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Wreszcie przyszła długo oczekiwana wiosna,
a my zapraszamy do lektury kolejnego numeru
naszego czasopisma „Echo Szkoły”. Tym razem
tematem przewodnim wydania uczyniliśmy Pokaz
Talentów w ramach Dnia Promocji Talentów. Jeśli
chcecie
sobie
przypomnieć,
kto
wystąpił
w tegorocznej edycji i oczarował swoją pasją
publiczność – koniecznie przeczytajcie artykuł
znajdujący się na stronie 3. Oprócz tego jak zwykle
przygotowaliśmy
dla
Was
wiele
ciekawych
wiadomości oraz sporą dawkę rozrywki. Ostatnie
dwa miesiące obfitowały w ważne dla Naszej Szkoły
wydarzenia. Nie mogło więc zabraknąć miejsca
na sprawozdania z tych właśnie imprez. Mamy też
kolejnych laureatów konkursów!
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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!
Prezentujemy kolejną znakomitą
wiadomość! Julia Borek, Martyna Iwanek
oraz Dawid Łaciak otrzymali wyróżnienie
w kategorii grupowej w III Konkursie Palm
Wielkanocnych.
Konkurs
został
zorganizowany
przez
Dom
Kultury
w Kamienicy. Uczniów do konkursu
przygotowała Pani Sabina Bysko.
O tym, że uczniowie Naszej Szkoły
mają bardzo szerokie zainteresowania,
wiemy nie od dziś. W jednym z wydań
„Kroniki Beskidzkiej” opublikowany został
artykuł o wielkim sukcesie Emilii Bogacz
- uczennicy klasy 6b. Dziewczynka zajęła
I miejsce w międzynarodowym turnieju
„Papir Show Ostrava”. Doceniono jej
kartonowy model przedstawiający postać
Bolesława Chrobrego.
Prezentujemy
kolejną
świetną
wiadomość. Otóż Robert Panek – uczeń
klasy 3d – został wyróżniony w XV
Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym
Klas Trzecich Szkół Podstawowych „Mistrz
Ortografii” zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 3 w Bielsku-Białej.
Serdecznie
gratulujemy
i
życzymy
kolejnych sukcesów! Ucznia do konkursu
przygotowała Pani Marta Białobrzycka.
Mamy kolejnego laureata! Franciszek
Ślusarczyk z klasy 5b wygrał w kategorii
piątych klas IX Edycję Ogólnopolskiego
Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
z
wynikiem
154,67
pkt.
(96,67%).
Organizatorem rywalizacji jest Fundacja
Młodych Odkrywców pod patronatem
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Chłopca do konkursu przygotowała Pani
Jolanta Telec.
Kolejni zwycięzcy z SP 32 w BielskuBiałej! Uczniowie Naszej Szkoły wzięli
udział w XVIII Międzyszkolnym Festiwalu
Piosenki „O Złotą Nutkę”, którego

organizatorem była Szkoła Podstawowa
nr 37 w Bielsku-Białej. Z radością
informujemy, że zespół w składzie:
Aleksandra Fijak, Wiktoria Przybyła, Julia
Ciecierska, Oliwia Markowicz, Marcelina
Suława – zajął I miejsce w kategorii
zespołów, natomiast Seweryn Segieda
uplasował się na III miejscu w kategorii
solistów.
Uczniów
do
konkursu
przygotowała Pani Joanna Iskrzycka.
Ogłoszono wyniki Międzynarodowego
Konkursu „Kangur Matematyczny 2016”,
którego organizatorem jest Towarzystwo
Upowszechniania
Wiedzy
i
Nauk
Matematycznych pod patronatem Wydziału
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. I znów
mamy się czym pochwalić! Wynik bardzo
dobry uzyskał Kajetan Kolek. Ponadto
wyróżnienia zdobyli: Martyna Mazur, Kinga
Krzykowska, Filip Filipczak, Magdalena
Kapała, Bartosz Maciejewski, Krzysztof
Radoń, Hubert Tyrna, Natalia Jurek,
Franciszek Ślusarczyk, Kacper Wojciuch
oraz Aleksandra Filipczak. Uczniów do
konkursu przygotowały: Pani Mariola
Kozina, Pani Katarzyna Kornacka, Pani
Łucja Dendys, Pani Małgorzata RóżewiczDubiel, Pani Bożena Hubert, Pani Monika
Korowaj oraz Pani Ewa Szering.
Z
radością
informujemy,
że w IX Dziecięcym Przeglądzie Piosenki
Ulubionej „Moja nutka” (organizator Ognisko Pracy Pozaszkolnej w BielskuBiałej)
reprezentacja
Naszej
Szkoły
w składzie: Aleksandra Fijak, Wiktoria
Przybyła,
Julia
Ciecierska,
Oliwia
Markowicz oraz Marcelina Suława – zajęła
I miejsce w kategorii „zespół”! Ponadto
Dominika Bojda oraz Seweryn Segieda
zdobyli wyróżnienia w kategorii „solista”.
Uczniów do konkursu przygotowała Pani
Joanna Iskrzycka. Serdecznie gratulujemy!
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FESTIWAL TALENTÓW!
21 marca 2016 roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Promocji Talentów. Z tej
okazji przygotowany został pokaz pasji, w którym wzięli udział wybitnie utalentowani
uczniowie Naszej Szkoły. Wszystko to dlatego, że sześć lat temu Szkoła Podstawowa nr 32
im. L. Waryńskiego w Bielsku-Białej – jako pierwsza w mieście i czwarta w województwie
– otrzymała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.
To
wyróżnienie
przyznawane
pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej ma na celu wyłonienie
placówek, które szczególnie przyczyniają
się do odkrywania, wspierania i rozwijania
zainteresowań dzieci.
21 marca mieliśmy więc okazję
obejrzeć
popisy
wokalistów,
którzy
przedstawili
swoje
wersje
polskich
i zagranicznych przebojów. Równie dobrze
wypadli mali instrumentaliści, którzy
zauroczyli publiczność swoją grą na gitarze
elektrycznej i pianinie. Na uwagę zasłużyli
także tancerze. Wśród nowoczesnych
układów choreograficznych zdarzyły się
również niespodzianki – np. taniec
towarzyski.
Oprócz
tego
uczniowie
zademonstrowali
swoje
umiejętności
aktorskie, gimnastyczne i plastyczne.
Zachwyt wśród wszystkich widzów wzbudził
pokaz taekwondo.
Podczas
uroczystości,
którą
przygotowali: Pani Urszula Ficoń i Pan
Grzegorz Wójtowicz, obecne były: Pani
Dyrektor
Alicja
Procner
oraz
Pani
Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk.
Najciekawsze
zdjęcia,
które
upamiętniają to interesujące wydarzenie,
opublikowaliśmy w naszej fotogalerii
na szkolnej stronie internetowej.
Podczas Pokazu Talentów wystąpili:
1d – Paulina Dutka – gra na pianinie;
2d – Kinga Krzykowska – gimnastyka
artystyczna;
2e – Olga Śliwa i Martyna Mazur –
teakwondo;
3a – Amelia Gancarczyk – taniec;
3b – Amelia Dyrduł – gimnastyka
artystyczna;
3d – Robert Panek – prace plastyczne;
4a – Anita Niesyt i Igor Grzesiowski – taniec
towarzyski;

4c – Mikołaj Szetlak – gra na gitarze
elektrycznej;
5a – Julia Nowy i Simona Wójcik – śpiew;
5b – Oliwia Witczak – śpiew;
5c – Klaudia Jankowska, Martyna Faruga,
Katarzyna Wątroba i Martin Stanclik – układ
taneczny;
5d – Krzysztof Jachnik – recytacja;
6a – Marcelina Suława i Nikola Jankowska –
taniec;
6c – Aleksandra Fijak i Marta Paduch –
śpiew.
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INNOWACYJNIE…
W Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej realizowanych jest 12 innowacji
pedagogicznych zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ich autorami są
nauczyciele zatrudnieni w Naszej Szkole.
W tym roku szkolnym opracowano zasady czterech programów. Są to:
- ABC zdrowego człowieka (autor: J. Telec);
- Everyday English (autor: A. Woźniak);
- Myślę logicznie - więc planuję (autor: B. Hubert);
- Wykorzystanie kostek do gry w edukacji matematycznej w klasach młodszych (autor:
J. Popławska-Owczarz).
Oprócz nich od lat realizowane są:
- Adaptacja reguł gier logicznych i karcianych dla potrzeb dydaktyki języka polskiego
(autorzy: T. Lewandowska, G. Wójtowicz);
- Aktywne słuchanie muzyki według Battii Strauss (autor: E. Sołtysik);
- Dziennikarska pracownia symulacyjna (autor: G. Wójtowicz);
- „Festiwal Naukowy” - uczę się, korzystając z Internetu (autorzy: L. Peterko, A. ReglińskaSuchy, E. Szering);
- Jestem przewodnikiem po moim mieście (autor: B. Byrdy);
- Mały Ratownik (autor: Ł. Dendys);
- Postfiguracyjne teksty publicystyczne na lekcjach języka polskiego (autor: G. Wójtowicz);
- Rola sztuki w oddziaływaniach terapeutycznych z wykorzystaniem arteterapii i biblioterapii
(autor: M. Różewicz-Dubiel).
Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako pewnego rodzaju
ulepszanie, wprowadzanie nowych rozwiązań, modernizacja, pozytywna zmiana. Specyfikę
innowacji pedagogicznej zdefiniował W. Okoń: „Innowacją pedagogiczną jest zmiana
struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury
ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym.
Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów, programy i podręczniki, wyposażenie
zakładów wychowawczych, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze”. Celowość
wprowadzania innowacji jest tym wyższa, im więcej korzyści uzyska z niej dziecko.
Innowacje pedagogiczne to: nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne
lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły/placówki; działania odmienne
od powszechnie obowiązujących; zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu
edukacji; twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której szkoła została powołana.
Szczegółowe opisy zasad innowacji realizowanych w Naszej Szkole opublikowane
zostały na szkolnej stronie internetowej w zakładce „innowacje pedagogiczne”.
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CZYM JEST ZNIEWAGA?
Pamiętaj, że zniewaga, czyli obrażanie innych osób, to przestępstwo! Czyn ten
uwzględniony jest w Art. 216 Kodeksu Karnego.
Art. 216 Kodeksu Karnego §1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby
pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga ta do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Art. 216 Kodeksu Karnego §2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego
komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
Przestępstwo zniewagi może być popełnione przez każdego, a więc również przez ucznia.
Przez zniewagę należy rozumieć takie zachowanie, które – według powszechnie przyjętych
ocen - stanowi wyraz pogardy dla drugiego człowieka. Zniewagi można dopuścić się słowem,
gestem, pismem, rysunkiem (np. obraźliwa karykatura) itp. Znieważyć można poprzez epitet,
ubliżenie komuś, np. nazywając kogoś kretynem. O tym, co zostanie uznane za zniewagę,
decydują względy kulturowe i kontekst.
Pamiętaj zatem, że znieważanie to obrażanie również poprzez:
 brzydkie słowa;
 nieodpowiednie rysunki;
 obraźliwe sms-y.
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PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
13 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 32 im. L. Waryńskiego w BielskuBiałej odbył się VI Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych „WAPIENICA 2016”. Impreza ta
od lat gromadzi młodych ludzi w szczególny sposób zainteresowanych z jednej strony –
aktorstwem, a z drugiej – komunikacją w języku angielskim.
Pomysł
tego
ciekawego
przedsięwzięcia zrodził się w wyniku
długoletniej pracy nauczycielki języka
angielskiego
–
Pani
Bogumiły
Szczerbowskiej – zatrudnionej w SP 32
i przygotowującej przedstawienia w języku
angielskim. Co roku, w kwietniu, w pięknej
auli Szkoły Podstawowej nr 32 spotykają się
więc uczniowie z różnych szkół i prezentują
owoce swojej kilkumiesięcznej pracy.
Celem przeglądu nie jest wyłonienie
najlepszego zespołu, a zaprezentowanie się
poszczególnych
grup
teatralnych,
wymienienie
się
doświadczeniami,
nawiązanie
nowych znajomości oraz
podzielenie się refleksjami na temat
przygotowań do występu. W tym roku
wystąpiło pięć grup teatralnych. Szkoła
Podstawowa nr 23 pod opieką Pani Gabrieli
Nachyły zaprezentowała przedstawienie –
„Cinderella”.
Uczniowie
ze
Szkoły
Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego
z Cieszyna pod opieką Pani Judyty Kojder
przygotowali spektakl pt. „Ella on X
Factor”. Pani Lidia Marek ze Szkoły nr 1
w Jaworzu oraz jej uczniowie przedstawili
„A Perfect Lady”, a uczniowie z SP nr 33
zaprezentowali
fantastyczny
spektakl
pod tytułem „The Three Witches”.
Gospodarze, czyli Szkoła Podstawowa
nr 32, byli reprezentowani przez zespół
przygotowany
przez
Panią
Bogumiłę
Szczerbowską, który wystawił kilka scenek
pod hasłem „British and American
Festivals”.
Wszystkie
zespoły
były
wspaniale
przygotowane,
zachwycały
strojami,
pomysłową
dekoracją,
choreografią, tańcem, muzyką oraz piękną
wymową
w
języku
angielskim.
Na zakończenie uroczystości uczniom
z każdej grupy wręczono dyplomy
w następujących kategoriach: najlepsza
aktorka,
najlepszy
aktor,
najlepsza

wymowa w języku angielskim, najlepszy
strój i charakteryzacja oraz najmłodsza
aktorka i najmłodszy aktor. Przyznano
także nagrodę oraz dyplom dla Osobowości
Przeglądu. W tym roku to wyróżnienie
trafiło w ręce uczennicy ze szkoły
z Jaworza, wręczono także pięć nagród
Organizatora. Każda grupa biorąca udział
w przeglądzie tradycyjnie otrzymała
ponadto statuetkę upamiętniającą to
wydarzenie.
Dyplomy
oraz
statuetki
wręczyła obecna na przeglądzie dyrektor
SP32 – Pani Alicja Procner. Przegląd
Teatrzyków Anglojęzycznych jest jedną
z wielu cyklicznych imprez, które już
na stałe wpisały się w tradycje Szkoły
Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej.
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JUNIOR
SPECJALNY DODATEK DLA UCZNIÓW KLAS I - III

POWITALIŚMY WIOSNĘ!
Dnia 22 marca 2016 roku odbyła się impreza dla uczniów klas I - III
pt. „Powitanie Wiosny”. W zabawie udział wzięli uczniowie wszystkich klas
pierwszych, drugich oraz trzecich wraz ze swoimi wychowawczyniami.
Każda
klasa
prezentowała
swoim strojem jeden z wiosennych
kolorów. Uczniowie mieli okazję
wspólnie nauczyć się wiosennej
opowieści ruchowej, zaprezentować
przygotowane wiosenne piosenki
oraz stworzyć wiosenny dywan – łąkę
na ogromnej rolce papieru. Wzięli
również udział w quizie, podczas
którego odpowiadali na pytania
z
kategorii
przyrodniczej,

matematycznej,
polonistycznospołecznej, plastyczno-technicznej,
ruchowo-zdrowotnej oraz muzycznej.
Zwieńczeniem wspólnej zabawy było
rozdanie
nagród
i
dyplomów.
Uroczystość
przygotowała
Pani
Agnieszka Maks oraz Pani Katarzyna
Giźlar.
W
naszej
fotogalerii
na szkolnej stronie internetowej
prezentujemy najciekawsze zdjęcia
upamiętniające to wydarzenie.
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DZIAŁO SIĘ…
Przedstawiamy wyniki szkolnych konkursów ortograficznych. Wśród
uczniów drugich klas I miejsce zajął Mateusz Wróbel (2e) oraz Weronika
Lemańska (2b), na II miejscu znalazła się Martyna Mazur (2e), a III miejsce
przypadło Martynie Folek (2b) i Weronice Dyczek (2e). Wśród uczniów
trzecich klas zwyciężył Robert Panek (3d), II miejsce zajął Filip Madzia (3d),
a III miejsce przyznano Jadwidze Lorek (3d) oraz Julii Then (3b). Serdecznie
gratulujemy. Konkursy przeprowadziła Pani Katarzyna Włodek.
15 kwietnia grupa dzieci z klasy 2a i 2b wzięła udział w zajęciach
organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w BielskuBiałej. Spośród bogatej oferty zajęć wybraliśmy te z wykorzystaniem
japońskiego teatru Kamishibai. Dzieci z uwagą słuchały i oglądały ilustracje
do opowiadanej historyjki, by następnie samodzielnie wymyślić i zilustrować
jej zakończenie. Dzięki uprzejmości Pani Barbary Jauernig uczniowie mieli
także możliwość poznania pomieszczeń Biblioteki Pedagogicznej, takich jak:
wypożyczalnia, czytelnia, magazyn z księgozbiorem i wypożyczalnia zbiorów
audiowizualnych. Dzieci były pod wielkim wrażeniem! Chętnie wrócimy tam
na inne zajęcia, które przybliżą nam wspaniały świat książek.
W piątek 11 marca kolejny raz w Gimnazjum nr 15 odbyło się spotkanie
mieszkańców naszej dzielnicy z okazji Dnia Seniora. Na tę uroczystość
uczniowie Naszej Szkoły przygotowali program artystyczny złożony
z piosenek i wiązanki tańców. Przed licznie zgromadzoną publicznością
pięknie zaprezentowały się dziewczynki ze świetlicowego kółka tanecznego
przygotowane przez Panią Aleksandrę Jasińską. Ich występ zachwycił
wszystkich Seniorów i został nagrodzony wielkimi brawami. Koordynatorem
działań związanych z tą uroczystością była Pani Beata Dudek.
2 marca w Naszej Szkole uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona
Szkoły. W tym celu zebraliśmy się w auli, gdzie wybrani uczniowie
przedstawili najciekawsze fakty z życia Ludwika Waryńskiego. Obejrzeliśmy
także prezentację multimedialną na ten temat i wysłuchaliśmy kilku pieśni.
Na koniec wręczono nagrody w Szkolnym Konkursie Historycznym „Ludwik
Waryński - życie i działalność”. Wśród uczniów trzecich klas I miejsce zajął
Robert Panek, a na II miejscu ex aequo znaleźli się: Szymon Kubica i Zofia
Ochodek. Natomiast wśród uczniów starszych klas zwyciężył Franciszek
Ślusarczyk, na II miejscu znalazła się Karolina Ohirko, a na III uplasowała się
Marcelina Suława. Serdecznie gratulujemy! Podczas akademii przygotowanej
przez Panią Lucynę Peterko i Panią Joannę Iskrzycką obecna była także Pani
Dyrektor Alicja Procner.
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PO DNIU OTWARTYM
Za nami Dzień Otwarty! Po raz kolejny w Naszej Szkole zorganizowana
została uroczystość dla przyszłorocznych pierwszoklasistów, podczas której
można było dokładniej poznać działalność naszej placówki.
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
oraz
gimnastycy.
Wszystkie
występy
zrobiły
ogromne
wrażenie
na publiczności 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.

WYTĘŻ UMYSŁ!
Znajdź 7 różnic pomiędzy rysunkami.

Nauczyciele przygotowali dla nich
symulacje różnych lekcji. Wszyscy
zainteresowani mieli do wyboru m.in.
zabawy
językiem
angielskim
przy użyciu tablicy interaktywnej,
doświadczenia
przyrodnicze, gry
matematyczne, zabawy logiczne,
zajęcia taneczne oraz tor przeszkód.
Poza tym była to również świetna
okazja do zaprezentowania bazy
Naszej Szkoły oraz jej wyposażenia.
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.
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TYDZIEŃ ZIEMI
Od 18 do 22 kwietnia obchodzony był w Naszej Szkole Tydzień Ziemi.
Każdego dnia obowiązywał inny kolor ubioru: poniedziałek – czerwony,
wtorek – żółty + kapelusze i okulary przeciwsłoneczne, środa – biały,
czwartek – niebieski, piątek - zielony.
W poniedziałek każda klasa na drzwiach swojej sali przygotowała plakat
przedstawiający wiosenne drzewo.
We wtorek przeprowadzone zostały wybory najbardziej „słonecznej” osoby
w klasie, a uczniowie klas pierwszych i czwartych wzięli udział w zajęciach
edukacyjnych prowadzonych przez eksperta propagujących wiedzę o zasadach
bezpiecznego użytkowania energii w ramach kampanii „Bezpieczniki TAURONA:
Włącz dla dobra dziecka”. Jego celem była edukacja dzieci i młodzieży
w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej,
urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu
infrastruktury energetycznej.
W środę zorganizowano pokaz mody ekologicznej „Ekotrendy 2016”. Każda
klasa przygotowała 1, 2 lub 3 kompletne stroje wykonane wyłącznie
z tzw. surowców wtórnych (np. papierowe torby, plastikowe butelki, folia itp.)
oraz krótki, humorystyczny opis kreacji. Wszystkie stroje urzekały swoją
oryginalnością, kolorystyką i starannością wykonania.
W czwartek szóste klasy wyjechały na wycieczkę edukacyjną
do planetarium w Chorzowie. Dla pozostałych uczniów zorganizowany został
konkurs wiedzy o Kosmosie.
W piątek czekało nas pisanie listów do Ziemi. Ponadto uczniowie mogli
obejrzeć na 1. piętrze wystawę prac przygotowanych przez uczniów: „Kosmos”,
„Zasady zdrowego odżywiania”, „Jak zachować się w czasie burzy”.
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NASZE PASJE
Moją pasją jest taniec. Są dwie kategorie, na które uczęszczam:
hip hop oraz taniec nowoczesny. Do różnych występów i konkursów
szkoli nas Pani Iza. Moja przygoda z tańcem zaczęła się już
w przedszkolu. Zachęciła mnie do tych zajęć nauczycielka rytmiki.
Poznałam tam Deborę i Maję, które są uczennicami mojej klasy.
Najpierw uczęszczałam do Małej Grupy Baletowej, później do Dużej
Grupy Baletowej, a obecnie należę do Małej Libry wraz z Mają. Dla mnie
taniec to odpoczynek od szkoły, przyjemność oraz zabawa. Poznałam
tam dużo wartościowych osób o podobnych zainteresowaniach. Razem
spędzamy też wakacje. A poza tym ruch to ZDROWIE! /Patrycja Janik
Moją pasją jest projektowanie i robienie różnych konstrukcji
i budowli. Co projektuję? Ubrania, budynki czy mieszkania. Tak
dla samej satysfakcji. Rzeczy manualne wręcz uwielbiam! Budowanie,
sklejanie, mieszanie, zakładanie jednej rzeczy na drugą... Do takich
czynności nie trzeba mieć talentu. Chociaż... Trzeba mieć przy takich
rzeczach cierpliwość. A cierpliwość popłaca. Oprócz tego potrzeba mieć... 1000 pomysłów
na minutę! Projektuję już od paru lat. Najpierw były niestaranne projekty. Potem coraz
bardziej dopracowane. To naprawdę wkręca! Myślę, że niektórych to zachęci. Polecam Wam
wszelkie rzeczy manualne! Ja dzięki temu relaksuję się i mogę zrobić coś pożytecznego.
Polecam. /Julia Borek
Moją pasją jest sklejanie modeli. Zajmuję się tym od września. Ostatnio odniosłam dwa
poważne sukcesy w konkursach: zajęłam 1 i 2 miejsce w kategorii młodzik. Moje modele to
samochód (fioletowy maluch), Bolesław Chrobry i dwa samoloty z papieru oraz dwa z plastiku.
Na zajęcia w modelarni uczęszczam z kilkoma uczniami Naszej Szkoły. Serdecznie
pozdrawiam czytelników „Echa Szkoły”! /Emilia Bogacz
Jestem Zuza i mam 13 lat. Chciałam Wam napisać o koszykówce, ponieważ interesuję
się nią od 5 klasy. Zaczęło się od tego, że poproszono mnie na SKS u nas w szkole. Tam
zaczęłam się uczyć grać w koszykówkę. Zajęcia te prowadziła
i nadal prowadzi Pani Aldona Słonka. Było mi przyjemnie
wychodzić z sali gimnastycznej całkiem zmęczona, myśląc
tylko o tym, aby kiedyś zagrać na boisku na zawodach. Musicie
wiedzieć, że przez pierwszy rok mojej gry siedziałam na ławce
dla rezerwowych i tylko przyglądałam się dziewczynom,
jak grają. Wbrew pozorom dużo można się nauczyć, siedząc
na ławce. W 6 klasie też chodziłam na SKS do Pani Aldony,
tym razem grałam w pierwszym składzie, więc wiele ode mnie
zależało. Razem ze mną w drużynie były jeszcze: Martyna,
Justyna, Wiktoria i Zuza. Lubiłam grać z dziewczynami
i bardzo ubolewam, że teraz nie ma SKS-u dla klas 6. /Zuza
Czajka
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WYWIAD Z PANIĄ SEKRETARZ
Na nasze pytania odpowiada Pani Beata Frejnik-Bożek, która w Naszej Szkole pełni
funkcję sekretarza. Przeczytajcie, co nasza rozmówczyni powiedziała o Naszej Szkole,
swoim dzieciństwie, zainteresowaniach oraz uczniach SP 32. Zapraszamy do lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Jak długo pracuje Pani
w Naszej Szkole?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: W Szkole
Podstawowej nr 32 pracuję z przerwami
od 1990 roku i jest to moja pierwsza praca.
Przez
jakiś
czas
miałam
przerwę
w zatrudnieniu związaną z wychowywaniem
syna, potem przez krótki okres pracowałam
w innej szkole i w 2001 roku powróciłam
do SP 32, lecz w innym charakterze.
„ECHO SZKOŁY”: Słyszeliśmy, że uczyła
Pani w Naszej Szkole. Jak Pani wspomina
tamte czasy?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Tak, uczyłam.
Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego
na kierunku wychowanie muzyczne uczyłam
muzyki w SP 32, jednocześnie kontynuując
studia
na
Uniwersytecie
Śląskim
w Katowicach (filia w Cieszynie). Było
ciężko, bo wszystko dla mnie stanowiło
nowość,
miałam
dużo
obowiązków,
ale wspominam te czasy bardzo miło. W tym
czasie uczniów i nauczycieli było dużo
więcej, ale panowała zgrana i przyjazna
atmosfera.
„ECHO SZKOŁY”: Co należy do Pani obowiązków?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Praca w sekretariacie to takie jakby centrum dowodzenia
informacji. Cała korespondencja, która przychodzi i wychodzi ze szkoły, musi przejść
przez sekretariat. Tutaj trafiają różnego rodzaju sprawy uczniów, a także pracowników
szkoły. Tutaj przychodzą Wasi rodzice, gdy chcą coś załatwić w szkole. Prowadzenie
kancelarii, dokumentacji uczniowskiej i pracowniczej to moje podstawowe zadania.
„ECHO SZKOŁY”: Kim chciała Pani zostać, gdy była dzieckiem?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Psychologowie zajmujący się orientacją zawodową mówią,
że aby dobrze wybrać zawód, należy popatrzeć, czym się w dzieciństwie bawiliśmy, co nas
interesuje i co nam przychodzi z łatwością. Ja często tańczyłam, bawiłam się w „szkołę”.
Jako mała dziewczynka chciałam być tancerką, potem nauczycielką.
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„ECHO SZKOŁY”: Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Poza muzyką lubiłam biologię i przedmioty ścisłe: matematykę,
chemię.
„ECHO SZKOŁY”: Czym się Pani interesuje?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Moje zainteresowania to muzyka, taniec towarzyski, wycieczki
górskie, żeglarstwo i sport.
„ECHO SZKOŁY”: Jak Pani spędza wolny czas?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Czynnie. Jeżeli mam na tyle czasu, wychodzę w góry.
W tygodniu uczęszczam do siłowni i do szkoły tańca towarzyskiego, gdzie utrwalam swoje
umiejętności.
„ECHO SZKOŁY”: Jakie jest Pani motto życiowe?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Przysięga Hipokratesa, którą składają lekarze mówi:
„Po pierwsze - nie szkodzić”. Może ona dotyczyć nie tylko zdrowia i lekarzy, ale także innych
dziedzin życia i nas wszystkich. Poza tym staram się postępować tak, jakbym chciała,
aby postępowali względem mnie inni.
„ECHO SZKOŁY”: Co Pani najchętniej czyta?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Bardzo lubię czytać. W moim przypadku książka zawsze wygra
z telewizorem. W wieku szkolnym lubiłam powieści przygodowe. Teraz wolę książki
psychologiczne i kryminały.
„ECHO SZKOŁY”: Co Pani sądzi o uczniach Naszej Szkoły?
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Z moich obserwacji i kontaktów z Wami mogę powiedzieć,
że w większości uczniowie Naszej Szkoły są bardzo kulturalni i zdyscyplinowani. Potwierdzają
to opinie osób przychodzących z zewnątrz.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę!
PANI BEATA FREJNIK-BOŻEK: Dziękuję!
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CIEKAWOSTKI
Około 70% Polaków żyje w Polsce. Pozostałe 30% naszych obywateli zamieszkuje
m.in. USA – 12,5 mln, Europę Zachodnią – 4,3 mln i Europę Wschodnią – 1,5 mln.
Pierwszy strajk w historii USA odbył się w Jamestown w 1619 roku. Był to strajk
polskich rzemieślników.
Kozy to największa wieś w Polsce. Mieszka w niej około 11 tysięcy mieszkańców.
Znajduje się tam stadion, basen i kilka supermarketów.
We wsi Siary pod Gorlicami znajduje się najstarszy szyb naftowy na świecie. Powstał
on w 1852 roku. Ropa naftowa nadal jest wydobywana w Polsce.

Szable używane przez husarzy zostały uznane przez specjalistów za najlepszą broń
białą stworzoną przez człowieka, dużo lepszą niż japońska katana.
Radom jest większy niż Paryż. Radom leży w województwie mazowieckim. Okazuje
się, że to niewielkie polskie miasto ma powierzchnię większą niż stolica Francji,
mimo że na jego terenie mieszka 10 razy mniej ludzi. Powierzchnia Radomia
to 111,8 km², natomiast Paryża - 105,4 km².

Tarnów to polski biegun ciepła. To małopolskie miasto jest miejscem,
gdzie najdłużej gości lato. Jeśli zatem nie lubicie zimy, powinniście zamieszkać
w Tarnowie i przez około 118 dni w roku cieszyć się termicznym latem.

Okazuje się, że wyprodukowanie jednego grosza wcale nie jest warte grosz. Szacuje
się, że na wybicie jednej monety potrzeba od pięciu do ośmiu groszy.

Według niektórych naukowców Półwysep Helski może
od kilkudziesięciu do kilkuset lat połączy się z resztą kraju.

zniknąć.

W

ciągu

Argentyna to jedyny kraj na świecie, gdzie co roku 8 czerwca obchodzi się Dzień
Polaka. „Día del Colono Polaco”, czyli Dzień Polskiego Osadnika został ustanowiony
w 1995 roku. To święto narodowe, które upamiętnia przybycie pierwszych Polaków
do Argentyny. Wydarzenie to datuje się na początek czerwca 1897 roku.
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STREFA ROZRYWKI
- Nasza nauczycielka mówi sama
do siebie. Czy wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!
Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi
nauczyciel. - To kwas siarkowy...
Nauczyciel napisał w dzienniczku
uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła
dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!
Lekcja w szkole w czasach paleozoiku.
Nauczycielka wykuwa na kamiennej
tablicy pytanie: Ile to jest 2+2?
Wzywa do odpowiedzi Jasia.
Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się.
Nagle słychać straszny huk i unoszą się
tumany kurzu. Nauczycielka
pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!
Jaś spóźnił się do szkoły, nauczycielka
pyta go:
- Dlaczego spóźniłeś się do szkoły?
- Bo ja, proszę pani, myłem uszy,
ale to się więcej nie powtórzy.
Spotykają się dwaj absolwenci szkoły
teatralnej.
- Gdzie teraz grasz?
- Od roku gram goryla.
- W teatrzyku dla dzieci?
- Nie, w kantorze wymiany walut.
- Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do szkoły?
- Bo pewnej pani zginęło 100 zł.
- I co? Pomagałeś szukać?
- Nie!!! Stałem na banknocie i czekałem,
aż odejdzie!!!

- Dlaczego ciągle spóźniasz się
do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy,
gdy ja śpię.
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem
w szkole, też szukaliśmy wspólnego
mianownika! Że też nikt go do tej pory
nie znalazł...
Nauczyciel na lekcji chemii omawia
doświadczenie:
- A teraz patrzcie, jak ten niebieski płyn
zazieleni się na czerwono...
Jadą samochodem informatyk, mechanik
i chemik. Nagle staje im auto i mechanik
powiada:
- Coś z silnikiem!
Chemik na to:
- Paliwo jest złej jakości.
Informatyk:
- Wsiądźmy i wysiądźmy… Może to coś da...
Na lekcji matematyki nauczyciel
rozwiązuje równanie z jedną niewiadomą.
Zapisuje niemal całą tablicę, a na koniec
odwraca się do dzieci i mówi:
- No i co? Teraz już wiemy, że „x” równa
się zero.
- To straszne - załamuje ręce Zosia. Tyle
liczenia na nic!
Jaś chwali się koleżance:
- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga
takiego jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych
pstrągów!
- Jasiu! Umyj ręce przed wyjściem
do szkoły!
- Dlaczego? Przecież nie będę się zgłaszać!
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W SKRÓCIE…
9 marca uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w dwóch ciekawych prelekcjach.
Najpierw Pani Aleksandra Wojtanowicz - szkolny pedagog - przybliżyła dzieciom
temat negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Spotkanie
urozmaicone zostało ciekawą prezentacją multimedialną. Potem głos zabrała Pani
Halina Beyga, która z kolei uświadomiła nam, jaki wpływ na nasze zdrowie ma właściwa
postawa. Zagadnieniom teoretycznym towarzyszyła demonstracja interesujących ćwiczeń
w wykonaniu uczniów uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
5 kwietnia 2016 roku najstarsi uczniowie Naszej Szkoły przystąpili do Sprawdzianu
w szóstej klasie. Prawdopodobnie był to ostatni tego typu egzamin. Sprawdzian
w klasie szóstej obejmował 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 mogły stanowić teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. Sprawdzian
składał 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.
W kwietniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci oraz rocznicę
urodzin Hansa Christiana Andersena. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli uczcić
te dwie okazje, wykonując wspólnie jeden plakat promujący czytelnictwo. Wielki
arkusz oraz przybory i materiały do wykonania pracy plastycznej zostały wyeksponowane
na szkolnym korytarzu na I piętrze. Jaki jest efekt? Zachwyciła nas inwencja twórcza
autorów! Powstało naprawdę interesujące dzieło, w którym zastosowano różnorodne techniki
plastyczne.
Uczniowie klasy 6b pod opieką swojego wychowawcy – pana Grzegorza Wójtowicza uczestniczyli we wtorek w Festynie Studenckim i Młodzieżowym zorganizowanym
przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa oraz Bielską Szkołę Menedżerów.
W programie imprezy pojawiły się liczne atrakcje, m.in. pokaz sprawności Policji
z Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej, pokaz umiejętności psów tropiących, zabawy
integracyjne, zumba, prelekcja o nurkowaniu czy doświadczenia w laboratorium
kryminalistycznym. Dla gości przygotowano także słodki poczęstunek. Wyjście to odbyło się
w ramach preorientacji zawodowej i dostarczyło ono wielu pozytywnych wrażeń, a w kilku
przypadkach ukierunkowało także co do dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
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