NR 65
I/II (2016/2017)
DWUMIESIĘCZNIK UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W BIELSKU-BIAŁEJ

W NUMERZE:

NASZ KARNAWAŁ!

O tym się mówi…
- str. 2
Nasz karnawał!
– str. 3
Nasza twórczość
– str. 4 i 5
Dzień Języka
Ojczystego!
– str. 6 i 7
Strefa rozrywki
– str. 8 i 9
Ferie, ferie
i po feriach…
- str. 10
Niezwykłe miejsca
– str. 11
Wywiad
z P. Iwoną Nowak
– str. 12 i 13
Dzień Myśli
Braterskiej
- str. 14
Kraina łamigłówek
– str. 15
W skrócie…
- str. 16

Witamy Was w najnowszym numerze „Echa
Szkoły”! Po raz kolejny specjalnie dla Was
przygotowaliśmy ciekawe artykuły oraz sporą dawkę
rozrywki. Tematem wydania uczyniliśmy karnawał.
Oprócz tego jak zwykle serwujemy Wam teksty,
dzięki
którym
wzbogacicie
swoją
wiedzę.
Publikujemy ponadto wywiad z Panią Iwoną Nowak,
która uczy w Naszej Szkole muzyki, plastyki
oraz techniki. Wiele uwagi poświęciliśmy także
Międzynarodowemu Dniu Języka Ojczystego, który
przypadał w lutym. Na naszych łamach znajdziecie
także kolejną porcję wierszy autorstwa uczniów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do lektury
naszego dwumiesięcznika!
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O TYM SIĘ MÓWI…
Prezentujemy kolejne informacje dotyczące sukcesów uczniów Naszej Szkoły
w różnego rodzaju konkursach – szkolnych, międzyszkolnych czy nawet ogólnopolskich.
Zachęcamy Was również do udziału w kolejnych! Naprawdę warto rozwijać swoje
zainteresowania!
Z radością informujemy, że w XVII
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, którego
organizatorem
był
Dom
Kultury
w Hałcnowie, zespół reprezentujący Naszą
Szkołę w składzie: Jakub Hornik, Zofia
Ochodek, Marta Wolas, Bartosz Budzyn,
Emilia Bauza, Wiktoria Hutyra, Julia Nowy,
Simona Wójcik oraz Barbara Waliczek –
zajął I miejsce. Serdecznie gratulujemy
ogromnego sukcesu! Podczas przeglądu
na scenie wystąpiło aż 450 uczestników,
więc
tym
bardziej
cieszymy
się
ze zwycięstwa! Uczniów do konkursu
przygotowała Pani Iwona Nowak.
I kolejna znakomita wiadomość!
W XVI Międzyszkolnym Konkursie Kolęd
i
Pastorałek
„Kamienica
2017”
–
zorganizowanym
przez
Dom
Kultury
w
Kamienicy
oraz
Zespół
Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w
Bielsku-

Białej – I miejsce w kategorii „zespół”
zajęła
reprezentacja
Naszej
Szkoły
w składzie: Jakub Hornik, Wiktoria Hutyra,
Julia Nowy, Simona Wójcik, Oliwia Witczak
i Emilia Bauza, natomiast II miejsce
w kategorii „duet” wywalczyły: Wiktoria
Hutyra oraz Julia Nowy – także uczennice
SP 32! Serdecznie gratulujemy! Uczniów
do konkursu przygotowała Pani Iwona
Nowak.
W lutym odbył się ponadto rejonowy
etap
XX
edycji
Międzynarodowego
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej
„Jonasz”. Uczniowie Naszej Szkoły wykazali
się bardzo dobrą znajomością tekstu
Ewangelii św. Jana. Do finału konkursu
zakwalifikowali się: Julia Ślusarczyk (3c),
Franciszek Ślusarczyk (6b) oraz Bartosz
Budzyn (6b). Uczestnikom gratulujemy
i życzymy sukcesów w finale „Jonasza”.

Przypominamy adresy
szkolnych stron internetowych:
www.sp32bb.pl – strona Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej
www.echo-szkoly.tk – strona czasopisma „Echo Szkoły”
www.naszabiblioteka.tk – strona szkolnej biblioteki
www.festiwalnaukowy.inf24.eu – strona Festiwalu Naukowego
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NASZ KARNAWAŁ!
Choć na świecie bardziej znane są: karnawał w Brazylii czy we Włoszech, to Polska
nie pozostaje w tyle za innymi krajami w kwestii karnawałowego szaleństwa.
Już od dawnych czasów polski karnawał, nazywany zapustami, obfitował w dobrą zabawę
i mnogość wydarzeń.
W naszym kraju, podobnie jak
i w innych krajach, okres ten był czasem
poczęstunków, dużej ilości tańca i szeroko
rozumianej zabawy. Zwłaszcza jeżeli
chodzi o ówczesne polskie miasta, zabawy
były bardzo huczne i wystawne. Panował
czas ucztowania przed mającym nastąpić
postem. Również do nas zawędrował
zwyczaj organizacji balów maskowych,
nazywanych redutami. Także wieś bawiła
się w czasie karnawału. Jeżeli chodzi
o szlachtę, to ulubioną rozrywką były
wielkie kuligi, które zmierzały od dworu
do dworu oraz oczywiście późniejsze bale
z ucztami i parkietem do tańca.
W Naszej Szkole 13 lutego 2017 r.
odbyła się, w dwóch turach, zabawa
karnawałowa dla uczniów klas I - III. W balu
wzięło
udział
239
dzieci.
Zabawę
poprowadził Pan Sebastian Chmiel wraz
ze
swoją
asystentką,
stwarzając,
jak co roku, niepowtarzalny klimat.
Prowadzący wcielili się w bohaterów bajki
pt. „Trolle”. Uczniowie byli przebrani
w piękne, ciekawe i pomysłowe stroje.
Nie zabrakło księżniczek, piratów, wróżek
i innych bajkowych postaci. Wszyscy

świetnie się bawili w rytm znanych
przebojów.
22 lutego w szkolnej auli odbyła się
dyskoteka karnawałowa zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski pod opieką Pani
Moniki Korowaj. Na początku – co stało się
już tradycją – uczniowie zapoznani zastali
z
zasadami
bezpieczeństwa
obowiązującymi podczas zabawy. Potem
z głośników rozbrzmiała muzyka i można
było się oddać radosnym pląsom. Ciekawym
pomysłem była „fotobudka”, dzięki której
uczniowie mogli się wykazać zadziwiającą
kreatywnością i stworzyć zabawne zdjęcie
ze swoimi przyjaciółmi. Nie zabrakło też
balonów, kolorowych świateł, konfetti
i wspólnych układów choreograficznych.
Z kolei Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej
nr
32
zorganizowała
V Charytatywny Bal Karnawałowy, który
odbył się 4 lutego 2017 roku w CKB Contact
przy ul. Strażackiej 81 w Bielsku-Białej.
Znakomita zabawa trwała do białego rana.
Zorganizowano ponadto loterię fantową.
Cały dochód z balu przeznaczony został
na potrzeby szkoły. Dziękujemy!
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Wiktoria Hutyra
LIST DO KOZIEJ
Dziękuję Ci, Kozia Góro,
za trudny szlak, by dotrzeć na szczyt,
za jesienne liście spadające z drzew,
za wycieczki z zuchami –
małymi, uśmiechniętymi istotkami.
Dziękuję Ci, Kozia Góro,
za zdarte kolana i skręcone kostki.
Warto było wspiąć się na sam szczyt,
by zobaczyć Bielsko w całej okazałości.
Dziękuję Ci, Kozia Góro,
za chustowanie mojej gromady,
za poszukiwanie Pacanowa
wraz z kózką, która mieszka w zagrodzie.
Dziękuję Ci, Kozia Góro,
że jesteś dostępna
dla harcerzy i zuchów.
Ja – żeby Cię zwiedzać –
zawsze będę chętna.

Wojciech Piwocha
ŻYWOT GÓRALA
Do domu wrócił baca,
kończąc codzienny znój.
Góralka na niego czekała
odziana w barwny strój.
Niebawem noc zapadnie
pośród beskidzkich gór.
Do snu im na skrzypkach zagra
przepięknie anielski chór.
W snach znużony słońcem
skrył się motyli rój,
a chłopcy owiec strzegą
gotowi stoczyć bój.

Witold Wójcik
ODA DO BESKIDÓW
Beskidy
– nad innymi górami królujące!
Beskidy
– zdobią Was rośliny pachnące!
Beskidy
– w lasach Waszych zwierzęta fascynujące!
Beskidy
– słyszę ptaszki pięknie śpiewające!
Beskidy
– gościcie przez rok turystów tysiące!
Beskidy
– Wasza kuchnia, kultura i architektura
są zadziwiające!
Beskidy
– bez Was Polski by nie było!

Natalia Jurek
MAGIA BESKIDÓW
Opowiadałam o tym kuzynom moim,
ale nie uwierzyli, dopóki nie zobaczyli…
Beskidy florę i faunę mają lubianą,
a ich formę wręcz doskonałą.
Ze zwierząt: lisy, wilki i zające,
a z roślin – kwiaty pachnące, kojące…
Beskidy kolorowe liście mają,
czerwone, złote, wszyscy to kochają!
Bo Beskidy mają tę cudowną moc,
która objawia się nawet w najciemniejszą noc.
Niestety ta magia zanika,
gdy przez człowieka las znika…
Także przyrodę zaniedbujemy niestety,
bo lenistwo człowieka przewagę zdobywa.
Walczyć z tym jednak musimy,
bo dla przyrody nie odpuścimy!
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Konrad Mikołajczyk
BESKIDY
Moje Beskidy to cud natury.
Hale, polany, strumienie i góry.
Złocistym słońcem szczyty otulone
i białym puchem stoki oprószone.
Kolory tęczy mienią się jesienią.
Wiosną magicznie drzewa się zielenią.
Owce się pasą, wrzosy porastają,
pięknem przyrody do mnie przemawiają.
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Wiktor Siemiński
BESKIDZKIE ZABAWY
Jesień już prawie za nami.
Zima się też z nami bawi.
Wiosna pożegnała nas już dawno,
a lato spieszy do nas żwawo.
W Beskidach tworzy się woda.
Niezła to dla mnie ochłoda.
A gdy na lato czekamy,
pojeździjmy w śniegu, póki czas mamy.
Kiedy lato nadejdzie wreszcie,
przyjedźmy w Beskidy, więc spieszcie!

Maja Machnio
O BESKIDACH
Gdy podchodzisz pod szczyty gór,
i słońce świeci prosto w oczy,
zamiast warkotu z wydechowych rur
śpiew górali cię tutaj zauroczy.
Czujesz to górskie powietrze,
które czyściutkie jest jak łza.
I samopoczucie od razu jakby lepsze,
zwłaszcza gdy masz ze sobą psa.
W takim miejscu trzeba niewiele:
rozłożyć się na miękkiej trawie,
wyjąć z plecaka kromkę chleba
i posłuchać, jak strumyk nam śpiewa.

Julia Trzeciak
BESKIDY
Beskidy, Beskidy,
wy niby tylko góry,
lecz to nad wami najpiękniejsze płyną
sobie chmury.
Niejeden, który spojrzał na was,
obalił swej wyobraźni mury.
Wy – wielkie i potężne
i kryją się w was serca mężne.
I szczyty wysokie, jeziora głębokie,
Spogląda na nie dziewczę szarookie.
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DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!
To słynne zdanie wygłosił pięć wieków temu Mikołaj Rej z Nagłowic z potrzeby zerwania
z królującą w okresie Renesansu modą pisania po łacinie. Współcześni językoznawcy
namawiają raczej do zwalczania języka potocznego oraz zapożyczeń z języka
angielskiego, które coraz częściej wzbogacają zasób naszego słownictwa. Obchodzony
21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma przypomnieć wszystkim,
że każdemu Polakowi piękno naszej mowy powinno szczególnie leżeć na sercu.
Od kilku lat językoznawcy biją
na alarm, obserwując, jak dramatycznie
ubożeje słownictwo Polaków. Przede
wszystkim niepokojące jest nadużywanie
wyrazów
obcojęzycznych,
które
z powodzeniem dałoby się zastąpić polskim
odpowiednikiem. Nikogo już dziś nie dziwi
OK zamiast „dobrze” lub WOW zamiast
„ojej”. Najwięcej zapożyczeń w naszym
języku stanowią anglicyzmy.
Nietrudno
odgadnąć,
dlaczego
tak się dzieje. Język angielski dominuje
w
świecie
technologii,
komputerów

i rozrywki. Tam, gdzie można zrezygnować
z obcych zwrotów, starajmy się tak czynić.
Międzynarodowy
Dzień
Języka
Ojczystego ma także zwrócić uwagę
na
problem
wymierania
języków
ojczystych. Z raportu UNESCO wynika,
że połowa spośród ponad 6,5 tys. języków,
którymi mówi się na świecie, jest
zagrożonych wyginięciem. Do najbardziej
zagrożonych należą języki Aborygenów
oraz języki afrykańskie, a także dialekty
indiańskie i niektóre języki plemion z Indii,
m.in. z Andamanów.
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Obecnie na świecie używa się 6 – 7
tysięcy języków, jednak dokładne ustalenie
tej liczby utrudnia brak zgody wśród
językoznawców
co
do
klasyfikacji
niektórych dialektów jako odrębnych
języków. Najpopularniejsze języki ojczyste
to kolejno: mandaryński (1170 mln
użytkowników), angielski (1135 mln),
hiszpański (450 mln), hindi (400 mln)
i arabski (350 mln). Uwzględniwszy
trudności z rozróżnianiem odrębnych
języków
i
dialektów,
językoznawcy
szacują, że w historii ludzkości istniało
ok. 13 tysięcy języków. Z upływem wieków
niektóre z nich zanikały i ginęły,
specjalistów niepokoi jednak tempo, jakie
ten proces przybrał w ostatnich latach.
Obecnie
główną
przyczyną
wymierania języków jest wypieranie
jednych przez inne, w miarę jak
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użytkownicy języków mniejszościowych
zaczynają
się
posługiwać
językami
dominującymi, kojarzonymi z prestiżem
lub
bogactwem.
Pierwsze
obchody
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
na świecie miały miejsce w roku 2000.
W
Polsce
po
raz
pierwszy
obchodzono je w 2005 r., zaś w 2006 r.
dzień ten rozpoczynał obchody Roku Języka
Polskiego, którego popularyzacji miało
służyć m.in. dyktando pisane przez posłów.
W Polsce obchody tego dnia polegają
na
promowaniu
języka
polskiego
i
podkreślaniu
konieczności
ochrony
dziedzictwa językowego, lecz należy także
pamiętać o innych językach, którymi
posługują
się
osoby
zamieszkujące
terytorium naszego kraju (np. język
kaszubski).
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STREFA ROZRYWKI
Mama przed wyjściem na bal wyjmuje
z torebki kosmetyki. Jaś pyta:
- Mamo, co robisz?
- Maluję się, kochanie.
- A po co?
- Żeby ładnie wyglądać.
Po tych słowach Jaś zastanawia się dłużej
i wreszcie dopytuje:
- A kiedy to zacznie działać?

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

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

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

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

Przychodzi do domu Jaś i woła:
- Mamo, dostałem piątkę.
- A z czego? - pyta mama
- Jedynkę z matematyki, jedynkę
z polskiego, jedynkę z przyrody i dwójkę
z muzyki.
- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
- Z tą dziurą w rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.
Dzieci w przedszkolu:
- Piotrusiu, co jesz?
- Mięsko.
- A skąd masz?
- Przypełzło.
Jeden do drugiego:
- Pójdziemy do lasu?
- A po jakiego grzyba?
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Mały Jaś z triumfem woła do ojca:
- Tato, ja już umiem pisać!
- To świetnie. A co napisałeś?
- Skąd mogę wiedzieć?! Przecież
nie umiem jeszcze czytać!
Nauczycielka mówi do Jasia:
- Jasiu, jak się nazywa latająca mysz?
- Toperz - odpowiada maluch.
- Nie, Jasiu, nietoperz.
- Jak nie toperz, to ja już nie wiem...
Ciocia mówi do Jasia:
- Ale ty jesteś do mnie podobny...
- Mamo... Ciocia mnie straszy!
Siedzi Baba Jaga z gadającym kotem
i ostrzy nóż. Nagle wiedźma odzywa się:
- Teraz trzeba sprawdzić, czy jest
odpowiednio zaostrzony. Podzielę mój włos
na ośmioro!
Na to zdziwiony kot mówi:
- A włosa nie dzieli się przypadkiem
na czworo?
- No tak, ale mnie się końcówki
rozdwajają.
- Musisz stanąć na końcu kolejki - mówi
ekspedientka do małego Jasia.
- To niemożliwe - odpowiada rezolutny
malec. - Tam już ktoś stoi.
Sekretarka mówi do zapracowanego
biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby
przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną
godzinę.
Kontrola drogówki:
- Widział Pan znak ograniczenia prędkości
do 40?
- Tak.
- To dlaczego jechał pan 500 zł za szybko?
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Tata z Jasiem zwiedzają ruiny zamku.
Jaś pyta się taty:
- Tatusiu, czy to tutaj nasza mamusia
uczyła się jeździć samochodem?
Po powrocie z akcji gaszenia pożaru
w jednej ze wsi komendant pisze raport:
- Ugasiliśmy pożar w oborze. Nie spłonęła
żadna krowa. Dziesięć utonęło.
Jedzie miś rowerem. Zatrzymuje go
policjant:
- Dlaczego, misiu, masz na głowie czapkę
zamiast kasku?
- Bo zrobiłem doświadczenie - mówi miś.
- Kiedy zrzuciłem kask z siódmego piętra,
ten się roztrzaskał, a czapce nic się
nie stało.
Lekcja przyrody. Nauczyciel pyta:
- A czy wiecie, dzieci, jaki ptak nie buduje
w ogóle gniazd?
- Tak! To kukułka!
- A dlaczego tego nie robi?
- No bo mieszka w zegarach.
- Od dziś będziemy liczyli
na komputerach! - oznajmiła nauczycielka.
- Wspaniale! Znakomicie! - cieszą się
uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć
komputerów dodać dwadzieścia jeden
komputerów?
Tata mówi do Jasia:
- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się
z Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny
chłopiec, najgorszy uczeń w klasie!
- Przez wdzięczność, tato. Gdyby nie on,
to ja byłbym najgorszym uczniem!
- Franek, taki brudny nie pójdziesz
do szkoły!!!
- Dobrze, mamusiu, nie pójdę.
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FERIE, FERIE I PO FERIACH…
Dwa tygodnie minęły bardzo szybko i pełni sił możemy powrócić do naszych
szkolnych obowiązków. Jesteście ciekawi, jak wygląda zimowa przerwa w innych krajach
Europy? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem. Znajdziecie w nim
informacje o innych dniach wolnych od szkoły.
Rekordziści mają w Europie ponad
17 tygodni wolnego z powodu wakacji, ferii
i przerw świątecznych. W Polsce szkoły
nie pracują jedynie przez 13 tygodni.
Polskie szkoły mają wyjątkowo napięty
grafik. Ich przerwy w nauce, wakacje
i ferie zamykają się w 13 tygodniach
i sześciu dniach świątecznych.
W
aż
18
krajach
uczniowie
i nauczyciele spędzają poza klasą o wiele
więcej czasu – mają od 14 nawet do ponad
17 tygodni wolnego w roku szkolnym.
Do prawdziwych rekordzistów należą
Francja, Litwa i Łotwa, gdzie wolne dni
dają aż 17 tygodni. Francuskie szkoły
zamierają na całe dwa tygodnie aż cztery
razy w roku: jesienią, w czasie przerwy
bożonarodzeniowej,
podczas
ferii
zimowych na przełomie lutego i marca
oraz wiosennych na przełomie kwietnia
i maja. Potem, 4 lipca, rozpoczynają się
wakacje,
które
trwają
9
tygodni.
16 tygodniami wolnego mogą się cieszyć
uczniowie z Rumunii i Islandii, a 15 – Belgii,
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Luksemburga, Cypru, Węgier i Turcji.
Ale tyle samo dni wolnych od nauki ma
także Finlandia. 14 tygodni w roku
odpoczywają uczniowie w Hiszpanii,
Austrii, Estonii, Irlandii, Grecji, Słowenii
oraz na Węgrzech. W sześciu krajach
sytuacja wygląda podobnie, jak u nas.
W Czechach, Niemczech, Norwegii, Anglii,
Szwecji i Lichtensteinie wolne trwa średnio
od 12,5 do 13,5 tygodnia w zależności
od regionu. A tylko w Danii i na Słowacji
uczniowie mają o tydzień mniej wolnego,
bo jedynie 12 tygodni.
Warto się przyjrzeć tym kalendarzom
bliżej. Okazuje się, że oprócz tradycyjnych
letnich wakacji i zimowych ferii, a także
przerw z okazji świąt, np. Bożego
Narodzenia, w innych krajach popularne są
dodatkowe przerwy, których u nas nie ma.
To np. jesienne wakacje, które trwają
tydzień
w
Belgii,
Estonii,
Austrii
czy
Finlandii
lub
dwa
tygodnie
jak w Lichtensteinie.
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NIEZWYKŁE MIEJSCA
Roraima – najwyższa góra Tepui o wysokości 2810 m n.p.m. leżąca na granicy Wenezueli,
Gujany i Brazylii. Ma ciekawą formę o
pionowych, płaskich, stromych ścianach
i spłaszczonym szczycie. Warunki panujące na szczycie są dla roślin ekstremalnie trudne.
Podobnie jest ze zwierzętami. Zadomowiła się tam jednak żaba czarna, którą znano tylko
z Afryki.
Salar de Uyuni – solnisko, pozostałość po wyschniętym słonym jeziorze w południowozachodniej Boliwii jest największym solniskiem na świecie. Jest położone na wysokości
ok. 3653 m n.p.m. To jeden z najbardziej płaskich obszarów na świecie.
Morawy - kraina historyczna we wschodniej części dzisiejszej Republiki Czeskiej, jedna
z trzech krain wchodzących w skład tego państwa. Obszar Moraw w zasadzie pokrywa się
z obszarem zlewni rzeki Morawy.
Lisse - duża miejscowość i gmina w zachodniej Holandii, w prowincji Holandia Południowa.
Słynie z pięknych pól tulipanów w różnych kolorach. Wiosną warto tam pojechać,
żeby zobaczyć te cudowne widoki.
Islandia – państwo położone w Europie Północnej na wyspie Islandia i kilku mniejszych
wyspach w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Położona na „gorącym punkcie” Grzbietu
Śródatlantyckiego posiada wiele czynnych wulkanów. Islandzkie rzeki natomiast budzą
zachwyt wszystkich swą wodą o niezwykłej barwie i sposobem, w jaki płyną.
Mare Island Naval Shipyard - amerykańska stocznia Marynarki Wojennej Stanów
Zjednoczonych w Vallejo w Kalifornii. Powstała w 1854 roku i produkowała okręty do 1996
roku. Pierwszym okrętem wybudowanym w stoczni była zwodowana w 1859 roku kanonierka
„Saginaw”, ostatnim zaś zbudowany w roku 1970 atomowy okręt podwodny „Drum”.
Namibia – państwo w południowo-zachodniej Afryce leżące nad Oceanem Atlantyckim.
Graniczy z Angolą, Botswaną, RPA oraz Zambią. Do 1968 roku Namibia funkcjonowała
pod nazwą Afryka Południowo-Zachodnia. Większość powierzchni Namibii zajmuje rozległy
wewnętrzny płaskowyż opadający na zachodzie stromym progiem ku wąskiej nadbrzeżnej
nizinie. W Namibii panuje klimat zwrotnikowy.
Kryształowa Jaskinia w Naica – fragment czynnej kopalni ołowiu, srebra i cynku, znajdującej
się na półpustynnym terenie gór Naica. Słynie z największych odkrytych dotąd kryształów
gipsu będących jednocześnie jednymi z największych minerałów na świecie.
Tunel Miłości - istnieje na świecie najpiękniejszy i najbardziej romantyczny tunel kolejowy
mieszczący się w mieście Kleven na Ukrainie. W ciepłych miesiącach drzewa posadzone
wzdłuż linii kolejowej tworzą przepiękny bajkowy pejzaż. Wszystko zostało zaprojektowane
tak, aby drzewa tworzyły obraz tunelu. Tunel jest bardzo popularny wśród młodych ludzi.
Podobno, gdy para wypowie jakieś życzenie, to na pewno się ono spełni, jeśli ich uczucie jest
szczere. Wiele osób właśnie w ten sposób sprawdza swoją miłość.
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WYWIAD Z P. IWONĄ NOWAK
Na nasze pytania odpowiada Pani Iwona Nowak – nauczycielka muzyki, plastyki
i techniki. Przeczytajcie, co nasza rozmówczyni powiedziała o Naszej Szkole,
zainteresowaniach oraz czasach, kiedy sama była dzieckiem.
„ECHO SZKOŁY”: Kim chciała Pani zostać,
będąc dzieckiem?
PANI IWONA NOWAK: Jak pewnie prawie
każda
dziewczynka
chciałam
zostać
piosenkarką lub aktorką. W każdej wolnej
chwili śpiewałam. Gdy byłam starsza,
bawiłam się w „panią nauczycielkę”.
Zakładałam dziennik lekcyjny ze zwykłego
zeszytu i wpisywałam oceny.
„ECHO SZKOŁY”: Jaka była Pani ulubiona
zabawa z dzieciństwa i na czym ona
polegała?
PANI IWONA NOWAK: Ponieważ gra
na instrumencie wymaga oszczędzania rąk,
dobieraliśmy
zabawy,
które
nie
powodowały kontuzji. Stąd też moimi
ulubionymi zabawami były: tenis stołowy,
pływanie oraz wszelkiego typu robótki
ręczne.
„ECHO SZKOŁY”: Jakiej muzyki słucha
Pani na co dzień?
PANI IWONA NOWAK: Choć to zabrzmi
trochę dziwnie, ale na co dzień słucham
przede wszystkim „ciszy”, ale bardzo lubię
poezję śpiewaną, starego dobrego rocka i oczywiście muzykę klasyczną.
„ECHO SZKOŁY”: Na jakich instrumentach muzycznych potrafi Pani grać?
PANI IWONA NOWAK: Gram na kilku instrumentach muzycznych. Z wykształcenia jestem
wiolonczelistką, natomiast potrafię grać jeszcze na fortepianie, gitarze, harmonijce ustnej
i flecie.
„ECHO SZKOŁY”: Jak Pani spędza swój wolny czas?
PANI IWONA NOWAK: Wolny czas poświęcam przede wszystkim rodzinie. Wspólnie chodzimy
na basen, organizujemy górskie wędrówki lub jeździmy na rowerze. Ogromną przyjemność
sprawia mi (i mam nadzieję, że nie tylko mnie) śpiewanie różnych piosenek w gronie
najbliższych przyjaciół.
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„ECHO SZKOŁY”: Jak to się stało, że wykonuje Pani zawód nauczycielki?
PANI IWONA NOWAK: To stało się trochę przez przypadek… Gdy nie dostałam się
na upragnione studia, na rok zatrudniłam się w szkole jako nauczycielka muzyki i tak mi się to
spodobało, że poszłam na studia pedagogiczne i zostałam nauczycielką.
„ECHO SZKOŁY”: Kto odkrył Pani talent muzyczny?
PANI IWONA NOWAK: To moi rodzice, słysząc mnie cały czas śpiewającą, zapisali mnie
na egzaminy do szkoły muzycznej, do której zostałam przyjęta.
„ECHO SZKOŁY”: Od kiedy interesuje się Pani muzyką i czy w Pani rodzinie były jakieś
muzyczne tradycje?
PANI IWONA NOWAK: Muzyka była obecna w moim domu, odkąd pamiętam. Moi rodzice
pięknie śpiewali (tata śpiewał w chórze). Moi bracia i moja siostra również grają
na instrumentach muzycznych.
„ECHO SZKOŁY”: Jak Pani wspomina czasy szkolne?
PANI IWONA NOWAK: Każde dziecko w szkole muzycznej musi grać na przynajmniej dwóch
instrumentach. Ja na początku swojej „kariery muzycznej” nie byłam zadowolona
z instrumentu, jaki mi wybrali nauczyciele. Była to wiolonczela. Musiało minąć trochę czasu,
bym poznała i pokochała ten instrument i jego brzmienie.
„ECHO SZKOŁY”: Uczy Pani w Naszej Szkole aż trzech przedmiotów. Nauczanie którego
sprawia Pani najwięcej przyjemności?
PANI IWONA NOWAK: Największą frajdę mam z uczenia muzyki oraz plastyki.
„ECHO SZKOŁY”: Jakie są wady i zalety zawodu nauczyciela?
PANI IWONA NOWAK: Do zalet zaliczyłabym możliwość pracy z dziećmi, różnorodność, brak
nudy oraz wakacje. Praca na stanowisku nauczyciela jest inspirująca i daje możliwość
rozwoju. Wśród wad tego zawodu wymieniłabym hałas, stres, a także dużą odpowiedzialność
za drugiego człowieka.
„ECHO SZKOŁY”: Wiemy, że należała Pani do harcerstwa. Jak Pani wspomina tamten czas?
PANI IWONA NOWAK: To jeden z piękniejszych okresów w moim życiu. Byłam opiekunem
drużyny starszo harcerskiej „Wilki”. Wspaniała przygoda, niezapomniane biwaki, kontakt
z naturą, wspólne letnie obozy, ogniska…
„ECHO SZKOŁY”: Co dla Pani jest najważniejsze w życiu?
PANI IWONA NOWAK: Na pewno najważniejsza jest dla mnie rodzina, moje dzieci, mąż
oraz to, że wykonuję pracę, która daje mi wiele przyjemności i radości.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za wywiad i poświęcony nam czas!
PANI IWONA NOWAK: Dziękuję!
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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
Zastanawiacie się zapewne, czym jest to nietypowe i nie wszystkim znane święto.
W tym artykule znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Zapraszam do przeczytania.
Dzień Myśli Braterskiej obchodzony
jest 22 lutego, a tradycja tego święta
została zapoczątkowana w 1926 roku przez
Stowarzyszenie Skautek i Przewodniczek.
DMB to nie tylko święto dla skautów,
zuchów i harcerzy, ponieważ to dzień
przyjaźni i braterstwa. Ale dlaczego akurat
22 lutego? W ten właśnie dzień urodził się
generał Robert Baden-Powell pieszczotliwie
nazywany przez skautów Bi-Pi. BadenPowell był twórcą skautingu na świecie,
a wszystko zaczęło się od... obozu
młodzieżowego! Podczas tego wyjazdu Bi-Pi
podjął decyzję o napisaniu książki
„Skauting for boys”. Skauci tak samo jak
harcerze mają prawa i przyrzeczenie.
Robert
Baden-Powell
był
niezwykle
inteligentnym człowiekiem. Słowa, które
wypowiadał, bardzo często służą teraz
za cytaty dopisywane do życzeń. Ja sama
mam kilka ulubionych! Na przykład: „Życie
byłoby miłe, gdyby wszystko było słodkie.
I sama sól jest gorzka, ale trochę soli
do potraw dodaje smaku” albo: „Patrz
szeroko! A jeśli wydaje Ci się, że patrzysz
szeroko, musisz patrzeć jeszcze szerzej”.
Przypuszczam, że jesteście ciekawi,
co robią zuchy i harcerze w Polsce podczas
Dnia Myśli Braterskiej. Organizowanych jest
bardzo wiele zlotów, biwaków i zbiórek.
Niektórzy
harcerze
decydują
się
np. na zmianę zdjęcia profilowego
w mediach społecznościowych na takie,
na którym mają na sobie mundur.
Co ciekawe, rok 2017 jest pierwszym
od wielu lat, kiedy Dzień Myśli Braterskiej
w naszym województwie nie wypada
podczas ferii zimowych! Na DMB skauci
z całego świata wysyłają do siebie kartki
z życzeniami. W tym roku 22 lutego
na zbiórce 16 Gromady Zuchowej „Górskich
Ogników”, w której brałam udział, zuchy
układały wierszyki z życzeniami i ozdabiały
kartki, które później mogli dać komuś

w prezencie. W Dniu Myśli Braterskiej
bierze udział zarówno ZHP (Związek
Harcerstwa Polskiego), jak i ZHR (Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej).
Na cześć DMB powstał nawet
specjalny węzeł zwany „Węzłem przyjaźni
i braterstwa”. Ma on symbolizować miłość,
przyjaźń i zgodę między WSZYSTKIMI
skautami, harcerzami i zuchami na całym
świecie. Ma on przypominać o tym,
że „Harcerz miłuje bliźniego, a za brata
uważa każdego innego harcerza”. A więc
nawet jeśli harcerzami nie jesteście,
to i tak bądźcie dla siebie dobrzy i mili.
Pamiętajcie również, że to nie skarb jest
prawdziwym przyjacielem, ale prawdziwy
przyjaciel – skarbem! Czuwaj! /Wiktoria
Hutyra
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KRAINA ŁAMIGŁÓWEK
Znajdź pięć różnic między rysunkami.

Doprowadź pingwina do dzieci.

Uzupełnij SUDOKU cyframi od 1 do 9, aby w każdej Wstaw w puste miejsca liczby tak,
linii, każdej kolumnie i każdym polu 3×3 by uzyskać równość w każdym rzędzie
nie powtórzyła się żadna z cyfr.
i w każdej kolumnie.

Rozwiąż rebus.

Rozwiąż zagadkę.
DŁUGI MA OGONEK,
OCZY JAK PACIORKI.
GDY ZOBACZY KOTA,
UCIEKA DO NORKI.
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W SKRÓCIE…
Po prawie pięciu miesiącach wytężonej pracy 14 stycznia udaliśmy się wreszcie na
zasłużony wypoczynek, bowiem w naszym województwie rozpoczęły się zimowe
ferie. Jesteśmy pewni, że ciekawie zorganizowaliście sobie ten wolny czas tym
bardziej, że pogoda była prawdziwie zimowa - biało, mroźno i można było oddać się
zimowemu szaleństwu…
1 lutego w szkolnej auli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół
Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej. Nasi Goście opowiadali o swoich
podopiecznych, o ich trudnościach i talentach. Obejrzeliśmy też ciekawe materiały
multimedialne przybliżające działalność tej placówki oraz ukazujące, jak odpowiednio
zachować się w towarzystwie osoby niepełnosprawnej. Spotkanie to było zapowiedzią ścisłej
współpracy pomiędzy obiema szkołami.
14 lutego członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali dla uczniów Naszej
Szkoły prawdziwą niespodziankę. W szkolnej auli zorganizowany został koncert
walentynkowy! Podczas spotkania wybrzmiały najpiękniejsze piosenki o miłości – te,
które nucili nasi rodzice i dziadkowie, ale także te współczesne – znajdujące się obecnie
na listach przebojów. W trakcie koncertu wręczono także walentynki – okolicznościowe karty
z dowodami sympatii, które zbierano do specjalnej skrzynki już od ubiegłego tygodnia.
Najwięcej walentynek otrzymali: Barbara Waliczek oraz Dawid Tlałka. Rekordzistką wśród
klas okazała się 6a. Nawet nasi nauczyciele otrzymali tego dnia słodkie upominki. Na koniec
spotkania zorganizowano karaoke i każdy mógł się popisać swoim talentem muzycznym.
W koncercie uczestniczyła Pani Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk, a imprezę
zorganizowała Pani Monika Korowaj oraz Pani Iwona Nowak.
15 lutego - podczas zajęć z wychowawcą - uczniowie piątych i szóstych klas wzięli
udział w kolejnym już w tym roku szkolnym spotkaniu z przedstawicielami Straży
Miejskiej. Tym razem mowa była o cyberprzemocy - zjawisku wyjątkowo groźnym,
a coraz popularniejszym wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest
cyberprzemoc, jak reagować, kiedy stajemy się jej ofiarą oraz co grozi osobie, która ją
stosuje. Spotkanie to było realizacją kolejnego zadania w ramach Szkolnego Programu
Profilaktyki.
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