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Zaczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018! Mamy
nadzieję, że jesteście wypoczęci i pełni zapału
do nauki! W wakacje w Naszej Szkole nastąpiły
bardzo pozytywne zmiany! Zmieniliśmy też patrona!
Nowością jest również to, że dysponujemy teraz
dwoma budynkami. Budynek A to dotychczasowy
gmach SP 32 (ul. Cieszyńska 393). Natomiast
budynek B to dotychczasowa siedziba Gimnazjum
nr 15 (ul. Cieszyńska 385). Więcej na ten temat
na kolejnych stronach naszego czasopisma. Oprócz
tego jak zwykle wiele miejsca poświęciliśmy
aktualnym wydarzeniom z życia Naszej Szkoły,
rozrywce oraz artykułom, które pomogą Wam
w nauce! Zapraszamy do lektury!
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O TYM SIĘ MÓWI…
Witamy Was po wakacjach! W tym miejscu – wzorem lat ubiegłych – informować Was
będziemy o sukcesach uczniów Naszej Szkoły w konkursach międzyszkolnych. Mimo
że za nami dopiero dwa miesiące nauki szkolnej, to już mamy się czym pochwalić!
Zapraszamy do lektury!
Z radością informujemy, że Martin
Stanclik z klasy 7c zajął I miejsce podczas
Międzynarodowego Turnieju w Akrobatyce
Sportowej „Winobranie” w Zielonej Górze.
Uczeń zaprezentował wraz z kolegami dwa
układy: statyczny i dynamiczny.
Prezentujemy kolejną znakomitą
wiadomość!
Ogłoszono
wyniki
Międzyszkolnego
Konkursu
Wiedzy
o Kompozytorach Polskich: H. M. Góreckim,
K. Szymanowskim, F. Nowowiejskim, który
odbył się w ramach XXII Festiwalu
Kompozytorów
Polskich
im.
prof.
H. M. Góreckiego. II miejsce zajął w nim
Franciszek Ślusarczyk, na III miejscu
znalazła się Julia Ślusarczyk, wyróżniono
ponadto Małgorzatę Grzankę. Konkurs
zorganizowany został przez Państwową
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II
stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej.
Uczniów przygotowała Pani Iwona Nowak.
28 września 2017 r. na stadionie
lekkoatletycznym w Wapienicy odbyły się
pierwsze zawody z cyklu Czwartków
Lekkoatletycznych
w
roku
szkolnym
2017/2018. Naszą Szkołę, pod opieką Pani
Doroty Rybińskiej i Pana Bartłomieja Żuka,
dzielnie i z pełnym zaangażowaniem
reprezentowało ośmioro uczniów z klas 4-6.
Na szczególną uwagę zasługują wyniki Zosi
Ochodek i Wiktorii Rzeszowskiej z klasy 5b.
Zosia z wynikiem 55,81 s zajęła III miejsce
w biegu na 300 m w kategorii dziewcząt
z rocznika 2006. W tej samej kategorii
wiekowej Wiktoria z wynikiem 29,50 m
zajęła również III miejsce w rzucie piłeczką
palantową.
Medalistkom
gratulujemy,
a wszystkim dziękujemy za rywalizację
i liczymy na Was w kolejnych zawodach.
Lena Gądkowska - uczennica 4a zdobyła I miejsce w internetowym
konkursie czytelniczym organizowanym
przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej.

Quiz o zwierzęcych bohaterach literackich
był częścią projektu „Książka i zwierzę –
nie tylko na papierze” realizowanego
w ramach programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 2017. Lena
wykorzystała wiedzę m.in. z książek
omawianych
na
zajęciach
kółka
czytelniczego prowadzonego przez Panią
Renatę Pysz.
10 października 2017 r. na stadionie
lekkoatletycznym w Wapienicy odbyły się
Mistrzostwa Miasta szkół podstawowych
w sztafetowych biegach przełajowych.
Naszą Szkołę, pod opieką Pana Jakuba
Chojnackiego i Pana Bartłomieja Żuka,
reprezentowało 12 uczniów z klas 5-6
i 12 uczniów z klas gimnazjalnych.
Największym osiągnięciem mogą pochwalić
się chłopcy startujący w przedziale
wiekowym
2002-2004
(tzw.
Igrzyska
Młodzieży). Sztafeta, w skład której weszli:
Tobiasz Madej, Piotr Owczorz, Krystian
Kiszczak, Kamil Kuśmierczyk, Szymon
Chojnacki i Fabian Biegun nie dała szans
rywalom, zajmując pierwsze miejsce
w
mieście.
Kolejnym
znaczącym
osiągnięciem był rezultat, jaki osiągnęły
nasze uczennice startujące w tej samej
kategorii. Po zaciętej walce drużyna
w składzie: Wiktoria Tereszczak, Julia
Basiura,
Oliwia
Rzyman,
Amaliia
Lykhotvoryk, Julia Skotnicka i Kinga
Zarzecka uplasowała się na najniższym
stopniu podium. Wartym odnotowania jest
również
start
naszych
uczennic
w przedziale wiekowym 2005 i młodsze
(tzw.
Igrzyska
Dzieci).
Dziewczyny
w składzie: Zuzanna Pawlusiak, Julia Wilk,
Dominika Bojda, Maja Dendewicz, Zofia
Ochodek i Marta Krzak po dramatycznej
i zaciętej walce zajęły czwarte miejsce.
Mówi się, że dla sportowca jest to
najgorsza lokata, ale zważywszy na bardzo
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trudne warunki atmosferyczne, dużą liczbę
uczestników (16 szkół) i na to, że wszystkie
zawodniczki startowały po raz pierwszy
w sztafetowych biegach przełajowych,
należy z szacunkiem spojrzeć na wynik
dziewcząt. Słowa uznania i podziękowania
należą się tutaj Pani Annie Wojtyczce,
która wyselekcjonowała i przygotowała
drużynę.
14 października w Domu Kultury
Włókniarzy w Bielsku-Białej odbyła się
jubileuszowa XXV edycja Międzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego „Chrześcijańskie
korzenie
literatury
polskiej”
zorganizowanego przez Klub Inteligencji
Katolickiej w Bielsku-Białej w ramach XXXII
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Miło
nam zakomunikować, że I miejsce
w kategorii uczniów klas II-IV zajął uczeń
4a – Maksymilian Dziedzic, natomiast
wyróżnienie zdobył Antoni Słonka z 4b.
W kategorii uczniów klas V-VII również
nie daliśmy szans konkurentom – Wiktoria
Hutyra z 7a także zajęła I miejsce!
Serdecznie
gratulujemy!
Uczniów
do konkursu przygotowali: Pani Anna
Bykowska oraz Pan Grzegorz Wójtowicz.
12 października 2017 r. na stadionie
lekkoatletycznym w Wapienicy odbyły się
drugie zawody z cyklu Czwartków
Lekkoatletycznych
w
roku
szkolnym
2017/2018. Naszą Szkołę, pod opieką Pani
Doroty Rybińskiej i Pana Bartłomieja Żuka,
reprezentowało dwanaścioro uczniów z klas
4-6. Najlepszy start zanotowała Maja
Dendewicz z klasy 5b, która wynikiem
32,20 m wygrała rywalizację dziewcząt
z rocznika 2006 w rzucie piłeczką
palantową. W tej samej kategorii wiekowej
w biegu na 300 m III miejsce zajęła Zuzia
Pawlusiak z klasy 5b. Rezultat Zuzi to 56,36
s. III miejsce w biegu na 60 m w kategorii
chłopców z rocznika 2007 osiągnął Oskar
Banasik z klasy 4b. Czas Oskara to 9,79 s.
Jako że były to ostatnie zawody z serii
Czwartków Lekkoatletycznych w tym roku
kalendarzowym, medalistom gratulujemy,
a wszystkim naszym reprezentantom
dziękujemy za rywalizację i liczymy na Was
w wiosennych zmaganiach.
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Kolejny sukces uczennicy SP 32!
W konkursie „Brzechwolandia. Podróż
z Janem Brzechwą” wystartowało aż 200
osób z powiatu bielskiego. Konkurs odbył
się w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz,
a
zorganizowany
został
przez
Stowarzyszenie
na
rzecz
Wspierania
Talentu Dzieci i Młodzieży Protalent
oraz Pałac Młodzieży w Katowicach
pod patronatem Narodowego Centrum
Kultury. Do finału konkursu, który odbył
się 5 października 2017 r., zakwalifikowało
się 60 osób. Uczennica 3a – Laura
Gnatowsky – recytacją fragmentów „Pchły
Szachrajki”
–
zdobyła
specjalne
wyróżnienie. Udział w tym konkursie
otworzył uczennicy drogę do kolejnego
sukcesu.
Dziecięco-Młodzieżowy
Teatr
Muzyczny
Protalent
w Bielsku-Białej
10 października organizował przesłuchania
odtwórców głównych ról do spektaklu
muzycznego „Podróż z Panem Kleksem”,
gdzie dostrzeżono talent Laury, dzięki
czemu zakwalifikowała się do 20-osobowej
grupy
teatralnej.
Życzymy
dalszych
sukcesów
na
deskach
scenicznych!
Uczennicę do konkursu przygotowała Pani
Renata Małysz.
Prezentujemy
kolejną
świetną
wiadomość! Uczeń klasy 7b – Franciszek
Ślusarczyk
–
został
laureatem
Międzyszkolnego Konkursu Historycznego
„Dziedzictwo Kulturowe Regionu – Konkurs
Wiedzy o Bielsku-Białej” zorganizowanego
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bielsko-Bialskiej. Rywalizacja odbywała się
w dwóch etapach: w pierwszym z nich –
spośród uczestników wyłoniono finalistów,
natomiast w drugim etapie wybrano
laureatów. Franek znalazł się w ich gronie –
uplasował się na VI miejscu! Serdecznie
gratulujemy!
Ucznia
do
konkursu
przygotowała Pani Lucyna Peterko.
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ZMIENILIŚMY PATRONA
28 września w auli Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej odbyła się
uroczystość związana ze zmianą patrona. Przez blisko 60 lat był nim Ludwik Waryński,
teraz stał się nim Jan III Sobieski – patron dotychczasowego Gimnazjum nr 15 poddanego
procesowi „wygaszania”.

- W wyniku reformy edukacji w 1999
roku utworzono w Wapienicy Gimnazjum
nr 15, które siedzibę otrzymało w budynku
SP 32. W późniejszych latach gimnazjum
nadano
imię
Jana
III
Sobieskiego.
Pracowaliśmy w trudnych warunkach,
uczniowie uczyli się w trzech miejscach.
Dzięki decyzji prezydenta Jacka Krywulta
w 2012 roku gimnazjum przeprowadziło się
do nowego budynku oddalonego od szkoły
o kilkadziesiąt metrów. W dalszym ciągu
współpracowaliśmy,
podejmowaliśmy
wspólne inicjatywy na rzecz środowiska
lokalnego. W bieżącym roku kolejna
reforma edukacji łączy gimnazjum z naszą
szkołą. Chcąc uhonorować 18-letni dorobek
Gimnazjum nr 15, wspólnie z Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
złożyliśmy wniosek do Rady Miejskiej
o nadanie nam imienia dotychczasowego
patrona Gimnazjum nr 15 – mówiła podczas
uroczystości Dyrektor Szkoły Pani Alicja

Procner. Następnie Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Jarosław Klimaszewski
odczytał treść uchwały o nadaniu imienia
SP 32. Podczas uroczystości obecny był
również Prezydent Miasta Bielska-Białej
Pan Jacek Krywult. Podczas swojego
wystąpienia podkreślił on, że postać
patrona jest wzorem, który powinien być
brany pod uwagę we wszystkich działaniach
szkoły.
Kolejny
punkt
programu
uroczystości stanowiła część artystyczna
przygotowana przez uczniów i ich
opiekunów: Pana Grzegorza Wójtowicza,
Panią Iwonę Nowak oraz Panią Aleksandrę
Jasińską. Całość w konwencji telewizyjnego
serwisu informacyjnego sprawiała wrażenie
lekkiego i dowcipnego montażu, w którym
znalazło się miejsce zarówno na grę
aktorską, taniec, jak i poważne pieśni.
Warto przypomnieć, że tydzień
wcześniej (20 września 2017 r.) w auli
budynku B odbyła się szkolna uroczystość
pożegnania sztandarów, w której wzięła
udział społeczność szkoły podstawowej
oraz wygaszanego gimnazjum. Spotkanie
rozpoczęło
odśpiewanie
hymnu
państwowego. Po wystąpieniach Pani
Dyrektor
Alicji
Procner
oraz
Pana
Wicedyrektora Krzysztofa Grota nadeszła
chwila wspomnień. Potem sztandary
kolejno pożegnali uczniowie, nauczyciele
i dyrektorzy, a następnie uroczyście je
wyprowadzono. Wydarzenie zorganizowała
Pani Lucyna Peterko.

Przypominamy adresy
szkolnych stron internetowych:
www.sp32bb.pl – strona Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej
www.facebook.com/sp32bb - profil Naszej Szkoły na portalu społecznościowym Facebook
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WYBRALIŚMY SAMORZĄD!
15 września 2017 r. uczniowie Naszej Szkoły mieli okazję przekonać się, że wybory
do Samorządu Uczniowskiego są świętem demokracji. Wybory odbyły się zgodnie
z prawem i czterema podstawowymi zasadami. Były: bezpośrednie (uczniowie mogli
poczuć powagę chwili), tajne (uczniowie wybierali obiektywnie), równe (uczniowie mieli
takie same prawa) i powszechne (społeczność uczniowska stanowiła jedność i każdy mógł
podjąć z pełną świadomością ważną decyzję).
Najpierw w szkolnej auli odbyły się
prezentacje kandydatów ubiegających się
o stanowisko Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego. Opowiedzieli oni o swoich
zainteresowaniach oraz pomysłach, które
mają zamiar wprowadzić w Naszej Szkole.
Prawie wszystkie propozycje spotkały się
wielkim entuzjazmem widowni. Potem
rozpoczęło się głosowanie, w wyniku

którego
Przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego została Julia Nowy z 7a,
natomiast funkcję Zastępcy powierzono
Aleksandrze Kulawiak z 5d. Serdecznie
gratulujemy! Przypominamy, że opiekunem
Samorządu Szkolnego jest Pani Monika
Korowaj. Poniżej przedstawiamy pełen
skład Samorządu Uczniowskiego.

Przewodnicząca:
Julia Nowy (7a)
Zastępca:
Aleksandra Kulawiak (5d)
Członkowie:
Zofia Ochodek (5b), Julia Ożóg (5b), Natalia Winek (5d),
Nikola Kuryłowicz (5d), Jadwiga Lorek (5d), Julia Dyrduł (7a),
Natalia Trojak (7a), Wiktoria Hutyra (7a), Michał Mołek (7c)
Przedstawiciel Oddziałów Gimnazjalnych:
Krzysztof Siuda (3s)
Członkowie:
Natalia Talaga (2s), Julia Skotnicka (2s), Jakub Pindel (2s),
Szymon Chojnacki (2s), Kamila Addonizio (2b), Marcelina Suława (2a),
Wiktoria Szydło (3c), Oliwia Ciecierska (3c)
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WYWIAD Z PANEM K. GROTEM
Poniżej prezentujemy wywiad z Panem Wicedyrektorem Krzysztofem Grotem.
Dowiecie się z niego, jak nasz rozmówca wspomina dzieciństwo, czym się interesuje,
co chciałby zmienić w Naszej Szkole i dlaczego matematyka jest tak pasjonująca.
Zapraszamy do lektury!
ECHO SZKOŁY: Jak Pan
gdy sam był Pan dzieckiem?

wspomina

czasy,

PAN K. GROT: W dzieciństwie mieszkałem na wsi
i bardzo miło wspominam te czasy. Zawsze
przypomina mi się książka Elizy Orzeszkowej
„Nad Niemnem”, w której było wiele pięknych
opisów przyrody, a ja to miałem w dzieciństwie
na wyciągniecie ręki. Mieszkanie na wsi to była
sielanka,
zwierzęta,
pole,
z
daleka
od miejskiego zgiełku... Choć wtedy były nieco
inne czasy, samochód (np. syrenka, trabant,
warszawa czy wartburg) przejeżdżał przez wieś
raz na dwie godziny. Dzisiaj takie samochody
możemy
zobaczyć
w
zasadzie
jedynie
w muzeum.
ECHO SZKOŁY: Kim chciał Pan zostać, będąc
dzieckiem?
PAN K. GROT: Różnie to bywało, zawsze
człowiek miał jakieś marzenia odnośnie
przyszłego zawodu. Chyba od zawsze pragnąłem
być nauczycielem, chociaż moja babcia chciała,
żebym był księdzem. To marzenie babci gdzieś
tam kręciło mi się po głowie przez jej sugestie.
Z drugiej strony, przez pracę na wsi człowiek nie wyobrażał sobie, że wyrwie się i zostanie
nauczycielem, ale jednak mnie się to udało.
ECHO SZKOŁY: Jak długo jest Pan nauczycielem i ile lat pracuje Pan akurat w tej szkole?
PAN K. GROT: Jestem nauczycielem od 1999 roku, czyli od 18 lat, natomiast w tej szkole
pracuję już 14 lat.
ECHO SZKOŁY: Dlaczego chciał Pan zostać nauczycielem?
PAN K. GROT: Oczywiście nie dlatego, że babcia chciała. Odpowiem troszkę żartobliwie.
Gdy chodziłem do szkoły podstawowej, zawsze podobało mi się to, że nauczyciele mieli swój
pokój nauczycielski, w którym sobie siedzieli i jedli dużo ciastek. Myślałem wtedy,
że świetnie się mają ci nauczyciele, jedzą takie pyszne ciastka i ja też chciałbym ich
skosztować. Wtedy – jako dziecko – chciałem zostać nauczycielem, żeby właśnie jeść ciastka.
Potem, po studiach, oczywiście zmieniło się to, jest inne wartościowanie.
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ECHO SZKOŁY: Co Pana fascynuje akurat w matematyce?
PAN K. GROT: W matematyce najbardziej fascynuje mnie konkret. Podczas lekcji często
roztrząsamy drobiazgi. Uczniowie popełniają liczne błędy dotyczące szczegółów. Ze zwykłego
dodawania powstaje nagle mnożenie lub odwrotnie, dla niektórych 6x7 to 13. Przecież plus
od minusa różni jedynie kreska i niektórzy uczniowie tego nie widzą. To jest tak konkretna
dziedzina, że nie można sobie na cokolwiek pozwolić. Jest niepodważalna, nie stwarza
płaszczyzny do dyskusji typu: „a może jednak…”, uczy także logicznego myślenia. Lubię
matematykę za to, że ucząc się jej i rozwiązując z pozoru nieprzydatne zadania, ćwiczymy
umysł, poznajemy schematy myślenia. W matematyce nie ma bujania w obłokach, jest
konkretne myślenie logiczne.
ECHO SZKOŁY: Pełnienie której funkcji daje Panu większą satysfakcję – nauczyciela
czy wicedyrektora?
PAN K. GROT: Większą satysfakcję daje mi pełnienie funkcji nauczyciela. Bezcenne dla mnie
jest to, gdy widzę uśmiech, słyszę „aha” będące wyrazem zrozumienia trudnego zagadnienia.
Niekiedy uczeń sam do tego dojdzie, ale moje działania, moje tłumaczenie też na to wpływa
i to daje mi satysfakcję, to właśnie lubię. Kiedyś przez cztery miesiące nie pracowałem
w szkole, przebywałem w domu. Trudno było mi sobie z tym poradzić, czymś się oczywiście
zajmowałem, ale wtedy właśnie zrozumiałem, że brakuje mi kontaktu z młodzieżą,
opowiadania, tłumaczenia zagadnień matematycznych.
ECHO SZKOŁY: Co podoba się Panu w Naszej Szkole, a co chciałby Pan zmienić?
PAN K. GROT: Mimo że Szkoła Podstawowa nr 32 to teraz jedna szkoła, w jej skład weszły
także oddziały gimnazjalne. Przyznam Wam szczerze, że jestem nauczycielem byłego
Gimnazjum nr 15 i ten sentyment do szkoły, którą tworzyliśmy, pozostał. Teraz trzeba się
przestawić. Zarówno nauczyciele szkoły podstawowej, jak i oddziałów gimnazjalnych muszą
zmienić swoje myślenie. Zależałoby mi na tym, abyście Wy – Uczniowie – pomagali nam w tym
i żebyście się starali lepiej nas zrozumieć. Mówię o uczniach szkoły podstawowej, ale myślę
też o uczniach gimnazjum, by rozumieli nauczycieli pracujących do tej pory w szkole
podstawowej. Żebyśmy się nawzajem szanowali. Jeśli takie myślenie uda nam się
wypracować, to będzie lepiej.
ECHO SZKOŁY: Czym się Pan interesuje? Jakie są Pana pasje? Co Pan robi w wolnym czasie?
PAN K. GROT: Jak już wcześniej wspominałem, w dzieciństwie mieszkałem na wsi i pozostało
we mnie zamiłowanie do zwierząt, więc w domu mam psa i króliki, którymi chętnie się
zajmuję. Angażuję też do pomocy moje dzieci. Lubię także popracować w domu, hodować
i pielęgnować warzywa, chętnie ponadto majsterkuję przy samochodzie. Interesuję się
ponadto piłką nożną, a to dzięki mojemu synowi, bo ja z kolei mam zamiłowanie
do koszykówki.
ECHO SZKOŁY: Kto jest dla Pana autorytetem?
PAN K. GROT: Dla mnie autorytetem jest Jan Paweł II, ale również mój dziadek.
ECHO SZKOŁY: Dziękujemy za rozmowę!
PAN K. GROT: Dziękuję!
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STREFA ROZRYWKI
Dwóch chłopców siedzi w kinie. Pierwszy
pyta:
- Podobał ci się film?
- Nie.
- To dlaczego bijesz brawo?
- Bo już się skończył.
- 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
i dyskutuje:
- Mój tata jest najszybszy na świecie!
- A wcale, że nie!
- A wcale, że tak! Jest urzędnikiem.
Pracuje codziennie do piątej, a w domu
jest piętnaście po czwartej.
- Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani
i trzy Zosi. Ile cukierków zostanie
dla ciebie? – pyta nauczycielka.
- Za mało…
Ojciec karci syna:
- Widziałem, jak biłeś kolegę
przed naszym domem! Co to miało
znaczyć?!
- Chciałem, żeby sobie poszedł.
- A nie mogłeś mu tego powiedzieć?
- No coś ty! To by było niegrzeczne!

- Najlepszym prezentem od ciebie
dla mnie będą twoje dobre stopnie.
- Nic z tego, tatusiu, już ci kupiłem
skarpetki…
- A my mamy w domu wszystko! – chwali się
koleżankom mała Ala.
- Skąd wiesz?
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę,
to mama powiedziała, że tylko tego
brakowało.
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.
- 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…
- Tatusiu, ja już nie chcę na te sanki.
Wracajmy do domu.
- Nie gadaj, tylko ciągnij!
Kazio pisze wypracowanie:
- Zapałki to są takie pałeczki, które bardzo
łatwo zapalają się w rękach dzieci,
a bardzo trudno w rękach dorosłych.
- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?
- Widziałyśmy, ale było dziurawe, więc je
wyrzuciliśmy.
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Pani mówi:
- Jasiu, na sprawdzianie ściągałeś
od Marcina.
- Skąd pani to wie?
- Bo się rozpędziłeś i ściągnąłeś też imię
i nazwisko...
Jaś pyta się mamy:
- Na jakiej ulicy mieszkamy?
Mama odpowiada:
- Spytaj się taty.
Jaś pyta się taty:
- Na jakiej ulicy mieszkamy?
Tata odpowiada:
- Spytaj się mamy!
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!
Jaś mówi do kolegi:
- Wiesz, co to jest WC?
- Tak!
- To co to jest?
- Toaleta.
- Źle! To jest wyzwolenie cierpiących.
Dwaj mali chłopcy wpadają
do sklepu:
- Szybko! Nasz tata wszedł
w gniazdo os!
- Chcecie kupić maść?
- Nie! Film do aparatu.
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Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
- 7.
- A ile będziesz miał w następne?
- 9.
- Siadaj, jedynka!
- A niech to… Jedynka w urodziny!
Jaś z babcią idą do kościoła. Ksiądz mówi:
- Za duszę Jana, za duszę Piotra…
Jaś mówi:
- Chodź, babciu, bo nas ten ksiądz
też zadusi.
Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt
z pracą domową i mówi:
- Znów niedostateczny!
- Biedny tata… – odpowiada na to Jaś.
Wpada Jaś do restauracji i woła:
- Podwójne kopytka proszę!
- Z podkowami czy bez? – pyta kelnerka.
Na lekcji przyrody nauczyciel pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują,
gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!
Jaś po niezbyt udanym roku szkolnym
wraca z jego zakończenia. Tata pyta:
- I jak tam, synu, świadectwo?
- Co tam, tato, świadectwo… Abyśmy tylko
zdrowi byli!

Pani pyta się Jasia:
- Jasiu, gdybym powiedziała,
że jestem piękna, to jaki to będzie czas?
Jaś na to:
- Z pewnością przeszły, proszę pani.

Dziewczynka widzi w parku trojaczki.
Po chwili biegnie do mamy, wołając:
- Mamo, mamo, zgadnij,
co widziałam?
Mama:
- Nie wiem.
Dziewczynka na to:
- Bliźniaki i zapasówkę.

- Tato, czy wiesz, który pociąg
ma największe opóźnienie?
- Nie mam pojęcia!
- Ten, który obiecałeś mi na gwiazdkę
w zeszłym roku.

Syn pyta ojca:
- Tato, czy maliny są w czarne kropki
i chodzą?
- Nie, synku, dlaczego pytasz?
- O kurcze, znowu zjadłem biedronkę.
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LUDZIE LISTY PISZĄ…
W dniach 09.10. – 15.10. obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów.
Podczas lekcji języka polskiego szczegółowo omówiliśmy elementy charakterystyczne
dla tej formy wypowiedzi. Poznaliśmy jej historię. Zastanawialiśmy się także
nad przyszłością listów. Był również czas na ćwiczenia praktyczne. Poniżej
przedstawiamy ciekawostki dotyczące pisania listów. Mamy nadzieję, że zachęcimy Was
przez to do przesyłania sobie wiadomości w ten właśnie sposób.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
LIST
Ktoś list dostał. Komuś serce bije.
Idzie czytać pod kwitnące jabłonie.
Czyta. Chwyta się ręką za szyję
i dno traci, i w powietrzu tonie.
To romantyczne spojrzenie na list.
Teraz wszystko jest inne. Obecnie pisanie
listów praktycznie zanikło. Nadeszła epoka
telefonu komórkowego i komputera. Może
za parę lat już tylko Tydzień Pisania Listów
będzie nam przypominał o tradycyjnej
formie komunikacji. Czym jest list?
To pisemna wiadomość wysyłana przez
jedną osobę (nadawcę) do drugiej

(adresata). Tradycyjny list to wiadomość
zapisana
na
kartce
papieru
oraz
zapieczętowana lub wysłana do adresata
w kopercie. Listami, jako
pewnym
zjawiskiem kulturowym, zajmuje się
epistolografia. Jest to dział literatury
obejmujący wszystkie utwory napisane
w formie listów, a także sztuka pisania
listów.
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List jest prawdopodobnie tak stary,
jak stare jest samo pismo. Pisanie listów
rozpowszechnione było już w starożytnym
Egipcie, Chinach i państwie Sumerów.
W późnym średniowieczu w Europie
wraz z rozwojem handlu rozwijała się
korespondencja
handlowa.
Najszerszy
i najbardziej regularny system pocztowy
miały od połowy XIII wieku włoskie
stowarzyszenia handlowe.
W drugiej połowie XV wieku,
w związku z wynalezieniem druku
i upowszechnieniem oświaty, bardzo
wzrosło zapotrzebowanie na przewóz
korespondencji. Powstało więc wiele poczt
prywatnych. System ich rozwijał się przez
XVI wiek, obejmując wreszcie całą Europę
i zatrudniając 20 tysięcy kurierów.
W XVIII wieku szeroki program
budowy dróg w Europie otworzył epokę
szybkich dyliżansów pocztowych. Krótkie
listy można było przesyłać też za pomocą
gołębi. Ptaki te wracają zawsze do swoich
gniazd, nawet jeśli dzieli je od nich wiele
kilometrów. W dawnej Polsce znane były
„wici” (to znaczy witki, laski lub żerdzie),
za pomocą których zwoływano wojowników
i rycerzy na wyprawy wojenne.
Już
pierwsi
Piastowie
mieli
posłańców książęcych na użytek dworu.
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Posłańcy
przemierzali
drogi
pieszo
lub konno. Nim wiadomość dotarła
na miejsce, mijało wiele dni. Gdy szli,
mieli przy sobie specjalne przyrządy – tak
zwane krokomierze. Mierzyły one przebytą
drogę i dzięki temu można było określić
wysokość
zapłaty
za
dostarczoną
wiadomość. Pierwsza regularna linia
pocztowa w Polsce została utworzona
przez króla Zygmunta II Augusta i powstała
w 1558 roku. Wiodła z Krakowa do Wenecji.
Od roku 1808 listy przewożono dyliżansami.
Dyliżans Poczty Polskiej kursował dwa razy
w miesiącu, a podróż trwała około
2 tygodni. Odjazd dyliżansu pocztowego
sygnalizowano trąbką – dzisiaj jest ona
symbolem
Poczty
Polskiej.
Pierwszy
znaczek pocztowy wydano w Anglii 6 maja
1840 roku, a w Polsce 1 stycznia 1860 r.
Do momentu wynalezienia telegrafu,
a później telefonu i Internetu listy były
jedynym sposobem na porozumiewanie się
ludzi na odległość.
Od końca XIX wieku list tracił
na
znaczeniu,
stopniowo
wypierany
przez szybsze i bardziej bezpośrednie
sposoby komunikacji.
Współcześnie najszybsza jest poczta
elektroniczna. Pierwszy e-mail wysłano
w Stanach Zjednoczonych w 1972 roku.
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ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY…
Przed nami nowy rok szkolny 2017/2018! Mamy nadzieję, że jesteście wypoczęci
i pełni zapału do nauki! W wakacje w Naszej Szkole nastąpiły bardzo pozytywne zmiany!
Nowością jest to, że dysponujemy
teraz dwoma budynkami. Budynek A to
dotychczasowy gmach SP 32 (ul. Cieszyńska
393).
Natomiast
budynek
B
to
dotychczasowa siedziba Gimnazjum nr 15
(ul. Cieszyńska 385). W tym pierwszym
uczą się oddziały 1-5, w drugim natomiast –
oddziały 6-7 oraz oddziały gimnazjalne.
Dzięki staraniom Pani Dyrektor Alicji
Procner
w
budynku
A
gruntownie
wyremontowano
szkolną
bibliotekę,
na
korytarzu
wymieniono
poręcze
na bezpieczniejsze i estetyczniejsze, w auli

zamontowano nowe drzwi, odnowiono
podłogę
w
pracowni
komputerowej
i stworzono dodatkową toaletę przy sali
gimnastycznej. Ponadto dostosowano jedną
salę, toalety oraz szatnię do potrzeb
przedszkolaków, których jeden oddział
mieści się w Naszej Szkole. W salach
pojawiły się także nowe, praktyczne kosze
na śmieci z podziałem na frakcję suchą
i mokrą. W budynku B wydzielone zostały
dwie nowe sale lekcyjne. Z pewnością te
zmiany wpłyną pozytywnie na komfort
nauki i pracy.

POWITANIE JESIENI
18 października w auli Naszej Szkoły, jak co roku, odbyła się impreza integracyjna
„Powitanie Jesieni” dla uczniów wszystkich oddziałów pierwszej klasy. W zabawie
pierwszoklasistom towarzyszyły ich wychowawczynie. Obecnością zaszczyciła nas również
Pani Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk.
Nadrzędnym celem imprezy była
dobra zabawa, ale uczestnicy mieli się
również przekonać, że więcej korzyści
przynosi
współpraca
z
rówieśnikami
niż praca w pojedynkę. Każda grupa
stanęła przed wykonaniem specjalnego
zadania, do którego instrukcję dzieci
znalazły
w
tajemniczych
pudełkach
znajdujących się na końcu tropów
wykonanych
z
jesiennych
liści.
Pierwszoklasiści
rozwiązywali
jesienne
zagadki, układali puzzle przedstawiające
różne zwierzęta, dopasowywali dary jesieni
do liści drzew, z których pochodzą
oraz
wybierali
obrazki
pasujące
do jesiennej pogody. Dzieci próbowały też
ustalić właściwy wizerunek Pani Jesieni,
ozdabiając
otrzymane
elementy
jej
postaci. Nie obyło się również bez akcentu
muzycznego
–
piosenka
wykonana
przez
wszystkich
zgromadzonych
zabrzmiała wspaniale.

Zwieńczeniem zabawy było rozdanie
dyplomów oraz nagrodzenie każdego
z
uczestników
jesiennym
medalem.
Imprezę przygotowała i prowadziła Pani
Aurelia Woźniak.

ECHO SZKOŁY

NR 68

KRAINA ŁAMIGŁÓWEK
Znajdź pięć różnic między rysunkami.

Doprowadź jeża do jabłka.

Uzupełnij SUDOKU cyframi od 1 do 9,
aby w każdej linii, każdej kolumnie
i każdym polu 3×3 nie powtórzyła się żadna
z cyfr.

Wstaw w puste miejsca liczby
i znaki działań tak, by uzyskać
równość w każdym rzędzie
i w każdej kolumnie.

Rozwiąż rebus.

Rozwiąż zagadkę.
CHODZI PO PODWÓRKU
I GRZEBIE ŁAPKAMI.
MÓWIĄ O NIEJ PTAK DOMOWY.
NAZWIJCIE JĄ SAMI!
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Znajdź siedem różnic między rysunkami.

Doprowadź biedronkę do listka.

Uzupełnij SUDOKU cyframi od 1 do 9,
aby w każdej linii, każdej kolumnie
i każdym polu 3×3 nie powtórzyła się żadna
z cyfr.

Wstaw w puste miejsca liczby
i znaki działań tak, by uzyskać
równość w każdym rzędzie
i w każdej kolumnie.

Rozwiąż rebus.

Rozwiąż zagadkę.
MIESZKA W LESIE LUB NA ŁĄCE,
POGŁASKAĆ SIĘ NIE DA,
GDY SIĘ BOI, STAWIA KOLCE,
NOCĄ LUBI BIEGAĆ!
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W SKRÓCIE…
4 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018! Na uroczystą akademię przybyli
uczniowie, ich rodzice i nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. W budynku A dzieci z klas
II-V obejrzały ciekawy film złożony w wakacyjnych zdjęć uczniów Naszej Szkoły
oraz prezentację dotyczącą rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szczególnie ciepło zostali
przyjęci nasi pierwszoklasiści, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z edukacją. Złożyli
oni przysięgę i otrzymali pamiątkowe dyplomy. Obejrzeli ponadto prezentację
przedstawiającą najważniejsze informacje o szkole. W budynku B na uczniów czekała część
artystyczna, której narracja przepleciona została pieśniami.
6 października uczniowie oddziałów trzeciej i piątej klasy wzięli udział w Dniu
Otwartym Koszar zorganizowanym przez 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy.
Dzieci mogły wziąć udział w pokazie sprzętu oraz wyposażenia żołnierzy batalionu.
Nie lada atrakcją okazały się różne rodzaje broni prezentowane przez żołnierzy, którzy
bardzo chętnie opowiadali o swoim zawodzie i odpowiadali na pytania dzieci. Największym
zainteresowaniem cieszył się jednak hammer. Sesja zdjęciowa w tym samochodzie wzbudziła
wiele radości i będzie wspaniałą pamiątką po wizycie w koszarach. Goście mogli ponadto
zwiedzić teren jednostki. Dla dzieci przygotowano specjalny tor komandosa w tutejszej hali
sportowej. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na pyszną wojskową grochówkę.
11 października w Naszej Szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Święto to przypadało w tym roku w sobotę. W obu budynkach przygotowane zostały
piękne akademie. W budynku A mogliśmy obejrzeć trzecioklasistów, którzy
recytowali, tańczyli i śpiewali. Całość okraszona została delikatnym dowcipem, były też
momenty nostalgiczne. Uczniów przygotowały Panie: Renata Małysz, Katarzyna Włodek,
Bronisława Byrdy, Łucja Dendys, Agnieszka Maks, Aurelia Woźniak oraz Aleksandra Jasińska.
Z kolei w budynku B uczniowie pod kierunkiem Pani Katarzyny Kanik-Dendys oraz Pani Elżbiety
Tomany przygotowali inscenizację będącą metaforą szkolnego życia, prezentującą
nauczyciela jako przewodnika i mistrza. Usłyszeliśmy wiersz Czesława Miłosza pt. „Nadzieja”
oraz utwór Zbigniewa Herberta pt. „Dom”. Całość dopełniły trzy rockowe utwory w wykonaniu
zespołu pod opieką Pana Piotra Kuziemki.
13 października uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w Święcie Drzewa. Jego 15. już
edycję zorganizował Klub Gaja. Na terenach Nadleśnictwa Bielsko – wraz
z przedstawicielami Urzędu Miasta Bielska-Białej i Stowarzyszenia „Region Beskidy”
– posadziliśmy kolejne buki. Uczyliśmy się, dlaczego drzewa są tak ważne. Wydarzeniu
towarzyszył happening „Walka smoka ze smogiem” oraz liczne gry i zabawy dla młodzieży.
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