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Zapraszamy do lektury kolejnego numeru
czasopisma „Echo Szkoły”! Tym razem tematem
głównym uczyniliśmy wielkie sukcesy naszego kolegi!
Otóż
Laureatem
Wojewódzkiego
Konkursu
Przedmiotowego
z
Języka
Polskiego
oraz Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych
z terenu województwa śląskiego został Franciszek
Ślusarczyk – uczeń 6b! Oprócz tego w numerze
znajdziecie informacje o Dniu Promocji Talentów,
Międzynarodowym Dniu Ziemi, VII Przeglądzie
Teatrzyków Anglojęzycznych oraz o Dniu Otwartym.
Zapraszamy do lektury naszej gazety!
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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!
3 marca 2017 r. odbył się Szkolny
Konkurs Ortograficzny dla uczniów trzeciej
klasy. Przybrał on formę pisemną. Oprócz
pisania ze słuchu uczniowie rozwiązywali
różne
łamigłówki
z
trudnościami
ortograficznymi. I miejsce zajęła Weronika
Lemańska (3b), II miejsce przyznano Lenie
Gądkowskiej (3a), a na III uplasowała się
Amelia Kwaśniewska (3d). Zdobywcy
I i II miejsca zakwalifikowali się do XVI
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego,
który odbędzie się 12 maja 2017 r. w Szkole
Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej.
Informujemy, że ogłoszono wyniki
XXIV edycji Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”
pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty
oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.
W rywalizacji udział wzięło około 7 tysięcy
uczestników z 308 placówek oświatowych
Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Wśród
laureatów znalazło się 18 uczniów Naszej
Szkoły! Poniżej prezentujemy szczegóły
rywalizacji!
Uczniowie
przygotowani
przez Panią Łucję Dendys: Krystian Matura –
I miejsce w kat. mama, tata i ja; Antonina
Ostrowska – wyróżnienie w kat. makieta.
Uczniowie przygotowani przez Panią
Małgorzatę
Różewicz-Dubiel:
Dominik
Jankowski – II miejsce w kat. makieta,
Aleksander Telec – I miejsce w kat. formy
przestrzenne. Uczennica przygotowana
przez Panią Aleksandrę Jasińską: Martyna
Mazur – I miejsce w kat. wyklejanka.
Uczniowie przygotowani przez Panią Iwonę
Nowak: Karina Zdrowak – Nagroda
Dyrektora GOK w Świnnej, Kamil Pałucha –
wyróżnienie w kat. makieta. Uczennica
przygotowana przez Panią Sabinę Bysko:
Zuzanna Pawlusiak – wyróżnienie w kat.
formy
przestrzenne.
Uczennica
przygotowana
przez
Panią
Martę
Białobrzycką:
Justyna
Taratuta
–

wyróżnienie w kat. formy przestrzenne.
Uczniowie
przygotowani
przez
Pana
Grzegorza Wójtowicza: Jadwiga Lorek –
I miejsce w kat. poezja; Maria Szcześniak –
I miejsce w kat. poezja; Daria Wasilkowska
– I miejsce w kat. poezja; Aleksandra
Kulawiak – II miejsce w kat. poezja; Szymon
Nowak – III miejsce w kat. poezja; Natalia
Jurek – III miejsce w kat. poezja; Julia
Nowy – I miejsce w kat. proza; Urszula
Klimczak – II miejsce w kat. fotografia;
Dawid Sznajdrowicz – wyróżnienie w kat.
fotografia.
I kolejna znakomita wiadomość!
Z radością informujemy, że Wiktoria Hutyra
– uczennica Naszej Szkoły – zajęła I miejsce
w kategorii solistów w II Międzyszkolnym
Konkursie Piosenki Angielskiej, którego
organizatorem była Szkoła Podstawowa
nr 28 w
Bielsku-Białej. Uczennicę
do konkursu przygotowała Pani Bogumiła
Szczerbowska. Serdecznie gratulujemy!
Sukces goni sukces i mamy kolejne
zwycięstwo!!!
Tym
razem
mowa
o świetnym występie uczniów Naszej Szkoły
w konkursie muzycznym towarzyszącym
Międzynarodowemu
Ekumenicznemu
Konkursowi Wiedzy Biblijnej „Jonasz”
2016/2017. Jego tematem była muzyka
gospel. I tak zespół w składzie: Paulina Kuś,
Jakub Hornik, Emilia Bauza, Wiktoria
Hutyra, Julia Nowy, Barbara Waliczek,
Simona Wójcik, Oliwia Witczak, Bartosz
Budzyn, Marta Wolas, Seweryn Segieda,
Zofia
Ochodek,
Katarzyna
Wątroba,
Martyna Faruga, Karolina Stąsiek, Marta
Krzak - zajął I miejsce! Organizatorem
konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii
Diecezji
Bielsko-Żywieckiej
oraz
Towarzystwo
Ewangeliczne
„Jonasz”,
natomiast uczniów przygotowały: Pani
Iwona Nowak oraz Pani Anna Bykowska.
Serdecznie gratulujemy!
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SUKCESY FRANKA!
Z wielką radością informujemy o sukcesach ucznia Naszej Szkoły! Laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół
podstawowych z terenu województwa śląskiego został Franciszek Ślusarczyk z klasy 6b!
Ucznia do konkursu przygotowała Pani Jolanta Olejak-Bogaczyk. Ponadto Franek jest
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół
podstawowych z terenu województwa śląskiego. Do konkursu ucznia przygotowała Pani
Monika Korowaj.

Organizatorem
Wojewódzkiego
Konkursu
Przedmiotowego
z
Języka
Polskiego dla uczniów szkół podstawowych
z terenu województwa śląskiego byli: Śląski
Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty
w Katowicach oraz Dyrektor Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, natomiast organizatorami
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z
Matematyki
dla
uczniów
szkół
podstawowych z terenu województwa
śląskiego byli: Śląski Kurator Oświaty,
Kuratorium
Oświaty
w
Katowicach
oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w BielskuBiałej.
Chłopiec zmagał się z niezwykle
trudnymi zagadnieniami z języka polskiego
oraz
z
zadaniami
matematycznymi
w I, II i III etapie konkursu. Zdobyta
wiedza, zainteresowania i pasja Franka
pozwoliły
mu
znaleźć
się
wśród
zwycięzców.
Konkursy składały się z trzech
etapów:
szkolnego,
rejonowego
i wojewódzkiego. Ich celem było rozwijanie
humanistycznych
i
matematycznych
zainteresowań
uczniów
szkół
podstawowych,
a
także
wdrażanie
do
samokształcenia
i
podejmowania
odpowiedzialności za własny rozwój,
stwarzanie
uczestnikom
konkursu
możliwości
prezentacji
uzdolnień
i samorealizacji, kształtowanie postawy
szacunku wobec kultury światowej i historii
własnego
narodu
oraz
promowanie
uzdolnionych uczniów oraz nauczycieli
osiągających wysokie wyniki w pracy
z utalentowanymi wychowankami.
Gratulujemy Frankowi tak wielkich
sukcesów i życzymy kolejnych – równie
spektakularnych osiągnięć!
Wywiad
z
uczniem
możecie
przeczytać na stronie 12. i 13. naszego
czasopisma! Zapraszamy do lektury!
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Wiktoria Hutyra
POŚWIĘCENIE
W Warszawie, stolicy niknącego kraju
ogarniętego wojną i smutkiem owianego,
bunt młodych żołnierzy
wybuchł dnia pewnego.
Ginęli, by dostać się do raju.
By dostać się do raju za wolność utraconą,
próbując odzyskać ją,
ojczyznę od niewoli uchronić,
by Polaków
od przelewu krwi niewinnej osłonić,
tych, dzięki którym ostatkami sił
została sklecona.
Ostatkami sił łączników,
harcerzy i sanitariuszy
chcących za wszelką cenę
niepodległość Polsce wrócić.
Ja mogę im tylko
odwagi i poświęcenia zazdrościć.
Może ich historia nie wszystkich wzruszy.
Choć gdybym znalazła się na ich miejscu
pierwszego sierpnia 1944 roku,
nie wahając się, ale z łezką w oku,
stanęłabym wśród nich na Powstańców Placu.

Wiktoria Hutyra
W GÓRACH JEST WSZYSTKO, CO KOCHAM
Wędrując po górskich polanach i stokach,
zachwycając się lasem w nocnych mrokach,
zrozumiałam, że nie potrzebuję nic więcej.
Góry są moją pasją, domem i sercem.
Patrząc na niebo gwieździste nade mną,
zachwycając się strumieniami,
które srebrzyście mkną,
zrozumiałam, że nie muszę mieć nic więcej.
To właśnie góry są moim miejscem.
Zakochując się w tych lasach
pięknych i zielonych,
przechadzając się po borach
urokliwie zamglonych,
zrozumiałam, że pragnę zobaczyć więcej.
Góry to nie tylko miejsce i serce.
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CIEKAWOSTKI O FRANCJI
Francja to państwo znajdujące się w Europie Zachodniej, posiadające także
zamorskie terytoria na innych kontynentach. Rozciąga się od Morza Śródziemnego
na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy oraz od Renu
na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie. Francja graniczy z Belgią,
Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Monako, Andorą i Hiszpanią.
Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym kraju, zapraszamy do zapoznania się
z ciekawostkami!

1. We Francji produkuje się 400 rodzajów sera.
2. Ulica Victora Hugo znajduje się w każdym mieście.
3. We Francji znajduje się najwyższy szczyt w Europie
- Mont Blanc.
4. Francuscy mężczyźni mają najniższy poziom otyłości
w Unii Europejskiej.
5. Francja ma największą liczbę ośrodków narciarskich.
6. Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem
na świecie, odwiedza ją 75 mln turystów rocznie.
7. W kraju tym jest najwięcej na świecie laureatów
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
8. W 1789 roku stworzono tu pierwszą powszechną Deklarację Praw Człowieka.
9. We Francji wynaleziono balon, spadochron oraz okręt podwodny.
10. Biała suknia ślubna to francuska tradycja z 1499 roku.
11. Wieża Eiffla jest malowana co 7 lat.
12. Francuzi podarowali USA Statuę Wolności z okazji 100-lecia ich niepodległości.
13. Z Francji wywodzi się zwyczaj „prima aprilis” obchodzony na całym świecie 1 kwietnia.
14. Kuchnia francuska jest uważana za jedną z najlepszych kuchni na świecie.
15. Francja słynie z licznych zamków, pałaców i dworów. Jest ich około 40 000.
16. W Paryżu popularne są automaty, w których można kupić książki.
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MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ ZIEMI
22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W Szkole Podstawowej
nr 32 im. Ludwika Waryńskiego w Bielsku-Białej świętowano to wydarzenie przez cały
tydzień. W dniach 24-28 kwietnia już po raz trzeci odbywała się tu akcja pn. „Tydzień
dla Ziemi”.
W pierwszym dniu obchodów – Dniu
Ekologii – obowiązywał kolor zielony,
więc na korytarzach i w salach lekcyjnych
wszystko się zazieleniło. W szkolnej auli
przez
cały
dzień grupy
ekspertów
prezentowały przygotowane przez siebie
doświadczenia. Były to m.in. „Magiczna
woda”, „Gama kolorów”, „Lewitujące
jajko”, „Naturalny filtr wody”, „Olej
+ ocet”, „Prąd z cytryny”, „Krążek
Newtona”,
„Dżdżownice”,
„Wulkany”,
„Chmura”, „Pociąg elektromagnetyczny”.
Uczniowie nie tylko przygotowali pokazy,
ale i pięknie ozdobione stanowiska
doświadczalne z plakatami, makietami,
a nawet przeprowadzali minikonkursy.
Projekt ten będzie reprezentował szkołę
w konkursie miejskim „Szanuj energię –
chroń klimat”. Na szkolnym korytarzu
można było obejrzeć wystawę prac
uczniów:
„Kosmos”,
„Bezpieczeństwo
w czasie burzy”, „Parki narodowe” i „Stop
używkom”.
We wtorek każda klasa wykonała
plakat pt. „Wiosenny kwiat“ i przyozdobiła
nim drzwi swojej sali lekcyjnej – nasza
szkoła zakwitła! W tym dniu obowiązywał

kolor czerwony symbolizujący zdrowie.
Uczniowie poznali kilka najważniejszych
zasad dotyczących racjonalnego odżywiania
i zdrowego stylu życia.
W środę obowiązywał kolor biały
symbolizujący czystą Ziemię, a chętni
uczniowie pisali listy dla Ziemi –
na specjalnym papierze ekologicznym
przygotowanym przez Fundację Ekologiczną
Arka. Przybrały one różne formy –
od tradycyjnych listów po krótkie hasła
i obrazki. Dzieci nakłaniały w nich
dorosłych do proekologicznych działań.
Oprócz
tego
na
zaproszonych
szóstoklasistów czekał pokój zagadek
„Podróż dookoła Polski”. Celem tej zabawy
było
rozwiązanie
szeregu
zagadek
przyrodniczych związanych z Polską,
by dojść do rozwikłania zagadki. Tematyka
ojczyzny towarzyszyła nam nie bez
przyczyny, ponieważ w tym dniu odbyły się
też uroczyste obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja. By podkreślić to ważne
święto, dzieci mogły przebrać się w stroje
patriotyczne, takie jak biało-czerwone
czapki czy szaliki.
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W czwartek obowiązywał kolor
niebieski symbolizujący niebo, a więc
planety, gwiazdy i inne ciała niebieskie.
Dla uczniów zorganizowany został konkurs
wiedzy o Kosmosie, natomiast szóstoklasiści
udali się na wycieczkę – lekcję edukacyjną
–
do
Planetarium
Śląskiego
im. M. Kopernika w Chorzowie. To nie tylko
obiekt wyposażony w salę z półkulistym
ekranem,
ale
przede
wszystkim
skomplikowana
aparatura
służąca
do odtwarzania wyglądu nieba w różnych
miejscach na Ziemi oraz ruchów ciał
niebieskich. Dzięki dwugodzinnym zajęciom
pt. „A jednak się kręci…” uczniowie
dowiedzieli się, co można zobaczyć
na nocnym niebie w różnych porach roku,
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jak wschodzą i zachodzą Słońce i Księżyc,
jakie gwiazdozbiory i układy gwiazd są
widoczne nocą w naszym regionie
oraz gdzie wypatrywać planet.
W piątek dzieci ubrały się na żółto.
Większość uczniów miała również kapelusze
oraz okulary przeciwsłoneczne. W każdym
oddziale
Samorząd
Klasowy
wybrał
najbardziej „słoneczną” osobę, której
wręczono specjalny dyplom.
W akcję zaangażowała się cała
szkoła,
łącznie
z
nauczycielami,
pracownikami
administracji
oraz
kierownictwem. Koordynatorami wszystkich
działań
związanych
z
„Tygodniem
dla Ziemi” byli nauczyciele przyrody: Pani
Sabina Bysko oraz Pan Marcelin Makowski.
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STREFA ROZRYWKI
Pani, wychodząc ze sklepu,
widzi płaczącego Kazia:
- Kaziu, dlaczego płaczesz?
- Zgubiłem 2 złote!
Pani bez słowa wyciąga 2 złote i daje
chłopcu. Ten przestaje płakać, pani
odchodzi. Po chwili jednak znów słyszy
donośny płacz Kazia.
- A dlaczego teraz płaczesz?
- Właśnie sobie pomyślałem,
że gdybym nie zgubił tamtych
2 złotych, miałbym teraz cztery!

Pani od języka polskiego pyta Stasia:
- Jeżeli powiem „jestem piękna”,
to jaki to będzie czas?
- Z całą pewnością przeszły.

Mały Tomek wybrał się na mecz. Siedzący
obok mężczyzna pyta go:
- Jak tu wszedłeś, synku?
- Miałem bilet.
- Sam go kupiłeś?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest tata?
- W domu, szuka biletu.

Krzyś chwali się kolegom:
- Jestem silny jak byk, bo jem dużo mięsa.
Na to jeden ze słuchaczy:
- Wątpię. Ja na przykład jem dużo ryb,
a nie umiem pływać.

Jaś pyta dziadka:
- Dziadku, czy leciałeś już samolotem?
- Tak.
- A bałeś się?
- Tylko za pierwszym razem.
- A później?
- Później już nie latałem.
Zosia rozmawia z ojcem:
- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty!
- Dlaczego?
- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego,
które miałeś mi dawać!
- Marku, kogo częściej słuchasz, mamy
czy taty? - pyta nauczycielka.
- Mamy.
- A dlaczego?
- Bo mama więcej mówi!

Mama pyta Mateusza:
- Co dziś robiłeś na podwórku?
- Udawałem ptaka.
- A co robiłeś - śpiewałeś
czy ćwierkałeś?
- Jadłem robaki.

Leszek wraca do domu i szlocha.
- Co się stało?! - pyta mama.
- Łowiliśmy z tatą ryby i trafiła mu się
naprawdę wielka sztuka, ale kiedy zaczął ją
wyciągać, to się zerwała i uciekła.
- Daj spokój! To nie jest powód do płaczu!
Powinieneś raczej śmiać się z tego.
- I tak właśnie zrobiłem, mamusiu...
Na lekcji religii:
- Kto z was chciałby iść o nieba?
Wszystkie dzieci podnoszą ręce,
tylko Marek siedzi bez ruchu.
- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz nie chcesz iść do nieba?
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie,
że po lekcjach szybko wrócę do domu!
- Stasiu, dlaczego zjadłeś ciasto
przeznaczone dla Kasi?
- Bo ja nie wierzę w przeznaczenie.
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Tomek opowiada o swoich wrażeniach
z pobytu w indiańskiej wiosce:
- I poznałem wodza Wielkie Światło
oraz jego dwóch synów.
- A jak się nazywali?
- Włącznik i Wyłącznik.
Igor chwali się koleżance:
- Wiesz, niedawno złapałem pstrąga takiego
jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych
pstrągów!
Krzyś przynosi do domu torbę pełną jabłek.
Mama pyta go:
- Skąd masz te jabłka?
Na to Krzyś:
- Od sąsiada.
- A on wie o tym? - pyta mama.
- No pewnie, przecież mnie gonił!
Kamil pyta ojca:
- Tato, czy to prawda, co mówiła wczoraj
pani Kowalska, że ludzie pochodzą
od małpy?
- Być może, synku, nie znam rodziny pani
Kowalskiej...
Jaś poszedł z tatą do cyrku. Podczas
przedstawienia z uwagą obserwuje,
jak mężczyzna przebrany za kowboja jeździ
wokół areny na koniu i rzuca nożami
w ścianę, pod którą stoi kobieta. Widzowie
klaszczą.
- Z czego się oni tak cieszą? - dziwi się
chłopiec. - Przecież ani razu nie trafi
Dzieci miały narysować portret swojego
taty. Pani podchodzi do Zosi i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie miałam łysej kredki…
- Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny
do przygotowania się do krótkiej przerwy.
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W szkole na matematyce pani pyta Grzesia:
- Grzesiu, co to jest kąt?
Chłopiec na to:
- Kąt to najbrudniejsza część mojego
pokoju!
Na lekcji przyrody nauczyciel mówi
do uczniów:
- Małpa przez tydzień zjada tyle bananów,
ile sama waży.
Na to Jaś:
- A skąd ona wie, ile waży?
- Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona jest
twoja kurtka?
- Z wełny.
- Znakomicie. Powiedz więc teraz, jakiemu
zwierzęciu zawdzięczasz swoją kurtkę?
- Tacie.
Nauczyciel na chemii omawia
doświadczenie:
- A teraz patrzcie, jak ten niebieski płyn
zazieleni się na czerwono...
- Tato, mama mówiła, że ta szyba
w drzwiach wejściowych jest nietłukąca…
- Tak, Franku!
- Otóż muszę ci powiedzieć, że oboje
bardzo się myliliście…
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe.
- Otwórzcie zeszyty. Jagoda, kiedy ty
odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego tej pracy domowej
nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
Ojciec sprawdza, czego syn nauczył się
w szkole.
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś
dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy
na śliwkach.
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VII PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
ANGLOJĘZYCZNYCH
11 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 32 im. L. Waryńskiego w BielskuBiałej odbył się VII Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych „WAPIENICA 2017”. 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 tej edycji wystąpiły cztery grupy
teatralne. Szkoła Podstawowa nr 23
pod
opieką
Pani
Gabrieli
Nachyły
zaprezentowała
przedstawienie
pt.
„Przygody piratów”. Uczniowie Gimnazjum
nr 15 pod kierunkiem Pani Agnieszki
Krywult oraz Pani Doroty WojdyłyKondrackiej przedstawili „Małego Księcia”.
Wychowankowie
Szkoły
Podstawowej
Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna
pod opieką Pani Judyty Kojder przygotowali
spektakl pt. „Przygody Lorda Vadera”.
Gospodarze, czyli Szkoła Podstawowa
nr 32, byli reprezentowani przez zespół
przygotowany
przez
Panią
Bogumiłę
Szczerbowską, który wystawił spektakl
pt. „Kopciuszek z naszych czasów”.
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
oraz
najlepszy
strój
i charakteryzacja. Przyznano także nagrodę
oraz dyplom dla Osobowości Przeglądu.
Każda grupa biorąca udział w przeglądzie
tradycyjnie otrzymała ponadto statuetkę
upamiętniającą to wydarzenie. Dyplomy
oraz
statuetki
wręczyła
obecna
na przeglądzie Pani Dyrektor 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.
Zdjęcia
upamiętniające to wydarzenie można
obejrzeć na szkolnej stronie internetowej.
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ZNÓW ODKRYWAMY TALENTY!
21 marca 2017 roku w szkolnej auli po raz kolejny odbył się pokaz talentów
zorganizowany w ramach Dnia Promocji Talentów. Siedem lat temu Nasza Szkoła – jako
pierwsza w mieście i czwarta w województwie śląskim – wyróżniona została przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem Szkoły Odkrywców Talentów za przyczynianie
się w sposób szczególny do odkrywania, wspierania i rozwijania uzdolnień dzieci.
Tytuł zobowiązuje i pierwszego dnia
kalendarzowej wiosny – w ramach
obchodów Dnia Promocji Talentów – w SP
32 zorganizowano pokaz, podczas którego
uczniowie zaprezentowali swoje pasje.
Tego dnia na scenie pojawili się tancerze,
gimnastycy, pianistka oraz wokaliści.
Niektórzy uczniowie zachwycali swoimi
umiejętnościami plastycznymi, a inni –
aktorskimi. Nikomu z występujących
nie można było odmówić talentu! Widzowie
zaskoczeni byli różnorodnością występów
oraz świetnym przygotowaniem artystów.
Nic więc dziwnego, że wszyscy uczestnicy
pokazu
nagrodzeni
zostali
gromkimi
brawami. Otrzymali oni również słodkie
upominki. Tym razem gościliśmy ponadto

uczniów i nauczycieli Zaprzyjaźnionego
Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I.
Gałczyńskiego w Bielsku-Białej. Uzdolniona
młodzież zaprezentowała swoje prace
plastyczne
w
galerii
przygotowanej
na szkolnym korytarzu. Oprócz tego
mogliśmy obejrzeć dwa wspaniałe występy:
taneczny oraz wokalno-instrumentalny,
które ogromnie przypadły do gustu
zgromadzonej
w
auli
publiczności.
Odwdzięczyliśmy się gromkimi brawami
oraz drobnymi upominkami. Podczas
pokazu, który zorganizowany został przez
Pana Grzegorza Wójtowicza i Panią Urszulę
Ficoń, obecne były również Pani Dyrektor
Alicja Procner oraz Pani Wicedyrektor
Jolanta Olejak-Bogaczyk.

DZIEŃ OTWARTY
Za nami Dzień Otwarty! 30 marca 2017 roku w Naszej Szkole zorganizowana została
uroczystość dla przyszłorocznych pierwszoklasistów, podczas której można było
dokładniej poznać działalność SP 32.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
16.00 w szkolnej auli od wystąpienia Pani
Dyrektor Alicji Procner, która przywitała
serdecznie wszystkich gości i przybliżyła
działalność szkoły. Potem można było
obejrzeć interesującą część artystyczną,
podczas
której
swoje
talenty
zaprezentowali uczniowie. Na scenie
wystąpili mali tancerze, aktorzy oraz
wokaliści. 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.
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 muzyczne oraz tor
przeszkód. Poza tym była to również
świetna okazja do zaprezentowania bazy
szkoły
oraz
jej
wyposażenia.
Koordynatorem
działań
związanych
z uroczystością była Pani Łucja Dendys.
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WYWIAD Z FRANKIEM
Prezentujemy zapis rozmowy z Franciszkiem Ślusarczykiem – uczniem klasy 6b –
laureatem
Wojewódzkiego
Konkursu
Przedmiotowego
z
Języka
Polskiego
oraz Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół
podstawowych z terenu województwa śląskiego! Więcej o sukcesie naszego kolegi
możecie przeczytać na stronie 3. naszego czasopisma. Zapraszamy do lektury!
„ECHO SZKOŁY”: Jak wyglądały
przygotowania do konkursów?

Twoje

FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Aby przygotować
się do konkursu z języka polskiego, musiałem
do każdego etapu przeczytać po dwie
wyznaczone książki i to była chyba
najciekawsza część przygotowań. Niektóre
z nich były interesujące, np. „Machiną
przez Chiny”. Poza tym musiałem nauczyć się
zagadnień
z
gramatyki
ustalonych
przez organizatorów, np. o podstawie
słowotwórczej. Z matematyki
natomiast
po prostu rozwiązywałem różne zadania.
Przygotowywałem się głównie w szkole,
na kółkach, w domu czytałem zadane lektury.
„ECHO SZKOŁY”: Który z trzech etapów
konkursu okazał się dla Ciebie najtrudniejszy
i dlaczego?
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Za najtrudniejszy
uważam trzeci etap z języka polskiego,
ponieważ miał filozoficzny temat, a to trudna
rzecz. Książki do tego etapu także miały
charakter filozoficzny i dość ciężko się je
czytało.
„ECHO SZKOŁY”: Czy coś Cię zaskoczyło podczas konkursów?
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Niektórych zadań się nie spodziewałem, ale kilka szczególnie mnie
zaskoczyło. Przykładowo, do drugiego etapu z języka polskiego należalo obejrzeć film,
którego miały dotyczyć pytania konkursowe. Na teście trzeba było napisać, co według mnie
symbolizowały kolory w poszczególnych scenach filmu. To było dość trudne pytanie…
„ECHO SZKOŁY”: Co czułeś, kiedy dowiedziałeś się, że zostałeś laureatem obu prestiżowych
konkursów?
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Oczywiście bardzo się ucieszyłem! A jeszcze bardziej się
zdziwiłem, że zostałem laureatem z języka polskiego. Byłem pewien, że napisałem go gorzej.
Z matematyki też się oczywiście cieszyłem!
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„ECHO SZKOŁY”: Jak zareagowali Twoi rodzice, a jak znajomi, koledzy ze szkoły?
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Rodzice i nauczyciele bardzo się ucieszyli i pogratulowali mi.
Co do kolegów, to niewielu o tym opowiadałem, ale od tych, którzy wiedzieli, również
otrzymałem gratulacje.
„ECHO SZKOŁY”: Który z tych konkursów okazał się trudniejszy dla Ciebie?
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Dla mnie trudniejszy był konkurs z języka polskiego. Na każdym
etapie trzeba było napisać długą pracę i ogólnie zadania były – moim zdaniem – trudniejsze
niż z matematyki.
„ECHO SZKOŁY”: Jakie korzyści niesie za sobą zdobycie tytułu laureata tych konkursów?
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Z tego, co mi powiedziano, to uzyskanie tytułu laureata zwalnia
z obowiązku pisania egzaminu z tego przedmiotu po ósmej klasie.
„ECHO SZKOŁY”: W jakiej szkole zamierzasz kontynuować naukę po ukończeniu szkoły
podstawowej?
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Po skończeniu tej szkoły najprawdopodobniej pójdę do liceum.
Być może do „Piątki”, bo to liceum matematyczno-informatyczne, ale to jeszcze dość odległa
przyszłość, więc trudno dziś powiedzieć coś więcej.
„ECHO SZKOŁY”: Czym się interesujesz i jakie masz pasje?
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Bardzo interesuję się przyrodą, zwierzętami, a szczególnie
ptakami. Lubię im robić zdjęcia, zwykle najchętniej fotografuję przyrodę. Uwielbiam czytać
książki. Składam też modele, głównie kartonowe: samoloty, pojazdy, ostatnio długo już
pracuję nad modelem czeskiego kościółka. Zbieram stare monety. Chodzimy całą rodziną
po górach – to też lubię. W zimie jeżdżę na nartach, lubię też pływać. No i jeszcze lubię…
gotować i piec ciasta. A… i grać w „planszówki”, mamy ich w domu sporo.
„ECHO SZKOŁY”: Jak wyobrażasz sobie swoje życie za dwadzieścia, trzydzieści lat?
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Jak mówiłem, interesuję się ptakami, więc być może zostanę
ornitologiem, a może nauczycielem albo jeszcze zupełnie kimś innym, bo jak na razie
nie mam żadnego konkretnego planu i zawsze może się coś nowego trafić.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za wywiad i poświęcony nam czas!
FRANCISZEK ŚLUSARCZYK: Dziękuję!
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DROGI ROWERZYSTO!
Przy wejściu głównym do Naszej Szkoły zamontowane są stojaki rowerowe. Mogą z
nich korzystać uczniowie Naszej Szkoły w sposób kulturalny i zgodny z ich
przeznaczeniem. Regulamin korzystania ze stojaka można znaleźć w zakładce
„regulaminy” na stronie internetowej Naszej Szkoły. Został on również wyeksponowany
w oknie przy stojaku rowerowym. Prezentujemy go ponadto poniżej.
1. Stojak rowerowy jest przeznaczony wyłącznie dla rowerów uczniów i pracowników Szkoły
Podstawowej nr 32 im. L. Waryńskiego w Bielsku-Białej.
2. Użytkownik roweru we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
zniszczenia lub uszkodzenia rowerów, jak również za rzeczy na nich pozostawione
lub stanowiące ich wyposażenie.
4. Na szlakach komunikacyjnych na terenie Szkoły zabrania się jazdy rowerem.
Rowerzysto, pamiętaj, że rower musi być wyposażony w:
1. światło pozycyjne przednie o barwie białej lub żółtej selektywnej,
2. światło pozycyjne tylne barwy czerwonej,
3. światło odblaskowe tylne czerwone o kształcie innym niż trójkąt,
4. przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
5. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.
Kierującemu rowerem zabrania się:
1. jazdy obok innego uczestnika ruchu,
2. jazdy bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
3. czepiania się innych pojazdów,
4. wjazdu na autostrady (oznaczone znakiem D-9) oraz drogi ekspresowe (oznaczone znakiem
D-7),
5. wjazdu na drogi na których jest postawiony znak B-9 “Zakaz wjazdu rowerów”, znak B-1
“Zakaz ruchu wszelkich pojazdów” lub znak B-2 “Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów”.
Uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów ruchu
drogowego, poleceń i sygnałów dawanych przez kierujących ruchem lub osoby uprawnione,
sygnałów świetlnych, znaków drogowych w następującej kolejności:
1. Polecenia i sygnały dawane przez kierującego ruchem (policjant, żołnierz) lub osoby
uprawnionej (dróżnik kolejowy),
2. Sygnały świetlne,
3. Znaki,
4. Normy zawarte w kodeksie drogowym.
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KRAINA ŁAMIG ŁÓWEK
Uzupełnij SUDOKU cyframi od 1 do 9, Znajdź siedem różnic pomiędzy
aby w każdej linii, każdej kolumnie i każdym rysunkami.
polu 3×3 nie powtórzyła się żadna z cyfr.

Przejdź labirynt.

Rozwiąż rebus.

Rozwiąż rebus.

Odszukaj nazwy drzew.

ECHO SZKOŁY

NR 66

W SKRÓCIE…
3 marca w szkolnej auli klasy I – III uczestniczyły w kolejnym spotkaniu z cyklu „ABC
Dobrego Wychowania” poświęconemu tolerancji i dyskryminacji. Tym razem
rozmawialiśmy o dyskryminacji, jej przyczynach oraz różnych rodzajach. Uczniowie
klasy 2f pod opieką Pani Agnieszki Maks odegrali scenkę na podstawie opowiadania pt. „No to
co” poruszającą problem niepełnosprawności ruchowej. Pożegnaliśmy się wspólnie
zaśpiewaną piosenką pt. „Tolerancja” Sokrates TV. Spotkanie stanowiło realizację kolejnego
punktu Programu Wychowawczego Szkoły. Z kolei 15 marca uczniowie starszych klas
uczestniczyli w apelu porządkowym z cyklu „ABC dobrego wychowania”. Rozmawialiśmy
o dyskryminacji, jej różnych objawach i konsekwencjach – w tym także prawnych. Uczniowie
6d pod opieką Pani Bogumiły Szczerbowskiej w przystępny sposób zaprezentowali
najważniejsze fakty. Ciekawą scenkę przygotowały dziewczynki z 6a. Obejrzeliśmy także
filmy i teledysk, które tematycznie związane były z poruszanym zagadnieniem.
31 marca uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w wyjątkowej lekcji przyrody –
odwiedziło nas bowiem Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczniowie
dowiedzieli się o możliwościach, jakie daje kompostowanie odpadów. Atrakcyjne
warsztaty stały się okazją do poszerzenia wiedzy przyrodniczej i ekologicznej poprzez
przygotowane atrakcje: film, zabawy i gry edukacyjne, a wszystko to miało miejsce
na szkolnym boisku. Spotkanie przeprowadzili przedstawiciele Fundacji Ekologicznej ARKA,
za co bardzo dziękujemy!
W czwartek (6 kwietnia) w Naszej Szkole odbyło się niezwykłe spotkanie z udziałem
pierwszoklasistów. Naszym gościem była Pani Marcelina oraz pies Blues – terapeuci
z Polskiego Centrum Dogoterapii. Celem spotkania było zapoznanie uczniów
z programem edukacyjnym „Bezpieczny pies, bezpieczne dziecko”. Dzięki niemu poznaliśmy
właściwe zasady zachowania w kontaktach z psem. Dowiedzieliśmy się, jak postępować
w sytuacjach, gdy pies nas zaatakuje, jak bezpiecznie bawić się z psem oraz jaką rolę
odgrywa pies w społeczeństwie. Spotkanie dostarczyło nam wielu wrażeń. Dziękujemy
serdecznie Pani Beacie Zontek-Pięcie za jego zorganizowanie.
W środę 15 marca w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze
spotkanie integracyjne młodzieży niepełnosprawnej z Zespołu Szkół Specjalnych
im. K.I. Gałczyńskiego z dziećmi z Naszej Szkoły. Uczniów gościła klasa 3b.
Spotkanie było realizacją jednego z punktów Programu Wychowawczego Szkoły „ABC dobrego
wychowania” dotyczącego tolerancji. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia
i pracowali z tablicą interaktywną. Podczas całego spotkania panowała niezwykle przyjazna
i ciepła atmosfera. Wszystkie dzieci bawiły się świetnie. Kolejna wizyta zaplanowana została
na kwiecień. Tym razem będą tańczyć i działać plastycznie.
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