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Oddajemy w Wasze ręce drugi już w tym roku
szkolnym numer naszego czasopisma „Echo Szkoły”.
Tym razem wiele uwagi poświęciliśmy wydarzeniom
związanym z Bożym Narodzeniem, które miały
miejsce w SP 32 w Bielsku-Białej. Zaczęło się już
w listopadzie, kiedy to w dniu zebrań rodziców
uczniowie przygotowali bożonarodzeniowy kiermasz
świąteczny. Z kolei na początku grudnia Samorząd
Uczniowski przeprowadził Mikołajkowy Konkurs
„Jeden z Dziesięciu”. Nasza Szkoła zorganizowała
ponadto środowiskową imprezę mikołajkową. Był
również czas na wspólne kolędowanie. Oprócz tego
uczniowie wraz z wychowawcami urządzili wigilijki
klasowe. Zapraszamy do lektury najnowszego
numeru naszego dwumiesięcznika!
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O TYM SIĘ MÓWI…
Prezentujemy kolejne informacje dotyczące sukcesów uczniów Naszej Szkoły
w różnego rodzaju konkursach – międzyszkolnych, wojewódzkich czy nawet
ogólnopolskich. Zachęcamy Was również do udziału w następnych! Naprawdę warto
rozwijać swoje zainteresowania!
Nasza Szkoła otrzymała następną
Europejską Odznakę Jakości eTwinning
za wspaniałą pracę w projekcie „EUROPEAN
SPORTS
CLUB”.
Oznacza
to,
że zaangażowanie uczniów i nauczycieli –
opiekunów
zostało
ocenione
jako
reprezentujące
najwyższy
europejski
poziom! W związku z tym otrzymaliśmy
specjalny certyfikat. Ponadto projekt ten
zostanie zaprezentowany w specjalnym
miejscu
na
Europejskim
Portalu:
www.etwinning.net. Uczniów znakomicie
przygotowały: Pani Aldona Słonka oraz Pani
Renata Wojtaś. Gratulujemy!
6 listopada w Domu Kultury
w Wapienicy odbyła się Wieczornica
Listopadowa oraz finał IV Konkursu
Fotograficznego „Wapienica dla turystów –
co warto zobaczyć i jak aktywnie spędzić
czas
wolny”
zorganizowanego
przez
Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy.
Wśród laureatów jest kilkunastu uczniów
Naszej Szkoły! Oto szczegółowe wyniki!
I miejsce - Zuzanna Kłopotowska, II miejsce
- Weronika Szczotka oraz Franciszek
Ślusarczyk, III miejsce - Maciej Jura
oraz Karina Zdrowak, Grand Prix - Maria
Nitsch. Wyróżnienia: Emilia Bogacz, Julia
Borek, Zuzanna Czajka, Patrycja Janik,
Maja
Jeleśniańska,
Emilia
Kasińska,
Sławomir Muzyka, Debora Nalborczyk,
Agata Płócienniczak, Jakub Zdeb. Uczniów
do konkursu przygotował Pan Grzegorz
Wójtowicz. Serdecznie gratulujemy!
Informujemy,
że
Franciszek
Ślusarczyk zwyciężył, natomiast Wiktoria
Świeńczyk
została
wyróżniona
w Międzyszkolnym Konkursie Muzycznym!
W listopadzie - w ramach XX Festiwalu
Kompozytorów
Polskich
im.
prof.
H.
M.
Góreckiego
Państwowa
Ogólnokształcąca
Szkoła
Muzyczna
I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-

Białej zorganizowała konkurs dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych
„Taniec w twórczości kompozytorów
polskich - F. Chopin, St. Moniuszko,
K.
Szymanowski,
W.
Lutosławski,
H. M. Górecki, W. Kilar, K. Penderecki”.
Wszyscy uczniowie startowali w tej samej
kategorii wiekowej. Poziom konkursu –
podobnie jak w poprzednich edycjach - był
bardzo wysoki. Wszyscy nasi reprezentanci
wypadli bardzo dobrze. Do konkursu
przygotowała ich Pani Joanna Iskrzycka.
Podczas wręczenia dyplomów uczniowie
wysłuchali pięknego koncertu w sali
koncertowej szkoły muzycznej.
Kolejna
laureatka
prestiżowego
konkursu z SP 32! Julia Borek – uczennica
klasy
6b
–
zajęła
I
miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym
pod hasłem „Inny nie znaczy gorszy” , który
zorganizowany został przez Książnicę
Beskidzką w Bielsku-Białej w ramach XI Dni
Integracyjnych „Zobaczmy Siebie”. Celem
konkursu było rozwijanie zainteresowań
plastycznych, przełamanie stereotypów
postrzegania
niepełnosprawności,
podziałów MY - ONI, czyli sprawni
i niesprawni, promocja tolerancji z ujęciem
aspektu wspierania postaw tolerancyjnych
przez Unię Europejską. Julkę do konkursu
przygotowała Pani Sabina Bysko. Serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Prezentujemy kolejną bardzo dobrą
wiadomość! W ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, których organizatorem jest
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej,
reprezentacja Naszej Szkoły w składzie:
Mateusz Wytulany, Dawid Brzeźniak,
Dominik Lelito, Patryk Marszałek, Dominik
Rycak, Mateusz Linnert, Wojciech Juchnik –
wywalczyła III miejsce w minipiłce nożnej
chłopców. Opiekunem drużyny jest Pani
Anna Wojtyczka. Serdecznie gratulujemy!
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TEN MAGICZNY CZAS…
Boże Narodzenie to czas radości, przebaczenia, odpoczynku, spotkań z bliskimi
i rodziną. Są to najdłuższe święta, poprzedzone adwentem, który jest czasem duchowego
przygotowania, czasem nawrócenia i dobrych uczynków oraz radosnego oczekiwania
na narodziny Jezusa. Temu oczekiwaniu towarzyszył w Naszej Szkole szereg uroczystości,
o których szerzej piszemy w poniższym artykule.
Już w listopadzie w Naszej Szkole
odbyły się zebrania. W tych dniach
zorganizowano także specjalną prelekcję
dla rodziców i nauczycieli dotyczącą
narkotyków. Spotkanie poprowadziła Pani
Aleksandra Wojtanowicz - pedagog szkolny
- oraz zaproszony policjant. Tradycyjnie
przygotowany
został
także
kiermasz
bożonarodzeniowy. Podczas zebrań można
było również zakupić kalendarze szkolne
przygotowane przed Radę Rodziców.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za zakup
świątecznych ozdób i wsparcie w ten
sposób Naszej Szkoły. Dziękujemy również
uczniom za przygotowanie pięknych prac
plastycznych.
4 grudnia w szkolnej auli odbył się
mikołajkowy konkurs „Jeden z Dziesięciu”
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski
po
opieką
Pani
Moniki
Korowaj.
Przedstawiciele każdego zespołu klasowego
odpowiadali na pytania przygotowane
uprzednio przez uczniów Naszej Szkoły.
Wśród czwartoklasistów najszerszą wiedzą
wykazała się Julia Wilk, wśród uczniów
piątych klas wygrał Franciszek Ślusarczyk,
a wśród uczniów szóstych klas zwyciężył
Radosław Śpiewak. Serdecznie gratulujemy
laureatom oraz wszystkim uczestnikom
konkursu. Zostali oni nagrodzeni słodkimi
upominkami. Po zaciętej rywalizacji
na
wszystkich
czekała
mikołajkowa
dyskoteka.
Również 4 grudnia 2015 r. w Naszej
Szkole gościliśmy św. Mikołaja! Zanim
jeszcze
dzieci
zobaczyły
długo
wyczekiwanego gościa i dostały prezenty,
obejrzały wraz z rodzicami ciekawy występ
o tematyce świątecznej przygotowany
przez dzieci uczęszczające do świetlicy
szkolnej. Widowisko powstało dzięki Pani
Aleksandrze Jasińskiej oraz Pani Beacie

Dudek. Spotkanie to poprowadziła Pani
Aleksandra Wojtanowicz – pedagog szkolny.
Dzieci uczestniczące w imprezie wyszły
w piątek ze szkoły z pięknymi uśmiechami
na twarzach!
Z kolei 22 grudnia w szkolnej auli
odbyło
się
wspólne
kolędowanie
przygotowane
przez
Panią
Joannę
Iskrzycką. W salach lekcyjnych uczniowie
pod opieką swoich wychowawców urządzili
klasowe wigilijki. Szkolny korytarz i sale
przyozdobione zostały bożonarodzeniowymi
motywami. Zapraszamy do obejrzenia
naszej fotogalerii na szkolnej stronie
internetowej, w której jak zwykle
opublikowaliśmy najciekawsze zdjęcia.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Sławomir Muzyka
BESKIDY
Beskidy są piękne jak meteoroidy.
Te góry jesienią rude jak wiewióry.
Trasy, szałasy, kompasy, lampasy…
Tam leśna szkoła nas woła,
a górale ćwiczą wokale.

Emilia Bogacz
CO TO SIĘ TU KIEDYŚ
W BESKIDACH DZIAŁO
Raz w Beskidach górale mieszkali
i wesoło sobie podśpiewywali.
Aż tu kiedyś niedźwiedź zaryczał głośno,
wieść o tym rozniosła się szybko
i pastuszkowie na drzewo wskoczyli,
gdyż się tak bardzo go przestraszyli.
Od tego dnia wszystkie barany
wypasane są na zielone polany.
Tam najbezpieczniej,
bo każdy niedźwiedź wie,
by na polany nie zapuszczać się.

Maja Jeleśniańska
BESKIDY
Gdy ochotę masz i posiadasz czas,
dobrze by tak czasem przejść się drogą, lasem,
pooglądać krajobrazy, chodzić w kółko parę razy
lub po prostu wejść na górę i dosięgnąć ręką chmurę.
Kiedy jednak nie masz czasu, to zatrzymaj się w środku lasu
i posłuchaj, i się popatrz, cud natury wreszcie zobacz.
I zapytaj siebie: „Co to świeci się jak szczere złoto?”.
A to przecież liście, które nawet jak jest mgliście,
świecą się aż razi i jak ktoś sobie wyobrazi,
to zobaczy wśród nich damę oprawioną w złotą ramę.
To ta pani, pani jesień, którą niesie słodki wrzesień.
Za nią mroźna zima, która o świętach przypomina.
Zimą wyjście w góry i przejście przez lasów mury
to nie lada jest przeżycie. Głośno powie: „Znakomicie!”
każdy, kto w Beskidach mieszka. Nawet malutki koleżka
ma mocne zdrowie! Jakim sposobem? Nikt się nie dowie.
To są właśnie sekrety beskidzkiego poety.
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Maria Nitsch
BESKIDZKIE ZWYCZAJE

Debora Nalborczyk
ŚNIEŻNE BESKIDY

Jak ta rzeka pięknie płynie
po beskidzkiej dolinie!
Tak się wierci, a jak mruczy,
huczy i buczy.
Kto nie lubi gór uroków,
teraz będzie pewnie w szoku!
Beskid ma swoje zwyczaje.
Każdy jeden mu to powie.
W górach ktoś mamrocze.
W górach coś chichocze,
ale każdy z manierami
„dzień dobry” powie to tamtej pani,
to tamtemu panu,
a jak razem wszystko wymieszamy,
unikalny dźwięków zapis mamy.
I to wszystko jest normalne,
bo to właśnie są
BESKIDZKIE ZWYCZAJE.

Śnieżne Beskidy błyszczą w słońcu.
Na sankach można zjeżdżać w końcu.
Bałwanki w ogródkach są już wszędzie
i za niedługo Wigilia będzie.
Bawią się dzieci, rzucają śnieżkami,
a teraz na sankach zjeżdżają parami.
I biały puszek wciąż z nieba leci.
Ogromne igloo budują dzieci.
Będą się bawić w tym śnieżnym domku,
gdzie będzie biało i ciepło w słonku.
Renifery ciągną sanie z prezentami
nad naszymi pięknymi Beskidami.
I dlatego w tych naszych Beskidach
turystów coraz więcej przybywa.

Zuzanna Kłopotowska
BESKIDY
Beskidy
Beskidy
Beskidy
Beskidy
Beskidy

– góry przepiękne!
– wzgórza i pagórki!
– szczyty wysokie!
– Skrzyczne i Łysa Góra!
– łąki i lasy!

To wszystko w Beskidach znajdziesz,
lecz nie tylko to!
W Beskidach można dobrze też
przyglądać się motylkom!
A gdy pogoda pozwoli,
wyjdź na Babią Górę!
Popatrz na te widoki!
Łąki, góry, lasy…
Skrzyczne, Babia Góra, Łysa Góra…
To wszystko jest nasze i naszych rodaków!

Alicja Ryrych
JEST TAKIE MIEJSCE NA ZIEMI
Jest takie jedno miejsce na ziemi,
gdzie piękno gór się mieni.
Są tam pachnące kwiaty
zdobne w różnobarwne szaty.
Rosną tam przepyszne grzyby,
a niedźwiedzie w rzekach łowią ryby.
Tam trawkę jedzą zajączki,
a drzewa wypuszczają pączki.
Latają tam motyle kolorowe
i możesz też spotkać niejedną sowę.
Poczęstujesz się tu kołaczami
i zachwycisz się liści kolorami.
Tam woda w strumieniach jest krystaliczna,
że napije się jej turystów grupa liczna.
Jak się wsłuchasz, usłyszysz wycie wilka,
lecz nie potrwa ono dłużej niż chwilka.
Jeśli się przypatrzysz,
dostrzeżesz minerały,
a wśród nich – przepiękne kryształy.
Tam konik polny po smyczek sięga
i otwiera się przed nim z nutami księga.
Tu możesz też spotkać jelenia,
taki widok poruszy niejednego lenia.
Budzi nas tam delikatne ptaków śpiewanie
i saren po łanach bieganie.
To nie jest złudzenie, to nie są zwidy,
to tylko nasze piękne Beskidy!
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DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA!
25 listopada w szkolnej auli odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klas
czwartych, piątych i szóstych zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
Miejsce zabawy wyglądało naprawdę
imponująco - wszędzie rozwieszone zostały
serpentyny
i
dziesiątki
kolorowych
balonów. Na początku imprezy Pani Monika
Korowaj zapoznała wszystkich uczniów
z zasadami bezpieczeństwa, a potem
z głośników popłynęła już muzyka i można
było się oddać radosnym pląsom. Całą
dyskotekę poprowadzili uczniowie klasy 6c
- Miłosz Kluzik i Kacper Lipski. Zabawa

urozmaicona
została
wróżbami
andrzejkowymi, które sprawiły wszystkim
wiele radości. Uczniowie świetnie się bawili
i tylko szkoda, że te dwie godziny upłynęły
tak szybko. Już
teraz
zapraszamy
na kolejną dyskotekę - tym razem
karnawałową!
Najciekawsze
zdjęcia
upamiętniające to wydarzenie jak zwykle
prezentujemy
w
naszej
fotogalerii
na stronie internetowej szkoły.

NASI LAUREACI
Prezentujemy wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego! Klasy czwarte: I miejsce –
Kajetan Kolek (4b), II miejsce – Natalia Jurek (4b), III miejsce – Kamil Klimczak (4b). Klasy
piąte: I miejsce – Franciszek Ślusarczyk (5b), II miejsce – Aleksandra Filipczak (5d), III miejsce
– Kacper Wojciuch (5d). Klasy szóste: I miejsce – Julia Borek (6b), II miejsce – Zuzanna Czajka
(6b), III miejsce – Nikola Nowak (6a). Gratulujemy zwycięzcom!
11 grudnia wieczorem w Naszej Szkole odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu
recytatorskiego „Świat słowem malowany”. Wśród uczniów czwartych klas I miejsce zajął
Krystian Loranc (4a), II miejsce przypadło Paulinie Szumlas (4c), a na III miejscu znalazł się
Maciej Ząbkowski (4a). Wśród uczniów piątych klas na I miejscu uplasował się Krzysztof
Jachnik (5d), II miejsce jury przyznało Marcie Sulimie (5d), na III miejscu znalazła się Maja
Machnio (5a). Wśród uczniów szóstych klas I miejsce zajęła Zuzanna Czajka (6b), II miejsce
przypadło Marcelinie Pietrzykowskiej (6c), a na trzecim znalazł się Aleksander Kremer (6c).
Konkurs przygotowała i poprowadziła Pani Anna Reglińska-Suchy. Serdecznie gratulujemy
wszystkim laureatom! Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!
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JUNIOR
SPECJALNY DODATEK DLA UCZNIÓW KLAS I - III

SPOTKANIE Z GOPR
18 listopada 2015 r. w Naszej Szkole – w ramach „Spotkań z ciekawymi
ludźmi” – odbyło się spotkanie uczniów klas 2 oraz 3a i 3d z pracownikami
GOPR-u.
Podczas
tej
prezentacji
opowiedzieli oni o swojej pracy
w GOPR, o warunkach, jakie należy
spełnić, aby zostać ratownikiem
górskim.
Otrzymaliśmy
także
niezbędne informacje na temat
zgłaszania wypadków w górach,
jak zachować się w sytuacji
niebezpiecznej, kogo i w jaki sposób
powiadomić, kiedy sami staniemy się
ofiarą lub świadkiem wypadku

na górskim szlaku. Uczniowie mieli
również okazję z bliska zobaczyć
sprzęt ratowniczy. Obie strony
biorące udział w spotkaniu mają
nadzieję na kolejne. Warto bowiem
rozpowszechniać idee przyświecające
GOPR-owi, rozpoczynając właśnie
od najmłodszych.
To bardzo ciekawe spotkanie
zorganizowała dla nas Pani Marta
Białobrzycka.
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CIEKAWE SPOTKANIA
W ramach zajęć pozalekcyjnych „Spotkania z Kulturą” uczniowie
drugich klas obejrzeli w Teatrze Lalek „Banialuka” spektakl pt. „Alicja
w krainie czarów”. W „Krainie Kropka” uczestniczyli w warsztatach „Savoir
vivre przy stole”. Zwiedzili ponadto „Dom Tkacza”, gdzie samodzielnie
wykonali nadruki na tkaninie. Wędrowali również po Muzeum Zamku
Sułkowskich. Tam w ciekawy sposób zostali zapoznani z jego historią.
Podsumowaniem wizyty były warsztaty plastyczne.
16 grudnia w szkolnej auli odbyło się kolejne „Spotkanie z ciekawym
człowiekiem” zorganizowane przez Panią Martę Białobrzycką. Tym razem
na nasze zaproszenie odpowiedział Pan Michał Bałowski – instruktor
szybowcowy, pilot samolotowy i paralotniowy. Ma on na swoim koncie 1700
godzin wylatanych na 40 różnych typach samolotów i szybowców. Odpowiada
za działalność i szkolenie szybowcowe w aeroklubie. Opowiedział naszym
uczniom o rodzajach lotnictwa oraz wymaganiach, jakie musi spełnić
kandydat marzący o karierze pilota. Spotkanie ubarwiła ciekawa prezentacja
multimedialna przygotowana przez naszego gościa. Dzieci były zachwycone
spotkaniem i z pewnością wśród nich znajdzie się ktoś, kto w przyszłości
spróbuje swoich sił w lotnictwie.
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PAMIĘTAJ I POMAGAJ!
Jeśli mamy ciepły dom i zapas drewna, zima nie jest dla nas straszna. Ale dzikie
zwierzęta długich mrozów mogą nie przeżyć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pomagali im
przetrwać chłód. A co możemy zrobić?
Wydawać
by
się
mogło,
że w najlepszej sytuacji są borsuki, jeże,
świstaki
czy
niedźwiedzie.
Jesienią
gromadzą pokaźne zapasy sadła i razem
z pierwszymi przymrozkami szykują się
do snu. Zapadają w kilkumiesięczną
drzemkę. Jednak podczas długich zim
zapasy tłuszczu spalają się szybciej i bywa,
że zwierzaki budzą się w złej kondycji.
Jeśli leży jeszcze śnieg, wiosenny
przymusowy post może się dla nich
skończyć tragicznie. Ale nie wszyscy idą
spać. Dziki, sarny, jelenie oraz żubry,
dopóki śnieg nie pokryje grubą warstwą
ściółki leśnej, mają szansę pożywić się tym,
co zostało z jesieni. Jednak gdy spadnie
dużo białego puchu, dla wielu zwierząt
zaczynają się ciężkie dni. To właśnie wtedy
możemy im pomóc. Wykładane w paśnikach
i na śniegu siano, buraki, kukurydza,
marchew często ratują życie mieszkańcom
puszcz, pól i łąk.
Nie wszystkie zimujące zwierzęta
to roślinożercy. Wilk, ryś, lis, kuna
czy ptaki drapieżne mają nieco łatwiejszy

żywot. Ich łupem pada wymęczona trudami
zimy zwierzyna. Ale małe ptaki, sikory,
gile, które najchętniej jedzą larwy, owady
oraz nasiona tak trudne do zdobycia zimą,
czekają na pomoc. Dla nich robimy
karmniki. Nie muszą być ozdobne,
kolorowe. Niezależnie od tego, czy będą
duże i piętrowe, czy małe i wiszące
albo stojące, najważniejsze, aby były
pełne, a karma w nich zawsze świeża
i czysta. Małe ptaki wróblowate najbardziej
lubią nasiona roślin oleistych, słonecznika,
prosa, pszenicy. Dobrze zatopić je w łoju
i pamiętać, aby nie wisiało to dłużej
niż przez dwa, trzy tygodnie. Można
też wieszać słoninkę, ale tylko surową
i bez soli.
Nie wykładajmy resztek jedzenia,
okruchów chleba, ciasta, kartofli. To,
czym żywią się ludzie, bywa zabójcze
dla ptaków. Można za to postawić kuwetkę
z wodą, na pewno będą z niej pić.
Pamiętajcie, że ptaki ciągle wracają
do łatwej stołówki. Jeśli więc zaczniecie je
dokarmiać, róbcie to aż do wiosny.

Sam zrób karmnik! Potrzebne będą: plastikowa butelka po napoju, nóż, dwie drewniane
łyżki, mały wkręt, sznurek do podwieszenia karmnika.
Około 10 cm od podstawy butelki narysuj krzyżyk o boku
ok. 1 cm. Prostopadle do niego, na sąsiedniej ściance,
narysuj kolejny krzyżyk w odległości 5 cm od spodu
butelki. Na przeciwległych do krzyżyków ściankach
narysuj (na tej samej, co krzyżyki wysokości) okręgi
o średnicy około 1 cm. Poproś rodzica, by za pomocą
nożyka zrobił w butelce nacięcia wzdłuż ramion
krzyżyków, a następnie wyciął narysowane okręgi. Teraz
czas włożyć drewniane łyżki. Trzonek przełóż przez
wycięte okręgi, a następnie przez nacięte krzyżyki.
Usuń zakrętkę z butelki i przymocuj do niej niewielki
wkręt. To haczyk na twój karmnik. Teraz wypełnij
karmnik karmą dla ptaków i powieś przy pomocy
sznurka na balkonie.
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ZIMĄ W GÓRY!
Wędrówka po górach – zwłaszcza tych wysokich – zawsze niesie za sobą ryzyko.
Zimą – oprócz trudności związanych z ukształtowaniem terenu – dochodzą te wynikające
z niskich temperatur, zagrożenia lawinowego i krótkiego dnia. Aby zimowe wędrówki
po górach zakończyły się szczęśliwie, należy przestrzegać kilku zasad.
Zawsze przed wyjściem w góry
sprawdzaj prognozę pogody i aktualny stan
zagrożenia lawinowego. Jeśli zagrożenie
lawinowe sięga trzeciego stopnia (gdzie
1 – najbezpieczniej, 5 – bardzo duże
zagrożenie), należy zmienić plany: pokrywa
śniegowa nie jest utrwalona i łatwo może
osunąć się, powodując lawinę. Wtedy
nie należy wychodzić poza górną granicę
lasu.
Przed wyjściem poinformuj kogoś,
dokąd idziesz i o której powinieneś wrócić.
Pamiętaj, że po śniegu idzie się wolniej!
Zarówno ze względu na krótki dzień,
jak i na ryzyko lawin wywołanych ciepłem
słońca lepiej jest wyruszyć wcześnie.
Ubierz się ciepło – szczególną uwagę
zwróć na wygodne, nieprzemakalne buty.
Do plecaka zabierz dodatkowy ciepły
sweter i termos z gorącą, słodką herbatą
oraz latarkę. Wychodząc na szlak, sprawdź,
czy
bateria
w
Twoim
telefonie
komórkowym jest pełna.
Planując wycieczkę, postaraj się
zorientować, gdzie znajdują się schroniska
i sprawdź, czy wszystkie z nich funkcjonują
w zimie. Ta wiedza przyda się w razie
nagłego załamania pogody na szlaku.
Dodatkowy sposób na zadbanie
o własne bezpieczeństwo daje nam
nowoczesna
technologia:
mowa
tu
o geolokalizacji. Wyposażony w GPS telefon
ze specjalną aplikacją wystarczy, by służby
ratownicze mogły szybko zlokalizować
osobę potrzebującą pomocy.
A co zrobić, jeśli w czasie zimowej
wycieczki dojdzie już do wypadku i staniesz
oko w oko z lawiną? Należy jak najszybciej
wezwać pomoc, korzystając z telefonu

komórkowego (numer alarmowy 112). Jeśli
nie dysponujesz dokładnymi współrzędnymi
swojego położenia, spróbuj określić swoją
lokalizację. Jeśli zasięg jest bardzo słaby,
może uda się wysłać sms.
Na przybycie pomocy nie czekaj
bezradnie. Zdejmij plecak i narty, usta
i nos osłoń odzieżą. Próbuj przebić się
w stronę bocznej powierzchni lawiny
i
zabezpieczyć
sobie
zapas
tlenu,
tj. znaleźć jakąś wypełnioną powietrzem
przestrzeń. Większe szanse na przedarcie
się będziesz mieć, gdy lawina już się
zatrzyma. I co najważniejsze – nie wpadaj
w panikę!
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NASZE PASJE
Moją pasją jest piłka nożna. Zaczęło się od tego, że chciałam
pójść z tatą na mecz, bo byłam ciekawa, jak jest na takiej imprezie
sportowej. Na początku myślałam, że nie będzie tam ciekawie,
ale gdy poszłam na jeden mecz, od razu chciałam pójść na następny.
Teraz moim marzeniem jest zapisać się na trening piłki nożnej
dla dziewczyn i pojechać na zawody. Mam nadzieję, że ono się spełni.
/Agata Płócienniczak

Uwielbiam rysować. Pewnie wiele osób w tej szkole też to
robi i je to odpręża. Ja to traktuję jako relaks oraz coś, dzięki
czemu mogę być oryginalna. Każdy pewnie od najmłodszego
rysował np. w przedszkolu. Ja również. Zaczynałam
od projektowania na szablonach. Byłam wtedy w czwartej klasie.
Może i nie robiłam tego wybitnie, ale nie poddawałam się. Rok
później zaczęłam rysować portrety. Wychodziły mi nieźle. Wtedy
też zdecydowałam, że pójdę do gimnazjum plastycznego. Teraz
jestem w uczennicą jednej z szóstych klas w Naszej Szkole. Już
niedługo będę przystępowała do próbnych testów, aby się dostać
do wymarzonej szkoły. Trzymajcie kciuki! Techniki w rysunku są
różne.
Można
rysować
węglem,
ołówkiem,
kredkami
oraz wieloma innymi przyborami. Pamiętajcie – nie poddawajcie
się oraz nie róbcie niczego na siłę. Wybierzcie technikę, która
najbardziej wam odpowiada i do dzieła! /Julia Borek

Zainteresowałam się tańcem, gdy miałam 4 lata. Zachęciły
mnie do tego zajęcia rytmiki, na które chodziłam w przedszkolu.
Moja droga przez taniec wygląda następująco: Mała Grupa
Baletowa - 1 rok, Duża Grupa Baletowa - 3 lata, Mała Libra
- 4 lata. Obecnie uczęszczam nadal na zajęcia zespołu Mała
Libra. Na początku tym tańcem był balet, ale w Małej Librze jest
już hip-hop i współczesny. Na razie nie zamierzam zrezygnować
ze swojej pasji. /Maja Jeleśniańska
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WYWIAD Z PANIĄ BYKOWSKĄ
Na nasze pytania odpowiada Pani Anna Bykowska, która w Naszej Szkole uczy
religii. Przeczytajcie, co nasza rozmówczyni powiedziała o Naszej Szkole, swoim
dzieciństwie, zainteresowaniach oraz wartościach, jakimi kieruje się w życiu. Zapraszamy
do lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Kim chciała
zostać, gdy była dzieckiem?

Pani

PANI ANNA BYKOWSKA: Kiedy byłam
dzieckiem, marzyłam o tym, by zostać
nauczycielką matematyki. Bardzo lubiłam
rozwiązywać zadania z tego przedmiotu.
Z wielką przyjemnością uczestniczyłam
w zajęciach kółka matematycznego.
Mimo że odbywały się one po lekcjach,
nie czułam podczas nich zmęczenia. Mój
nauczyciel mawiał: „Muszę was włożyć
do lodówki, żebyście się nie popsuli
z matematyki”. Częściowo to dziecięce
marzenie zrealizowało się, ponieważ
pracuję jako nauczyciel.
„ECHO SZKOŁY”: Jak się Pani pracuje
w Naszej Szkole?
PANI ANNA BYKOWSKA: Lubię swoją
pracę i miejsce, w którym pracuję.
Dobrze czuję się wśród osób, z którymi
współpracuję na co dzień. Wielokrotnie
spotykam się z przejawami dużej
życzliwości ze strony pracowników
i uczniów Naszej Szkoły, a to cieszy.
„ECHO SZKOŁY”: Dlaczego Pani wybrała
akurat zawód katechetki?
PANI ANNA BYKOWSKA: Studia teologiczne, które uprawniają do wykonywaniu zawodu
katechety, wybrałam z powodu swoich zainteresowań. Chciałam je rozwijać, realizować
swoją pasję. Jako nauczyciel religii nadal mogę to czynić. Dzielę się wiedzą
i zainteresowaniami, ale też uczę się od innych. Każde spotkanie z człowiekiem – małym i
dużym – ubogaca.
„ECHO SZKOŁY”: Ile lat Pani pracuje w Naszej Szkole?
PANI ANNA BYKOWSKA: W Naszej Szkole pracuję od 13 lat. Wcześniej pracowałam również
z młodzieżą w szkole średniej, w gimnazjum oraz z dziećmi przedszkolnymi.
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„ECHO SZKOŁY”: Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
PANI ANNA BYKOWSKA: Jak już wcześniej wspomniałam, bardzo lubiłam matematykę.
Szukanie rozwiązań, które miały prowadzić do właściwego wyniku, było ekscytujące! Zawsze
też interesowałam się geografią. Lekcje te przybliżały mi odległy świat, ukazując jego piękno,
które nadal mnie zachwyca! Geografię wybrałam sobie jako przedmiot na dodatkowy egzamin
wstępny do szkoły średniej. Jednak moim ulubionym przedmiotem było chyba wychowanie
fizyczne. Czekałam na te zajęcia z niecierpliwością. Pozwalały mi one wybiegać się,
wyskakać, odreagować, by z nowymi siłami uczestniczyć w kolejnych lekcjach.
„ECHO SZKOŁY”: Jak brzmi Pani życiowe motto?
PANI ANNA BYKOWSKA: Mój ulubiony cytat pochodzi z książki „Mały Książę”: „Dobrze widzi
się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Pozwala to na głębsze
i pełniejsze poznawanie drugiego człowieka przez pryzmat miłości, a ta - bez wątpienia - jest
w każdym z nas. Niekiedy jednak trzeba pomóc innym wydobyć z siebie jej promienie.
„ECHO SZKOŁY”: Jakimi wartościami kieruje się Pani w życiu?
PANI ANNA BYKOWSKA: Staram się zauważać dobro i piękno we wszystkim, co mnie spotyka:
w wydarzeniach, ludziach i miejscach.
„ECHO SZKOŁY”: Gdyby miała się Pani porównać do zwierzęcia, to jakie byłoby to zwierzę?
PANI ANNA BYKOWSKA: Chciałabym być ptakiem, który potrafi wysoko szybować i może
zobaczyć świat z innej perspektywy! Są chwile, kiedy patrzę na świat z wysoka, gdy wchodzę
na górskie szczyty. Tam odnajduję ciszę i spokój. Z góry wszystko wygląda inaczej. Bycie
wysoko pozwala popatrzeć na sprawy codzienne z pewnego dystansu oraz zauważyć inne
horyzonty. Z tego powodu zazdroszczę ptakom!
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę!
PANI ANNA BYKOWSKA: Dziękuję!
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CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że jeśli miesiąc rozpoczyna się w niedzielę, to na pewno będzie w nim
piątek trzynastego? W tym roku taka sytuacja będzie miała miejsce raz. Pierwszy maja będzie
niedzielą, a trzynasty - piątkiem.
Nasz hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego” ma cztery zwrotki. Dla niektórych to
i tak dużo. Jednak nasz hymn to pestka, jeśli chodzi o liczbę strof, ponieważ najdłuższy hymn
świata ma ich aż 158! Jest to hymn Grecji. Jednak przy świętach narodowych i oficjalnych
okazjach śpiewa się zazwyczaj tylko jego dwie pierwsze zwrotki.
Człowiek nie rodzi się od razu z 206 kośćmi. Po urodzeniu ma ich on około 270 – 300.
Wiesz, że masło orzechowe nie jest właściwie masłem? Jest to bardziej rodzaj kremu
niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych. Ma tam on nawet własne święto - 24 stycznia
jest Dniem Masła Orzechowego.
Wśród herbat wyróżniamy między innym herbatę czarną, czerwoną, białą i zieloną,
ale czy wiesz, że wszystkie te rodzaje pochodzą z jednego krzaka? Po prostu listki zbiera się
w różnych sezonach oraz miesiącach.
Czy wiesz, że dzieci mrugają częściej niż dorośli? Stabilizuje się to dopiero około
15. roku życia.
Prawdopodobnie jedynym ssakiem, który nie potrafi podskoczyć, jest słoń. Podobno
nosorożce i hipopotamy potrafią to zrobić (choć trudno to sobie wyobrazić).
Wiesz, że przeciętny człowiek produkuje nieco ponad litr śliny dziennie? Podczas całego
życia jest to około 38 000 litrów (zależy to oczywiście od długości życia).
Najwyższą temperaturę na świecie zarejestrowano 13 września 1922 roku w
miejscowości Al-Aziziah w Libii, temperatura wynosiła wówczas +57,8°C.
Najwyższą temperaturę w Polsce zanotowano 29 lipca 1921 roku w Prószkowie koło
Opola, temperatura wynosiła wówczas +40,2°C.
Najcieplejsze miejsce w Polsce znajduje się w Tarnowie przy pałacu Sanguszków
w Gumniskach - to polski biegun ciepła. Tarnów posiada najwyższą średnią temperaturę
powietrza w roku - wynosi ona 8 - 9°C. W Tarnowie jest najdłuższe w Polsce termiczne lato trwa 114 dni (jest to liczba dni z temperaturą średniodobową powyżej 15°C).
Najmniejsze opady deszczu odnotowano na pustyni Atacama w Chile. W tym rejonie
przez 400 lat nie spadła ani jedna kropla deszczu aż do roku 1971 roku.
Najczęstsze opady deszczu odnotowuje się na Hawajach w rejonie wulkanu Waialeale,
gdzie deszcz pada średnio przez 350 dni w roku.
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STREFA ROZRYWKI
- Mamo, mamo, umiem liczyć do 10!
- Tak? No to policz - mówi mama.
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
- A 1? - zagadnęła mama.
- W dzienniczku – mówi chłopiec.

Na lekcji geografii:
- Większą połowę Ziemi zajmują wody.
- Tyle razy mówiłam, że nie ma większej
i mniejszej połowy, ale jak zwykle większa
połowa klasy wtedy nie uważała!

- Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te
same błędy, co twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela
języka polskiego...

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe:
- Otwórzcie zeszyty. Aniu,
kiedy ty odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego tej pracy domowej
nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Nauczycielka pyta się Kasi:
- Kasiu, dlaczego twoje wypracowanie jest
bezbłędne?
- Bo akurat wtedy taty nie było w domu.
Na przystanku autobusowym kobieta widzi
małego chłopczyka strasznie umorusanego.
- Chłopcze, czy ty nie masz chusteczki?
- Mam, ale obcym babom nie pożyczam!
- Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej
nauczycielce?
- No wiesz, mamo, w wakacje?!
Koniec roku szkolnego. Jaś wraca
do domu po uroczystości rozdania
świadectw i mówi ojcu biznesmenowi:
- Tato, mam wiadomość, która cię ucieszy!
Szkoła przedłużyła ze mną kontrakt
na szóstą klasę!
- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi
ojciec do Jasia. - Na pewno wiesz, że dwa
razy dwa to cztery, a ile to będzie sześć
razy siedem?
- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz
dla siebie łatwiejsze przykłady?
Wnuczek chce usiąść babci na kolanach.
- Nie, nie, bo mnie nóżki bolą - mówi
babcia.
- Dlaczego? - pyta wnuczek.
- A bo ja z dworca przyszłam na nogach.
- Oj, kłamiesz babciu. Tata mówi, że cię
diabli przynieśli.

- Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny
do przygotowania się do krótkiej przerwy.
Nauczycielka zwraca się do ucznia,
patrząc mu wnikliwie w oczy:
- Zawsze, gdy jest klasówka, to ciebie nie
ma. Tym razem babcia znowu chora, tak?
- Tak, proszę pani. My też zaczynamy
podejrzewać, że babcia po prostu
symuluje…
Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała:
- Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
- Kuba leży w domu, ma grypę.
Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo
nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani!
Ojciec sprawdza, czego syn nauczył się
w szkole:
- Proszę, zastanów się dobrze. Miałeś
dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy
na śliwkach.
Lekcja języka polskiego. Pani pyta:
- Kaziu, kiedy używamy wielkich liter?
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.
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W SKRÓCIE…
4 listopada w Naszej Szkole zorganizowana została uroczysta akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości, które przypada 11 listopada. Na samym początku
wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Następnie uczniowie
zaproszeni zostali do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy 6a
pod opieką Pani Bogumiły Szczerbowskiej. Wszyscy uczniowie zadbali tego dnia
o odświętny strój. Podczas spotkania obecne były Pani Dyrektor Alicja Procner oraz Pani
Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk. Oprawę muzyczną przedstawienia przygotowała Pani
Joanna Iskrzycka, natomiast dekoracje zostały wykonane przez Pana Grzegorza Wójtowicza.
Jednym z zadań Szkolnego Programu Profilaktyki w bieżącym roku szkolnym jest
profilaktyka w zakresie zachowań agresywnych oraz przemocy. Będziemy przybliżać
uczniom niektóre zachowania opisane w odpowiednich paragrafach Kodeksu Karnego
mogące doprowadzić w niedalekiej przyszłości do wejścia dzieci w konflikt z prawem.
Na apelu zorganizowanym 18 listopada zostały omówione zachowania, które są naruszeniem
nietykalności osobistej. Uświadomiono uczniom, że takie zachowania są przestępstwem.
Powstał również „Kącik prawny” (gazetka ścienna na parterze), który będzie przybliżał
dzieciom i rodzicom omawianą tematykę z zakresu prawa.
W ramach programu „Rodzino, trzymaj formę” 20 listopada 2015 roku odbyły się
w Naszej Szkole warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie czwartych
klas przypomnieli sobie podstawowe zasady, o których należy pamiętać w trakcie
udzielania pomocy poszkodowanemu. Mieli też okazję przećwiczyć wzywanie pogotowia
do ofiar wypadku. Zostały ponadto omówione podstawowe działania przy wypadkach
drogowych, omdleniach i poparzeniach. Warsztaty zostały przygotowane przez pielęgniarkę
szkolną oraz nauczycieli wychowania fizycznego.
Za nami kolejne spotkanie z cyklu „ABC dobrego wychowania”. 2 grudnia zebraliśmy
się w szkolnej auli, aby porozmawiać o szkodliwości plotkowania. Apel rozpoczął się
od przypomnienia tematyki ostatniego spotkania, czyli kulturalnego obchodzenia się
z telefonem komórkowym. Potem przedstawiciele poszczególnych klas omawiali wykonane
przez siebie piękne plakaty tematycznie związane z plotką. Zostały one następnie
wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Potem uczniowie klasy 6a zaprezentowali kilka
scenek obrazujących mechanizm funkcjonowania plotki. Na spotkaniu obecne były: Pani
Dyrektor Alicja Procner oraz Pani Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk. Całe spotkanie
przygotowała i poprowadziła Pani Bogumiła Szczerbowska.
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