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Oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym roku
szkolnym numer naszego czasopisma „Echo Szkoły”.
Tym
razem
tematem
przewodnim
wydania
uczyniliśmy Dzień Patrona Naszej Szkoły, czyli Jana
III Sobieskiego. 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. Pamiętajcie jednak,
by spędzić ten czas przede wszystkim bezpiecznie!
Do zobaczenia za dwa miesiące!
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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 2017/2018.
Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów
szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego został Franciszek Ślusarczyk z klasy 7b!
Ucznia do konkursu przygotowała Pani Jolanta Olejak-Bogaczyk. Ponadto Franek jest finalistą
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Do konkursu ucznia przygotowała
Pani Monika Korowaj.
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 bieżącym roku kolejna reforma edukacji połączyła gimnazjum z naszą
szkołą. Podczas uroczystości obecny był Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult.
Wygraliśmy 100 tys. zł na realizację projektu pn. „Centrum Edukacji Przyrodniczej
w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej” w ramach tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego 2018 w Bielsku-Białej. Składamy serdeczne podziękowania za wszystkie
oddane głosy, a było ich aż 564!
8 marca 2018 roku w Naszej Szkole zorganizowana została uroczystość
dla przyszłorocznych pierwszoklasistów, podczas której można było dokładniej poznać
działalność SP 32. Można było obejrzeć interesującą część artystyczną, podczas której swoje
talenty zaprezentowali uczniowie. Rodzice wraz z dziećmi mogli udać się do sal lekcyjnych,
w których czekały na nich liczne niespodzianki. Nauczyciele przygotowali dla nich symulacje
różnych lekcji. Poza tym była to świetna okazja do zaprezentowania bazy szkoły oraz jej
wyposażenia.
21 marca 2018 roku w auli budynku A Naszej Szkoły po raz kolejny odbył się pokaz
talentów zorganizowany w dwóch turach (dla młodszych i dla starszych uczniów) w ramach
Dnia Promocji Talentów. Przypomnijmy, że osiem lat temu SP 32 – 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.
13 kwietnia już po raz trzeci 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 podróżniczy.
Nasi lekkoatleci trzecią drużyną w województwie! 23 maja w Częstochowie odbył się
finał województwa śląskiego w drużynowych zawodach lekkoatletycznych rozgrywany
w ramach Igrzysk Młodzieży. Z wielką radością informujemy, że nasi uczniowie zakończyli
zmagania na bardzo wysokim trzecim miejscu, co jest największym sportowym sukcesem
Naszej Szkoły w ostatnich latach.
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O NASZYM PATRONIE
21 maja w Naszej Szkole zorganizowany został Dzień Patrona. Towarzyszył mu
szereg atrakcji przygotowanych przez nauczycieli historii.
Z tej okazji już w marcu i kwietniu
przeprowadzone zostały szkolne konkursy:
Konkurs wiedzy „Jan III Sobieski i jego
czasy” podzielony został na dwie kategorie:
uczniów II i III klas gimnazjalnych oraz
uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej.
Uczniowie klas III, IV i V szkoły
podstawowej brali udział w konkursie
plastycznym.
W
ramach
konkursu
plastycznego należało wykonać pracę
na jeden z trzech tematów: Bitwa
pod Chocimiem, Odsiecz wiedeńska oraz
Pałac w Wilanowie. Poniżej przedstawiamy
zwycięzców
wymienionych
konkursów:
KLASY II-III ODDZIAŁY GIMNAZJALNE:
I MIEJSCE - Przemysław Śpiewak (3GC),
II MIEJSCE - Martyna Salenga (2GA),
III MIEJSCE - Oliwia Ciecierska (3GB). KLASY
VI-VII: I MIEJSCE - Julia Wilk (6c), II MIEJSCE
- Justyna Reiss (7d), III MIEJSCE - Jakub
Janasik (6a). KLASY III-V: I MIEJSCE - Julia
Then (5b), II MIEJSCE - Kinga Kasińska (5a),
III MIEJSCE - Karina Zdrowak (5a). W ETAPIE
KLAS III-V WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI: Kamila
Nykiel (4e), Martyna Mazur (4e), Paweł Wilk
(4e), Angelika Śpiewak (5b), Nikola
Stryczek (5d). Serdecznie gratulujemy
laureatom oraz wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursach. Uczniowie nagrodzeni
zostali dyplomami, książkami i innymi
nagrodami rzeczowymi. W dniu obchodów
Dnia Patrona odbył się także konkurs,
w ramach którego uczniowie odszukiwali
odpowiedzi na pytania na planszach
informacyjnych umieszczonych na terenie
szkoły. Odpowiedzi wrzucali do specjalnych
skrzynek.
Spośród
prawidłowych
odpowiedzi wylosowani zostali uczniowie,
którzy
otrzymali
nagrody
rzeczowe.
Na terenie szkoły zostały wystawione prace
plastyczne wykonane przez uczniów.
W ramach lekcji języka polskiego uczniowie
klas gimnazjalnych pisali dyktando, którego
treść dotyczyła życia Jana III Sobieskiego.
W dniu 21 maja w auli szkolnej budynku B

odbyło się uroczyste spotkanie uczniów
wszystkich klas w celu poznania sylwetki
patrona Naszej Szkoły – króla Jana
III Sobieskiego. Wysłuchaliśmy marszu
triumfalnego
Sobieskiego.
Następnie
w ramach programu „Wielcy Polacy”
uczniowie klas II i III gimnazjum
przedstawili swym kolegom, kim był,
jak przebiegało życie, nauka, kariera
wojskowa i polityczna Jana Sobieskiego.
Uczniowie mogli ujrzeć, jakimi cechami –
wartymi naśladowania – charakteryzował
się nasz patron. Mieli także możliwość
zrozumieć, dlaczego Jan III Sobieski został
wybrany patronem Szkoły Podstawowej
nr 32. Pokaz przygotowali uczniowie:
Barbara
Konior,
Marcelina
Suława,
Aleksandra
Wencel,
Szymon
Babik.
Po występie zostały wręczone nagrody
dla uczniów wyróżnionych w szkolnych
konkursach zorganizowanych z okazji Dnia
Patrona Szkoły. Zakończenie spotkania
uatrakcyjnił występ szkolnego zespołu
wokalnego kierowanego przez Pana Piotra
Kuziemkę.
Akademię
oraz
konkursy
przygotowali i przeprowadzili nauczyciele
historii: Pani Lucyna Peterko i Pan
Sławomir Porębski.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Lena Gądkowska
GÓRAL

Anna Bartosiewicz
WIOSNA W BESKIDACH

Siedzi góral, rąbie drewno,
drewno rąbie na opał
i siekierę trzyma ledwo,
bo przed chwilą dołek kopał.

W Beskidach jest piękna wiosna.
To pora dla wszystkich radosna.

Kopał dół, by drzewo sadzić,
żona mu zaczęła radzić:
„Drogi mężu, przestań rąbać,
chodźże wreszcie się wykąpać!”.
Góral musi dbać o siebie,
by nie wylądować w niebie!

Kwiaty pięknie rozkwitają,
ptaszki wokół nam śpiewają.
Słońce coraz dłużej świeci,
bawią się wesoło dzieci.
Budzą się ze snu zwierzęta,
wykluwają się pisklęta.
My za zimą nie tęsknimy,
bo wiosnę od niej wolimy!

BEZPIECZNE WAKACJE!
Wakacje to czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych
przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę
na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre
wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato
bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.
1. Rower, wrotki, piłka.
Pamiętaj, jezdnia to nie jest plac zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność! Należy
korzystać ze ścieżek rowerowych! Nie pożyczaj roweru nieznajomym! Zakładaj kask rowerowy
na głowę! Podczas przechodzenia przez jezdnię korzystaj z przejść dla pieszych! Graj w piłkę
daleko od ulicy!
2. Nad wodą.
Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych do kąpieli! Nigdy nie skacz
do wody w miejscach, w których nie znasz dna! Słuchaj poleceń ratownika! Kąp się
w miejscach dozwolonych tylko pod opieką rodziców! W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj
kąpieli innym! Dbaj o czystość plaży! Przestrzegaj regulaminu kąpieliska!
3. W górach.
Zawsze idź wyznaczoną wcześniej trasą! Słuchaj się opiekuna! Nie zbaczaj ze szlaku!
Nie wyruszaj w góry podczas burzy!
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ABC DOBREGO WYCHOWANIA
Zakończyliśmy tegoroczne działania w ramach programu „ABC Dobrego
Wychowania”. W maju odbyły się ostatnie spotkania z uczniami, podczas których
poruszone zostały kolejne tematy z zakresu savoir-vivre’u.
14 maja w szkolnej auli klasy I-III
uczestniczyły w ostatnim w tym roku
szkolnym spotkaniu z cyklu ABC Dobrego
Wychowania. Jego celem była odpowiedź
na pytanie „Czy dobre maniery zabieramy
ze sobą na wakacje?”. Uczniowie klasy 3f
pod
opieką
Pani
Agnieszki
Maks
zaprezentowali
scenki
o
tematyce
związanej z savoir-vivre'em na wakacjach.
Uczestnicy spotkania wykazali się bardzo
dużą wiedzą na temat tego, jak właściwie
i kulturalnie zachować się np. na plaży,
w muzeum czy w parku narodowym.
Odpowiedź na postawione pytanie brzmiała
oczywiście TAK. Zwieńczeniem spotkania
było tak jak w roku ubiegłym nagrodzenie
uczniów, którzy byli najbardziej aktywni
podczas całego cyklu spotkań. Uczniowie
klas I-III kolejny raz swoją wiedzą i postawą
udowodnili, że dobre maniery nie są im
obce i śmiało mogą być wzorem
do naśladowania dla swoich rówieśników.
Spotkanie stanowiło realizację kolejnego
punktu
Programu
WychowawczoProfilaktycznego Szkoły.
W dniu 16 maja 2018 r. w auli
szkolnej budynku B odbyło się czwarte
w tym roku szkolnym spotkanie w ramach
programu
ABC
Dobrego
Wychowania
dla klas VI-VII. Tym razem poświęcone ono

było dobrym manierom na wakacjach
oraz
podstawowym
zasadom
bezpieczeństwa
i
przybrało
formę
warsztatów – uczniowie sami spisali kodeks
dobrych
zachowań
oraz
zasad
bezpieczeństwa, które obowiązują nas
w podróży, w hotelu, w górach, na biwaku
czy w lesie. Potem wszystkie wypracowane
reguły
zostały
omówione,
następnie
zostaną one umieszczone w salach
lekcyjnych
poszczególnych
oddziałów,
aby tuż przed wakacjami ponownie je sobie
przypomnieć.
Spotkanie
przygotowała
i
poprowadziła
Pani
Bogumiła
Szczerbowska.
Z kolei 23 maja w auli budynku A
Naszej Szkoły odbyło się ostatnie już w tym
roku szkolnym spotkanie w ramach
programu „ABC Dobrego Wychowania”. Tym
razem poświęcone ono było dobrym
manierom na wakacjach. Uczniowie klasy
4c i 4d pod opieką Pani Elżbiety Tomany
przygotowali kilka scenek obrazujących
odpowiednie zachowanie w podróży,
na plaży czy za granicą. Wszystko
okraszone zostało sporą dawką humoru,
bo – jak wiadomo – najskuteczniejsza nauka
to
ta
przez
zabawę.
Pamiętajmy
o odpowiednim zachowaniu także latem!
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VIII PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
ANGLOJĘZYCZNYCH
24 maja 2018 roku w Naszej Szkole odbył się VIII Przegląd Teatrzyków
Anglojęzycznych „WAPIENICA 2018”. Impreza ta od lat gromadzi młodych ludzi z bielskich
i okolicznych szkół w szczególny sposób zainteresowanych z jednej strony – aktorstwem,
a z drugiej – komunikacją w języku angielskim.
Co roku wiosną 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. Pomysł tego
ciekawego przedsięwzięcia zrodził się
w wyniku długoletniej pracy nauczycielki
języka angielskiego – Pani Bogumiły
Szczerbowskiej – zatrudnionej w SP 32
i przygotowującej co roku przedstawienia
w języku angielskim. – Pomyślałam,
że dobrze byłoby zobaczyć, porównać
i nauczyć się czegoś nowego, konfrontując
swoją pracę z doświadczeniami innych
anglistów mających taką samą pasję –
przyznaje nauczycielka.
W tej edycji wystąpiły trzy grupy
teatralne. Szkoła Podstawowa nr 23
pod
opieką
Pani
Gabrieli
Nachyły
zaprezentowała
przedstawienie
pt.
„Socks”. Z kolei uczniowie SP 32 byli
reprezentowani przez dwa zespoły. Jeden
z nich, przygotowany przez Panią Bogumiłę

Szczerbowską, wystawił spektakl pt. „Anne
from Green Gables”. Natomiast uczniowie
oddziałów gimnazjalnych pod kierunkiem
Pani Agnieszki Krywult oraz Pani Doroty
Wojdyły-Kondrackiej
przedstawili
widowisko pt. „Peter Pan”. 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
oraz Pan Wicedyrektor Krzysztof Grot.
Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych jest
jedną z wielu cyklicznych imprez, które już
na stałe wpisały się w tradycje Szkoły
Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej.
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KONCERTOWO…
7 czerwca w auli budynku B Naszej Szkoły miało miejsce wyjątkowe wydarzenie –
koncert pt. „Tajemnice instrumentów muzycznych – klarnety i saksofony” przygotowany
przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele
oraz kierownictwo Naszej Szkoły.
Na scenie wystąpili przed nami: Pan
Łukasz Iskrzycki (klarnety), Pan Tomasz
Gmyrek (saksofony) oraz Pani Małgorzata
Surowiak-Then
(fortepian).
Koncert
poprowadziła
Pani
Urszula
Mizia.
Wydarzenie
zorganizowane
zostało
w ramach projektu edukacyjno-muzycznego
pt. „MUZYKA DLA WSZYSTKICH – KONCERTY
W SZKOŁACH WIEJSKICH I DLA WYBRANYCH
ŚRODOWISK NA WSI I W MIEŚCIE”, który
dofinansowany został ze środków Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego
w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA.
Artyści wykonali popularne i mniej
znane utwory instrumentalne, prezentując
urok instrumentów dętych. Widzowie

z wielką atencją słuchali wykonywanych
utworów,
z
podziwem
patrzyli
na
niesamowite
umiejętności
doświadczonych muzyków i z wielkim
zainteresowaniem
zerkali
w
stronę
niezwykłych
instrumentów.
Dzieci
z ogromną ochotą korzystały z nadarzającej
się okazji obcowania z wielką sztuką
i wspólnego muzykowania. Na koniec
najmłodsi uczestnicy spotkania wręczyli
artystom samodzielnie wykonane karty
okolicznościowe będące wyrazem głębokiej
wdzięczności. Pani Dyrektor Alicja Procner
podziękowała artystom za wspaniały
występ i stworzenie możliwości obcowania
z prawdziwą sztuką.

DZIEŃ WAPIENICY
W sobotę (9 czerwca) po raz kolejny odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia
Wapienicy. Impreza ta organizowana jest przez Radę Osiedla Wapienica przy udziale
koalicjantów, którymi są placówki kulturalno-oświatowe działające w naszej okolicy.
Uczniowie
SP
32
czynnie
uczestniczyli w imprezie i przygotowali
piękne występy artystyczne. Na scenie
„śpiewająco” zaprezentowali się starsi
koledzy z kółka wokalnego prowadzonego
przez Panią Iwonę Nowak oraz zespół
„1 p.m.” pod kierunkiem Pana Piotra
Kuziemki. Wielki aplauz wzbudziły też
występy dziewcząt z kółka tanecznego,
które
zaprezentowały
pięć
układów
tanecznych
utrzymanych
w
różnych
klimatach. Widzowie za sprawą „Tańca
kibica” wspólnie z dziewczynkami poczuli
klimat
zbliżającego
się
mundialu,
przeżywali piękną i tajemniczą prezentację
walca wiedeńskiego, dali się również

ponieść gorącym latynoskim rytmom.
Uczennice
zaprezentowały
się
w barwnych strojach uszytych specjalnie
na tę okazję przez Panią Aleksandrę
Jasińską, która była także twórczynią
układów choreograficznych do tego pokazu.
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STREFA ROZRYWKI
- Twoje wypracowanie jest niezłe - mówi
nauczycielka do małego Kowalskiego ale jest identyczne jak wypracowanie
twojego kolegi z ławki. Wiesz,
co to znaczy?
- Że jego wypracowanie też jest niezłe…?
Jaś spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta
go:
- Dlaczego się spóźniłeś?!
Chłopiec odpowiada:
- Proszę pani, myłem zęby, to już się
więcej nie powtórzy!
Nauczycielka w szkole pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz, co mamy z gąski?
- Smalec.
- Dobrze, Jasiu, ale co jeszcze?
- Smalec.
- Dobrze, powiedz mi, co masz
w poduszce?
- Dziurę.
- A co jest w tej dziurze?
- Pierze.
- No to co mamy z gąski?
- Smalec.
Na zakończenie roku szkolnego dyrektor
zwraca się do uczniów:
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia
i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada beztrosko
młodzież.
Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt
z wypracowaniem domowym i mówi:
- Same błędy! Znów niedostateczny!
Jaś mruczy pod nosem:
- Biedny tato...
Na lekcji.
- Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona jest
twoja kurtka?
- Z wełny.
- Znakomicie. Powiedz więc teraz, jakiemu
zwierzęciu zawdzięczasz swoją kurtkę?
- Tacie.

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł
brudny do szkoły i pani go za karę wysłała
do domu!
- I co, pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna...
- Jasiu, taki brudny nie pójdziesz do szkoły!
- Dobrze, mamusiu, nie pójdę!
Nauczycielka:
- Kazałam wam zrobić przez weekend dwa
dobre uczynki. Jasiu, opowiedz nam
o swoich czynach.
Jaś na to:
- W sobotę pojechałem do babci i babcia
bardzo się ucieszyła. A w niedzielę
wyjechałem od babci i babcia jeszcze
bardziej się ucieszyła!
Nauczycielka w szkole do Jasia:
- Jasiu, utwórz formę liczby mnogiej
rzeczownika „dziecko”.
- Bliźnięta!
W szkole pani pyta Jasia:
- Z czego słyną Chiny?
- Nie wiem!
- A skąd masz herbatę?
- Ze sklepu!
Na lekcji przyrody nauczyciel mówi
do uczniów:
- Małpa przez tydzień zjada tyle bananów,
ile sama waży.
Jaś na to:
- A skąd ona wie, ile waży?
Jaś wraca ze szkoły i mówi:
- Mamo, mamo, umiem liczyć do 10!
- Tak? No to policz - mówi mama.
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - powiedział
Jasiu.
- A 1? - zagadnęła mama.
- W dzienniczku – mówi chłopiec.
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- Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te
same błędy, co twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela
od języka polskiego...

Nauczycielka pyta się Kasi:
- Kasiu, dlaczego twoje wypracowanie jest
bezbłędne?
- Bo akurat wtedy taty nie było w domu.

Na przystanku autobusowym kobieta widzi
małego chłopczyka strasznie umorusanego.
- Chłopcze, czy ty nie masz chusteczki?
- Mam, ale obcym babom nie pożyczam!

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała:
- Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
- Kuba leży w domu, ma grypę.

- Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej
nauczycielce?
Na to Jaś:
- No wiesz, mamo, w wakacje?!

Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo
nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani!

Koniec roku szkolnego. Jaś wraca
do domu po uroczystości rozdania
świadectw i mówi ojcu biznesmenowi:
- Tato, mam wiadomość, która cię ucieszy!
Szkoła przedłużyła ze mną kontrakt
na szóstą klasę!

Wnuczek chce usiąść babci na kolana.
- Nie, nie, bo mnie nóżki bolą - mówi
babcia.
- Dlaczego? - pyta wnuczek.
- A bo ja z dworca przyszłam na nogach.
- Oj, kłamiesz babciu. Tata mówi, że cię
diabli przynieśli.

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi
ojciec do Jasia. - Na pewno wiesz, że dwa
razy dwa to cztery, a ile to będzie sześć
razy siedem?
- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz
dla siebie łatwiejsze przykłady?
Na lekcji geografii:
- Większą połowę Ziemi zajmują wody.
- Tyle razy mówiłam, że nie ma większej
i mniejszej połowy, ale jak zwykle większa
połowa klasy wtedy nie uważała!
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe:
- Otwórzcie zeszyty. Aniu, kiedy ty
odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego tej pracy domowej
nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc
mu wnikliwie w oczy:
- Zawsze, gdy jest klasówka, to ciebie
nie ma. Tym razem babcia znowu chora,
tak?
- Tak, proszę pani. My też zaczynamy
podejrzewać, że babcia po prostu
symuluje…

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.
Lekcja języka polskiego. Pani pyta:
- Kaziu, kiedy używamy wielkich liter?
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.
- Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny
do przygotowania się do krótkiej przerwy.
Woźny przybiega do dyrektora z krzykiem:
- Panie dyrektorze, w naszej bibliotece są
złodzieje!
- Tak? A co czytają? - pyta dyrektor.
- Tato, co to jest urlop?
- Urlop, synku, to kilkanaście dni
w roku, kiedy przestaje się robić to,
co każe szef, a zaczyna robić to, co każe
żona.
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NASZE SUKCESY 2017/2018!
~ 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, Kacper Wojciuch – finalista. Opiekun:
p. Jolanta Olejak-Bogaczyk, p. Teresa Lewandowska.
~ 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 – finalista. Opiekun: p. Monika Korowaj.
~ XXV edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Chrześcijańskie korzenie literatury
polskiej” w ramach XXXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (organizator – Klub Inteligencji
Katolickiej w Bielsku-Białej): Maksymilian Dziedzic - I miejsce, Antoni Słonka – wyróżnienie
w kategorii uczniów klas II-IV, Wiktoria Hutyra – I miejsce w kategorii uczniów klas V-VII.
Opiekun: p. Anna Bykowska, p. Grzegorz Wójtowicz.
~ Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich (organizator – Szkoła Podstawowa nr 3
im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej): Paulina Bieniek – II miejsce, Dominik Tomczak –
wyróżnienie. Opiekun: p. Agnieszka Maks, p. Bronisława Byrdy.
~ Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Brzechwolandia. Podróż z Janem Brzechwą”
(organizator – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży Protalent i Pałac
Młodzieży w Katowicach pod patronatem Narodowego Centrum Kultury): Laura Gnatowsky –
wyróżnienie specjalne. Opiekun: p. Renata Małysz.
~ Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018” (organizator - Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod patronatem Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu): Aleksandra Kapała – wynik bardzo
dobry, Michał Wochnik – wynik bardzo dobry, Zofia Mysłowska – wyróżnienie, Malwina
Pawlusiak – wyróżnienie, Julia Antolak – wyróżnienie, Lena Fitowska – wyróżnienie, Zofia
Stekla – wyróżnienie, Maja Forma – wyróżnienie, Wiktoria Jurek – wyróżnienie, Maksymilian
Matejko – wyróżnienie, Martyna Mazur – wyróżnienie, Julia Ślusarczyk – wyróżnienie,
Justyna Taratuta – wyróżnienie, Amelia Kwaśniewska –wyróżnienie, Magdalena Kapała –
wyróżnienie, Filip Filipczak – wyróżnienie, Hubert Tyrna – wyróżnienie, Franciszek
Ślusarczyk – wyróżnienie, Bartosz Budzyn – wyróżnienie, Tymoteusz Danisiewicz –
wyróżnienie, Krystian Pisarek –wyróżnienie, Jakub Stokłosiński – wyróżnienie, Szymon
Babik – wyróżnienie, Piotr Owczorz – wyróżnienie. Opiekun: p. Jolanta Telec, p. Małgorzata
Różewicz-Dubiel, p. Bronisława Byrdy, p. Łucja Dendys, p. Aurelia Woźniak, p. Agnieszka
Maks, p. Bożena Hubert, p. Monika Korowaj, p. Katarzyna Gut, p. Edyta Zaczek.
~ XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” (organizator – Akademia
Młodych Odkrywców w Krakowie): Szymon Ślusarczyk – Nagroda Główna, Franciszek
Ślusarczyk – Nagroda Główna, Julia Ślusarczyk – Nagroda, Aleksandra Kapała - Wyróżnienie,
Jacek Dymek – Wyróżnienie, Bartosz Budzyn – Wyróżnienie. Opiekun: p. Marcelin Makowski,
p. Urszula Ficoń, p. Jolanta Telec.
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~ Internetowy quiz wiedzy o zwierzęcych bohaterach literackich w ramach projektu „Książka
i zwierzę – nie tylko na papierze” (organizator – Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej): Lena
Gądkowska – I miejsce. Opiekun: p. Renata Pysz.
~ Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Dziedzictwo Kulturowe Regionu – Konkurs Wiedzy
o Bielsku-Białej” (organizator – Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej): Franciszek
Ślusarczyk – VI miejsce (laureat). Opiekun: p. Lucyna Peterko.
~ Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kompozytorach Polskich: H. M. Góreckim,
K. Szymanowskim, F. Nowowiejskim w ramach XXII 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 – II miejsce, Julia
Ślusarczyk – III miejsce, Małgorzata Grzanka – wyróżnienie. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ XI Przegląd Piosenki Ulubionej „Moja Nutka” (organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Bielsku-Białej): zespół wokalny w składzie: Paulina Kuś, Jakub Hornik, Simona Wójcik,
Oliwia Witczak, Julia Nowy, Wiktoria Hutyra – I miejscew kategorii „zespoły” (10-13 lat),
Wiktoria Hutyra – I miejsce w kategorii „soliści – piosenka patriotyczna” (14-15 lat), zespół
„1 p.m.” – I miejsce w kategorii „zespoły” (14-15 lat), Barbara Konior – I miejsce w kategorii
„soliści” (14-15 lat), zespół wokalny w składzie: Paulina Kuś, Jakub Hornik, Simona Wójcik,
Oliwia Witczak, Julia Nowy, Wiktoria Hutyra – I miejsce za najlepszy występ przeglądu
przyznane przez jury młodzieżowe. Opiekun: p. Iwona Nowak, p. Piotr Kuziemka.
~ XVII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kamienica 2018” (organizator – Dom Kultury
w Kamienicy oraz Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Bielsku-Białej): Paulina Kuś
i Jakub Hornik – I miejsce w kategorii „duet”. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ XII Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „KEN 2018” (organizator - Szkolne Koło Ligi
Morskiej i Rzecznej przy IV LO im. KEN w Bielsku-Białej oraz Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
w Bielsku-Białej): Wiktoria Hutyra - wyróżnienie w kategorii solistów, grupa w składzie:
Paulina Kuś, Jakub Hornik, Aleksandra Maciuk, Simona Wójcik, Julia Nowy, Wiktoria Hutyra,
Oliwia Witczak, Bartosz Budzyn - III miejsce w kategorii zespołów. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ III Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej (organizator – Szkoła Podstawowa nr 28
w Bielsku-Białej): Julia Nowy – wyróżnienie w kategorii solistów. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ XX Międzyszkolny Festiwal Piosenki „O złotą nutkę” (organizator – Szkoła Podstawowa nr 37
w Bielsku-Białej): reprezentacja w składzie: Paulina Kuś, Jakub Hornik, Julia Nowy, Simona
Wójcik, Wiktoria Hutyra, Oliwia Witczak – I miejsce w kategorii zespołów, Wiktoria Hutyra –
Grand Prix. Opiekun: p. Iwona Nowak.
~ Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Śląskie bez smogu – zadbajmy razem o czyste powietrze”
(organizator – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej
oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej): Iryna Labiak - I miejsce, Maja
Urbaniec – wyróżnienie. Opiekun: p. Magdalena Hanus, p. Sabina Bysko.
~ Integracyjny
Międzyszkolny
Konkurs
Plastyczny
pt.
„Kartka
urodzinowa
dla kolegi/koleżanki” (organizator - Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej): Paulina Żydek – I miejsce, Olga Zając – II miejsce, Zuzanna Pawlusiak –
III miejsce. Opiekun: p. Sabina Bysko.
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~ XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” (organizator – Gminny
Ośrodek Kultury w Świnnej): - Julia Nowy – I miejsce (poezja), Anna Bartosiewicz –
II miejsce (poezja), Olga Zając – II miejsce (poezja), Nikola Recman – III miejsce (poezja),
Natan Szczepara – III miejsce (poezja), Natalia Jurek – III miejsce (poezja), Lena Gądkowska –
wyróżnienie (poezja), Stanisław Zwięczak – wyróżnienie (poezja), Emilia Surdy –
III miejsce (fotografia), Witold Wójcik – III miejsce (fotografia), Emilia Surdy –
wyróżnienie (prezentacja multimedialna) – opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz; - Kinga Czyż –
Nagroda Dyrektora GOK w Świnnej, Maja Gruszka – wyróżnienie (rysunek) – opiekun:
p. Małgorzata Józefowicz;- Michał Smyczyński – II miejsce (rysunek), Lena Kubiak –
wyróżnienie (makieta) – opiekun: p. Iwona Golec; - Maja Forma – III miejsce (makieta),
Aleksandra Goryl – wyróżnienie (wyklejanka) – opiekun: p. Bronisława Byrdy; - Emilia
Smyczyńska – I miejsce (rysunek) – opiekun: p. Beata Dudek; - Magdalena Grzesiowska –
II miejsce (rysunek) – opiekun: p. Mariola Plaza-Panewka: - Karina Zdrowak –
III miejsce (formy przestrzenne) – opiekun: p. Iwona Nowak; - Katarzyna Halama –
II miejsce (wyklejanka) – opiekun: p. Aleksandra Jasińska; - Amelia Rączka –
III miejsce (wyklejanka) – opiekun: p. Magdalena Hanus; - Dorota Szczotka –
wyróżnienie (makieta) – opiekun: p. Małgorzata Różewicz-Dubiel; - Julia Ślusarczyk –
I miejsce (prezentacja multimedialna) – opiekun: p. Joanna Krehut; - Franciszek Ślusarczyk –
I miejsce (prezentacja multimedialna) – opiekun: p. Ewa Szering.
~ VI Konkurs Fotograficzny „Woda – temat rzeka: jezioro, potok, rzeka, wodospad, staw,
deszcz, a może zwykła kałuża? Różne oblicza wody w wapienickim krajobrazie” (organizator –
Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy i Nadleśnictwo Bielsko): Lena Gądkowska – GRAND
PRIX „e-FOTO”, w kategorii wiekowej 13-18 lat: Franciszek Ślusarczyk – I miejsce, Izabela
Kruczek – II miejsce, w kategorii wiekowej do 12 lat: Witold Wójcik – I miejsce, Maria
Anczakowska – II miejsce, Karina Zdrowak – III miejsce, Amelia Kopiczko – wyróżnienie,
Anna Bartosiewicz – wyróżnienie, Robert Panek – wyróżnienie, Szymon Juraszek –
wyróżnienie, Sebastian Gawroński – wyróżnienie. Opiekun: p. Grzegorz Wójtowicz.
~ XXI edycja Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”
2017/2018 (organizator – Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo
Katechetyczne „Jonasz” ze Skoczowa): Julia Ślusarczyk – II miejsce, Franciszek Ślusarczyk –
II miejsce. Opiekun: ks. Krzysztof Kuliński, p. Łukasz Gibała.
~ Halowe Mistrzostwa Śląska Dzieci Starszych i Młodszych w Lekkiej Atletyce (organizator –
Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach): Julia Wilk - II miejsce w pchnięciu kulą.
Opiekun: p. Bartłomiej Żuk.
~ Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne Dziewcząt i Chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży
(organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej): reprezentacja chłopców w składzie:
Kamil Bochenek, Krzysztof Siuda, Marek Barcik, Tobiasz Madej, Piotr Owczorz, Krystian
Kiszczak, Krystian Didyk, Szymon Chojnacki, Igor Jaske, Fabian Biegun, Kamil Kuśmierczyk,
Miłosz Turała, Olivier Stefanów i Grzegorz Alankiewicz – I miejsce i awans do półfinału
wojewódzkiego, drużyna dziewcząt w składzie: Julia Basiura, Oliwia Rzyman, Małgorzata
Dzirba, Emilia Kasińska, Amaliia Lykhotvoryk, Wiktoria Tereszczak, Karolina Matuła, Julia
Skotnicka, Kinga Zarzecka, Wiktoria Przybyła, Klaudia Marekwica, Angelika Forma, Weronika
Barańska, Julia Dyrduł – IV miejsce. Opiekun: p. Jakub Chojnacki, p. Bartłomiej Żuk.
~ 26. Bieg Fiata (organizator – Miasto Bielsko-Biała oraz Agencja Sportu i Reklamy Andrzej
Filipiak): Szymon Chojnacki – I miejsce w biegu na 3000 m dla młodzieży. Opiekun: p. Jakub
Chojnacki.
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~ Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne Chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży (organizator –
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej): reprezentacja chłopców w składzie: Kamil
Bochenek, Krzysztof Siuda, Marek Barcik, Tobiasz Madej, Piotr Owczorz, Krystian Kiszczak,
Krystian Didyk, Szymon Chojnacki, Igor Jaske, Fabian Biegun, Kamil Kuśmierczyk, Miłosz
Turała, Olivier Stefanów i Grzegorz Alankiewicz – I miejsce oraz awans do finału
wojewódzkiego. Opiekun: p. Jakub Chojnacki i p. Bartłomiej Żuk.
~ Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne Chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży (organizator –
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej): reprezentacja chłopców w składzie: Kamil
Bochenek, Krzysztof Siuda, Marek Barcik, Tobiasz Madej, Piotr Owczorz, Krystian Kiszczak,
Krystian Didyk, Szymon Chojnacki, Igor Jaske, Mateusz Głodzik, Kamil Kuśmierczyk, Miłosz
Turała, Olivier Stefanów i Grzegorz Alankiewicz – III miejsce w klasyfikacji generalnej,
Krystian Didyk - II miejsce w skoku w dal, Kamil Bochenek, Piotr Owczorz, Krystian Kiszczak
i Krystian Didyk – III miejsce w biegu sztafetowym 4x100 m. Opiekun: p. Bartłomiej Żuk
i p. Jakub Chojnacki.
~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej - rozgrywki o Mistrzostwo Miasta w piłce ręcznej dziewcząt
z rocznika 2002-2004 (organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej): drużyna
w składzie: Wiktoria Tereszczak, Klaudia Ziomek, Angelika Forma, Małgorzata Dzirba, Kinga
Machner, Julia Skotnicka, Klaudia Marekwica, Kinga Zarzecka, Julia Basiura, Amaliia
Lykhotvoryk, Wiktoria Przybyła, Natalia Talaga i Julia Dyrduł – I miejsce. Opiekun:
p. Bartłomiej Żuk.
~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej - rozgrywki o Mistrzostwo Miasta w piłce ręcznej chłopców
z rocznika 2002-2004 (organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej): drużyna
w składzie: Krzysztof Siuda, Kamil Bochenek, Patryk Wanat, Tobiasz Madej, Marek Barcik,
Nikodem Witosz, Damian Pawlik, Jakub Stokłosiński, Igor Jaske, Krystian Kiszczak, Krystian
Didyk, Krystian Czekierda, Oliwier Skrudlik, Marcin Grzesiowski, Fabian Biegun – III miejsce.
Opiekun: p. Bartłomiej Żuk.
~ Igrzyska Młodzieży Szkolnej (organizator – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej):
reprezentacja chłopców w składzie: Tobiasz Madej, Piotr Owczorz, Krystian Kiszczak, Kamil
Kuśmierczyk, Szymon Chojnacki i Fabian Biegun – I miejsce w sztafetowych biegach
przełajowych, reprezentacja dziewcząt w składzie: Wiktoria Tereszczak, Julia Basiura, Oliwia
Rzyman, Amalia Lykhotvoryk, Julia Skotnicka i Kinga Zarzecka – III miejsce w sztafetowych
biegach przełajowych, reprezentacja dziewcząt w składzie: Zuzanna Pawlusiak, Julia Wilk,
Dominika Bojda, Maja Dendewicz, Zofia Ochodek i Marta Krzak – IV miejsce w sztafetowych
biegach przełajowych. Opiekun: p. Bartłomiej Żuk, p. Jakub Chojnacki, p. Anna Wojtyczka.
~ XXIV edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 28 września 2017 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Zofia Ochodek – III miejsce w biegu
na 300 m, Wiktoria Rzeszowska – III miejsce w rzucie piłeczką palantową. Opiekun: p. Dorota
Rybińska, p. Bartłomiej Żuk.
~ XXIV edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 12 października 2017 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Maja Dendewicz – I miejsce w rzucie
piłeczką palantową, Zuzanna Pawlusiak – III miejsce w biegu na 300 m, Oskar Banasik –
III miejsce w biegu na 60 m. Opiekun: p. Dorota Rybińska, p. Bartłomiej Żuk.
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~ XXIV edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 12 kwietnia 2018 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Wiktoria Rzeszowska – I miejsce
w rzucie piłeczką palantową. Opiekun: p. Dorota Rybińska, p. Bartłomiej Żuk.
~ XXIV edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 26 kwietnia 2018 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Wiktoria Rzeszowska – I miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Igor Grzesiowski – II miejsce w biegu na 300 m
oraz III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Jakub Kijowski – III miejsce w skoku w dal.
Opiekun: p. Bartłomiej Żuk.
~ XXIV edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 10 maja 2018 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Wiktoria Rzeszowska – I miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Zofia Ochodek – III miejsce w skoku wzwyż, Maja Dendewicz –
III miejsce w biegu na 60 m, Igor Grzesiowski – II miejsce w biegu na 300 m. Opiekun:
p. Bartłomiej Żuk.
~ XXIV edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 17 maja 2018 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Wiktoria Rzeszowska – I miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Igor Grzesiowski – II miejsce w biegu na 300 m, III miejsce
w rzucie piłeczką palantową, Jakub Dyczka – II miejsce w biegu na 1000 m. Opiekun:
p. Bartłomiej Żuk.
~ XXIV edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 24 maja 2018 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Maja Dendewicz – II miejsce w biegu
na 60 m i III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Wiktoria Rzeszowska – II miejsce w rzucie
piłeczką palantową, Igor Grzesiowski – II miejsce w biegu na 300 m, Jakub Dyczka –
III miejsce w biegu na 1000 m. Opiekun: p. Bartłomiej Żuk.
~ XXIV edycja zawodów „Czwartki lekkoatletyczne – 7 czerwca 2018 r.” (organizator –
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy): Maja Dendewicz – II miejsce w biegu
na 60 m i III miejsce w rzucie piłeczką palantową, Wiktoria Rzeszowska – II miejsce w rzucie
piłeczką palantową. Opiekun: p. Bartłomiej Żuk.

POMNIKI PRZYRODY
Uczniowie uczęszczający na zajęcia
kółka chemicznego udali się na wyprawę
w
poszukiwaniu
pomników
przyrody
w okolicach Naszej Szkoły. Kilka z nich
znaleźli w lesie niedaleko stadionu. Były to
drzewa wyróżniające się od pozostałych
znacznie większym obwodem (około 3-4
metrów). Pomniki przyrody to obiekty
występujące w przyrodzie – ożywione
lub nieożywione – będące szczególnie
cennymi
ze
względów
kulturowych,
naukowych czy też zabytkowych. Mogą być
nimi głazy, krzewy, drzewa lub skupisko

drzew. Wyróżniane są spośród
za pomocą specjalnych tabliczek.

innych
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KRAINA ŁAMIGŁÓWEK
Znajdź pięć różnic między rysunkami.

Doprowadź Anię do plecaka.

Uzupełnij SUDOKU cyframi od 1 do 9, aby w każdej Wykreśl wyrazy, które związane są
linii, każdej kolumnie i każdym polu 3×3 tematycznie ze szkołą.
nie powtórzyła się żadna z cyfr.

Rozwiąż rebus.

Rozwiąż zagadkę.

W KUBECZKU CZY NA PATYKU
WSZYSCY JE LUBIMY.
MIŁO LATEM NA JĘZYKU
POCZUĆ MAŁĄ PORCJĘ ZIMY.
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W SKRÓCIE…
Delegacja uczniów Naszej Szkoły wraz z opiekunem – Panią Lucyną Peterko – wzięła
udział w miejskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uroczystości
rozpoczęły sie o godz.10.00 na Placu Ratuszowym okolicznościowymi wystąpieniami
oraz defiladą Kompanii Honorowej 18. Batalionu Powietrznodesantowego Wojska Polskiego
i złożeniem kwiatów przy pomniku Konfederatów Barskich. Około godz. 10.30 odbył się
przemarsz Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, przedstawicieli
władz wojewódzkich i miejskich, Młodzieżowej Rady Miasta, Bielskiej Orkiestry Dętej
Formacji Wojskowej, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, Harcerzy ZHP i ZHR
oraz stowarzyszeń i szkół ulicami miasta do Katedry p.w. św. Mikołaja. Tam, o godz. 11.00,
odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.
22 maja klasa 5b uczestniczyła w „Festiwalu Ekodzieło dla zwierząt” zorganizowanym
przez Klub Gaja w BWA. Podczas warsztatów uczniowie zbudowali profesjonalne
schronienie dla jeży, które zostanie umieszczone w naszym szkolnym ogrodzie,
a także wykonali torby z samodzielnie zaprojektowanym motywem jeża.
Dzisiaj w Naszej Szkole uroczyście obchodzono Dzień Dziecka. Święto to już drugi rok
z rzędu przybrało prawdziwie bajkowy charakter. Dla uczniów klas 1-5 oraz
dla oddziału Przedszkola nr 41 nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz uczniowie
przygotowali spektakl pt. „Smerfy”. Pełna humoru opowieść zaskoczyła wszystkich.
Nie codziennie przecież można zobaczyć osoby mijane na szkolnym korytarzu, prowadzące
lekcje – tym razem w bajkowym przebraniu. Widzowie odwdzięczyli się artystom ogromnymi
brawami i salwami śmiechu. Po przedstawieniu Pani Dyrektor Alicja Procner podziękowała
aktorom i złożyła życzenia wszystkim dzieciom z okazji ich święta. Podczas spektaklu obecni
byli także: Pani Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk oraz Pan Wicedyrektor Krzysztof Grot.
Wszystkie dzieci otrzymały tego dnia słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.
Organizatorem uroczystości była Pani Bronisława Byrdy.
30 maja 2018 roku w Naszej Szkole – w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę – odbyła się żywa lekcja historii. Pod hasłem „Oni
walczyli za Ojczyznę” w auli budynku B wystąpiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej
„Beskidy”, która opowiedziała o historii Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich VII Okręgu
Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame „Bartka”. Prelekcja
historyczna urozmaicona była pokazem filmów, umundurowania i broni. Spotkanie z GRH
Beskidy zorganizowała Pani Lucyna Peterko oraz Pan Sławomir Porębski.
„ECHO SZKOŁY” redagują dla Was:
Jakub Janasik, Konrad Mikołajczyk, Szymon Nowak, Tymon
Olejarz, Bartłomiej Pietrzykowski, Martyna Rajda, Maria
Szcześniak, Dawid Sznajdrowicz, Hubert Tyrna, Maciej
Ząbkowski
Opieka pedagogiczna:
p. Grzegorz Wójtowicz

