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Oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym roku
szkolnym numer naszego czasopisma „Echo Szkoły”.
Tym
razem
tematem
przewodnim
wydania
uczyniliśmy bicie rekordu w jednoczesnym czytaniu –
akcję, w którą włączyli się również uczniowie,
nauczyciele oraz kierownictwo Naszej Szkoły. Więcej
na ten temat znajdziecie w artykule opublikowanym
na stronie 3. Poza tym jak zwykle przygotowaliśmy
dla naszych czytelników wiele ciekawych wiadomości
oraz sporą dawkę rozrywki. Już wkrótce wakacje.
Z tej okazji życzymy Wam wspaniałego wypoczynku,
przepięknej pogody i niezapomnianych przeżyć.
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O TYM SIĘ MÓWI…
W tym miejscu zawsze prezentowaliśmy dla Was informacje dotyczące sukcesów
uczniów Naszej Szkoły w różnego rodzaju konkursach i zawodach międzyszkolnych.
Tym razem te wiadomości odszukacie na kolejnych stronach, a tutaj przypomnimy
najważniejsze – naszym zdaniem – wydarzenia mijającego roku szkolnego 2016/2017.
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. Do konkursu ucznia
przygotowała Pani Monika Korowaj. Chłopiec zmagał się z niezwykle trudnymi zagadnieniami
z języka polskiego oraz z zadaniami matematycznymi w I, II i III etapie konkursu.
27 października po raz drugi w Naszej Szkole odbyło się „Wieczorne Czytanie”. Miało
ono na celu popularyzację książek i czytelnictwa oraz pokazanie biblioteki jako niezwykłego
miejsca, w którym można ciekawie spędzić czas. Tym razem, ze względu na rodzaj czytanych
książek, był to wieczór detektywistyczny. Przebrani za detektywów uczniowie i nauczyciele
zebrali się o godzinie 18.00 w szkolnej auli. Ostatni uczestnicy opuścili szkołę po 21.00. Duże
zainteresowanie dzieci zabawami detektywistycznymi i wypieki na ich buziach podczas
wieczoru
czytelniczego
były
nagrodą
dla
nauczycieli
prowadzących
zajęcia.
A w przygotowanie tej uroczystości zaangażowanych było 15 wspaniałych nauczycieli, którzy
mieli pod opieką 118 uczniów.
21 marca 2017 roku w szkolnej auli po raz kolejny odbył się pokaz talentów
zorganizowany w ramach Dnia Promocji Talentów. Tego dnia na scenie pojawili się tancerze,
gimnastycy, pianistka oraz wokaliści. Niektórzy uczniowie zachwycali swoimi umiejętnościami
plastycznymi, a inni – aktorskimi. 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.
30 marca 2017 roku w Naszej Szkole zorganizowana została uroczystość
dla przyszłorocznych pierwszoklasistów, podczas której można było dokładniej poznać
działalność SP 32. 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.
Dzień Dziecka miał w tym roku prawdziwie bajkowy charakter. Uczniowie i nauczyciele
przebrali się za swoje ulubione postacie książkowe, a podczas specjalnej akademii kabaret
„HORROREK” złożony z nauczycieli Naszej Szkoły zaprezentował piosenkę „Witajcie w naszej
bajce”, trzy komiczne przedstawienia pt. „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”, „Zielony Kapturek”
oraz korowód bajkowych postaci. Uczniowie odwdzięczyli się artystom ogromnymi brawami
i salwami śmiechu.
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CZYTAMY! CZYTAMY!
Piątek (2 czerwca) przebiegał pod hasłem „CZYTAMY”. Nasza Szkoła po raz drugi
włączyła się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w masowym czytaniu w jednym
momencie, którą organizowała „Biblioteka w Szkole”. Akcja była również odpowiedzią
na wyniki badań: 63% dorosłych Polaków nie czyta książek. Chcieliśmy pokazać, że dzieci
czytają! Wszyscy uczestnicy akcji przynieśli swoje książki i wspólnie czytali w ogrodzie
szkolnym.
O
godzinie
11.00
uczniowie,
nauczyciele, pracownicy obsługi oraz
dyrekcja zebrali się w ogrodzie szkolnym.
Zanim zaczęło się wspólne czytanie,
zebrani zobaczyli na wykresie kołowym
smutny obraz: 63% dorosłych Polaków
nie czyta książek! Dzieciom przez to łatwiej
było zrozumieć, dlaczego biorą udział
w takiej akcji. Dyplomy „Superczytelnika”
odebrali Przemysław Staszkiewicz z 2c
i Magdalena Kapała z 4a.
Dzieci poznały też brzmienie słowa
„książka”
w
języku
niemieckim,
hiszpańskim i francuskim, a po kilkunastu
minutach cichego czytania wszyscy głośno,

w tym samym czasie przeczytali sześć
linijek z szóstej strony swojej książki.
Na
zakończenie
tego
wydarzenia
czytelniczego jego uczestnicy przeszli ulicą
Jaworzańską i Cieszyńską w korowodzie
z
przygotowanymi
transparentami,
balonami oraz chorągiewkami. Chcieliśmy
przede wszystkim zademonstrować, że SP
32 CZYTA.
Koordynatorem akcji była biblioteka
szkolna przy dużym wsparciu klasy 6d.
Zdjęcia upamiętniające to wydarzenie
można obejrzeć na szkolnej stronie
internetowej oraz na profilu szkoły
na portalu społecznościowym Facebook.

ECHO SZKOŁY

NR 67

NASZE SUKCESY 2016/2017!
~ Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych
z terenu województwa śląskiego (organizator – Śląski Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty
w Katowicach oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie): Franciszek Ślusarczyk – laureat. Opiekun: p. Jolanta Olejak-Bogaczyk.
~ Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych z terenu
województwa śląskiego (organizator – Śląski Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty
w Katowicach oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Bielsku-Białej): Franciszek Ślusarczyk - laureat. Opiekun: p. Monika Korowaj.
~ Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Dziedzictwo Kulturowe Regionu – Konkurs Wiedzy
o Bielsku-Białej” (organizator – Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej): Franciszek
Ślusarczyk – finalista. Opiekun: p. Lucyna Peterko.
~ Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2017” (organizator – Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod patronatem Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu): Emilia Faber - wyróżnienie, Adrian
Rzepka - wyróżnienie, Zofia Giźlar - wyróżnienie, Julia Ślusarczyk - wyróżnienie, Martyna
Mazur - wyróżnienie, Milena Majka - wyróżnienie, Magdalena Kapała - wyróżnienie, Radosław
Nurzyński - wyróżnienie, Zofia Ochodek - wyróżnienie, Filip Filipczak - wyróżnienie, Hubert
Tyrna - wyróżnienie, Franciszek Ślusarczyk - wyróżnienie, Bartosz Budzyn – wyróżnienie,
Aleksandra Filipczak - wyróżnienie. Opiekunowie: p. Łucja Dendys, p. Aurelia Woźniak,
p. Marta Białobrzycka, p. Natalia Głąb, p. Bożena Hubert, p. Monika Korowaj.
~ X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” (organizator – Akademia
Młodych Odkrywców w Krakowie): Franciszek Ślusarczyk – Nagroda Główna, Malwina Pawlusiak
– Nagroda, Aleksander Telec – Nagroda, Mateusz Ogrodniczek – Nagroda, Aleksandra Kapała Wyróżnienie, Milena Majka – Wyróżnienie, Antonina Ostrowska – Wyróżnienie, Jacek Dymek –
Wyróżnienie, Jakub Janasik – Wyróżnienie, Natalia Trojak – Wyróżnienie. Opiekunowie:
p. Jolanta Telec, p. Natalia Głąb, p. Łucja Dendys, p. Marta Białobrzycka, p. Marcelin
Makowski.
~ VII edycja konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” (organizator - Urząd Miejski w BielskuBiałej, Biuro Zarządzania Energią): Amelia Kwaśniewska – II miejsce w kategorii uczniów klas
I-III szkoły podstawowej, zespół w składzie: Natalia Jurek, Kajetan Kolek, Emilia Surdy, Witold
Wójcik – I miejsce w kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, zespół w składzie:
Martyna Cieślar, Weronika Kwaśny, Franciszek Ślusarczyk - wyróżnienie w kategorii uczniów
klas IV-VI szkoły podstawowej. Opiekunowie: p. Marcelin Makowski, p. Jolanta Telec.
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~ VII edycja konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” (organizator - Urząd Miejski w BielskuBiałej, Biuro Zarządzania Energią): Nagroda Specjalna za najlepiej przeprowadzony Szkolny
Dzień Ekologii. Opiekunowie: p. Sabina Bysko, p. Marcelin Makowski.
~ XX Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „JONASZ” (organizator – Wydział
Katechetyczny Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Ewangelickie Towarzystwo Ekumeniczne
„JONASZ”): Franciszek Ślusarczyk – II miejsce, Julia Ślusarczyk – laureatka, Bartosz Budzyn –
finalista. Opiekun: p. Anna Bykowska.
~ Konkurs muzyczny towarzyszący Międzynarodowemu Ekumenicznemu Konkursowi Biblijnemu
„Jonasz” (organizator – Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej
oraz Towarzystwo Ewangeliczne „JONASZ”): reprezentacja 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 - I miejsce. Opiekun: p. Iwona Nowak, p. Anna
Bykowska.
~ Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kompozytorach Polskich w ramach XXI Festiwalu
Kompozytorów Polskich im. prof. H. M. Góreckiego (organizator – Państwowa
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej): Franciszek
Ślusarczyk – III miejsce. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ X Przegląd Piosenki Ulubionej „Moja nutka” (organizator - Ognisko Pracy Pozaszkolnej
i Gimnazjum nr 15 w Bielsku-Białej): reprezentacja w składzie: Paulina Kuś, Jakub Hornik,
Oliwia Witczak, Bartosz Budzyn, Julia Nowy, Wiktoria Hutyra, Simona Wójcik, Barbara
Waliczek, Emilia Bauza – I miejsce w kategorii „zespół”, Julia Nowy – III miejsce w kategorii
„solista”. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej (organizator – Szkoła Podstawowa nr 28
w Bielsku-Białej): Wiktoria Hutyra – I miejsce w kategorii solistów. Opiekun: p. Bogumiła
Szczerbowska.
~ XVII Przegląd Kolęd i Pastorałek (organizator – Dom Kultury w Hałcnowie): zespół w składzie:
Jakub Hornik, Zofia Ochodek, Marta Wolas, Bartosz Budzyn, Emilia Bauza, Wiktoria Hutyra,
Julia Nowy, Simona Wójcik, Barbara Waliczek – I miejsce. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ XVI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kamienica 2017” (organizator – Dom Kultury
w Kamienicy oraz Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Bielsku-Białej): reprezentacja
szkoły w składzie: Jakub Hornik, Wiktoria Hutyra, Julia Nowy, Simona Wójcik, Oliwia Witczak
i Emilia Bauza – I miejsce w kategorii „zespół” oraz Wiktoria Hutyra i Julia Nowy – II miejsce
w kategorii „duet”. Opiekun: p. Iwona Nowak.
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~ XIX Międzyszkolny Festiwal Piosenki „O złotą nutkę” (organizator – Szkoła Podstawowa nr 37
w Bielsku-Białej): reprezentacja w składzie: Paulina Kuś, Jakub Hornik, Emilia Bauza, Wiktoria
Hutyra, Julia Nowy, Simona Wójcik, Oliwia Witczak, Bartosz Budzyn, Seweryn Segieda
– I miejsce w kategorii zespołów, Wiktoria Hutyra – II miejsce w kategorii solistów. Opiekun:
p. Iwona Nowak.
~ XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” (organizator - Gminny
Ośrodek Kultury w Świnnej):
- Krystian Matura – I miejsce w kat. mama, tata i ja, Antonina Ostrowska – wyróżnienie w kat.
makieta – opiekun: p. Łucja Dendys;
- Dominik Jankowski – II miejsce w kat. makieta, Aleksander Telec – I miejsce w kat. formy
przestrzenne – opiekun: p. Małgorzata Różewicz-Dubiel;
- Martyna Mazur – I miejsce w kat. wyklejanka – opiekun: p. Aleksandra Jasińska;
- Karina Zdrowak – Nagroda Dyrektora GOK w Świnnej, Kamil Pałucha – wyróżnienie w kat.
makieta – opiekun: p. Iwona Nowak;
- Zuzanna Pawlusiak – wyróżnienie w kat. formy przestrzenne – opiekun: p. Sabina Bysko;
- Justyna Taratuta – wyróżnienie w kat. formy przestrzenne – opiekun: p. Marta Białobrzycka;
- 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 – opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ V Konkurs Fotograficzny „Prawnie chroniona flora i fauna Wapienicy i Nadleśnictwa Bielsko”
(organizator - Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy): Witold Wójcik - I miejsce, Franciszek
Ślusarczyk - II miejsce, Hubert Tyrna - III miejsce, Bartłomiej Pietrzykowski - III miejsce.
Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ Konkurs Plastyczny „Podróże małe i duże” (organizator - Fundacja Zapobiegania
i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w ramach projektu „Nadzieja wyrusza w świat”): Kamil
Pałucha - III miejsce, Paweł Rycak - wyróżnienie. Opiekunowie: p. Iwona Nowak i p. Sabina
Bysko.
~ I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla klas IV-VI „Śladami polskich artystów malarzy,
Stanisław Wyspiański – artysta wszechstronny” (organizator – Szkoła Podstawowa nr 24
w Bielsku-Białej): Konrad Mikołajczyk – wyróżnienie, Magdalena Kapała – wyróżnienie.
Opiekunowie: p. Iwona Nowak, p. Sabina Bysko.
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FESTIWAL NAUKOWY!
14 czerwca w Naszej Szkole odbyło się uroczyste podsumowanie 10. już edycji
Festiwalu Naukowego.
W ciągu ostatnich dziewięciu lat
uczniowie Naszej Szkoły rozwiązywali różne
zadania. Natomiast w tym roku szkolnym
po raz pierwszy mogli pracować metodą
projektu, wykonując tematyczne plakaty.
Tworzyli również zadania interaktywne
z różnych dziedzin wiedzy, które zostały
umieszczone na stronie Festiwalu. Najlepsi
zaś otrzymywali nagrody. Co roku mogliśmy
obejrzeć inną, ciekawą formę zakończenia
naszej
imprezy:
przedstawialiśmy
inscenizacje,
prezentacje,
teatrzyki.
Odbyło się też spotkanie z pasjonatem
wiedzy o naszym regionie - dr. Jackiem
Proszykiem. Byliśmy również świadkami
prawdziwego
festiwalu,
na
którym
zagościła muzyka i śpiew w wykonaniu
kwartetu klarnetowego. Natomiast wczoraj
gościliśmy grupę rekonstrukcji historycznej
- Husycką Chorągiew Najemna, której
członkiem jest uczeń 5a – Tymon Olejarz.

On także wystąpił na scenie. W tym roku
nagrody i dyplomy otrzymali uczniowie,
którzy
wykonali
najciekawsze
prace
z poszczególnych przedmiotów. Język
angielski: Barbara Waliczek (6a), Nikola
Gąsiorek (6a), Oliwia Gąsiorek (6a).
Historia: Kinga Kasińska (4a), Maksymilian
Rozmiłowski (5c), Kacper Grudziński (6c).
Matematyka: Mateusz Szarek (5c), Mikołaj
Szetlak (5c). Informatyka: Aleksandra
Filipczak (6d), Zofia Wieczorek (6d),
Franciszek Ślusarczyk (6b). Język polski:
Julia Wilk (5c), Kinga Kasińska (4a).
Przyroda: Marta Wolas (5c), Nikola Nikiel
(5c), Julia Wilk (5c), Zofia Wieczorek (6a).
Wszystkim
nagrodzonym
jeszcze raz
gratulujemy i zapraszamy do wspólnej
zabawy w kolejnym roku szkolnym.
Najciekawsze
zdjęcia
upamiętniające
to wydarzenie można obejrzeć na szkolnej
stronie internetowej.

DZIEŃ WAPIENICY
W sobotę (3 czerwca) uczniowie Naszej Szkoły wystąpili podczas imprezy
plenerowej „Dzień Wapienicy”. Została ona zorganizowana przez Radę Osiedla Wapienica
już po raz dziesiąty i zawsze licznie gromadzi mieszkańców naszej dzielnicy.
W
programie
artystycznym
przygotowanym przez Panią Aleksandrę
Jasińską zaprezentowały się dziewczynki
z kółka tanecznego, które z wielkim
wdziękiem zatańczyły kilka układów
tanecznych,
wzbudzając
zachwyt
zgromadzonej
publiczności.
SP
32
reprezentowali również członkowie zespołu
wokalnego prowadzonego przez Panią
Iwonę Nowak.

Wszyscy młodzi artyści występujący
na scenie zostali nagrodzeni przez
publiczność gromkimi brawami. Podczas
uroczystości obecni byli również: Pani
Dyrektor Alicja Procner, Pani Wicedyrektor
Jolanta Olejak-Bogaczyk oraz nauczyciele
Naszej
Szkoły,
którzy
dopingowali
występujących uczniów.
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STREFA ROZRYWKI
Pani mówi:
- Marku, na sprawdzianie ściągałeś
od Marcina.
- Skąd pani to wie?
- Bo się rozpędziłeś i ściągnąłeś
też imię i nazwisko...

- Tomku, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
- 7.
- A ile będziesz miał w następne?
- 9.
- Siadaj, jedynka!
- A niech to… Jedynka w urodziny!

Staś pyta się mamy:
- Na jakiej ulicy mieszkamy?
Mama odpowiada:
- Spytaj się taty.
Staś pyta się taty:
- Na jakiej ulicy mieszkamy?
Tata odpowiada:
- Spytaj się mamy!

Kasia z babcią idą do kościoła. Ksiądz
mówi:
- Za duszę Jana, za duszę Piotra…
Kasia mówi:
- Chodź, babciu, bo nas ten ksiądz
też zadusi.

Jaś czeka z mamą na samolot.
Jaś: - Mamo, chce mi się siku!
Mama: - Ale zaraz przyleci samolot.
Po kilku minutach.
Jaś: - Leci!
Mama: - Gdzie?!
Jaś: - Po nogawkach!
Mariusz mówi do kolegi:
- Wiesz, co to jest WC?
- Tak!
- To co to jest?
- Toaleta.
- Źle! To jest wyzwolenie cierpiących.
Pani pyta się Grzesia:
- Grzesiu, gdybym powiedziała,
że jestem piękna, to jaki to będzie czas?
Grześ na to:
- Z pewnością przeszły, proszę pani.
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może
robić tyle błędów? - mówi polonistka
do ucznia.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń.
- Pomagali mi mama i tata.

Nauczycielka oddaje Oli zeszyt z pracą
domową i mówi:
- Znów niedostateczny!
- Biedny tata… – odpowiada Ola.
Wpada Romek do restauracji i woła:
- Podwójne kopytka proszę!
- Z podkowami czy bez? – pyta kelnerka.
Na lekcji przyrody nauczyciel pyta:
- Marku, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują,
gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!
Edek po niezbyt udanym roku szkolnym
wraca z jego zakończenia. Tata pyta:
- I jak tam, synu, świadectwo?
- Co tam, tato, świadectwo… Abyśmy tylko
zdrowi byli!
Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika
„niedziela”?
- Wakacje, proszę pana!
- Czym różni się uczeń dobry od złego?
- Złego leją rodzice, dobrego - koledzy.
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- Synku, przed godziną w szafce były dwa
ciastka, teraz jest tylko jedno.
Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno
i nie zauważyłem tego drugiego…
- Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry
uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę
przez jezdnię.
- To bardzo dobrze, ale dlaczego
we trzech?
- Bo stawiała opór.
W kościele za chwilę ma się odbyć ślub.
Młoda para zbliża się do ołtarza. Wśród
zebranych gości jest mała dziewczynka,
która pyta mamę:
- A dlaczego panna młoda jest ubrana
w białą sukienkę?
- Widzisz, córeczko, ona chce wszystkim
pokazać, jak bardzo jest szczęśliwa –
odpowiada matka.
- To dlaczego pan młody jest ubrany
na czarno?
Dwóch malców siedzi w piaskownicy:
- Mój tata jest najszybszy na świecie!
- A wcale, że nie!
- A właśnie, że tak! Jest urzędnikiem.
Pracuje codziennie do piątej, a w domu
jest piętnaście po czwartej.
- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy.
- A my mamy w domu wszystko!
- Skąd wiesz?
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę,
to mama powiedziała, że tylko tego
brakowało.
- Tatusiu, ja już nie chcę na te sanki.
Wracajmy do domu.
- Nie gadaj, tylko ciągnij!
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- Halo, sąsiedzie! Czy pan już zrobił
swojemu synowi zadanie z matematyki?
- Tak, przed chwilą.
- A da pan odpisać?
Do Nowaków przyjechała w odwiedziny
babcia:
- Wnusiu, dobrze się chowasz? – pyta
chłopca.
- Staram się – wzdycha Pawełek. – Ale
mama i tak zawsze mnie znajdzie i
wykąpie...
- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
- Z tą dziurą w rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.
Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:
- Mój tata pływa w marynarce – chwali się
pierwszy.
- A mój w kąpielówkach – odpowiada drugi.
Dwóch chłopców siedzi w kinie:
- Podobał ci się film?
- Nie.
- To dlaczego bijesz brawo?
- Bo już się skończył.
Na zakończenie roku szkolnego dyrektor
zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia
i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież.
- Jasiu, przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
- To trzeba było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- O rany, a ja przepisałem...
Na lekcji religii:
- Kto widzi i wie wszystko?
Na to Jaś:
- Moja sąsiadka!
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WALCZYMY Z AGRESJĄ!
Agresja - wielokrotnie słyszeliście ten termin w wiadomościach, reportażach
telewizyjnych, czytaliście o agresji w prasie, mówimy o zachowaniach agresywnych
również w szkole. Zdarzyło Wam się na pewno zetknąć z zachowaniem agresywnym
kolegów, koleżanek, innych ludzi. Również sami odczuwaliście wzbierającą w Was
agresję.
Agresja ma więc różne postaci:
- może to być złość, wściekłość, którą się odczuwa i jest „widoczna” na twarzy;
- mogą to być nieprzyjemne obraźliwe słowa;
- mogą to być bójki, niszczenie przedmiotów (skutki wandalizmu);
- może to być zmuszanie innych, aby zrobili to, czego Ty chcesz (różnymi metodami).
Agresja to zachowanie, którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej
lub psychicznej innej osobie bądź samemu sobie. Przeczytaj przykłady różnych sytuacji
i zastanów się, dlaczego bohaterowie zachowali się agresywnie? Co powinni zrobić,
aby uniknąć agresji?
I SYTUACJA
Piotr przyniósł na lekcję informatyki nową grę, hit ostatnich tygodni. Michał chce ją
pożyczyć od kolegi, aby w domu pograć z kolegami z osiedla. Chce zrobić na nich duże
wrażenie, że ma najnowszą grę. Piotr nie chce jej pożyczyć, bo już z kimś się umówił.
Podczas zajęć wychowania fizycznego Michał wychodzi niby do łazienki, zakrada się do szatni
i zabiera grę.
Michał zachował się agresywnie, ponieważ ...............................................................
Aby nie zachować się agresywnie, Michał mógł ..........................................................
II SYTUACJA
Koleżanki Ewy wyśmiewają się z Honoraty, że jest ulubienicą pani. Mają do niej
pretensje, że podlizuje się wychowawczyni i dzięki temu ma lepsze oceny. Podczas przerwy,
kiedy Honoraty nie było w klasie, Ewa napisała na tablicy: „Honorata lizuska".
Ewa zachowała się agresywnie, ponieważ ................................................................
Aby nie zachować się agresywnie, Ewa mogłaby ........................................................
III SYTUACJA
Wychowawca przy całej klasie nakrzyczał na Zbyszka za to, że ciągle chodzi na wagary
i kłamie. Obiecał, że zadzwoni do rodziców i powie im o wszystkich dniach
nieusprawiedliwionych. Po lekcjach do Zbyszka podszedł kolega i chciał z nim porozmawiać.
Zbyszek powiedział „spadaj” i uderzył go.
Zbyszek zachował się agresywnie, ponieważ .............................................................
Aby nie zachować się agresywnie, Zbyszek mógłby .....................................................
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IV SYTUACJA
Irek jest bardzo słabym uczniem, ma problemy z nauką. Powtarzał klasę, na koniec
roku znowu grożą mu z kilku przedmiotów jedynki. W związku z tym nie jest z siebie
zadowolony. Na swoim osiedlu zmusza młodsze dzieci, aby dawały mu pieniądze na papierosy,
bywa również agresywny.
Irek zachował się agresywnie, ponieważ ..................................................................
Aby nie zachować się agresywnie, Irek mógłby ..........................................................
V SYTUACJA
Chłopcy z osiedla spotkali się w wakacyjny dzień wieczorem koło trzepaka. Narzekali,
że nigdzie nie wyjechali na wakacje, że mają dosyć wakacyjnej nudy. W pewnej chwili jeden
z nich zaczął rzucać kamieniami i wybił szybę witryny sklepowej. Jego koledzy wyraźnie się
ożywili. Uciekając, uszkodzili jeszcze samochód, przebijając opony. Tego wieczoru napadli
na starszą panią i zabrali jej torebkę. Mieli wielki ubaw, kiedy ta staruszka ich goniła. Wsiedli
do tramwaju i przecinali siedzenia żyletką.
Chłopcy byli agresywni, ponieważ .........................................................................
Aby nie zachowywać się w ten sposób, mogli ............................................................
Pamiętaj! Nikt za Ciebie nie myśli, to Ty sam wybierasz, o czym i jak myślisz. Nikt
za Ciebie nie czuje, to Ty sam czujesz i możesz zmienić swoje odczucia. Ty sam zdecydujesz,
czy zachowasz się agresywnie, czy wybierzesz inny sposób zachowania się.
Anna Reglińska-Suchy

ECHO SZKOŁY

NR 67

SMACZNA ROZMOWA
Na nasze pytania odpowiada Pani Urszula Zdebel, która przygotowuje obiady
w Naszej Szkole. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co najchętniej jadają dzieci, jakie błędy
żywieniowe popełniają i czym różni się praca w szkole od tej w restauracji – zapraszamy
do lektury!
„ECHO SZKOŁY”: Dlaczego postanowiła Pani wybrać
ten zawód?
PANI URSZULA ZDEBEL: Jest to mój zawód wyuczony,
a przy tym moja pasja.
„ECHO SZKOŁY”: Dlaczego zdecydowała się Pani
na pracę akurat w szkole?
PANI URSZULA ZDEBEL: Wybrałam pracę w szkole,
ponieważ bardzo lubię pracować z dziećmi.
„ECHO SZKOŁY”: Czym praca w szkole różni się od pracy
w restauracji?
PANI URSZULA ZDEBEL: W szkole mam do czynienia
ze specyficznym, bardzo trudnym klientem.
„ECHO SZKOŁY”: Czy lubi Pani pracę z dziećmi?
PANI URSZULA ZDEBEL: Lubię, ale nie zastanawiałam się, dlaczego tak jest. Poza tym mojego
zajęcia nie można nazwać bezpośrednią pracą z dziećmi.
„ECHO SZKOŁY”: Kto pomaga Pani w pracy w kuchni?
PANI URSZULA ZDEBEL: Pomaga mi mąż, z którym wspólnie prowadzę firmę i pracownica.
„ECHO SZKOŁY”: Jakie dania dzieci lubią najbardziej, a jakie najmniej?
PANI URSZULA ZDEBEL: Dzieci najbardziej lubią naleśniki, kluski na parze, a nie lubią
zazwyczaj surówek i zup szczególnie wtedy, gdy widać w nich warzywa. Niekiedy dzieci
pytają mnie, czy nie przygotowałabym jedzenia typu „fast food”.
„ECHO SZKOŁY”: Jaką kuchnię najbardziej Pani preferuje?
PANI URSZULA ZDEBEL: Chyba tradycyjną, codzienną. Lubię przyrządzać sałaty, ciasta,
desery, kanapki i bardzo lubię gotować zupy.
„ECHO SZKOŁY”: Jakie błędy żywieniowe popełniają dzieci?
PANI URSZULA ZDEBEL: Rezygnują z bardzo zdrowych, a mało kalorycznych rzeczy,
np. surówek.
„ECHO SZKOŁY”: Jaka jest Pani popisowa potrawa?
PANI URSZULA ZDEBEL: Jest nią botwina i sałatka grecka.
„ECHO SZKOŁY”: Czy gotowanie sprawia Pani przyjemność?
PANI URSZULA ZDEBEL: Tak. Ogromną.
„ECHO SZKOŁY”: Dziękujemy za rozmowę.
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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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O BEZPIECZEŃSTWIE
O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również w wakacje. Ten czas sprzyja dużej
liczbie wypadków – rozluźnieni letnią atmosferą beztroski zapominamy o zasadach
prawidłowego poruszania się po drogach czy bezpiecznego surfowania w Internecie.
Alkohol i papierosy nie są dla młodzieży - dorośli znów prawią kazania, prawda? Uwierz
- używki naprawdę nie są dla Ciebie. Nawet dorośli powinni ich unikać. Gdy ktoś Cię częstuje,
zawsze możesz powiedzieć „nie”. W odmowie nie ma niczego wstydliwego - w ten sposób
dbasz o swoje bezpieczeństwo. Słowa „nie, dziękuję” przydadzą Ci się również, gdy ktoś
nieznajomy oferuje słodycze lub zaprasza w nieznane miejsca. Skoro kogoś nie znasz,
nie możesz mu przecież zaufać - skąd wiesz, że słodycze to nie narkotyki albo nowo poznana
osoba nie chce zrobić Ci krzywdy?
Rok szkolny zazwyczaj oznacza pośpiech. Szybko wracamy do domu, szybko idziemy
do szkoły, by się nie spóźnić, a po drodze trzeba jeszcze wstąpić do kolegi po zeszyty.
Myślisz, że łatwo jest utrzymać równowagę? Mimo natłoku zajęć i obowiązków staraj się
nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W mieście
należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem – poboczem z lewej strony drogi.
Przez jezdnię przechodzimy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Przechodzimy,
a nie przebiegamy - nawet na przejściu dla pieszych. Biegnąć, łatwo się potknąć
i przewrócić. Przed wejściem na jezdnię zawsze uważnie rozglądamy się w obie strony
i sprawdzamy, czy nie nadjeżdża samochód.
Do tornistra i na ubranie przyczepiamy elementy odblaskowe - trzeba o nie poprosić
rodziców lub opiekunów. To bardzo ważne nie tylko dlatego, że prawo nakazuje noszenie
elementów odblaskowych wszystkim dzieciom do lat 15, a dlatego, iż kierowca widzi odblaski
już z odległości 150 metrów. Dzięki nim, nawet gdy jedzie bardzo szybko, zdąży nas ominąć
lub zahamować.
Zapewne znasz podstawowe numery alarmowe i masz je zapisane w swoim telefonie
komórkowym. Jeśli nie, nie zapomnij ich dodać: centrum powiadamiania ratunkowego – 112,
policja - 997, straż pożarna - 998, pogotowie ratunkowe - 999. Dobrym pomysłem jest również
stworzenie w telefonie kontaktu ICE. Skrót ICE to ogólnoświatowy symbol ratujący życie.
Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie
wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer
i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane
leki itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery
zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej na temat ICE możesz przeczytać
na stronie internetowej www.icefon.eu.
Surfowanie w Internecie to wspaniała zabawa i znakomita pomoc w nauce. Rozmowy
na GG, czatach i internetowych forach dostarczają wrażeń oraz pomagają nawiązywać
znajomości. Pamiętaj jednak, że podobnie jak na ulicy, tak w Internecie nie wolno ufać
nieznajomym. Nigdy nie umawiaj się przez Internet na spotkania, nie podawaj swojego adresu
i numeru telefonu - nie widzisz przecież swojego rozmówcy, więc skąd wiesz, czy jest tym,
za kogo się podaje? Jeśli chcesz skorzystać ze strony WWW, np. z opracowaniami lektur,
na której trzeba podać swoje dane do rejestracji, najpierw zapytaj o zgodę rodziców
albo opiekunów. Ufasz im przecież i wiesz, że nie pozwolą Cię skrzywdzić. Jeśli koniecznie
musisz spotkać się ze znajomym z Internetu, powiedz o tym rodzicom i poproś,
żeby towarzyszył Ci ktoś dorosły. Mama i tata będą Ci wdzięczni za okazane zaufanie.
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KRAINA ŁAMIG ŁÓWEK
Uzupełnij SUDOKU cyframi od 1 do 9, Znajdź dziesięć 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.

Rozwiąż zagadkę.

DWA ŁASUCHY
TYM SIĘ SZCZYCĄ,
ŻE WYGRAŁY
Z CZAROWNICĄ.
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W SKRÓCIE…
19 maja w szkolnej auli klasy I–III uczestniczyły w ostatnim spotkaniu z cyklu „ABC
Dobrego Wychowania” poświęconym tolerancji i dyskryminacji. Tym razem
uczniowie pochwalili się swoją wiedzą na temat tolerancji i dyskryminacji, którą
zdobyli w trakcie całorocznych spotkań. Najaktywniejsi zostali nagrodzeni upominkiem
i wielkimi brawami. Uczniowie 2f pod opieką Pani Agnieszki Maks odegrali scenkę
na podstawie opowiadania pt. „Tolerancja” poruszającą problem ksenofobii. Gra aktorska
była na bardzo wysokim poziomie i wzbudziła wielkie brawa publiczności. Podobnie
jak ostatnio pożegnaliśmy się wspólnie zaśpiewaną piosenką pt. „Tolerancja” Sokrates TV
dodatkowo wzbogaconą układem tanecznym, w wykonanie którego zaangażowali się wszyscy
uczniowie. Spotkanie stanowiło realizację kolejnego punktu Programu Wychowawczego
Szkoły.
24 maja, podczas zajęć z wychowawcą, uczniowie starszych klas wzięli udział
w podsumowaniu realizowanego w Naszej Szkole programu „ABC dobrego
zachowania”. Jest on jednym z zadań Szkolnego Programu Wychowawczego. W tym
roku szczególny nacisk położyliśmy na omówienie takich zagadnień, jak tolerancja
i dyskryminacja. Apel współtworzyli uczniowie – czytali fragmenty książki, zaśpiewali
piosenkę, prezentowali samodzielnie wykonane plakaty i prezentację multimedialną,
podzielili się swoimi wrażeniami z realizacji cyklu spotkań. Podczas apelu obecne były: Pani
Dyrektor Alicja Procner i Pani Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk. Koordynatorem
wszystkich działań związanych z programem „ABC dobrego zachowania” była Pani Bogumiła
Szczerbowska.
2 czerwca 2017 r. w auli Naszej Szkoły odbyło się spotkanie rodzin uczniów, którzy
w bieżącym roku szkolnym należeli do kółka teatralnego języka angielskiego.
Zaproszenie opiekuna kółka przyjęło około czterdziestu osób, przyszli rodzice,
babcie, ciocie, siostry i przyjaciółki. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie, które zostało
przygotowane na VII Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych pt. „Cinderella In our Times”.
Występujący popisali się piękną, płynną angielszczyzną i ciekawą interpretacją swoich ról.
Rodzice byli zadowoleni i dumni ze swoich dzieci. Wszyscy dobrze się bawili, czego dowodem
był udział niektórych odważnych rodziców w scenkach, które odegrali w języku angielskim
ze swoimi dziećmi. Dodatkową atrakcją spotkania były wspaniałe ciasta upieczone przez
Panią Beatę Kasińską, Panią Ilonę Piwochę oraz Martę Sulimę. W rozmowach z opiekunem
rodzice wyrazili zadowolenie z faktu, że w szkole jest takie kółko, że dzieci mogą bawić się
językiem angielskim i jednocześnie uczyć się go.
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