświadczenia
przyrodnicze,
zajęcia
komputerowe
przy użyciu tablicy interaktywnej, gry
matematyczne, zabawy logiczne, zajęcia
ruchowe, zajęcia kompensacyjne, zajęcia
korekcyjne oraz tor przeszkód. Poza tym
była
to
również
świetna
okazja
do zaprezentowania przybyłym gościom
bazy Naszej Szkoły oraz jej wyposażenia.
Po
budynku
oprowadzali
wszystkich
szóstoklasiści.
Dziękujemy
naszym
gościom
za odwiedziny i stworzenie tak miłej
atmosfery! Zapraszamy już w przyszłym
roku na kolejny Dzień Otwarty!
Koordynatorem działań związanych
z uroczystością była Pani Łucja Dendys.
Najciekawsze
zdjęcia
opublikowaliśmy
w naszej fotogalerii na szkolnej stronie
internetowej.
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DZIEŃ ZIEMI
22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W Szkole Podstawowej
nr 32 im. L. Waryńskiego świętowano to wydarzenie przez cały tydzień. W dniach 20 – 25
kwietnia odbywała się tu akcja „Tydzień dla Ziemi”, której towarzyszył szereg
atrakcyjnych zadań.
Na
początku
tygodnia
klasy
wymyślały ciekawe hasła zachęcające
do dbania o Ziemię, które następnie
wyeksponowane zostały w formie plakatów
w widocznym miejscu w salach lekcyjnych.
W każdy kolejny dzień uczniowie zakładali
ubrania w danym kolorze, biorąc tym
samym udział w konkursie na najlepiej
przebraną klasę. Była to świetna zabawa
i powód do pozytywnej rywalizacji. Barwy
te niosły za sobą również określoną
symbolikę. W poniedziałek obowiązywał
kolor czerwony symbolizujący zdrowie.
Uczniowie poznali kilka najważniejszych
zasad dotyczących zdrowego odżywiania się
i stylu życia.
We wtorek uczniowie ubierali się
na żółto. Mogli dowiedzieć się nie tylko
o tym, że Słońce jest dawcą życia na Ziemi,
ale także o tym, jak chronić się przed jego
szkodliwym działaniem. Uświadamiały to
także noszone w tym dniu okulary
przeciwsłoneczne i kapelusze. Środa to
z kolei kolor zielony. Kulminacją obchodów
Międzynarodowego
Dnia
Ziemi
był
ekologiczny pokaz mody „Ekotrendy 2015”,
w
którym
swoje
dzieła
chętnie
prezentowali uczniowie klas młodszych
i starszych. Stroje wykonane zostały
wyłącznie
z
surowców
wtórnych
(np. papierowych toreb, plastikowych
butelek, folii itp.). Dzieci przy ich
tworzeniu
wykazały
się
dużą
kreatywnością, o czym świadczyły wielkie
emocje szkolnej publiczności podczas
pokazu
na
profesjonalnym
wybiegu.
Podczas
uroczystości
zaprezentowana
została również bajka dotycząca segregacji
odpadów i oszczędzania energii. Na koniec
grupa uczniów przedstawiła społeczności
szkolnej stworzoną przez siebie grę, której
celem jest edukacja ekologiczna. Projekt
ten będzie reprezentował Naszą Szkołę

w konkursie miejskim „Szanuj energię –
chroń klimat”. W czwartek obowiązywał
kolor niebieski symbolizujący niebo,
a więc planety, gwiazdy i inne ciała
niebieskie. Właśnie w tym dniu najstarsze
klasy
wyruszyły
do
planetarium
w Chorzowie, gdzie poznawały tajemnice
Kosmosu. W ostatnim dniu obchodów
obowiązywał biały kolor symbolizujący
czystą Ziemię. Uczniowie pisali „Listy
do Ziemi” w ramach akcji fundacji
ekologicznej Arka. Przybrały one różne
formy – od tradycyjnych listów po krótkie
hasła i obrazki.
W ramach „Tygodnia dla Ziemi”
zostały zorganizowane także wystawy
plakatów wykonanych na lekcjach przyrody
przez uczniów piątych i szóstych klas:
„Parki narodowe w Polsce”, „Kosmos”,
„Zasady
zdrowego
odżywiania”.
Przez szkolny radiowęzeł emitowane były
specjalne
komunikaty.
W
akcję
zaangażowała się cała szkoła – łącznie
z
kierownictwem,
nauczycielami
oraz pracownikami administracji.
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PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
29 kwietnia 2015 roku w Naszej Szkole odbył się V Przegląd Teatrzyków
Anglojęzycznych. Jego celem było zaprezentowanie się poszczególnych teatrzyków,
wymienienie się doświadczeniami, podzielenie się refleksjami na temat przygotowań,
a także codziennej pracy nad przedstawieniami.

Szkoła Podstawowa nr 23 pod opieką
Pani Gabrieli Nachyły, która odwiedziła nas
już po raz czwarty, zaprezentowała dwa
przedstawienia:
„The
elephant”
oraz „A writer”. Szkoła z Cieszyna, która
także przyjeżdża do nas systematycznie,
pokazała
„Valentine’s
Day”.
Goście
z Hałcnowa zaprezentowali „Snow White”,
a uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 22
im. S. Żeromskiego zagrali „The history

of the River Biała”. Odwiedzili nas także
gimnazjaliści z Gimnazjum Dwujęzycznego
im. S. Żeromskiego, którzy brawurowo
zaprezentowali
przedstawienie
pt.
„Washington Square”. Nasi uczniowie
pięknie zagrali klasyczną bajkę pod tytułem
„Cinderella”, czyli „Kopciuszek”. Wszystkie
zespoły były wspaniale przygotowane,
zachwycały
strojami,
pomysłową
dekoracją, choreografią, tańcem, muzyką
oraz piękną wymową w języku angielskim.
Jury przyznało dyplomy i wyróżnienia
w następujących kategoriach: najlepsza
aktorka, najlepszy aktor, najpiękniejsza
wymowa w języku angielskim, najciekawszy
strój
oraz
najciekawsza
osobowość
przeglądu. Każda
szkoła tradycyjnie
otrzymała pamiątkową statuetkę z napisem
„V Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych –
WAPIENICA 2015”. Przegląd przygotowała
i
poprowadziła
Pani
Bogumiła
Szczerbowska.

SPOTKANIE Z KARATEKĄ
Za nami kolejne „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”. 11 marca w szkolnej auli
przed uczniami wystąpił Pan Krzysztof Rycak, który zaprezentował swoją pasję – karate.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
rzeczy na temat tej dyscypliny sportowej,
obejrzeliśmy
fascynujący
pokaz
w wykonaniu naszego gościa i sami
nauczyliśmy
się
kilku
chwytów,
które przydadzą nam się nie w walce,
ale w obronie. Dzieci, które już od lat
trenują karate, mogły zaprezentować
swoje umiejętności.
Najaktywniejsi uczniowie zostali
nagrodzeni drobnymi upominkami. Pan
Krzysztof Rycak zachęcał wszystkich

do aktywnego sposobu spędzania wolnego
czasu i z pewnością mu się to udało.
Wszyscy przy okazji świetnie się bawili,
bo nasz gość posiada wielkie poczucie
humoru. Dziękujemy za niezapomnianą
lekcję!
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NA SPORTOWO!
5 marca 2015 roku w Naszej Szkole odbył się turniej piłki koszykowej chłopców
z szóstych klas. 6a grała w składzie: Krystian Rycak, Tobiasz Madej, Piotr Walicki, Grzegorz
Satława. Klasę 6b reprezentowali: Maciej Tengler, Adam Urlich, Mikołaj Huczek, Marek
Barcik, Sebastian Bieniek. Klasa 6c grała w składzie: Krystian Guzek, Daniel Bułaś, Arkadiusz
Dyczek. Wyniki turnieju prezentują się następująco: I miejsce – klasa 6c, II miejsce - klasa 6b,
III miejsce - klasa 6a. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju! Zawody
zorganizowała Pani Aldona Słonka.
10 marca 2015 roku w Naszej Szkole odbyła się runda rewanżowa mistrzostw szkoły
w futsalu uczniów czwartych klas. Mistrzem Szkoły została klasa 4d, która w finale pokonała
klasę 4a (7:4). Bramki w finale zdobyli: Maciej Dębski (4) i Sebastian Kliszcz (3) z 4d,
natomiast z 4a: Marcel Czupryński (2) oraz Wojciech Piwocha (2). W meczu o 3. miejsce klasa
4b pokonała klasę 4c (4:1). Bramki dla klasy 4b strzelili: Patryk Śliwa (2), Franciszek
Ślusarczyk (1) i Karol Januszczak (1), natomiast dla klasy 4c - Kacper Kuśmierczyk (1).
Gratulujemy!
25 marca 2015 roku odbyły się zawody sportowe dla klas 1 – 3. Dzieci brały udział
w pięciu konkurencjach i zdobywały punkty. Oto wyniki rywalizacji. Klasy pierwsze: I miejsce
– 1b (23 pkt.), II miejsce – klasa 1a (21 pkt.), III miejsce – klasa 1c (20 pkt.), IV miejsce – klasa
1d (15 pkt.), V miejsce – klasa 1e (11 pkt.). Klasy drugie: I miejsce – klasa 2a (21 pkt.),
II miejsce – klasa 2b (19 pkt.), III miejsce – klasa 2c (12 pkt.), IV miejsce – klasa 2d (11 pkt.).
Klasy trzecie: I miejsce – klasa 3b (17 pkt.), II miejsce – klasa 3c (15 pkt.), III miejsce – klasa
3a (14 pkt.). Gratulujemy!
Informujemy, że dwanaście szkół podstawowych z terenu Bielska-Białej, w tym Nasza
Szkoła, zostało wytypowanych do realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego”. Zajęcia
będą prowadzone przez trenerów programu w każdy wtorek od 17.00 do 18.00 w sali
gimnastycznej SP 32. Ponadto uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach
lekkoatletycznych w każdą sobotę od godz. 10.00 do 11.00 na stadionie Sprint. Program
adresowany jest do uczniów klas IV – VI.
Informujemy, że Nasza Szkoła przystąpiła do programu „Rodzino, Trzymaj Formę!”.
Celem tegorocznej edycji jest zwiększenie (za pośrednictwem dzieci) zaangażowania
rodziców i opiekunów w realizację programu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Państwowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Jednym z zadań realizowanych w Naszej Szkole są
„zdrowe dni”. W każdym tygodniu wybrany zostanie jeden dzień, w którym szczególnie
będziemy zachęcać dzieci do jedzenia konkretnego warzywa i owocu. Dzieci, które będą
miały ten produkt oraz wykonaną samodzielnie plakietkę, nie będą pytane tego dnia
na ocenę. Ponadto najbardziej zaangażowane klasy otrzymają punkty w ramach
współzawodnictwa klas. Koordynatorem programu jest Pani Aldona Słonka.
Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej www.szkolnyblogsportowy.tk. To witryna
prezentująca ważne wydarzenia sportowe, jakie miały miejsce w Naszej Szkole. Celem
prowadzenia strony jest informowanie społeczności szkolnej o zagadnieniach z zakresu
wychowania fizycznego, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Mamy nadzieję, że opublikowane na niej informacje przyczynią się
do zwiększenia zainteresowania różnorodnymi dyscyplinami sportowymi i poprawy kondycji
fizycznej naszych wychowanków.
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JUNIOR
SPECJALNY DODATEK DLA UCZNIÓW KLAS I - III

NIE TYLKO PO POLSKU!
23 marca 2015 roku kolejny raz odbyła się impreza integrująca
społeczność uczniowską klas I – III „Wiosna nie tylko po polsku”. Na kwitnącą,
wiosenną łąkę przybyły: pszczółki, bociany, motyle, żabki, biedronki
oraz stokrotki.
Każdy
zespół
klasowy
przygotował plakat – wizytówkę
swojej grupy, powitanie wiosny
w języku polskim oraz angielskim,
wziął udział w ekologicznym turnieju
wiedzy oraz popisał się znajomością
słówek
w
języku
angielskim.
Uczniowie
wykazali
się
dużą
kreatywnością,
wykorzystując
surowce wtórne w tworzeniu kreacji
dla Wiosenek.
Odbyła się także prezentacja
artystyczna w języku angielskim,

do
której
dzieci
zostały
przygotowane przez nauczycielki
języka angielskiego.
Puchar „Wiosenki” zdobyła
klasa 1d – biedronki. Trofeum
zwycięzcom wręczyła Pani Dyrektor
Alicja Procner. Wszyscy uczniowie
pamiętali o zasadach sportowej
rywalizacji
oraz
kulturalnego
zachowania.
Imprezę
prowadziły:
Pani
Małgorzata Różewicz-Dubiel i Pani
Beata Dudek.
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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!
1. Słowna piramida
Najpierw trzeba wymyślić słowa składające się z dwóch liter, np. UL. Następnie
trzeba dodać kolejną literę tak, aby nowe słowo miało sens, np. ULA. Później
można poszerzyć wyraz o jeszcze jedną literę, np. K. Co z tego wyjdzie?
To proste: KULA. W ten sposób gracze próbują zbudować jak największą
piramidę. Oczywiście można zamieniać litery miejscami, ważne, aby każdy
następny wyraz miał sens i był o jedną literę dłuższy od poprzedniego.
2. Kostkowe zdanie
Osoba prowadząca zabawę zapisuje na kartce dziwaczną kombinację literek,
np. s n j s. Gracze muszą utworzyć z nich w miarę sensowne zdania, przy czym
wskazane litery muszą stanowić początkową literę każdego kolejnego słowa.
Ten, kto pierwszy wymyśli zdanie, zdobywa jeden punkt, np. „Słonie nie jedzą
szpinaku”. Wygrywa gracz, który do końca zabawy uzbiera najwięcej punktów.
3. „Rosół”
W tej zabawie trzeba wykazać się sztuką umiejętnego prowadzenia rozmowy.
W tym celu trzeba wybrać i zapisać sobie jakieś nietypowe słowo, np. „rosół”,
„buda” itp. Musi to być słowo, które na co dzień jest dość rzadko używane.
Po dokonaniu wyboru gracz zaczyna rozmowę z wybraną osobą. Chodzi o to,
aby zmierzyć czas, w którym wybrana osoba podczas rozmowy wypowie nasze
zapisane słowo. Oczywiście należy tak pokierować rozmową, aby uzyskać
jak najlepszy wynik!
4. Niegrzeczna Trójka
Do tej zabawy potrzebne są dwie kostki do gry oraz kartka i ołówek. W tej
prostej zabawie wygrywa osoba, która pierwsza uzbiera 50 (lub inną dowolnie
ustaloną liczbę) punktów. Gracze rzucają na zmianę. Wynik zapisywany jest
tylko wówczas, gdy na obu kostkach wypadnie taka sama liczba oczek. Każda
para oczek warta jest tyle samo – 5 punktów. Jedyny wyjątek dotyczy szóstek,
za których wyrzucenie dostaje się aż 35 punktów oraz „niegrzecznych trójek”,
które powodują skasowanie dotychczasowego wyniku. Zawodnik, który ma
aż takiego pecha, zaczyna zbierać punkty od początku.
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CO SŁYCHAĆ?
Prezentujemy
wyniki
szkolnych
konkursów
ortograficznych
przeprowadzonych w drugich i trzecich klasach. Wśród uczniów
trzecich klas I miejsce zajęła Julia Wilk z klasy 3c. Na II miejscu
znalazła się Paulina Drążek z 3a. Na III miejscu uplasował się Jakub
Krzykowski z 3b. Wśród uczniów drugich klas I miejsce zajął Paweł
Nowak z klasy 2b, na II miejscu uplasował się Robert Panek z klasy 2d, natomiast
III miejsce przypadło Julii Then z klasy 2b. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Konkursy przygotowała i przeprowadziła Pani Katarzyna Włodek.
31 marca dobiegł końca szkolny etap konkursu „Dobre rady –
kompostuj odpady”, którego organizatorem jest Urząd Miejski
w Bielsku-Białej Biuro Gospodarki Odpadami. Komisja konkursowa
wybrała sześć prac z klas 1 – 3 oraz jedną pracę z klas 4 – 6, które
zakwalifikowały się do II etapu – miejskiego. O jego wynikach powiadomimy
na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na portalu
społecznościowym facebook. Koordynatorem konkursu jest Pani Renata Małysz.
24 marca 2015 roku uczniowie klas I - III obejrzeli w auli szkolnej
przedstawienie pt. „Przygody królewny Hulajnóżki”, w którym
wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy szkolnej
oraz dziewczynki z kółka tanecznego. Uczniowie z wielkim
zainteresowaniem śledzili przygody królewny, która przypadkiem trafiła
do chaty Baby Jagi. Królewna przy pomocy życzliwych skrzatów nauczyła ciągle
kłócące się córki Jagi, jak należy rozwiązywać konflikty i pokazała im, co znaczą
dobre maniery. Przedstawienie zostało przygotowane przez Panią Beatę Dudek
i Panią Aleksandrę Jasińską w ramach realizacji zadań Szkolnego Programu
Profilaktyki.
13 kwietnia 2015 roku grupa uczniów z klas trzecich i czwartych
(12 uczniów) pod opieką Pani Renaty Małysz oraz Pani Urszuli Ficoń
uczestniczyła w warsztatach, które były poświęcone doświadczeniom
z chemii, a zorganizowano je w Liceum Ogólnokształcącym nr 4
im. KEN w Bielsku-Białej. Licealiści bardzo chętnie prezentowali
i omawiali doświadczenia, natomiast uczniowie Naszej Szkoły z wielkim
zainteresowaniem przyglądali się im, a następnie sami przeprowadzali
eksperymenty. Mieli okazję wykonać takie doświadczenia, jak: zegar jodowy,
rozdzielanie barw – chromatografia, mieszaniny jednorodne i niejednorodne,
niewidoczne pismo, kolorowy wir, domowa pasta do zębów, wulkany
czy wypełnianie gazem balonu. Końcowym etapem spotkania było wybranie
przez dzieci najciekawszego ich zdaniem doświadczenia, które przeprowadzą
w swojej szkole.

ECHO SZKOŁY

NR 56

NASZE TALENTY!
20 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej
uroczyście obchodzony był Dzień Promocji Talentów. Z tej właśnie okazji
w szkolnej auli zorganizowano pokaz talentów, w którym wzięli udział
uczniowie klas 1 – 6. Przypomnijmy, że w 2010 roku SP 32 – jako pierwsza
w mieście i czwarta w województwie śląskim – uzyskała tytuł „Szkoły
Odkrywców
Talentów”. Stanowi
on wyróżnienie dla placówek,
które szczególnie przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania
uzdolnień dzieci i młodzieży. Akcja przebiega pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej.
Już po raz czwarty w szkolnej auli zorganizowany został pokaz talentów
poprzedzony wielkotygodniowymi przygotowaniami. Na uroczystość złożyło się
20 różnorodnych występów przeplecionych zabawną, rymowaną narracją.
Na scenie stanęli uczniowie, którzy posiadają oryginalne zainteresowania i są
mistrzami w swojej dziedzinie, a do tego chętnie angażują się w życie szkoły,
prezentując swoje pasje podczas akademii, uroczystości czy konkursów.
Ogromne wrażenie na wszystkich zrobiły popisy tancerzy, gimnastyków,
instrumentalistów, aktorów czy wokalistów. Wielkie zainteresowanie wzbudził
też pokaz karate oraz prezentacja dotycząca układania kostki Rubika na czas.
Oko wszystkich cieszyła ekspozycja prac plastycznych. Całości dopełniła piękna,
kolorowa dekoracja.
Wszyscy uczestnicy pokazu oraz uczniowie zajmujący się pomocą
techniczną przy przygotowaniu imprezy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz słodkie upominki. Dyrektor szkoły – Pani Alicja Procner – pogratulowała
wszystkim dzieciom wytrwałości w rozwijaniu swojej pasji, a ich rodzicom
oraz nauczycielom – umiejętności odkrywania uzdolnień i wspierania ich.
Na koniec wykonano wspólne zdjęcie.
Dzień Promocji Talentów po raz czwarty przygotowali nauczyciele SP 32 –
Pan Grzegorz Wójtowicz oraz Pani Urszula Ficoń.
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WYBORY KSIĄŻEK
W marcu w Naszej Szkole zorganizowane zostały Wybory Książek. Uczniowie
wrzucili do specjalnej urny karty do głosowania, na których wypisali tytuły od 1 do 3
najciekawszych książek, które czytali w ostatnim czasie. Na tej podstawie zostanie
sporządzone sprawozdanie, które następnie wyślemy na adres redakcji „Biblioteki
w Szkole”.
W oparciu o nadesłane zestawienia
zostaną opracowane wyniki, które otrzyma
Pani Minister Edukacji Narodowej jako głos
w sprawie kanonu lektur i gustów
czytelniczych
uczniów.
Wśród
szkół
biorących
udział
w
przedsięwzięciu
rozlosowane zostaną nagrody, m.in.
wybrane książki do biblioteki o wartości
1000 zł. Dziękujemy wszystkim uczniom
zaangażowanym
w
akcję.
Wybory
zorganizowała
Pani
Renata
Pysz
przy
współpracy
z
Samorządem
Uczniowskim.

WIOSNA W OBIEKTYWIE
Prezentujemy wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Wiosna w obiektywie”.
Cieszył się on wielkim zainteresowaniem, o czym świadczy liczba prac, które napłynęły
na konkurs, a było ich prawie 70 i wszystkie piękne.
Jury
w
składzie:
Pani
Anna
Bykowska, Pani Iwona Nowak oraz Pan
Grzegorz Wójtowicz miało twardy orzech
do zgryzienia i musiało dokonać wyboru
najciekawszych fotografii. I tak I miejsce
zajęła Maria Nitsch, na II miejscu uplasował
się Franciszek Ślusarczyk, z kolei III miejsce
przyznano Justynie Klec.
Poziom był tak wysoki, że jury
postanowiło
przyznać
ponadto
sześć
wyróżnień następującym uczniom: Igor
Grzesiowski, Bartosz Budzyn, Weronika
Kwaśny,
Katarzyna
Mastek,
Marcin
Grzesiowski i Julia Rogalska. Serdecznie
gratulujemy
wszystkim
uczestnikom
wielkiego talentu fotograficznego!
Z prac konkursowych powstała
wystawa,
którą
można
obejrzeć
na szkolnym korytarzu (na parterze
oraz półpiętrze).
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WYWIAD Z P. R. KŁUSKIEM
Na nasze pytania odpowiada Pan Ryszard Kłusek – nauczyciel wychowania
fizycznego. Przeczytajcie, co nasz rozmówca powiedział o zawodzie nauczyciela,
o swoich zainteresowaniach oraz czasach, kiedy sam był dzieckiem. Zapraszamy
do lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Kim Pan chciał zostać, kiedy
był Pan jeszcze dzieckiem?
PAN RYSZARD KŁUSEK: Najpierw chciałem
zostać piłkarzem, a potem trenerem.
„ECHO SZKOŁY”: Jak Pan wspomina czasy
swojego dzieciństwa?
PAN RYSZARD KŁUSEK: Czasy, kiedy byłem
dzieckiem, wspominam bardzo dobrze. Nie było
wtedy komputerów, PlayStation i innych gier.
Dużo więcej czasu spędzało się na podwórku,
grając w piłkę, bawiąc się w chowanego
czy w strzelanki.
„ECHO SZKOŁY”: Jak wyglądały początki Pana
kariery zawodowej?
PAN RYSZARD KŁUSEK: Po skończeniu studiów
w
Akademii
Wychowania
Fizycznego
rozpocząłem
pracę w BKS Stal.
Później
pracowałem
w
szkole
podstawowej,
jednocześnie łącząc dwa zawody: trenera
oraz nauczyciela wychowanie fizycznego.
„ECHO SZKOŁY”: Co się Panu podoba w Naszej Szkole?
PAN RYSZARD KŁUSEK: W Naszej Szkole są bardzo sympatyczne dzieci, które chętnie
realizują wszystkie założenia stawiane przed nimi. Podoba mi się również to, że na wszystkich
zajęciach, które są organizowane, dzieci są bardzo aktywne.
„ECHO SZKOŁY”: Który sukces z kariery trenera uważa Pan za najważniejszy?
PAN RYSZARD KŁUSEK: Z kariery trenera była to praca we Flocie Świnoujście. Najpierw
byłem drugim trenerem, potem przez krótki okres 3 miesięcy – pierwszym trenerem.
I to właśnie w Świnoujściu osiągałem największe sukcesy.
„ECHO SZKOŁY”: Jakie dyscypliny sportowe, poza piłką nożną, Pan uprawia?
PAN RYSZARD KŁUSEK: Poza piłką nożną uprawiam piłkę koszykową, pływanie i jazdę
na rowerze.
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„ECHO SZKOŁY”: Dlaczego zatem wybrał Pan piłkę nożną jako zawodnik i jako trener?
PAN RYSZARD KŁUSEK: Wybrałem właśnie piłkę nożną, ponieważ była najpopularniejsza
i najprostsza do zorganizowania, ponieważ wystarczą cztery kamienie oraz piłka i można było
grać.
„ECHO SZKOŁY”: Jaki jest Pana ulubiony zespół i zawodnik?
PAN RYSZARD KŁUSEK: Mój ulubiony zespół to Barcelona, a zawodnik – Messi.
„ECHO SZKOŁY”: Czym jeszcze, oprócz sportu, Pan się interesuje?
PAN RYSZARD KŁUSEK: Interesuję się jeszcze ogrodnictwem na działce.
„ECHO SZKOŁY”: Czym różni się praca trenera od pracy nauczyciela wychowania fizycznego?
PAN RYSZARD KŁUSEK: Te dwie profesje różnią się tym, że w pracy trenerskiej przychodzą
zawodnicy młodzi i starsi, którzy chcą się rozwijać, być piłkarzami. Natomiast w pracy
nauczyciela wychowania fizycznego ćwiczą wszystkie dzieci. My chcemy rozwijać je fizycznie
i również umysłowo. Ta różnica polega więc na tym, że w klubach zawodnicy trenują,
ponieważ chcą i mają taki cel w życiu, aby osiągnąć jakiś sukces. Natomiast w szkole polega
to na tym, żeby ogólnie się rozwijać, by w zdrowym ciele był także zdrowy duch.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę.
PAN RYSZARD KŁUSEK: Dziękuję!

KONKURSY „KOLOR NADZIEI”
1. Konkursy przeznaczone są dla uczniów klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej
i organizowane są w ramach akcji „Pola Nadziei”. Celem konkursów jest szerzenie idei
hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób chorych.
2. Każdy z autorów może przekazać:
- jeden tekst pisany wierszem lub prozą, który będzie realizacją tematu „Kolor nadziei”,
powinien być on wydrukowany na kartce formatu A4 oraz podpisany imieniem i nazwiskiem
autora;
- jedną pracę plastyczną, która będzie realizacją tematu „Kolor nadziei”, powinna być ona
wykonana dowolną techniką plastyczną, np. szkic, rysunek, malunek, wyklejanka, mozaika,
collage (płaską, nie przestrzenną) na kartce formatu A4 oraz podpisana na odwrocie imieniem
i nazwiskiem autora.
3. Prace konkursowe należy przekazać Panu Grzegorzowi Wójtowiczowi do 22 maja 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2015 r.
4. Oceny prac konkursowych dokona jury w składzie: Pani Anna Bykowska, Pani Iwona Nowak,
Pan Grzegorz Wójtowicz. Decyzje jury są ostateczne.
5. Na laureatów I, II i III miejsca czekają nagrody oraz dyplomy.
6. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury ogłoszeniem na tablicy Samorządu
Uczniowskiego oraz na szkolnej stronie internetowej www.sp32bb.pl.
7. Nagrodzone prace wejdą w skład specjalnie zorganizowanej wystawy.
8. Przekazanie prac oznacza akceptację regulaminu konkursów.
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STREFA ROZRYWKI
Na komisariat policji przybiegają dwaj
zdyszani chłopcy i krzyczą:
- Nasz nauczyciel... Nasz nauczyciel...
W końcu jeden z policjantów pyta:
- Co mu jest? Miał wypadek?
- Nie. Źle zaparkował!

Przychodzi mała stonoga do mamy stonogi
i mówi:
- Mamusiu, braciszek nadepnął mi na nogę.
- Na którą? Przecież masz ich sto.
- Nie wiem, bo w szkole uczyliśmy się liczyć
dopiero do dziesięciu.

Mówi Jaś do kolegi:
- Mama nakrzyczała na mnie za coś,
czego nie zrobiłem!
- A co to takiego?
- Zadanie domowe…

- Tato, czy dzisiaj mamy piękny dzień?
- Nie, a dlaczego pytasz?
- Bo pani od polskiego powiedziała,
że któregoś pięknego dnia zwariuje
przeze mnie!

Wraca Jaś ze szkoły i mówi:
- Tato, oszczędziłem ci trochę pieniędzy.
- To świetnie! A w jaki sposób?
- Wczoraj powiedziałeś, że jeśli dobrze
napiszę wypracowanie, to dasz mi na bilet
do kina.

Przychodzi kobieta z synem do lekarza
i mówi:
- Mój syn połknął długopis.
- Niech pisze ołówkiem - odpowiada lekarz.

Na lekcji plastyki pani kazała namalować
swojego idola. Kamil przyszedł do pani
z pustą kartką. Pani do Kamila:
- Kogo ty namalowałeś?
Chłopiec odpowiada:
- Adama Małysza.
- A gdzie on jest?
- Odleciał.
Nauczyciel geografii kazał uczniom
przynieść na następną lekcję atlas świata.
Nazajutrz sprawdza, czy każdy z uczniów
wywiązał się z tego zadania. Przystaje
przy ławce Jasia, a po chwili mówi:
- Co to ma być? Mówiłem, że ma być mapa,
a nie wyprasowany globus!
Jaś przychodzi do taty i mówi:
- Tato, miałem dzisiaj szczęście w szkole.
- Co, dostałeś szóstkę?
- Nie, pani chciała mnie postawić do kąta,
ale wszystkie były już zajęte.

W szkole pani pyta Jasia:
- Jasiu, jakie jest państwo na literę K?
Jaś odpowiada:
- Państwo Kowalscy!
- Jasiu! Umyj ręce przed wyjściem
do szkoły!
- Dlaczego? Przecież nie będę się zgłaszać!
Jaś wraca do domu po pierwszym dniu
w szkole:
- Czego nowego się dowiedziałeś w szkole? pyta tata.
- Że inne dzieci mają znacznie większe
kieszonkowe…
Praczłowiek krzyczy na syna, który wrócił
do jaskini z kiepskim świadectwem:
- To, że masz tróję z myślistwa, mogę
pojąć, bo jeszcze jesteś mały, ale ta
jedynka z historii?! Przecież to tylko dwie
strony!
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Jaś znalazł na pustyni lampę Aladyna,
pociera, pociera i z lampy nagle wyskakuje
Dżin, który rzecze:
- Spełnię twoje trzy życzenia!
Jaś, nie myśląc długo, mówi:
- Chcę znaleźć się na plaży w Kalifornii.
Dżin, nie zastanawiając się, wziął Jasia
za rękę i idą...
Chłopiec zaskoczony mówi:
- Ale szybciej!
- To podbiegnijmy...
Jaś odmawia wieczorną modlitwę.
- I spraw jeszcze, Panie Boże, żeby Ankara
była stolicą Francji.
- Jasiu, co ty wygadujesz...?
- Widzisz, mamusiu, ja tak napisałem
na klasówce z geografii.
Pani kazała na lekcji ułożyć dzieciom
zdanie o ananasie. Uczniowie się zgłaszają
i mówią: „Ananasy rosną w ciepłych
krajach”, „Ananasy są bardzo zdrowe”...
Jaś się zgłasza:
- Ojciec kupił wczoraj kilo kiełbasy.
Pani:
- Jasiu, ale to miało być o ananasie!
- Dobrze, proszę pani, niech mi pani
nie przerywa, ja jeszcze nie skończyłem!
Ojciec kupił wczoraj kilo kiełbasy. Sam
wszystko zjadł, a na nas nawet
nie spojrzał…
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- Twoje wypracowanie jest niezłe - mówi
nauczycielka do małego Kowalskiego ale jest identyczne jak wypracowanie
twojego kolegi z ławki. Wiesz, co to
znaczy?
- Że jego wypracowanie też jest niezłe…?
Jaś spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta
go:
- Dlaczego się spóźniłeś?!
Chłopiec odpowiada:
- Proszę pani, myłem zęby, to już się
więcej nie powtórzy!
Nauczycielka w szkole pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz, co mamy z gąski?
- Smalec.
- Dobrze, Jasiu, ale co jeszcze?
- Smalec.
- Dobrze, powiedz mi, co masz
w poduszce?
- Dziurę.
- A co jest w tej dziurze?
- Pierze.
- No to co mamy z gąski?
- Smalec.

Pani na lekcji religii pyta Jasia:
- Jasiu, kto zbudował arkę?
Chłopiec na to:
- No… eee…
A pani:
- Dobrze, Jasiu, siadaj! Szóstka!

Mały Jaś wraca z lekcji religii.
- Dziś pani opowiadała nam o Mojżeszu –
mówi chłopiec.
- To opowiedz, jak to było.
- Więc tak. Szli, szli, szli, doszli do Morza
Czerwonego. Mojżesz wyciągnął telefon
komórkowy, zadzwonił po ekipę
budowlaną, ekipa wybudowała most,
przeszli na drugą stronę i poszli dalej.
- Jasiu! Pani wam to powiedziała?
- Jakbym ci powiedział to tak, jak pani
opowiadała, nigdy byś w to nie uwierzyła!

Jaś przynosi do domu torbę pełną jabłek.
Mama pyta go:
- Skąd masz te jabłka?
- Od sąsiada.
- A on wie o tym? - dopytuje mama.
- No pewnie, przecież mnie gonił!

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor
zwraca się do uczniów:
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia
i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada beztrosko
młodzież.
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W SKRÓCIE…
4 marca w szkolnej auli odbył się uroczysty apel poświęcony życiu i działalności
patrona Naszej Szkoły – Ludwika Waryńskiego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć
ciekawą prezentację multimedialną związaną ze wspomnianą postacią
oraz wysłuchać poetyckiej narracji w wykonaniu uczniów klasy 6c pod opieką Pani Anny
Reglińskiej-Suchy. Oprawą muzyczną spotkania zajęła się Pani Iwona Nowak. Wszyscy
uczniowie podkreślili rangę tego dnia, zakładając strój odświętny. Spotkanie zostało
zorganizowane w związku z przypadającą 2 marca 126. rocznicą śmierci Ludwika
Waryńskiego.
W środę wieczorem (18 marca) uczniowie klasy 5b wrócili z trzydniowej wycieczki
do Niemiec, która była nagrodą za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie. Podczas
tego krótkiego pobytu za granicą przeżyli wielką przygodę i znakomicie się bawili.
Tropical Islands pod Berlinem to szereg atrakcji, m.in. Morze Południowe, laguna, liczne
zjeżdżalnie wodne, las tropikalny, boisko do siatkówki plażowej czy pole do minigolfa.
Wielkim przeżyciem dla dzieci był też sam nocleg – pod namiotami. Ostatniego dnia uczniowie
zwiedzili najważniejsze zabytki Berlina, mogli przejechać się metrem i piętrowym autobusem
oraz zobaczyć największe cylindryczne akwarium na świecie. W fotogalerii na szkolnej stronie
internetowej www.sp32bb.pl opublikowaliśmy najciekawsze zdjęcia z wycieczki.
25 i 26 marca w Naszej Szkole odbyły się zebrania rodziców połączone z wielkanocnym
kiermaszem, na którym można było zakupić piękne ozdoby świąteczne wykonane
przez uczniów. Na korytarzu i w salach lekcyjnych zaroiło się od kramów
z kolorowymi kartkami, zajączkami i kurczaczkami… Trudno było wybrać te najpiękniejsze.
Wszystkie zasługiwały na uznanie.
1 kwietnia 2015 roku najstarsi uczniowie Naszej Szkoły przystąpili do Sprawdzianu
w szóstej klasie. Po raz pierwszy został on zorganizowany w nowej formie.
Sprawdzian w klasie szóstej obejmuje wiadomości i umiejętności określone
w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach
edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Podstawę
dla zadań mogą stanowić teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. Sprawdzian
składa się z dwóch części: język polski i matematyka oraz język obcy nowożytny. W przerwie
pomiędzy obiema częściami uczniowie mogli zjeść drugie śniadanie lub wziąć udział
w projekcji filmu.
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