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Zapraszamy wszystkich do lektury kolejnego
numeru czasopisma „Echo Szkoły”. Tematem
przewodnim
uczyniliśmy
Dzień
eTwinningu
oraz 10-lecie funkcjonowania tego programu,
w którym uczestniczą również uczniowie Naszej
Szkoły. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na ten
temat, przeczytajcie artykuł ze strony 3. Oprócz
tego jak zwykle serwujemy sporą dawkę rozrywki
oraz teksty, dzięki którym wzbogacicie swoją
wiedzę. Dzięki naszej gazetce przypomnicie sobie,
jakie uroczystości szkolne zorganizowane zostały
w ostatnich dwóch miesiącach! To ostatni numer
„Echa Szkoły” przed wakacjami. Życzymy więc
wszystkim zasłużonego wypoczynku!
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O TYM SIĘ MÓWI…
W tym miejscu zawsze prezentowaliśmy dla Was informacje dotyczące sukcesów
uczniów Naszej Szkoły w różnego rodzaju konkursach i zawodach międzyszkolnych.
Tym razem te wiadomości odszukacie na kolejnych stronach, a tutaj przypomnimy
najważniejsze – naszym zdaniem – wydarzenia mijającego roku szkolnego 2014/2015.
W mijającym roku szkolnym Nasza Szkoła poddana została ewaluacji zewnętrznej,
której celem jest gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania
systemu edukacyjnego. Przypominamy, że po raz kolejny Nasza Szkoła została oceniano
bardzo wysoko. W 9 z 12 zbadanych obszarów osiągnęliśmy poziom B (oznaczający wysoki
stopień wypełniania wymagania przez szkołę), a w 3 pozostałych obszarach osiągnęliśmy
poziom A (oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę)!
5 grudnia św. Mikołaj przybył do nas, aby wręczyć podarunki grzecznym dzieciom.
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.
W Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Pokaż, jak hasa Wypasiona Klasa” I miejsce
zajęli uczniowie klasy 5b pod opieką swojego wychowawcy – Pana Grzegorza Wójtowicza!
W nagrodę uczniowie pojechali na trzydniową wycieczkę do Niemiec, podczas której główną
atrakcją był pobyt w Tropical Islands pod Berlinem. Nagrodą dla nauczyciela był tablet,
natomiast szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne o wartości 4000 zł.
20 marca w Naszej Szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Promocji Talentów. Z tej
właśnie okazji w auli zorganizowany został pokaz talentów, w którym wzięli udział uczniowie
klas 1 - 6. Ogromne wrażenie zrobiły na wszystkich 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.
W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy także Dzień Otwarty - uroczystość, podczas
której można było dokładniej poznać działalność naszej placówki. Była to również świetna
okazja do zaprezentowania przybyłym gościom bazy Naszej Szkoły oraz jej wyposażenia.
Po budynku oprowadzali wszystkich szóstoklasiści. Koordynatorem działań związanych
z uroczystością była Pani Łucja Dendys.
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi! Z tej okazji przez cały tydzień w Naszej Szkole
organizowane były różnorodne wydarzenia towarzyszące, a punktem kulminacyjnym był pokaz
mody ekologicznej „Ekotrendy 2015”. Podczas niego uczniowie prezentowali stroje wykonane
przez siebie wyłącznie z tzw. surowców wtórnych, takich jak papierowe torby, plastikowe
butelki, folia itp. Organizatorem wydarzeń był Pan Marcelin Makowski.
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. Każda szkoła tradycyjnie otrzymała pamiątkową
statuetkę z napisem „V Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych – WAPIENICA 2015”. Przegląd
przygotowała i poprowadziła Pani Bogumiła Szczerbowska.

ECHO SZKOŁY

NR 57

DZIEŃ eTWINNINGU
21 Krajowych oraz 21 Europejskich Odznak Jakości, zwycięstwa w europejskich
i krajowych konkursach, konferencja zorganizowana w Naszej Szkole, liczne publikacje
oraz udział w międzynarodowych seminariach – to bilans działalności Szkoły Podstawowej
nr 32 w Bielsku-Białej w dziedzinie eTwinningu. Niewiele szkół w Polsce może pochwalić
się takimi sukcesami! W 2015 roku eTwinning świętuje okrągłą 10. rocznicę
funkcjonowania, a 7 maja obchodzony jest Dzień eTwinningu.

Nasza
Szkoła
przystąpiła
do programu eTwinning w 2007 roku.
W SP 32 zrealizowano od tego czasu wiele
projektów, które nagrodzone zostały
Krajową i Europejską Odznaką Jakości. Ich
koordynatorkami były: Pani Renata Wojtaś,
Pani Marta Barbasz-Sztajno oraz Pani
Aldona Słonka. Aż cztery projekty zajęły
czołowe
miejsca
w
ogólnopolskich
konkursach eTwinning: „ART PROJECT – DIP
YOUR E-BRUSH
IN YOUR E-SOUL”
–
III
miejsce
(2010),
„THE
NEW
ADVENTURES OF THE TWINNIES AROUND
THE WORLD” – I miejsce (2012),
„SUPERCITIZEN’S ALMANAC” – I miejsce
(2013),
„E-CULTURAL
KALEIDOSCOPE”
– II miejsce (2014). Dwa projekty zajęły
I miejsce w Europie: „THE NEW
ADVENTURES OF THE TWINNIES AROUND
THE WORLD” (2012) oraz „E-CULTURAL
KALEIDOSCOPE” (2014).
W 2008 roku w Naszej Szkole odbyły
się
warsztaty
programu
eTwinning
zorganizowane przez Śląskie Kuratorium
Oświaty oraz Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji. Projekty realizowane w SP 32
znalazły
się
w
kilku
publikacjach
eTwinning, a także w „Magazynie
Oświatowym” jako przykłady dobrych
praktyk. Były one również prezentowane

podczas międzynarodowych konferencji
eTwinning.
eTwinning został zainaugurowany
w styczniu 2005 roku jako przewodnia
inicjatywa Komisji Europejskiej i programu
eLearning. W momencie rozpoczęcia akcji
cele eTwinningu nawiązywały do ustaleń
Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002
roku. Program zachęca do korzystania
z
najnowszych
osiągnięć
techniki,
realizując w ten sposób swój podstawowy
cel: rozwijanie kompetencji technicznych,
językowych oraz interkulturowych. Podczas
realizacji projektów uczniowie doskonalą
język angielski niezbędny do bezpośredniej
komunikacji
ze
szkołą
partnerską.
eTwinning
zapewnia
przyjazne
i
bezpieczne
narzędzia
internetowe
do realizacji projektów. Program eTwinning
powstał,
by
za
pomocą
mediów
elektronicznych łączyć ze sobą nauczycieli
i uczniów z całego kontynentu, tworząc
w
ten
sposób
nowoczesną
sieć
współpracujących ze sobą szkół. Dzięki
programowi uczniowie polskich placówek
mają szansę współpracować z rówieśnikami
z całej Europy. Umożliwia on prowadzenie
projektów
edukacyjnych
przy
wykorzystaniu narzędzi TIK.
Program eTwinning odniósł ogromny
sukces - w ciągu pierwszego roku
działalności zarejestrowało się w nim ponad
13 tys. szkół i 12,2 tys. nauczycieli,
a powstała sieć ewoluowała zgodnie
z potrzebami nauczycieli. Po 10 latach
eTwinning stał się największą społecznością
szkół w Europie, obejmującą ponad 300
tys. zarejestrowanych nauczycieli i 130
tys. zarejestrowanych szkół.
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NASZE SUKCESY (2014/2015)
~ Ogólnopolski Konkurs „Pokaż, jak hasa Wypasiona Klasa” (organizator – Tetra Pak Sp. z o.o.
z Warszawy): zespół w składzie: Emilia Bogacz, Julia Borek, Zuzanna Czajka, Martyna Iwanek,
Patrycja Janik, Maja Jeleśniańska, Maciej Jura, Emilia Kasińska, Zuzanna Kłopotowska, Patryk
Marszałek, Sławomir Muzyka, Debora Nalborczyk, Maria Nitsch, Artur Pietras, Patryk Pietras,
Dawid Pilch, Agata Płócienniczak, Dominik Rycak, Alicja Ryrych, Aleksandra Ryszka, Radosław
Śpiewak oraz Jakub Zdeb – I miejsce. Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej”
(organizator – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej):
Małgorzata Grzanka – III miejsce. Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ Międzyszkolny konkurs na hasło reklamowe dotyczące tematu „Posprzątaj po swoim pupilu”
(organizator – Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej): Mateusz
Maciejewski – I miejsce. Opiekun: p. Teresa Lewandowska.
~ Krajowa Odznaka Jakości eTwinning za projekt „EUROPEAN SPORTS CLUB” (organizator Narodowe Biuro Akcji eTwinning). Opiekun: p. Aldona Słonka, p. Renata Wojtaś.
~ XXIV edycja Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus z języka angielskiego (organizator –
Amermedia Sp. z o.o. z Poznania): Małgorzata Grzanka – laureatka IV stopnia, Nikola Nowak
– laureatka IV stopnia, Patryk Pisarek – laureat IV stopnia, Zuzanna Czajka – laureatka
IV stopnia, Tobiasz Madej – laureat IV stopnia, Karolina Kusiak – laureatka IV stopnia, Maciej
Tengler – laureat IV stopnia, Zuzanna Kłopotowska – laureatka V stopnia. Opiekun:
p. Bogumiła Szczerbowska, p. Renata Wojtaś.
~ Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (organizator - Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej): Oliwia Siwik – wynik dobry. Opiekun: p. Marta BarbaszSztajno.
~ Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” (organizator – Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod patronatem Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu): Małgorzata Grzanka – wynik
bardzo dobry, Franciszek Ślusarczyk – wynik bardzo dobry, Kamil Konieczny – wyróżniony,
Patryk Pisarek – wyróżniony, Dominik Rycak – wyróżniony. Opiekun: p. Monika Korowaj.
~ VIII Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” dla Szkół Podstawowych
(organizator – Akademia Młodych Odkrywców pod patronatem Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego): Franciszek Ślusarczyk – Nagroda Główna, Natalia Trojak – wyróżnienie,
Maja Urbaniec – wyróżnienie, Paweł Kruczek – wyróżnienie. Opiekunowie: p. Marcelin
Makowski, p. Urszula Ficoń.
~ Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną „Moja ukochana książka” (organizator Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Bielsku-Białej): Franciszek
Ślusarczyk – I miejsce. Opiekun: p. Renata Pysz.
~ Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości H. M. Góreckiego, A. Panufnika,
O. Kolberga w ramach XIX Festiwalu Kompozytorów Polskich im. prof. H. M. Góreckiego
(organizator – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. St. Moniuszki
w Bielsku-Białej): Paweł Kruczek – II miejsce, Franciszek Ślusarczyk – IV miejsce, Karolina
Słonka – V miejsce, Wiktoria Świeńczyk – wyróżnienie, Jakub Kuś – wyróżnienie, Zuzanna
Hendzel – wyróżnienie. Opiekun: p. Iwona Nowak.
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~ VII Otwarty Konkurs Muzyki Instrumentalnej „O złoty klucz wiolinowy” (organizator – Dom
Kultury w Kętach): Małgorzata Grzanka – I miejsce. Opiekun: p. Ewa Rabaszowska.
~ VIII Dziecięcy Przegląd Piosenki Ulubionej „Moja nutka” (organizator - Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Bielsku-Białej): Aleksandra Fijak – II miejsce w kategorii „solista,
reprezentacja w składzie: Aleksandra Fijak, Marta Paduch, Paweł Kruczek, Karolina Słonka,
Zuzanna Hendzel, Martyna Niesyt, Julia Rogalska i Barbara Konior – I miejsce w kategorii
„zespół”, Aleksandra Fijak – Nagroda dla Najlepszego Wykonawcy Przeglądu przyznana
przez jury dziecięce. Opiekun: p. I. Nowak.
~ Konkurs Artystyczny „Modlitwa Psalmami” w ramach Międzynarodowego Ekumenicznego
Konkursu Biblijnego „Jonasz” (organizator – Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji BielskoŻywieckiej oraz Ewangelickie Towarzystwo Ekumeniczne „JONASZ”): reprezentacja
w składzie: Karolina Słonka, Wiktoria Świeńczyk, Katarzyna Wątroba - I miejsce w kategorii
„zespół taneczny”, reprezentacja w składzie: Zuzanna Hendzel, Julia Rogalska, Barbara
Konior, Martyna Niesyt, Karolina Słonka, Paweł Kruczek, Aleksandra Fijak, Marcelina
Pietrzykowska, Karolina Ohirko, Marta Paduch - II miejsce w kategorii „zespół muzyczny”.
Opiekun: p. Iwona Nowak, p. Aldona Słonka i p. Anna Bykowska.
~ XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” (organizator - Gminny
Ośrodek Kultury w Świnnej):
- Karina Zdrowak – Nagroda Dyrektora GOK w Świnnej – opiekun: p. Łucja Dendys;
- Lena Olender – I miejsce (mama, tata i ja) – opiekun: p. Mariola Kozina;
- Julia Ślusarczyk – I miejsce (wyklejanka), Justyna Taratuta – I miejsce (makieta) – opiekun:
p. Iwona Golec;
- Olga Śliwa – wyróżnienie (wyklejanka) – opiekun: p. Mariola Plaza-Panewka;
- Franciszek Ślusarczyk – I miejsce (wyklejanka), Wiktoria Świeńczyk – I miejsce (nicią
malowane), Martyna Niesyt – II miejsce (fotografia) – opiekun: p. Iwona Nowak;
- Mikołaj Mojeszczyk – II miejsce (wyklejanka) – opiekun: p. Aleksandra Jasińska;
- Zuzanna Pawlusiak – I miejsce (makieta), Justyna Florek – wyróżnienie (makieta), Jakub
Florek – wyróżnienie (makieta) – opiekun: p. Małgorzata Różewicz-Dubiel;
- 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) – opiekun:
p. Grzegorz Wójtowicz.
~ VI Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo-Fotograficzny „Wiosna w przyrodzie” (organizator –
Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach): Maria Nitsch – wyróżnienie, Justyna Klec –
wyróżnienie. Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ Gminny Konkurs Plastyczny „Dobre rady – kompostuj odpady” (organizator – Biuro
ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej): Filip Filipczak – I miejsce,
Martyna Rajda – wyróżnienie. Opiekunowie: p. Łucja Dendys, p. Renata Małysz.
~ Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pokażcie się!” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” (organizator – Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania):
zespół w składzie: Emilia Bogacz, Julia Borek, Zuzanna Czajka, Martyna Iwanek, Patrycja
Janik, Maja Jeleśniańska, Maciej Jura, Emilia Kasińska, Zuzanna Kłopotowska, Patryk
Marszałek, Sławomir Muzyka, Debora Nalborczyk, Maria Nitsch, Artur Pietras, Patryk Pietras,
Dawid Pilch, Agata Płócienniczak, Dominik Rycak, Alicja Ryrych, Aleksandra Ryszka, Radosław
Śpiewak oraz Jakub Zdeb – laureaci. Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
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~ Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Wapienickie lasy w obiektywie”
(organizator – Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy oraz Nadleśnictwo Bielsko): Julia
Rogalska – II miejsce, Izabela Kruczek – III miejsce, Julita Nizio – wyróżnienie, Piotr Walicki –
wyróżnienie. Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (organizator - Fundacja na Rzecz
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego): reprezentacja
w składzie: Klaudia Pyka, Oliwia Siwik, Miłosz Kluzik i Mateusz Sala - III miejsce. Opiekun:
p. Iwona Nowak.
~ XVIII Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs „JONASZ” 2014/2015 (organizator – Wydział
Katechetyczny Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Ewangelickie Towarzystwo Ekumeniczne
„JONASZ”): Franciszek Ślusarczyk - laureat, Paweł Kruczek - finalista, Kamil Kuśmierczyk finalista. Opiekun: p. Anna Bykowska.
~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej (organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej):
reprezentacja 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 – II miejsce w piłce koszykowej dziewcząt. Opiekun: p. Aldona
Słonka.
~ Turniej Minipiłki Nożnej o puchar Dyrektora Gimnazjum nr 15 w Bielsku-Białej (organizator –
Gimnazjum nr 15 w Bielsku-Białej): drużyna chłopców w składzie: Dominik Lelito, Marek
Barcik, Adam Urlich, Sebastian Bieniek, Tobiasz Madej, Grzegorz Satława, Patryk Marszałek,
Michał Polak, Daniel Bułaś oraz Mateusz Terkiewicz – II miejsce. Opiekun: p. Ryszard Kłusek.
~ XXI edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 25 września 2014 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Karol Januszak – I miejsce w biegu
na 60 m, Karol Famulski – II miejsce w skoku w dal oraz III miejsce w biegu na 60 m, Nikola
Koropecka - III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Wiktoria Świeńczyk - III miejsce w skoku
w dal, Dominik Lelito - III miejsce w skoku w dal. Opiekun: p. Ryszard Kłusek.
~ XXI edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 2 października 2014 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Marcel Czupryński - I miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Nikola Koropecka - II miejsce w rzucie piłeczką palantową,
Wiktoria Świeńczyk - III miejsce w skoku w dal, Karol Famulski - III miejsce w biegu na 60 m,
Nikodem Czarnuszka - III miejsce w rzucie piłeczką palantową. Opiekun: p. Ryszard Kłusek.
~ XXI edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 23 kwietnia 2015 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Nikola Koropecka - III miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Wiktoria Świeńczyk - III miejsce w biegu na 60 m, Dominik
Lelito - III miejsce w biegu na 60 m. Opiekun: p. Ryszard Kłusek.
~ XXI edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 7 maja 2015 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Marcel Czupryński - III miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Wiktoria Świeńczyk - III miejsce w biegu na 60 m, Dominik
Lelito - II miejsce w skoku w dal. Opiekun: p. Ryszard Kłusek.
~ XXI edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 14 maja 2015 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Wiktoria Świeńczyk – II miejsce
w biegu na 60 m oraz III miejsce w skoku w dal. Opiekun: p. Ryszard Kłusek.
~ XXI edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 28 maja 2015 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Aleksandra Fabisiak – III miejsce
w biegu na 60 m, Klara Gnatowsky – III miejsce w biegu na 300 m, Nikola Koropecka
– III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Karol Famulski – III miejsce w biegu na 60 m.
Opiekun: p. Ryszard Kłusek.
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JUNIOR
SPECJALNY DODATEK DLA UCZNIÓW KLAS I - III

Z NASZEJ ŚWIETLICY
We wtorek (19 maja) w auli Naszej Szkoły odbyła się uroczystość
przygotowana przez dzieci ze świetlicy z okazji Dnia Matki. Licznie zgromadzone
Mamy obejrzały przedstawienie „Przygody Królewny Hulajnóżki”. Dzieci z grupy
VII przygotowały pantomimę „O niegrzecznym wróbelku”, która wzruszyła
wszystkich widzów. Grupy III, IV i V zaprezentowały program artystyczny złożony
z wierszy i piosenek. Na instrumentach perkusyjnych zagrała również świetlicowa
orkiestra. Na koniec wszystkie dzieci zatańczyły prosty układ do melodii znanego
przeboju. Mamy obejrzały wystawę prac plastycznych autorstwa dzieci
oraz galerię swoich portretów. Program artystyczny wzbudził wzruszenie i podziw
wszystkich Mam i pozostałych gości. Dzieci przygotowały go pod kierunkiem Pani
Beaty Dudek, Pani Aleksandry Jasińskiej, Pani Magdaleny Hanus oraz Pani
Marioli Plazy-Panewki.
10 czerwca 2015 roku dzieci ze świetlicy uczestniczyły w spotkaniu
z zawodowymi strażakami. Spotkanie to było formą realizacji Szkolnego
Programu Profilaktyki „Kim chciałbym być w przyszłości?”. Pan Łukasz Łaciok
i Pan Artur Duława w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali dzieciom to,
czym zajmują się na co dzień, pokazali sprzęt i odzież służące im
do wykonywania zawodu strażaka. Przygotowali również interesującą
i pouczającą prezentację multimedialną na temat ryzykownych zachowań
mogących spowodować pożar, jak również przypomnieli o przestrzeganiu zasad
bezpieczeństwa w różnych życiowych sytuacjach. Po zakończonej prezentacji był
czas na zadawanie pytań przez dzieci.
W sobotę (23 maja) po raz ósmy odbyła się impreza plenerowa Dzień
Wapienicy. Jak co roku dzieci z naszej świetlicy przygotowały piękny taneczny
program, który z wielkim wdziękiem zaprezentowały licznie zgromadzonej
publiczności. Co prawda nie dopisała nam pogoda, było chłodno i mokro,
ale serca widzów rozgrzały gorące muzyczne rytmy i wspaniale tańczące
dziewczynki przygotowane przez Panią Aleksandrę Jasińską.
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… I POEZJA GOTOWA!
Maja Jeleśniańska
POMOC LUDZIOM
Myślicie, że to nieważne,
więc macie miny raźne,
lecz pomyślcie czasem,
że idziecie lasem,
a tu nagle łapie was rak
i mówicie sobie tak:
chciałbym, żeby pomógł mi ktoś,
zrobił w tym kierunku coś.
Ale zadajcie sobie pytanie,
a poznacie rozwiązanie.
Skoro nie pomagaliście,
to nauczkę dostaliście.
Teraz drogie dzieci wiecie,
jak ważna jest pomoc
chorym ludziom na świecie.
Zuzanna Hendzel
KOLOR NADZIEI
Żółte są kwiaty na łące.
Żółte jest słońce gorące.
Żółta jest w zoo żyrafa.
Żółta jest moja szafa.
Żółta jest moja kanapa.
Żółta jest mego psa łapa.
Żółte są w sklepie bluzeczki.
Żółte są me sukieneczki.
Żółta jest bułka z musztardą.
Żółte jest jajko na twardo,
ale nic tego nie zmieni,
że żółty to kolor nadziei.

Zuzanna Kłopotowska
NADZIEJA
W nadzieję trzeba uwierzyć!
Bo nadzieja to jest klucz
do wszystkich drzwi!
Jeśli nie będziesz mieć nadziei,
nic dobrego się nie zdarzy...
Więc uwierz, bo warto!
Ja wiem, że masz tę siłę,
że masz tę moc,
że jeśli tylko
będziesz mieć nadzieję,
uda ci się przezwyciężyć strach!
Więc naprawdę uwierz,
codziennie sobie mów:
„mam tę siłę, mam tę moc”.
Bądź silny! Nie poddawaj się!
Miej nadzieję, po prostu miej!
Bądź szczęśliwy
bez względu na wszystko!
A przynajmniej spróbuj!
Jeśli nie uda się, spróbuj znowu
i nie poddawaj się!
Bądź silny!
Bo każdy ma swoją szansę!
Nawet jeśli twoja jest bardzo mała,
nie rezygnuj z marzeń!
Po prostu miej nadzieję!
Po prostu miej...!
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CO SŁYCHAĆ?
Pod koniec kwietnia uczniowie klas 1 - 3 pod opieką nauczycieli
i rodziców uczestniczyli w zorganizowanym wyjeździe do Domu
Kultury „Kubiszówka” na spektakl pt. „O rybaku i złotej rybce”.
Przedstawienie było wyjątkowe, ponieważ jedyne realizowane
w technice „teatru czarnego”. Po zakończeniu spektaklu dzieci miały
możliwość rozmowy z aktorami oraz obejrzenia kukiełek i rekwizytów z bliska.
Wszyscy uczniowie Naszej Szkoły wykazali się wysoką kulturą osobistą i wzorowo
zachowywali się podczas występu artystów.
W maju w szkolnej bibliotece można było oglądać wystawę
zatytułowaną „Książkowe naj… w naszej bibliotece” zorganizowaną
z okazji Tygodnia Bibliotek. Prezentowała ona książki ze zbiorów
szkolnej biblioteki, o których można powiedzieć, że z jakiegoś
powodu są naj… Mamy więc książkę najmniejszą i największą,
najgrubszą i najcieńszą, najstarszą i najnowszą, ponadto najbardziej nietypową,
najnowocześniejszą (e-book) i najchętniej wypożyczaną oraz najchętniej
czytaną na miejscu – w czytelni. O wszystkich bardzo ciekawie opowiadała Pani
Renata Pysz, która również przygotowała tę wystawę. Nic więc dziwnego,
że cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem.
Filip Filipczak zajął I miejsce, a Martyna Rajda została wyróżniona
w Gminnym Konkursie Plastycznym „Dobre rady – kompostuj odpady”
(organizator – Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
w
Bielsku-Białej).
Celem
rywalizacji
było
kształtowanie
prawidłowych postaw ekologicznych, promowanie przydomowego
kompostowania odpadów zielonych, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz właściwego postępowania
z odpadami mokrymi. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Łucja Dendys
oraz Pani Renata Małysz. Zdobywcy I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, natomiast szkoła, której uczeń zdobył
I miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości 600 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
Serdecznie gratulujemy!
W czerwcu w Naszej Szkole odbyło się kolejne „Spotkanie
z ciekawym człowiekiem”. Tym razem naszym gościem była Pani
Małgorzata Wiecha, która jest osobą niewidomą. Opowiedziała nam,
jak wygląda życie, gdy się nie widzi. Dzieci z przejęciem i wielkim
zainteresowaniem słuchały, jak niewidomi radzą sobie z obsługą
komputera czy telefonu komórkowego. Dowiedzieliśmy się, jak powstają książki
pisane alfabetem Braille’a oraz jak wygląda maszyna brajlowska. Obejrzeliśmy
również ciekawy film dotyczący tego, jak pomagać osobom niepełnosprawnym.
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O BEZPIECZEŃSTWIE
O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również w wakacje. Ten czas sprzyja dużej
liczbie wypadków – rozluźnieni letnią atmosferą beztroski zapominamy o zasadach
prawidłowego poruszania się po drogach czy bezpiecznego surfowania w Internecie.
Alkohol i papierosy nie są dla młodzieży - dorośli znów prawią kazania, prawda? Uwierz
- używki naprawdę nie są dla Ciebie. Nawet dorośli powinni ich unikać. Gdy ktoś Cię częstuje,
zawsze możesz powiedzieć „nie”. W odmowie nie ma niczego wstydliwego - w ten sposób
dbasz o swoje bezpieczeństwo. Słowa „nie, dziękuję” przydadzą Ci się również, gdy ktoś
nieznajomy oferuje słodycze lub zaprasza w nieznane miejsca. Skoro kogoś nie znasz,
nie możesz mu przecież zaufać - skąd wiesz, że słodycze to nie narkotyki albo nowo poznana
osoba nie chce zrobić Ci krzywdy?
Rok szkolny zazwyczaj oznacza pośpiech. Szybko wracamy do domu, szybko idziemy
do szkoły, by się nie spóźnić, a po drodze trzeba jeszcze wstąpić do kolegi po zeszyty.
Myślisz, że łatwo jest utrzymać równowagę? Mimo natłoku zajęć i obowiązków staraj się
nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W mieście
należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem – poboczem z lewej strony drogi.
Przez jezdnię przechodzimy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Przechodzimy,
a nie przebiegamy - nawet na przejściu dla pieszych. Biegnąć, łatwo się potknąć
i przewrócić. Przed wejściem na jezdnię zawsze uważnie rozglądamy się w obie strony
i sprawdzamy, czy nie nadjeżdża samochód.
Do tornistra i na ubranie przyczepiamy elementy odblaskowe - trzeba o nie poprosić
rodziców lub opiekunów. To bardzo ważne nie tylko dlatego, że prawo nakazuje noszenie
elementów odblaskowych wszystkim dzieciom do lat 15, a dlatego, iż kierowca widzi odblaski
już z odległości 150 metrów. Dzięki nim, nawet gdy jedzie bardzo szybko, zdąży nas ominąć
lub zahamować.
Jadąc samochodem z rodzicami, pamiętamy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa,
które mogą uratować życie w razie wypadku. Przypomnienie dla opiekunów - pasażerowie
do 12 roku życia muszą być przewożeni w foteliku ochronnym i nie ma od tej reguły
odstępstw.
Zapewne znasz podstawowe numery alarmowe i masz je zapisane w swoim telefonie
komórkowym. Jeśli nie, nie zapomnij ich dodać: centrum powiadamiania ratunkowego – 112,
policja - 997, straż pożarna - 998, pogotowie ratunkowe - 999. Dobrym pomysłem jest również
stworzenie w telefonie kontaktu ICE. Skrót ICE to ogólnoświatowy symbol ratujący życie.
Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie
wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer
i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane
leki itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery
zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej na temat ICE możesz przeczytać
na stronie internetowej www.icefon.eu.
Surfowanie w Internecie to wspaniała zabawa i znakomita pomoc w nauce. Rozmowy
na GG, czatach i internetowych forach dostarczają wrażeń oraz pomagają nawiązywać
znajomości. Pamiętaj jednak, że podobnie jak na ulicy, tak w Internecie nie wolno ufać

ECHO SZKOŁY

NR 57

nieznajomym. Nigdy nie umawiaj się przez Internet na spotkania, nie podawaj swojego adresu
i numeru telefonu - nie widzisz przecież swojego rozmówcy, więc skąd wiesz, czy jest tym,
za kogo się podaje? Jeśli chcesz skorzystać ze strony WWW, np. z opracowaniami lektur,
na której trzeba podać swoje dane do rejestracji, najpierw zapytaj o zgodę rodziców
albo opiekunów. Ufasz im przecież i wiesz, że nie pozwolą Cię skrzywdzić. Jeśli koniecznie
musisz spotkać się ze znajomym z Internetu, powiedz o tym rodzicom i poproś,
żeby towarzyszył Ci ktoś dorosły. Mama i tata będą Ci wdzięczni za okazane zaufanie.

SŁOWO DO MAMY I TATY
Podczas opieki nad młodym internautą kluczowe znaczenie ma zaufanie pociechy
do opiekuna. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bywa, że młody człowiek sprawniej
porusza się w sieci od Ciebie. Może warto wówczas poprosić go, by stał się przewodnikiem
w wirtualnym świecie?
Ucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci. Mali internauci
powinni być świadomi, że nie wszystkie wiadomości są wiarygodne. Ucz dziecko korzystać
z encyklopedii, słowników, książek i innych źródeł wiedzy, w których będzie mogło
zweryfikować dane. Ważne, by młody internauta miał do Ciebie zaufanie i nie bał się
powiedzieć, że przypadkowo trafił na niedozwoloną dla niego stronę. Dziecko nie może
ukrywać przed opiekunami sytuacji, w których poczuło się niezręcznie, coś je zawstydziło
lub przestraszyło. Musi wiedzieć, iż może się wówczas do Ciebie zwrócić, a Ty nie skrzyczysz,
nie wyśmiejesz i nie zakażesz, a spokojnie rozwiążesz problem oraz wytłumaczysz przyczynę
niezręcznej sytuacji.
Nic nie zwalnia rodziców z obowiązku uczulenia dziecka na niebezpieczeństwa
związane z nawiązywaniem znajomości w sieci i ostrzeganiem przed ludźmi, którzy mogą
chcieć zrobić mu krzywdę. Choć te rozmowy bywają niełatwe, dyskutuj z dzieckiem
o zagrożeniach i sposobach ich unikania. Okazuj mu zaufanie i nie zabraniaj nawiązywać
przyjaźni w sieci, jednak wytłumacz, że nie wolno nikomu podawać swoich danych osobowych
ani numeru telefonu, a spotkanie ze znajomymi z wirtualnego świata może być
niebezpieczne, więc zanim do niego dojdzie, powinno zapytać cię o zgodę. Poproś po prostu
dziecko o okazanie sobie zaufania. Jeśli tylko masz z nim dobry kontakt, zrobi to.
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WYWIAD Z P. M. MAKOWSKIM
Na nasze pytania odpowiada Pan Marcelin Makowski – nauczyciel przyrody.
Przeczytajcie, co nasz rozmówca powiedział nam o zawodzie nauczyciela,
o swoich zainteresowaniach oraz czasach, kiedy sam był dzieckiem. Zapraszamy
do lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Jak Pan wspomina swoje lata
szkolne?
PAN MARCELIN MAKOWSKI: Lata szkolne
wspominam bardzo dobrze. Uczęszczałem
do
szkoły
podstawowej
i
gimnazjum
w Kamienicy. To mała szkoła, w której wszyscy
doskonale się znają. Bardzo doceniam ten okres,
bo wtedy zawiązały się przyjaźnie trwające
do dziś. Oprócz tego to okres zabaw na świeżym
powietrzu np. w bazy i chowanego, ciągłych gier
w piłkę i siatkę, no i... pierwszej miłości.
Oj, chciałoby się wrócić do tamtych czasów
beztroskiego dzieciństwa.
„ECHO SZKOŁY”: Kim chciał Pan zostać, będąc
dzieckiem?
PAN MARCELIN MAKOWSKI: Pewnie ciągle się
to zmieniało, ale pamiętam, że bardzo długo
chciałem
zostać
ornitologiem,
a
więc
przyrodnikiem, który obserwuje i bada życie
ptaków. Bardzo mnie to fascynowało.
„ECHO SZKOŁY”: Skąd u Pana zamiłowanie
do przyrody?
PAN MARCELIN MAKOWSKI: Nie wiem. Chyba złożyło się na to wiele rzeczy. Na pewno
podróże po Polsce, w które udawałem się z rodzicami, na pewno książki, albumy i atlasy
przyrodnicze, które mieliśmy w domu i które uwielbiałem w dzieciństwie przeglądać,
no i na pewno ciekawość świata.
„ECHO SZKOŁY”: Dlaczego został Pan nauczycielem?
PAN MARCELIN MAKOWSKI: Lubię dzielić się wiedzą z innymi i pokazywać im, jak fascynujący
jest świat.
„ECHO SZKOŁY”: Kto jest dla Pana autorytetem?
PAN MARCELIN MAKOWSKI: Chyba w każdym można znaleźć autorytet, dlatego staram się tak
żyć, by inni mogli ten autorytet znaleźć i we mnie.
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„ECHO SZKOŁY”: Jak Pan spędza wolny czas?
PAN MARCELIN MAKOWSKI: Na co dzień to nie mam zbyt dużo wolnego czasu, bo zawsze jest
coś do zrobienia do pracy, czyli do szkoły, na studia lub w domu i ogrodzie. Wolne chwile
staram się spędzać aktywnie, chociaż poleniuchować też lubię. Najczęściej idę na rower
lub popływać. Często też spotykam się ze znajomymi.
„ECHO SZKOŁY”: Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa?
PAN MARCELIN MAKOWSKI: Nie, nie jest to piłka nożna. Od dziecka lubiłem oglądać skoki
narciarskie. Od czasu pierwszych sukcesów Adama Małysza oglądam zawody regularnie. Udało
mi się być kilka razy na zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. W ogóle lubię sporty
zimowe. A osobiście staram się próbować różnych dyscyplin. W tym roku padło na sporty
wodne, bo udało mi się już przeżyć przygodę z nurkowaniem, nartami wodnymi,
wakeboardem i żeglarstwem. Najczęściej jednak jeżdżę na rowerze i na nartach, pływam
i ćwiczę crossfit. To są te dyscypliny, które najbardziej lubię.
„ECHO SZKOŁY”: Jak Pan się czuje w Naszej Szkole?
PAN MARCELIN MAKOWSKI: Całkiem dobrze. Na co dzień pracuję z miłymi osobami,
a więc nie może być inaczej. Przy okazji chciałbym tu podziękować wszystkim za tak życzliwe
przyjęcie.
„ECHO SZKOŁY”: Wkrótce wakacje. Jak Pan zwykle spędza ten czas?
PAN MARCELIN MAKOWSKI: W miarę możliwości staram się podróżować. Uwielbiam zwiedzać
i odkrywać nowe, ciekawe miejsca. Zwiedziłem już prawie całą Polskę, chociaż nadal są
znane miejsca, gdzie jeszcze nie byłem. Oprócz tego jest to najlepszy okres na odwiedzenie
rodziny i spotkania z przyjaciółmi. Tegoroczne wakacje muszę jednak częściowo poświęcić
na prowadzenie badań do mojej pracy naukowej, a więc nie będzie to wyłącznie czas
odpoczynku.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę.
PAN MARCELIN MAKOWSKI: Dziękuję!
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STREFA ROZRYWKI
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może
robić tyle błędów? - mówi polonistka
do ucznia.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń.
- Pomagali mi mama i tata.
Na lekcji religii:
- Kto z was chciałby iść o nieba?
Wszystkie dzieci podnoszą ręce. Tylko Jaś
siedzi bez ruchu.
- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz - nie
chcesz iść do nieba?
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie,
że po lekcjach szybko wrócę do domu!
Jaś opowiada o swoich wrażeniach
z pobytu w indiańskiej wiosce:
- I poznałem wodza Wielkie Światło
oraz jego dwóch synów.
- A jak się nazywali?
- Włącznik i Wyłącznik.
- Jasiu, dlaczego zjadłeś ciasto
przeznaczone dla Kasi?
- Bo ja nie wierzę w przeznaczenie.
Pani zadała temat wypracowania:
„Kim będziesz, gdy dorośniesz?”.
Jaś napisał w wypracowaniu:
„Najpierw będę lekarzem, bo tak chce
tata. Potem zostanę prawnikiem,
jak chce mama. A na końcu zostanę
kominiarzem, bo mnie się też coś
od życia należy...”.
Wraca Jaś z przedszkola z całą twarzą
podrapaną. Aż przykro patrzeć. Matka
w lament:
- Co się stało, Jasiu?
- Tańczyliśmy wokół choinki. Dzieci było
mało, a jodełka duża...
Pani pyta Jasia:
- Jasiu, co jest stolicą Angoli?
- Londyn!?

Jaś ze spuchniętym nosem i twarzą całą
we krwi przychodzi ze szkoły do domu.
- Jasiu, co ci się stało?! - pyta malca
matka.
- Dzisiaj u nas w szkole był magik i robił
różne sztuczki. Do jednej z nich sam się
zgłosiłem. Magik potarł dłonią po moim
nosie i wyciągnął z niego 5 złotych!
- I to on ci zrobił?!
- Nie... Koledzy po szkole powiedzieli,
że też chcą zarobić...
Pani na lekcji języka polskiego każe
dzieciom opisać, jak wygląda praca
dyrektora. Po chwili pyta Jasia:
- A ty dlaczego nic nie piszesz?
Na to Jaś odpowiada:
- Czekam na sekretarkę.
Jaś przynosi do domu torbę pełną jabłek.
Mama go pyta:
- Skąd masz te jabłka?
Na to Jaś:
- Od sąsiada.
- A on wie o tym? - pyta mama.
- No pewnie, przecież mnie gonił!
Na lekcji religii:
- Kto widzi i wie wszystko?
Na to Jaś:
- Moja sąsiadka...
Przedszkolanka przechadzała się
po sali, obserwując rysujące dzieci.
Od czasu do czasu zaglądała, jak idzie
praca. Podeszła do dziewczynki, która
w skupieniu coś rysowała. Przedszkolanka
spytała ją, co rysuje.
- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.
- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda
- powiedziała zaskoczona przedszkolanka.
Dziewczynka mruknęła, nie przerywając
rysowania:
- Za chwilę będą wiedzieli.
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Pani na lekcji biologii pyta:
- Jasiu, powiedz mi, ile pies ma zębów.
- Pies ma cały pysk zębów - odpowiada Jaś.
Jaś pyta panią od biologii:
- Co to takiego: ma sześć nóg, wielkie
i wyłupiaste oczy, jest duże i wygląda
na oślizgłe?
- Nie wiem.
- Ja też nie, ale coś takiego łazi pani
po ramieniu!
Na lekcji biologii nauczycielka przestrzega
dzieci:
- Pamiętajcie, że nie wolno całować
kotków ani piesków, bo od tego mogą się
przenosić groźne zarazki. A może ktoś
z was ma na to przykład?
Zgłasza się Jaś:
- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia
pocałowała raz kotka.
- I co?
- No i zdechł.
- Moja siostra jest chora na ospę wietrzną oznajmia Kazio w szkole.
- To wracaj do domu, bo zarazisz całą klasę
- poleca wychowawczyni.
Po dwóch tygodniach Kazio wraca
do szkoły.
- I co, siostra wyzdrowiała?- pyta
nauczycielka.
- Nie wiem, bo jeszcze nie pisała...
- A gdzie ona jest?
- W Danii...
- Jasiu, kim jest twój ojciec?
- On jest chory.
- Ale co on robi?
- Kaszle.
Podczas lekcji języka polskiego pani oddaje
zeszyty z pracami pisemnymi:
- Twoje wypracowanie jest niezłe - mówi
nauczycielka do małego Jasia - ale jest
identyczne jak wypracowanie twojego
kolegi z ławki. Wiesz, co to oznacza?
- Że jego wypracowanie także jest
niezłe..?
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Nauczycielka pyta się Kasi:
- Kasiu, dlaczego twoje wypracowanie jest
bezbłędne?
- Bo akurat wtedy taty nie było w domu...
Pewnego dnia Jaś nie pojawił się w szkole.
Następnego dnia nauczyciel pyta go:
- Jasiu, dlaczego cię wczoraj nie było?
- Mama wyprała moje spodnie i nie miałem
co na siebie założyć.
Po kilku dniach chłopca znowu nie było
w szkole. Następnego dnia zdenerwowany
nauczyciel pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego znowu nie byłeś w szkole?
- No, wie pan, już szedłem do szkoły,
ale przechodząc obok pana domu,
zobaczyłem pana spodnie wiszące
na sznurku...
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?!
Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.
Aula studencka. Trwa wykład, a za oknem
robotnicy kładą ocieplenie i co chwilkę
zaglądają przez okno do auli. Nagle
wykładowca nie wytrzymał:
- Co oni tak tu zerkają?
- Bo to są studenci zaoczni - pada
odpowiedź z sali.
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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W SKRÓCIE…
6 maja w Naszej Szkole obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja. W salach lekcyjnych
i na szkolnym korytarzu powstały tematyczne gazetki ścienne, natomiast w auli
odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klasy 4b pod opieką wychowawczyni –
Pani Marty Barbasz-Sztajno oraz Pani Iwony Nowak przygotowali dla nas część artystyczną,
dzięki której poznaliśmy okoliczności powstania pierwszej w Europie i drugiej na świecie
konstytucji. Spotkanie uświetniła obecność pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu
państwowego. Tego dnia wszyscy uczniowie zadbali także o strój odświętny. Za występ
dzieciom oraz ich opiekunom podziękowała Pani Dyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk.
13 maja w szkolnej auli odbyło się podsumowanie udziału Naszej Szkoły w programie
„Rodzino, Trzymaj Formę!”, którego celem jest zwiększenie (za pośrednictwem
dzieci) zaangażowania rodziców i opiekunów w realizację programu. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Członkowie Samorządu
Uczniowskiego pod opieką Pani Moniki Korowaj oraz Pani Aldony Słonki przygotowali
przedstawienie profilaktyczne dotyczące zdrowego odżywiania się i aktywnego trybu życia.
Spektakl - oprócz dużej wartości dydaktycznej - posiadał sporą dawkę humoru. Głos zabrała
także Pani Dyrektor Alicja Procner, która uświadomiła uczniów w kwestii obecności
w niektórych produktach szkodliwych składników oraz ich szkodliwego wpływu na organizm
dziecka. Na koniec obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Cinderella” zaprezentowane
przez zespół przygotowany przez Panią Bogumiłę Szczerbowską. Sztuka reprezentowała Naszą
Szkołę podczas V Przeglądu Teatrzyków Anglojęzycznych WAPIENICA 2015.
22 maja 2015 roku uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w warsztatach „W pracowni
skryby, czyli jak dawniej pisano”. Była to niezwykła podróż do świata pisma, gdzie
przez zabawę poznawaliśmy jego historię oraz ewolucję. Przygodę rozpoczęliśmy
od malowideł naskalnych, następnie poznaliśmy hieroglify egipskie, pismo klinowe, fenickie
i łacińskie. Następnie pisaliśmy gęsim piórem, a otrzymane pisma zostały opatrzone pieczęcią
lakową. Zabawa była świetna, aż żal, że spotkanie musiało się zakończyć. Warsztaty odbyły
się w ramach zajęć „Ruch inaczej” zorganizowanych przez Panią Aldonę Słonkę.
W Bielsku-Białej odbyły się XXII Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu
i Ratownictwa Drogowego, w których wzięła udział również Nasza Szkoła. Delegacja
SP 32 prezentowała się dzisiaj znakomicie podczas barwnego korowodu. Wszystkich
urzekły pomysłowe kostiumy, rymowane hasła oraz ciekawa choreografia. Dzieci
– w towarzystwie Pani Dyrektor Alicji Procner – przeszły z Placu Ratuszowego na Plac Żwirki
i Wigury, skąd autobusami przewiezione zostały na tereny rekreacyjne „Błonia”. Tam nastąpił
ciąg dalszy imprezy ze specjalnymi atrakcjami dla dzieci oraz pyszną wojskową grochówką.
W klasyfikacji generalnej zajęliśmy V miejsce. Uczniów biorących udział w imprezie
przygotowała Pani Iwona Nowak oraz Pani Renata Wojtaś.
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