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 Oddajemy w Wasze ręce drugi w tym roku szkolnym numer 
naszego czasopisma „Echo Szkoły”.  Tematem przewodnim 
aktualnego wydania gazety uczyniliśmy Dzień Piżamy, który w 
Naszej Szkole obchodzony był 5 listopada. Większość uczniów 
założyła tego dnia swoje piżamy, kapcie i szlafroki. Do zabawy 
włączyli się także niektórzy nauczyciele. Przez to na szkolnym 
korytarzu zrobiło się kolorowo i radośniej! Dzięki temu można 

było również uniknąć pytania na ocenę.  

Ponadto publikujemy wiele sprawozdań z imprez i uroczystości 

szkolnych. Oprócz tego – spora dawka rozrywki, ale też 

informacje, dzięki którym wzbogacicie swoją wiedzę i 

rozwiniecie własne zainteresowania. Na naszych łamach 

znajdziecie także kolejną porcję wierszy autorstwa uczniów. 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego 

dwumiesięcznika!  
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OLIMPIADA SZKOLNA – PIERW-

SZE WYNIKI! 

Najlepsze wyniki w konkurencji DESKA 

uzyskali: 

1. Krzysztof Zając (5d): 11 min 8 s 

2. Laura Dyczek (5d): 10 min 59 s 

3. Konrad Tlałka (5d): 5 min 10 s 

Najlepsze wyniki w konkurencji SKOK W 

DAL Z MIEJSCA uzyskali: 

1. Konrad Tlałka (5d): 186 cm 

2. Krzysztof Zając (5d): 182 cm 

3. Monika Nowak (5d): 181 cm 

Najlepsze wyniki w konkurencji HULA-

HOOP uzyskali: 

1. Katarzyna Halama (5d): 45 min 

2. Alicja Kudrys (5d): 44 min 

Najlepszy wynik w konkurencji POMPKI 

uzyskał: 

Kacper Kukla (7c): 40 pompek  

 

NASI UCZNIOWIE – LAUREATAMI 
MIĘDZYSZ-
KOLNEGO 
K O N K U R -

SU! 

 

O g ł o s z o n o 

wyniki Mię-

dzyszkolnego 

Konkursu Pla-

s t y c z n e g o 

„Widok z mo-

jego okna – 

moje góry” 

zorganizowa-

nego przez 

Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej 

w Bielsku-Białej. I miejsce w kategorii klas 

pierwszych zajął w nim Oskar Rzeźniczak 

(1b), natomiast III miejsce – Maria Szarska 

(1c). Wśród uczniów klas drugich Katarzyna 

Chmielewska (2a) zajęła II miejsce. Uczniów 

klas czwartych reprezentowała w konkursie 

Karolina Siręga (4d), która zajęła III miejsce. 

Wyróżniono także pracę Alicji Telec (4a). 

Ponadto jury postanowiło zakwalifikować na 

wystawę pokonkursową prace Pauliny Miler 

(1c) oraz Szymona Milera (3a). Na uroczy-

stym rozdaniu nagród w siedzibie Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej dyplomy i nagrody przed-

stawicielom laureatów wręczył Wiceprezy-

dent miasta Bielska-Białej Pan Piotra Kucia. 

Uczniów do konkursu przygotowała Pani Sa-

bina Bysko, Pani Urszula Ficoń, Pani Iwona 

Nowak, Pani Łucja Dendys oraz Pani Beata 

Dudek. Serdecznie gratulujemy!  
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AWANS DO II ETAPU WOJE-
W Ó D Z K I C H  K O N K U R S Ó W 

PRZEDMIOTOWYCH  

W październiku w Naszej Szkole przepro-
wadzony został I etap Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych dla uczniów szkół 
podstawowych województwa śląskiego 
(organizator – Śląski Kurator Oświaty). Mi-
ło nam zakomunikować, że do II etapu 

awansowali: 

- z matematyki: Karolina Kisiała, Martyna 
Mazur i Julia Ślusarczyk (opiekun: Pani Bo-

żena Hubert); 

- z języka angielskiego: Karyna Pishchenko 

(opiekun: Pani Joanna Włodarczyk-Pilch); 

- z geografii: Julia Ślusarczyk i Robert Zera 

(opiekun: Pan Marcelin Makowski); 

- z chemii: Julia Ślusarczyk (opiekun: Pani 

Dorota Kaczmarczyk-Robak); 

- z fizyki: Julia Ślusarczyk (opiekun: Pan Je-

rzy Kosek); 

- z historii: Oliwia Byś i Martyna Mazur 

(opiekun: Pan Sławomir Porębski). 

Kolejny etap konkursu już w listopadzie. 

Mocno trzymamy kciuki za powodzenie! 

 

IV MIEJSCE NASZYCH PŁYWA-

KÓW 

Na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 
36 w Bielsku-Białej odbyły się sztafetowe 
zawody pływackie dziewcząt i chłopców w 
ramach Miejskich Igrzysk Dzieci. Uczniowie 
Naszej Szkoły dzielnie walczyli, choć rywa-
lizowali z najlepszymi szkołami w tej dyscy-
plinie. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy 
zajęli IV miejsce. Organizatorem zawodów 

był Sport Szkolny Bielsko-Biała. 

Skład reprezentacji (dziewczynki): Krystyna 
Kubyszek, Nadia Sachmerda, Magdalena 
Grzesiowska, Laura Dyczek, Kinga Pałucha, 
Lena Orkisz, Paulina Kubyszek, Julia Kę-

droń. 

Skład reprezentacji (chłopcy): Robert Ste-
kla, Jakub Brandys, Kacper Brandys, Mate-

usz Dymny, Mikołaj Hanzlik, Jakub Bojdys, 

Aleksander Bartków, Radosław Kędroń. 

Opiekunowie: Pani Aldona Słonka i Pani 

Anna Wojtyczka. 

 

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O 

HISTORII BIELSKA I BIAŁEJ 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Historii Bielska 

i Białej odbył się w dniu 29 listopada br. 

Uczniowie odpowiadali na pytania testowe 

dotyczące dziejów obu miast tworzących 

od 70 lat nasze miasto Bielsko-Białą. Duży 

poziom trudności nie okazał barierą dla 

najlepszych. Zwyciężczynią została Martyna 

Mazur z klasy 8e, która uzyskała 21 punk-

tów na 26 możliwych do zdobycia. Drugie 

miejsce z wynikiem 19 punktów zajęła Na-

talia Burzec z klasy 7d. Na trzecim miejscu 

uplasował się Nikodem Byrski z klasy 8e z 

wynikiem 15 punktów. Wszystkim uczest-

nikom bardzo dziękujemy i gratulujemy 

szerokiej wiedzy o historii naszego regionu 

i miasta. Zwycięzcy otrzymali nagrody rze-

czowe oraz oceny z historii. Wszystkim 

uczestnikom wręczono upominki. Organi-

zatorem konkursu był Pan Sławomir Po-

rębski. 



DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  
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25 listopada to Dzień Pluszowego Misia. Nie jest to przypadkowa data – właśnie tego dnia przy-
pada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak aż tak długiej tradycji, gdyż 
celebrujemy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny. 
Z tej okazji klasy pierwsze postanowiły również 
przyłączyć się do świętowania. Każdy najmłodszy 
uczeń Naszej Szkoły mógł przynieść na zajęcia swo-
jego ulubionego pluszaka. Spotkanie rozpoczęło 
przedstawienie pochodzenia pluszowego misia, po-
nieważ to zabawka – symbol z niezwykle barwną hi-
storią. Potem na dzieci czekało wiele niespodzianek i 
mnóstwo „misiowych” zagadek. Pojawiło się mate-
matyczne kodowanie, którego celem było odszuka-
nie najszybszej drogi do miodku, czyli ulubionego 
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MIEJSKIE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 2021 r. w Bielsku-Białej odbyły się obchody 103. rocznicy Odzyskania Nie-

podległości. W Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego odbyła się msza święta w intencji 

Ojczyzny. Następnie jej uczestnicy przeszli na Cmentarz Wojska Polskiego przy ul. Sape-

rów, gdzie miał miejsce Apel Poległych. W uroczystościach uczestniczyła reprezentacja 

Naszej Szkoły pod opieką Pani Joanny Krehut, Pani Agnieszki Krywult oraz Pani Anny Są-

dej. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

10 listopada w Naszej Szkole uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, które 

przypada 11 listopada. W budynku A akademia przygotowana została przez klasę 5c pod opieką 

Pani Anny Reglińskiej-Suchy, w budynku B natomiast – przez klasę 6a i 7b pod opieką Pani Barbary 

Jurkiewicz oraz Pani Agnieszki Krywult. Przedstawienia zostały zarejestrowane, a następnie wyemi-

towane w salach lekcyjnych. O symbolicznej godzinie 11.11 wszyscy włączyliśmy się w akcję Mini-

sterstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” (#SzkołaDoHymnu), która polegała na odśpiewaniu 

czterech zwrotek hymnu narodowego. Ponadto Pani Lucyna Peterko oraz Pan Sławomir Porębski 
przygotowali wystawę plakatów o tematyce związanej ze 103. rocznicą odzyskania niepodległości 

przez Polskę, a także konkurs wiedzy historycznej dotyczący Narodowego Święta Niepodległości. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy podkreśliliśmy rangę tego wydarzenia, zakładając odświętny 

strój. 

https://www.facebook.com/hashtag/szko%C5%82adohymnu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfhXKNfvpqsytcUxR0c2oLvvVU8QCwnHHbuh3ygevp-GII4-f5mQVifbJJUp9tZAyl4wMwnyclMTZU7Pu6H8xANDZZGK1P6LoSqtdBcfSyBeeyxC5p1brzF2hV8wyHlC-VdQMprDjKEztizH6P5bdX&__tn__=*NK-R


DZIEŃ PIŻAMY—WIELKIM SUKCESEM 
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5 listopada - Dzień Piżamy – inicjatywa Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Barbary Be-

ruś-Kluki – okazał się wielkim sukcesem! Większość uczniów założyła tego dnia swoje piżamy, 

kapcie i szlafroki. Do zabawy włączyli się także niektórzy nauczyciele. Przez to na szkolnym kory-

tarzu zrobiło się kolorowo i radośniej! Dzięki temu można było również uniknąć pytania na oce-

nę.  

Czekamy na realizację kolejnych tak ciekawych pomysłów Samorządu Uczniowskiego! 
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ABC DOBREGO WYCHOWANIA! 
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Za nami warsztaty z cyklu "ABC Dobrego Wychowania". W tym roku szkolnym tematyka spo-

tkań związana jest z kulturalnym i bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Warsztaty przeprowa-

dzone w klasach młodszych miały przede wszystkim na celu ukazanie dobrych stron Internetu, 

ale nie zapomnieliśmy także o tych złych i niebezpiecznych. Najmłodsi, rozwiązując różne zadania, 

przekonali się, że nie zawsze ten piękny internetowy świat jest dla nas bezpieczny. Poznali możli-

wości radzenia sobie w niebezpiecznych i niezrozumiałych sytuacjach, na które napotykają, korzy-

stając z Internetu. Przekonali się, że bezpieczeństwo każdego z nich zależy od rozmów, zaufania i 

opieki Rodziców. W trakcie warsztatów uczniowie dowiedzieli się także, czym jest NETYKIETA, 

czyli zbiór zasad kulturalnego korzystania z Internetu. Było to pierwsze z trzech spotkań przewi-

dzianych na ten rok szkolny. Warsztaty "ABC Dobrego Wychowania" przygotowała Pani Marce-

lina Piechota. 
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AKCJA „BILET POWROTNY DO BIBLIOTEKI”  

Dobiegła końca akcja czytelnicza pt. „Bilet powrotny do biblioteki” przeznaczona dla uczniów 

klas 2, 3 i 4. Trwała ona przez cały październik, który jest Międzynarodowym Miesiącem 

Bibliotek Szkolnych. Celem akcji było zachęcenie najmłodszych czytelników do częstszego 

odwiedzania biblioteki. Każdy zainteresowany uczeń otrzymał specjalny bilet z ikonkami 

ilustrującymi różne kategorie książek. Podczas zwracania przez dziecko przeczytanej lektury 

bibliotekarz „kasował” odpowiednie pole biletu. Zabawę ukończyło 30 wytrwale czytających 

dzieci! Wszystkie warunki akcji (przeczytanie 10 książek) spełniło 7 uczniów. Należą do nich: 

Zofia Romik (2a), Jan Falędysz (2c), Sandra Adamczyk (3a), Paulina Kubyszek (3a), Kacper 

Brandys (3b), Miron Hordziejewicz (3b) i 

Lena Nowak (3d). Na uczniów, którzy 

pomyślnie ukończyli zabawę, czekają 

nagrody! Gratulujemy wszystkim 

dzieciom. Pomysł zabawy zaczerpnięto z 

czasopisma „Biblioteka w szkole”. Jego 

realizacją w Naszej Szkole zajęła się Pani 

Renata Pysz. 

MIASTA I REGIONY WŁOCH 

16 listopada 2021 r. w holu głównym budynku B Naszej Szkoły zorganizowana została prezenta-

cja miast i regionów Włoch. Uczniowie klas siódmych i ósmych uczący się języka włoskiego 

przybliżyli nam kulturę Włoch, opowiadając o wybranych miastach i regionach tego kraju. Swoje 

prezentacje oparli na samodzielnie wykonanych plakatach, które zostały wyeksponowane na spe-

cjalnie przygotowanej wystawie. Po prezentacjach został przeprowadzony quiz wiedzy o Wło-

szech. Spotkanie przygotowane przez Panią Beatę Matyjaszek-Śnieżek, przedstawiające nam pięk-

no i różnorodność kraju leżącego na Półwyspie Apenińskim, zostało zorganizowane również w 

celu upamiętnienia ważnego wydarzenia sprzed 160 lat, jakim było Zjednoczenie Włoch. W pre-

zentacji uczestniczyli również Pani Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk oraz Pan Wicedyrek-

tor Grzegorz Wójtowicz. Dziękujemy wszystkim uczniom za wkład artystyczny w wykonanie 

plakatu oraz przekazanie swojej wiedzy o danym zakątku Italii. 
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OLIMPIADA SZKOLNA - NAJLEPSZE WYNIKI! 

Prezentujemy najlepsze wyniki w klasach młodszych z dotychczas przeprowadzonej rywalizacji w ra-
mach programu „Olimpiada Szkolna”. Wyniki będą uaktualniane na bieżąco. Rywalizacja trwa! Zachę-

camy do ruchu. Powodzenia! 

Strzały do bramki: 

1. Szymon Klus (2c): 11 goli 

Kamil Płonka (3d): 11 goli 

2. Arsenii Lobodenko (3c): 10 goli 

Patryk Nowak (3c): 10 goli 

Aleksandra Płonka (3b): 10 goli 

3. Oskar Czuba (3c): 9 goli 

Nikodem Kupczak (3c): 9 goli 

Amelia Lis (3b): 9 goli 

Skoki przez skakankę: 

1. Lena Nowak (3d): 110 

2. Małgorzata Lorek (3b): 104 

3. Miron Hordziejewicz (3b): 91 

Bieg wahadłowy: 

1. Amelia Lis (3b): 6,90 s 

2. Wojtek Ptak (3b): 6,94 s 

3. Patryk Nowak (3c): 7,12 s 

Bieg 40 m: 

1. Wojtek Ptak (3b): 11,05 s 

2. Małgorzata Lorek (3b): 11,14 s 

3. Kornelia Świątkiewicz (3b): 11,30 s 

Rzuty do celu: 

1. Kornelia Świątkiewicz (3b): 6 

Kamil Płonka (3d): 6 

2. Nikola Kubala (3b): 5 

Lena Nowak (3d): 5 

3. Aleksandra Płonka (3b): 4 

Amelia Lis (3b): 4 

Miron Hordziejewicz (3b): 4 

Mateusz Habdas (3d): 4 

Skok zawrotny przez ławeczkę: 

1. Małgorzata Lorek (3b): 3,80 s 

2. Hubert Kobiela (3a): 4,00 s 
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3. Nikola Kubala (3b): 4,02 s 

Skok w dal z miejsca: 

1. Oskar Czuba (3c): 1,76 m 

2. Wojciech Ptak (3b): 1,65 m 

3. Mikołaj Demianów (3a): 

1,63 m 



WARSZTATY CERAMICZNE W ZSS 
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17 listopada 2021 r. klasa 4a pod opieką swojej wycho-

wawczyni – Pani Teresy Lewandowskiej – wzięła udział 

w warsztatach ceramicznych na zaproszenie Uczniów i 

Nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gał-

czyńskiego w Bielsku-Białej. Uczniowie według wskazó-

wek starszych Kolegów i Opiekunów z zaprzyjaźnionej 

Szkoły wykonali z gliny postacie aniołów. Następnie 

ozdobili swoje prace specjalnymi farbami do malowania 

tego materiału. Po wypaleniu figurki będą wspaniałymi 

ozdobami domowych choinek lub świątecznymi pre-

zentami. Serdecznie dziękujemy Zespół Szkół Specjal-

nych Bielsko-Biała za kolejne piękne spotkanie oraz 

możliwość udziału w warsztatach! 

LAS DLA NAS! MY DLA LASU! 

W dniach 3-19.11.2021 r. w Naszej Szkole prezentowana była wystawa edukacyjna „Las dla nas. 

My dla lasu”, która pokazywała, co daje nam las i jak możemy czerpać z jego bogactwa. Uświa-

damiała ogrom różnorodności biologicznej naszych lasów oraz wszystkich jego funkcji. Dodat-

kowo uczniowie klas starszych uczestniczyli w warsztatach o lesie. W czasie zajęć dowiedzieli 

się, co należy zabrać na wycieczkę w to miejsce, jakie tam czyhają na nich zagrożenia i jak się 

przed nimi uchronić. Uczyli się oznaczać drzewa na podstawie rodzajów liści oraz rozpoznawać 

zwierzęta po śladach ich bytności. Była to przygoda z lasem, która pozwoliła zrozumieć, jak silny 

jest wpływ człowieka na otaczającą nas przyrodę. Wystawę i warsztaty przeprowadzono we 

współpracy z Nadleśnictwem Bielsko. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Do-

rota Kaczmarczyk-Robak. 
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NASZE PASJE – AMELIA KWAŚNIEWSKA 

Prezentujemy kolejną odsłonę cyklu „Nasze pasje”. Tym razem przedstawiamy hobby Amelii 

Kwaśniewskiej – uczennicy klasy 8d, która jeździ na łyżwach. Amelia uprawia ten sport już od 8 

lat, zaczęła w wieku 6 lat. Podstaw uczyła ją babcia, która była genialna w tym, co robiła. Jeśli 

chodzi o różne figury, tempo jazdy i efektywność, jest samoukiem. W jeździe figurowej na łyż-

wach trzeba być bardzo skoordynowanym, giętkim i przede wszystkim nieustraszonym. Amelia 

doświadczyła już wielu wypadków, których skutki były nieprzyjemne, zaczynając od siniaków, a 

na poważniejszych stłuczeniach kończąc. Pomimo wielu przeciwności, nie poddaje się i zamierza 

wciąż pokonywać swoje bariery. Brawo! 
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NASZE PASJE – KAROLINA KISIAŁA 

Wiemy, że wielką sympatią darzycie cykl „Nasze pasje”, dlatego tuż przez Bożym Naro-

dzeniem prezentujemy jego kolejny odcinek. Tym razem przedstawiamy zainteresowania 

uczennicy klasy 8d – Karoliny Kisiały. Jej pasją jest gotowanie. Uwielbia piec różnorodne 

torty i ciasta, mieszać w daniach i z nimi eksperymentować. Dziewczynka chce, żeby z 

niepasujących do siebie składników wyszło coś spójnego. Gdy była mała, często pomagała 

mamie i babci w kuchni. Zawsze uważnie słuchała krytyki i starała się następnym razem 

poprawić błędy. W ciągu ostatnich lat zrobiła samodzielnie wiele tortów, ciast i innych 

dań. Niektóre z nich można obejrzeć na załączonej fotografii. Mamy nadzieję, że będą 

one inspiracją przed nadchodzącymi świętami! 

WYBRALIŚMY NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ 

ŚWIĄTECZNĄ! 
Prezentujemy wyniki konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną zorganizowanego przez 

Szkolne Koło Wolontariatu: 

I miejsce – Natan Keswoń (7F) 

II miejsce – Jordan Machalica (8C), Maksymilian Jasiński (1C), Zofia Pięta (6A) 

III miejsce – Angelika Dec (7F), Aurelia Kuryłowicz (1B) 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

„Zima” 

Dzieci mówią śmiało, 

Kiedy za oknem biało, 

Chodzą na sanki, 

Lepią bałwanki, 

Śnieżkami się rzucają, 

Na sankach zjeżdżają. 

 

Aby wiersz napisać ten, 

Weź głęboki wdech, 

By zostawić coś po sobie, 

Skup się dziś na słowie, 

Pamiętaj, baw się śmiało, 

Kiedy czasu jest już mało, 

Poświęcaj czas rodzinie,  

Zanim zima minie. 

 

MARTYNA MAZUR, 8e 

 

 

Śnieg nam sypie za oknami 

Kręci się wokół nas 

A Wigilia tuż przed nami 

I na Święta przyszedł czas. 

 

Pierwsza gwiazdka już na 

górze 

A na dole jest jej blask 

Stół nakryty czeka już 

By posilić wszystkich nas. 

 

MICHAŁ WOCHNIK, 8e 
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„Kto to taki?” 

Śnieg już napadał 

Asfalt się oblodził 

On już nadchodzi 

Prezentów w tym roku obrodzi. 

Kto to taki? 

Kto to taki? 

Czy już wiecie? 

To Mikołaj! 

Da wam rózgę 

Albo zabawkową furę. 

Może lalkę, może misia, 

Nikt z ekscytacji nie zaśnie dzisiaj. 

 

MILENA MAJKA, 8e 

NASZA TWÓRCZOŚĆ 

Z nieba śnieg leci 

Mikołaj już pędzi 

Cieszą się wszystkie dzieci. 

Święta to magiczny czas 

Mnóstwo potraw zje każdy z nas. 

Sylwestrowa zabawa trwa 

Na odliczanie przyszedł czas. 

 

Kiedy zabawy minie pora  

Styczeń nas zawoła 

Ferie zjadą jak sanki 

Powrócą szkolne poranki. 

 

KAMILA NYKIEL, 8e 
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Jak co roku listopad i grudzień to w na-
szej świetlicy bardzo pracowite miesiące, 
wypełnione wieloma ciekawymi wydarze-
niami. Listopad zaczął się uroczyście od 
przygotowań do obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości. Uczniowie po-
znali historię tego święta, wykonali na-
wiązujące do niego prace plastyczne. 
Wzięli także udział w uroczystym odśpie-
waniu hymnu w ramach akcji „Szkoła do 
hymnu”. Późna jesień dostarczyła nam 
wielu inspiracji do wykonania prac do-
skonalących różne techniki plastyczne, 
czego efektem były zmieniające się syste-
matycznie wystawy na naszej gazetce 
oraz prace wykonane na konkurs 
„Liściaki”. Zwyciężyła w nim Zosia Ro-
mik (2a), a wyróżnienie otrzymali: Mate-
usz Borys (2c) oraz Andrzej Droździk 
(2c). Listopadowy Dzień Postaci z Bajek 
to w naszej świetlicy czas, w którym 
dzieci z zapałem prezentują i dzielą się 
wiedzą na temat ulubionych bajkowych 
postaci. W tym roku ulubionymi bohate-
rami były zdecydowanie główne postacie 
licznych, chętnie oglądanych telewizyj-
nych kreskówek, co można zaobserwo-
wać w galerii złożonej z prac powstałych 
właśnie tego dnia. W listopadzie jak co 
roku obchodziliśmy Dzień Życzliwości, 
promując postawę szacunku, zrozumie-
nia, serdeczności i bezinteresownej po-
mocy. Takie cechy dzieci wymieniały tak-
że jako pożądane do sprawowania opieki 
nad swoimi zwierzętami. Mówiliśmy o 
nich, przygotowując wychowanków do 
świetlicowego konkursu plastycznego 
„Wspaniałe chwile z moim pupilem”. Je-
go laureatami zostali uczniowie klasy 1a: 
I miejcse – Julia Brzeźny i Wiktor Tyrna, 
II miejsce – Julia Urbaniak i Wiktoria Du-
dek, III miejsce – Stanisław Staszkiewicz i 
Wojciech Jarosiński. Tradycyjnie końcem 
listopada obchodziliśmy w świetlicy an-
drzejki. Dzieci poznały tradycje i zwycza-

CO SŁYCHAĆ W ŚWIETLICY? LISTOPAD I GRU-

DZIEŃ 2021 

je związane z 
tym dniem 
oraz wzięły 
udział w zaba-
wie pełnej 
wróżb, kon-
kursów i ta-
necznych ani-

macji. 

Grudzień to 

miesiąc wyjąt-

kowy, który 

upływa nam 

zawsze w at-

m o s f e r z e 

przygotowań 

do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W 

tym roku dzieci z klas pierwszych uczęszczające 

do świetlicy nagrały dla uczniów klas I-III kolędy. 

Efekty ich pracy przedstawia filmik zamieszczony 

na stronie internetowej szkoły. W grudniu dzieci 

z klas drugich zakończyły zajęcia w ramach pro-

jektu „Mali detektywi”, w trakcie którego pozna-

wały tajniki matematyki, przyrody i informatyki. 

Dzieci z klasy 1a realizowały projekt „Wspólnie 

wygrajmy wrażliwość” pod patronatem Rzeczni-

ka Praw Dziecka oraz Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu. Celem projektu było kształtowanie za-

chowań prospołecznych dzieci poprzez uwrażli-

wianie na los innych ludzi, rozwijanie tolerancji, 

otwartości oraz postrzegania osób z zespołem 

Downa. Dla 4,5-letniej Kasi z zespołem Downa 

uczniowie przygotowali niespodziankę w postaci 

własnoręcznie wykonanych kartek z życzeniami, 

filmiku z kolędami oraz zestawu upominków. Od 

początku grudnia na naszych gazetkach rozgości-

ły się wizerunki Mikołaja, aniołków, różnorodne 

choinki, renifery i inne świąteczne symbole. To 

efekty wielu działań plastycznych naszych wycho-

wanków, którzy realizują się twórczo, wykorzy-

stując wiedzę o różnych technikach plastycznych 

nabytą podczas zajęć. W grudniowym konkursie 
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plastycznym pt. „Najpiękniejsza 

choinka” laureatami zostali: Le-

na Dudek (I miejsce), Iga Woj-

danowska (II miejsce) oraz 

Kacper Zuziak (III miejsce). 

L a u r e a c i  o t r z y m a l i 

„świąteczne” nagrody rzeczo-

we. 

Nasi wychowankowie odnieśli 

także sukcesy w Międzyszkol-

nych Konkursach Plastycznych! 10 listopada nagrodę za zdobycie I miejsca w konkursie 

„Widok z mojego okna” zorganizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 ode-

brał Oskar Rzeźniczak. W grudniu ogłoszono także wyniki konkursu „W świecie wier-

szy Jana Brzechwy”, który został zorganizowany przez SP 23 w Bielsku-Białej. Jego lau-

reatami zostali: Lena Dudek (II miejsce) oraz Oskar Rzeźniczak (III miejsce). Rozstrzy-

gnięto także konkurs ogłoszony przez Dom Kultury w Wapienicy „Ekobombka”. W 

gronie nagrodzonych w grupie wiekowej 6-8 lat znaleźli się Zosia Romik (I miejsce) 

oraz Lena Dudek (II miejsce). Lena i Oskar, laureaci wymienionych konkursów, wyko-

nali swoje prace pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach w szkolnej świetlicy. Serdecz-

nie gratulujemy naszym wychowankom odniesionych sukcesów! Wszystkim Dzieciom i 

ich Rodzicom życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia i dobrego nowego roku! 
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Strefa rozrywki 



Przepisy 
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KOLEJNI SZKOLNI GLOBTROTERZY 

 

Już za chwileczkę, już za momencik zakończenie naszej wielkiej podróżniczej przygody!!! Grono 

Szkolnych Globtroterów znów się powiększyło, co niezmiernie nas cieszy! Zobaczcie, jak uczestnicy 

projektu bawili się w ostatnich tygodniach. 
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NOWE MONITORY INTERAKTYWNE! 

Nie dość, że Nasza Szkoła dysponuje już 26 tabli-

cami multimedialnymi z rzutnikiem, to w mijają-

cym tygodniu w salach: 41, 45 i 47 budynku A 

zainstalowane zostały trzy ogromne monitory 

interaktywne. Zostały one dotowane w ramach 

projektu „Aktywna Tablica 2021”, do którego 

przystąpiła Nasza Szkoła! To rządowy program, 

którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktu-

ry oraz kompetencji (tak uczniów, jak i nauczy-

cieli) z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Mówiąc prościej, to dofinanso-

wanie na modernizację szkół i innych stanowisk nauczycielskich pod kątem nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych. 
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KRAINA ŁAMIGŁÓWEK 



W skrócie 
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KOMUNIKAT - WJAZD NA TEREN 

SZKOŁY 

Informujemy, że nowy parking przy ul. Ja-

worzańskiej został oddany do użytku i po-

zostaje do Państwa dyspozycji. W związku 

z tym – w odpowiedzi na Państwa liczne 

prośby, a przede wszystkim w trosce o 

bezpieczeństwo uczniów – od 8 listopada 

2021 r. parking na terenie szkoły zostanie 

wyłączony z użytkowania, o czym będzie 

informować znak B-1 (zakaz ruchu). Ko-

rzystać będą mogli z niego jedynie pra-

cownicy SP32. Zminimalizowanie ruchu 

pojazdów na terenie szkoły poprawi bez-

pieczeństwo wszystkich osób przemiesz-

czających się pieszo po tym terenie, a w 

przyszłości umożliwi również organizację 

przerw na świeżym powietrzu. 

 

BIEGNIEMY DLA NIEPODLEGŁEJ! 

 

Już po raz 10. w Bielsku-Białej będzie 

można uczcić odzyskanie niepodległości 

na sportowo. Klub Sportowy Sprint, 

Urząd Miejski, Bielsko-Bialski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji oraz Rada Osiedla Wa-

pienica zapraszają 11 listopada 2021 r. na 

stadion lekkoatletyczny BBOSiR "SPRINT" 

w Wapienicy przy ul. Jaworzańskiej 120 

na biegi z okazji Dnia Niepodległości. 

Zgłoszenia dokonywane będą bezpośred-

nio w dniu biegu, 11 listopada, w godz. 

9.30-10.45 na stadionie. Przed biegiem 

wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfi-

kowani w biurze zawodów. W czasie we-

ryfikacji zawodnicy akceptują regulamin 

oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie da-

nych osobowych, a także podpisują 

oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwa-

la na uczestnictwo w biegu. Udział jest bez-

płatny. 

 

„InstaLing DLA SZKÓŁ” W SP 32! 

W tym roku szkolnym wszystkie oddziały 

trzeciej klasy biorą udział w XVII edycji pro-

gramu „InstaLing dla szkół”. Jest to innowa-

cyjna aplikacja do nauki języka angielskiego, 

która umożliwia uczniom szybką naukę 

słownictwa. Korzyści, jakie daje to narzę-

dzie, to przede wszystkim możliwość bez-

płatnej nauki, poziom trudności dostosowa-

ny indywidualnie do poziomu ucznia oraz 

motywacja do systematycznej pracy własnej.  

 

PODZIĘKOWANIA OD MINISTRA 

EDUKACJI I NAUKI 

Prezentujemy treść podziękowań, jakie 
otrzymała Nasza Szkoła za udział w akcji 

„Szkoła do hymnu”. 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemy-

sława Czarnka serdecznie dziękuję za udział 

w akcji „Szkoła do hymnu”. Miło mi poinfor-

mować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło 

udział blisko 21 tys. przedszkoli, szkół i pla-

cówek oświatowych z kraju oraz ponad 260 

placówek polonijnych z całego świata. Cie-

szymy się, że 10 listopada o godz. 11:11 byli 

Państwo z nami! W załączeniu przekazuję 

pamiątkowy dyplom. Zachęcam Państwa do 

zapoznania się z komunikatem podsumowu-

jącym akcję. Znajdą go Państwo na naszej 

stronie internetowej https://www.gov.pl/.../

prawie-21-tys-zgloszen-do-akcji.... 

Z wyrazami szacunku 

Anna Ostrowska 

Rzecznik Prasowy 

Ministerstwo Edukacji i Nauki 
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W skrócie 

BĄDŹ I TY BEZPIECZNY NA DRO-

DZE! 

W szkolnej auli uczniowie pierwszej klasy 

wzięli udział w prelekcji przygotowanej przez 

przedstawicieli Policji oraz Fundacji na Rzecz 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Bielska-

Białej. Spotkanie pod hasłem "Bądź i Ty bez-

pieczny na drodze" zorganizowane zostało w 

reżimie sanitarnym. Pierwszoklasistom przy-

pomniane zostały podstawowe zasady bez-

pieczeństwa obowiązujące na drodze. Uświa-

domiono im ponadto, jak ważna jest rola ele-

mentów odblaskowych w naszym ubiorze. 

Uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację oraz 

kilka filmów obrazujących niebezpieczne sytu-

acje na jezdni. Był również czas na pytania 

zadawane przez najmłodszych słuchaczy. Na 

zakończenie nasi Goście przekazali specjalne 

książeczki oraz odblaski dla każdego ucznia, z 

kolei pierwszoklasiści odwdzięczyli się grom-

kimi brawami oraz kartą z podziękowaniami. 

 

WYRÓŻNIENIA W OGÓLNOPOL-

SKIM KONKURSIE!!!  

Od wielu lat SP 32 uczestniczy w ogólnopol-

skiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” dotyczącej za-

chowań ryzykownych u dzieci. W związku z 

tym w Naszej Szkole każdego roku odbywają 

się tematyczne zajęcia z uczniami oraz kon-

kursy. W jednym z nich wyróżniono pięcioro 

uczniów Naszej Szkoły, którzy wykonali pra-

ce plastyczne pt. „Szczęśliwa chwila, szczęśli-

wy dzień, szczęśliwe życie”. Są to: Julia Brud-

niak (3d), Milena Kołacz (4d), Lena Orkisz 

(4d), Adam Jasiński (4d) oraz Remigiusz Śledź 

(4d). Gratulujemy!!! Laureaci otrzymali dyplo-

my oraz atrakcyjne nagrody. Uczniów do 

konkursu przygotowały: Pani Izabela Szczepa-

nek oraz Pani Łucja Dendys.  


