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W TYM NUMERZE: 

 Z radością oddajemy w Wasze ręce trzeci w tym roku 

szkolnym numer czasopisma „Echo Szkoły”. Tematem 

przewodnim wydania uczyniliśmy IV już spotkanie z cy-

klu „Na tropie przyrody” zorganizowane przez Panią 

Aldonę Słonkę we współpracy z Muzeum Fauny i Flory 

Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Tym razem tema-

tem była: „Noc sów”. Więcej informacji na ten temat 

opublikowaliśmy na kolejnych stronach naszego czaso-

pisma. Oprócz tego jak zwykle przygotowaliśmy dla 

Was wiele ciekawych wiadomości oraz sporą dawkę 

rozrywki. 
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3 stycznia 

SUKCESY SP 32 W KONKURSIE "EKO BOMB-

KA"!  

Lubimy rozpoczynać nowy rok kalendarzowy 

takimi właśnie informacjami! Otóż uczniowie Na-

szej Szkoły w Międzyszkolnym Konkursie Pla-

stycznym „EKO BOMBKA” zorganizowanym 

przez Dom Kultury w Wapienicy pokazali się ze 

znakomitej strony i zdobyli: 

- Zofia Romik (2a) - I miejsce; 

- Lena Dudek (1c) - II miejsce; 

- Adam Wiencek (2c) - III miejsce; 

- Kacper Then (4d) - I miejsce; 

- Maja Zdrowak (4d) - III miejsce; 

- Zofia Pięta (6a) - II miejsce. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych tak spektakular-

nych sukcesów! 

 

11 stycznia 

WYNIKI KONKURSU „RÓŻANIEC DLA MA-

RYI” 

Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-VIII 

Naszej Szkoły, natomiast organizatorem – Pani 

Małgorzata Damaz. Celem rywalizacji było zachę-

cenie dzieci i młodzieży do modlitwy różańcowej. 

Nagrodą dla autorów najlepszych różańców jest 

dyplom oraz nagroda książkowa ufundowana 

przez proboszcza parafii pw. św. Franciszka z 

Asyżu. Serdecznie gratulujemy wszystkim laurea-

tom! 

Klasy 1-3 

I miejsce: Paulina Miler (1c) 

II miejsce: Martyna Szkorupa (3d) 

III miejsce ex aequo: Kacper Brandys (3b) i Mak-

symilian Jasiński (1c) 

Klasy 4-6 

I miejsce: Zofia Pięta (6a) 

II miejsce ex aequo: Olga Staszkiewicz (5b) i 

Wojciech Abratański (5c) 

III miejsce: Aleksandra Gayer (4a) 

Klasy 7-8 

I miejsce: Przemysław Staszkiewicz (7c) 

 

12 stycznia 

PODSUMOWANIE KONKURSU PIEŚNI PA-

TRIOTYCZNEJ 

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej zorganizo-

wany został dla uczniów klas 4-7. Przewodniczący 

poszczególnych oddziałów losowali tytuł utworu, 

a następnie na lekcjach muzyki piosenki były 

opracowywane z uczniami przez Panią Iwonę No-

wak oraz Pana Piotra Kuziemkę. Jury w składzie: 

Pani Dyrektor Edyta Zaczek (przewodnicząca), 

Pani Iwona Nowak i Pan Piotr Kuziemka miało twar-

dy orzech do zgryzienia, ponieważ wszystkie występy 

charakteryzowały się kreatywnością, zaangażowa-

niem i przede wszystkim świetnym wykonaniem pie-

śni. I miejsce zajęły klasy 7a i 7b, natomiast II miejsce 

przyznano klasom 5a i 6b. Serdecznie gratulujemy! 

Dyplomy oraz nagrody zostały wręczone tuż przed 

świętami. Poniżej prezentujemy nagrodzone występy. 

19 stycznia 

WYNIKI KONKURSU „SŁOWNICZEK OBRAZ-

KOWY” 

Chętni uczniowie klas młodszych wzięli udział w kon-

kursie plastycznym z języka angielskiego „Słowniczek 

obrazkowy”. Jego celem było propagowanie twór-

czości plastycznej uczniów, wzbudzanie zaintereso-

wania nauką języka angielskiego oraz utrwalenie i 

poszerzenie słownictwa. Zadaniem konkursowym 

było wykonanie dowolną techniką słowniczka obraz-

kowego na wybrany temat. Spośród wielu prac jury 

wyłoniło te najciekawsze. Wyniki rywalizacji przed-

stawiają się następująco: 

Klasy 1 

I miejsce - Paweł Rzepka (1c) 

II miejsce - Maria Szarska (1c) 

III miejsce - Lena Dudek (1c) 

Klasy 2 

I miejsce - Martyna Lis (2b) 

II miejsce - Julia Gajdek (2c) 

III miejsce - Adam Wiencek (2c) 

Klasy 3 

I miejsce - Anna Bykova (3c) 

II miejsce - Sandra Adamczyk (3a) 

III miejsce - Nadia Techmańska (3b) 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

 

21 stycznia 

PODSUMOWANIE SZKOLNEGO KONKURSU 

WIEDZY O AIDS 

Prezentujemy wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o 

AIDS. Głównym jego celem było podniesienie pozio-

mu wiedzy na temat AIDS oraz kształtowanie posta-

wy tolerancji wobec nosicieli HIV i chorych na AIDS. 

Konkurs polegał na udzieleniu pisemnych odpowiedzi 

na pytania konkursowe dotyczące następujących za-

gadnień: 

- pochodzenie i budowa wirusa HIV; 

- przebieg zakażenia HIV; 

- diagnostyka w kierunku HIV; 

- drogi szerzenia się zakażenia; 

- czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniu; 

- profilaktyka. 

Adresatami konkursu byli uczniowie z klas 7-8. 

WYNIKI KONKURSU 
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I miejsce – Adrian Rzepka (7d) 

II miejsce – Maksymilian Mazur (7d) 

III miejsce – Zofia Stekla (7e) 

Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc przewi-

dziano dyplomy i nagrody książkowe oraz cząstko-

we oceny celujące z biologii. Serdecznie gratuluje-

my! Organizatorką konkursu była Pani Maria Jo-

niec. 

 

11 lutego 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MASKA KARNAWAŁOWA” 

9 lutego 2022 r. w Domu Kultury w Olszówce 

odbyło się podsumowanie X Edycji Konkursu Pla-

stycznego MASKI KARNAWAŁOWE połączone z 

wręczeniem nagród oraz dyplomów. Uczennica 

Naszej Szkoły – Ewelina Nowak z klasy 4d – zajęła 

w nim III miejsce w kategorii klas 4-6. Serdecznie 

gratulujemy! Uczennicę do konkursu przygotowała 

Pani Sabina Bysko. 

17 lutego 

OLIMPIADA SZKOLNA - NAJLEPSZE WYNIKI 

W KLASACH MŁODSZYCH 

Po długiej przerwie wróciliśmy do zmagań sporto-

wych w ramach Olimpiady Szkolnej. Uczniowie z 

zapałem przystąpili do bicia rekordów z poszcze-

gólnych dyscyplin i tak w niektórych konkurencjach 

pojawili się nowi liderzy. Zachęcamy wszystkich do 

aktywności fizycznej, bo sport to również świetna 

zabawa, o czym przekonują się uczestnicy Olimpia-

dy. Do rywalizacji wracamy po feriach. Udanego 

aktywnego wypoczynku!  

KLASY PIERWSZE 

Strzały do bramki: 

1. Lena Dudek: 10 goli 

2. Wojciech Borówka: 8 goli, Nikodem Fabia: 8 

goli, Stanisław Staszkiewicz: 8 goli 

3. Nikodem Kubala: 7 goli, Amelia Wojtuś: 7 goli, 

Mateusz Duraj: 7 goli, Wiktoria Dudek: 7 goli, Kac-

per Zuziak: 7 goli 

Rzuty do celu: 

1. Mikołaj Majka: 7 trafień 

2. Nikodem Kubala: 5 trafień, Ania Hrapkowicz: 5 

trafień 

3. Wiktor Tyrna: 4 trafienia, Lena Dudek: 4 trafie-

nia, Wojciech Borówka: 4 trafienia 

Skok w dal z miejsca: 

1. Pola Czauderna: 1,49 m 

2. Wiktor Tyrna: 1,47 m 

3. Kacper Zuziak: 1,38 m 

Skoki zawrotne przez ławeczkę: 

1. Kacper Zuziak: 4,30 s 

2. Mikołaj Majka: 4,50 s 

3. Lena Dudek: 4,55 s 

Bieg wahadłowy: 

1. Nikodem Fabia: 7,56 s 

2. Martyna Wajdzik: 7,79 s 

3. Nikodem Kubala: 7,84 s 

Skoki przez skakankę: 

1. Nikodem Kubala: 48 skoków 

2. Pola Czauderna: 45 skoków 

3. Martyna Wajdzik: 36 skoków 

KLASY DRUGIE I TRZECIE 

Strzały do bramki: 

1. Antoni Ulatowski (2b): 12 goli 

2. Szymon Klus (2c): 11 goli, Kamil Płonka (3d): 11 

goli, Mateusz Habdas (3d): 11 goli, Julia Włodar-

czyk (2a): 11 goli, Antoni Kotyński (2a): 11 goli 

3. Arsenii Lobodenko (3c): 10 goli, Patryk Nowak 

(3c): 10 goli, Aleksandra Płonka (3b): 10 goli, Mate-

usz Borys (2b): 10 goli  

Skoki przez skakankę: 

1. Lena Nowak (3d): 110 skoków 

2. Szymon Klus (2c): 108 skoków 

3. Małgorzata Lorek (3b): 104 skoki 

Bieg wahadłowy: 

1. Antoni Kotyński (2a): 6,66 s 

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

3. Mateusz Habdas (3d): 6,92 s 

Bieg na 40 m: 

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

2. Małgorzata Lorek (3b): 11,14 s 

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

Rzuty do celu: 

1. Antoni Kotyński (2a): 10 trafień, Julia Włodar-

czyk (2a): 10 trafień 

2. Kornelia Świątkiewicz (3b): 6 trafień, Kamil 

Płonka (3d): 6 trafień, Jan Ślusarczyk (2a): 6 trafień 

3. Nikola Kubala (3b): 5 trafień, Lena Nowak (3d): 

5 trafień 

Skok zawrotny przez ławeczkę: 

1. Jan Ślusarczyk (2a): 3,50 s 

2. Oskar Czuba (3c): 3,60 s 

3. Mateusz Habdas (3d): 3,62 s 

Skok w dal z miejsca: 

1. Mateusz Habdas (3d): 1,85 m 

2. Oliwier Małek (2a): 1,79 m 

3. Antoni Kotyński (2a): 1,75 m 
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26 lutego odbyło się IV już spotka-

nie z cyklu „Na tropie przyrody” 

zorganizowane przez Panią Aldonę 

Słonkę we współpracy z Muzeum 

Fauny i Flory Morskiej i Śródlądo-

wej w Jaworzu. Tym razem tematem była: 

„Noc sów”. Spotkanie, w którym wzięło udział 

prawie 30 osób, rozpoczęło się o godz. 18.30 

na parkingu przy ulicy Tartacznej. Na początku 

Pan Bartosz Czader scharakteryzował sowy na 

podstawie planszy. Następnie udaliśmy się 

ścieżką edukacyjną w kierunku Krzywej Chaty. 

Po drodze nasz przewodnik opowiadał cieka-

wostki dotyczące leśnych zwierząt oraz drzew. 

Ponadto nawoływał poszczególne sowy, od-
twarzając przez głośnik odgłosy różnych gatun-

ków. Już po pierwszym nawoływaniu odezwała 

się sowa, co wzbudziło wielką radość i euforię 

nie tylko u dzieci. Następnie udaliśmy się na 

mostek i wyszliśmy parę metrów pod górkę. 

Tam znowu zostały odtworzone odgłosy sów, 

jednak niestety tym razem ptaki nie chciały 

współpracować… Gdy wracaliśmy leśną drogą, 

Pan Bartosz w niezwykły sposób prezentował cie-

kawostki dotyczące lasu (np. na temat daglezji). 

Potem po raz trzeci odtworzone zostały dźwięki 

ptaków, ale one najwyraźniej wolały słuchać nas i 

tego, co o nich mówił nasz prowadzący, ponieważ 

tylko jedna sowa odpowiedziała na to wezwanie. Z 

przyrodą nie da się umówić, żyje własnym rytmem 

i właśnie to jest w niej najpiękniejsze. Po spotkaniu 

wyszliśmy bardzo zadowoleni i bogatsi o nową 

wiedzę. Dowiedzieliśmy się, że sowy są utożsamia-

ne z mądrością, jednak pogląd ten nie ma wiele 

wspólnego z prawdą. W rzeczywistości to jedne z 

najmniej inteligentnych ptaków. Sowy są aktywne 

w nocy, większość z nich poluje na owady, inne 
zaś – na małe ssaki i ptaki. Mają doskonały słuch i 

potrafią latać bezszelestnie. Większość przedstawi-

cieli tego gatunku jest monogamiczna i ma swoje 

ściśle określone terytorium. Z reguły nie budują 

gniazd, lecz zajmują gniazda lub dziuple innych pta-

ków. W naszych lasach mieszkają: puszczyki, wło-

chatki, uszatki, sóweczki, pójdźki, płomykówki 
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ROKSANA MURAŃSKA 

Hobby uczennicy to rysowanie. Dziewczynka najbardziej lubi 

cieniować to, co wcześniej już narysowała. Dziewczynka rysuje 

ołówkiem poprzez dozowanie nacisku w danym punkcie, w 

którym cień ma być najciemniejszy i stopniowo zmniejszając 

nacisk w celu uzyskania jaśniejszego efektu odcienia, aż do uzy-

skania zamierzonego efektu. Roksana rysuje codziennie, przez 

co wychodzi jej to coraz lepiej. Ważne, aby się nie poddawać! 

 

 

KLAUDIA KAMIENIECKA 

Pasja uczenicy to m.in. ceramika. Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym – to 

wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Na-

zwa ta wywodzi się od greckiego określenia „keramikos”. Uczennica rozpoczęła 

swoją przygodę na warsztatach w pracowni ceramicznej. Od września uczęszcza 

na zajęcia i bardzo jej się podoba taki sposób spędzania wolnego czasu. Zachęca-

my każdego do spróbowania swoich sił w lepieniu z gliny! 

 

AMELIA KWAŚNIEWSKA 

Pasjami uczennicy są jazda na rowerze oraz nartach. Amelia jeździ na rowerze od 5. roku życia. Jest to świetny 

sposób na spędzenie wolnego czasu samemu, jak i w gronie znajo-

mych czy rodziny. Ważne w uprawianiu tego sportu są wytrzyma-

łość i koordynacja. Podczas treningu najintensywniej pracują mięśnie 

nóg, lecz ta dyscyplina aktywuje również pracę mięśni brzucha czy 

ramion. Dodatkowo po wycieczce rowerowej wszyscy poczują sa-

tysfakcję, przyjemne zmęczenie i radość. Ponadto można zachwycić 

się wspaniałymi widokami. Z kolei jazda na nartach to ulubiony sport 

Amelii. Tę pasję rozwija już od 8 lat i w planie ma ciągłe dążenie do 

doskonałości. Sport ten wymaga odpowiedniej koordynacji ruchu, 

skupienia oraz braku strachu przed prędkością zjazdu. W związku z 

tym, że to sport zimowy, czas na treningi jest ograniczony, ponieważ 

zimowa pogoda w Polsce nie zawsze sprzyja warunkom jazdy. Upra-

wianie tej dyscypliny przede wszystkim dostarcza radości i adrenali-

ny motywującej do podejmowania kolejnych wyzwań. Na zdjęciu nie 

da się uchwycić prędkości czy towarzyszących temu emocji, jednak 

każdy, kto kiedyś stał na szczycie stoku, będzie wiedział, o jaki ro-

dzaj adrenaliny chodzi. 
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MARTYNA RADOŃ 

Od najmłodszych lat pasją dziewczynki jest rysowanie, malowanie i szkicowanie. 
Jest wzrokowcem i bez problemu przerysowuje obrazki np. z książki. Najbardziej 
jednak lubi malować krajobrazy, zwierzęta, przyrodę. Każdą wojną chwilę poświę-
ca na rozwijanie swojego warsztatu plastycznego. Ogląda i czyta materiały doty-
czące doskonalenia technik malarskich. Od września uczęszcza też na zajęcia pla-
styczno-techniczne „Plastusie” organizowane w Naszej Szkole. Malowanie jest jej 

ulubioną formą spędzania wolnego czasu. 

 

 

PRZEMYSŁAW STASZKIEWICZ 

Jedną z pasji ucznia jest chodzenie po górach i 
zwiedzanie różnych ciekawych miejsc. Oto kilka tras, które pokonał chło-

piec. 

1. Łysica – jest to najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 614 
m n.p.m. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. Należy do Korony Gór Polski. 

2. Kiczera - to szczyt w Beskidzie Małym o wysokości 827 m. n.p.m. Znaj-
duje się w Grupie Kocierza, w grzbiecie, który poprzez Żar opada do Je-

ziora Międzybrodzkiego. 

3. Stare Wierchy - jest to szczyt w Gorcach o wysokości 971 m. n.p.m. 
Znajduje się w głównym grzbiecie odchodzącym od Turbacza na zachód, 
na polanie Krauska na obrzeżach enklawy Gorczańskiego Parku Narodo-

wego. 

4. Szczeliniec Wielki – jest to najwyższy szczyt w Górach Stołowych o 
wysokości 919 m. n.p.m. Należy on do Korony Gór Polski i jest jedną z 
największych atrakcji turystycznych Sudetów, z rezerwatem krajobrazo-

wym i tarasami widokowymi z panoramą Sudetów. 

5.Trasa Chybotek - Złoty Widok - Wodospad Szklarki - jest to trasa, która prowadzi przez trzy miejsca w 
Szklarskiej Porębie w województwie dolnośląskim. Chybotek to głaz w granitowej grupie skalnej, najwyżej po-
łożony, o średnicy ok. 4 m, który daje się rozkołysać. Złoty widok - miejsce widokowe z doskonałym wido-
kiem na Karkonosze. Wodospad Szklarki - drugi co do wysokości, po Wodospadzie Kamieńczyka, wodospad 

w polskich Karkonoszach, położony na wysokości 525 m n.p.m. 

6. Śnieżka - jest to najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech, województwa dolnoślą-

skiego, a także całego Śląska. Jego oficjalna wysokość bezwzględna to 1602 m n.p.m. 

 

ALICJA KUDRYS 

Uczennica interesuje się gimnastyką (artystyczną i akrobatyką). Dziewczynka upra-

wia tę dyscyplinę już 5 lat. Potrafi wykonać mnóstwo skomplikowanych ćwiczeń i 

układów, ale ciągle doskonali swoje umiejętności. Uwielbia robić różne akrobacje i 

osiągnęła już wiele sukcesów w tej dziedzinie, dlatego też chętnie i z wielkim zaan-

gażowanie nadal rozwija swój talent. Zachęcamy każdego, aby wykonał kilka ćwi-

czeń gimnastycznych – dzięki temu lepiej się poczuje i będzie szczęśliwszy. 
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I kolejne podziękowania złożone na ręce Pani Dyrektor Edyty Za-
czek – tym razem od Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława 
Czarnka za udział w akcji „Razem na Święta”. 
Szanowni Państwo Dyrektorzy, 
w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecz-

nie dziękujemy za udział w akcji „Razem na Święta”. Miło nam po-

informować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 7 

800 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz ponad 

100 placówek polonijnych z całego świata. Dziękujemy za udział w 

akcji i dobro okazane drugiej osobie! W załączeniu przekazujemy 

pamiątkowy dyplom. Zachęcamy do zapoznania się z komunika-

tem podsumowującym akcję.  
Z wyrazami szacunku 
Biuro Ministra 
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Przekazujemy serdeczne podziękowania dla Pana Łukasza Zery oraz Roberta Zery - ucznia klasy 7f, któ-

rzy stworzyli stronę internetową II edycji naszego projektu "Szkolny Globtroter". Podobnie jak w ubie-

głym roku można zapoznać się na niej z przebiegiem wszystkich zaproponowanych tras, pobrać pliki GPX 

(których można użyć w dowolnym urządzeniu nawigacyjnym) oraz prześledzić profil wysokościowy trasy. 

Robert opracował ślady GPS, które z pewnością pomogą każdemu dotrzeć do upragnionego celu. No-

wością są karty ze szczegółowym opisem każdej z tras, a same mapki zostały wzbogacone o pinezki (POI) 

z charakterystycznymi punktami na trasach. Punkty POI po kliknięciu wyświetlają zdjęcie poglądowe da-

nego miejsca. Ponadto strona została zoptymalizowana, aby bez przeszkód wyświetlała się w telefonach 

komórkowych. Bardzo dziękujemy!!! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem! Wchodźcie! Korzystajcie! 

Udostępniajcie! Aby wejść na stronę, należy kliknąć tutaj: https://43300-bielskobiala-sp32.mapa-

krajoznawcza.pl/. 

STRONA INTERNETOWA II EDYCJI NASZEGO 

PROJEKTU 

PODZIĘKOWANIA OD MINISTRA EDUKACJI       

I NAUKI 

https://43300-bielskobiala-sp32.mapa-krajoznawcza.pl/?fbclid=IwAR1EbySrv3Y-Yg3N6d1r51Q14pc76XpQ5IbJmKX__bjl_F1x-BN_jDyo9hk
https://43300-bielskobiala-sp32.mapa-krajoznawcza.pl/?fbclid=IwAR1EbySrv3Y-Yg3N6d1r51Q14pc76XpQ5IbJmKX__bjl_F1x-BN_jDyo9hk


 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY 

„EMOCJA” 
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W tym roku szkolnym Nasza Szkoła przystąpiła do IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

dla dziewcząt „Akademia Dojrzewania Lactacyd”. Jest on dedykowany uczennicom klas V-VIII szkoły 

podstawowej i koncentruje się na tematyce okresu dojrzewania. W ramach programu otrzymaliśmy bez-

płatne materiały edukacyjne służące uatrakcyjnieniu zajęć wychowania do życia w rodzinie. Są to między 

innymi materiały multimedialne, karty pracy, fiszki edukacyjne, poradniki dla dziewcząt oraz filmiki. Ele-

mentem kończącym program jest konkurs pozwalający rozwinąć kreatywność i wzmocnić pracę zespo-

łową, o którym więcej informacji pojawi się niebawem. 
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SP 32 W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE 

EDUKACYJNYM! 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie 

klas: 2c, 3d, 4c, 4d, 6a, 6b oraz 7f biorą 

udział w Międzynarodowym Projekcie 

Edukacyjnym „Emocja”. Program składa 

się z pięciu modułów. W pierwszym 

poprzez ciekawe ćwiczenia i zabawy 

uczniowie uczyli się myśleć kreatywnie, 

w drugim – wzbogacali swoją wyobraź-

nię. W trzecim module, realizowanym 

obecnie, uczniowie przekonują się, jak 

ważne są w życiu słowa i tolerancja wo-

bec innych. Ale to nie wszystko, przed 

nami jeszcze 2 moduły! Nauczyciele 

prowadzący zajęcia w ramach projektu 

to: Pani Małgorzata Józefowicz, Pani 
Izabela Szczepanek, Pani Aleksandra 

Wojtanowicz (współprowadząca Pani 

Bożena Hubert), Pani Barbara Beruś-Kluka, Pani Sabina Knapik (współprowadząca Pani Barbara Jurkie-

wicz), Pani Marta Barbasz-Sztajno oraz Pani Maria Joniec. 
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Uczniowie klas I-III meldują wykonanie 

pierwszego zadania w ramach 12. edycji 

konkursu „Szanuj energię, chroń klimat”. 

W kategorii klas młodszych konkurs nosi 

tytuł „Przybij piątkę Detektywowi Kro-

pelce” i dotyczy tematyki wody. Zadanie 

polegało na wykonaniu gazetki tematycz-

nej dotyczącej konkursu. Uczniowie 

świetnie poradzili sobie z tym wyzwa-

niem. Szczególnie klasa 2a zaangażowała 

się w wykonanie zadania. Dzieci narysowały piękne prace dotyczące poszanowania wody, które ozdo-

biły i wzbogaciły gazetkę. Przed nami jeszcze 4 zadania. Jeśli uda nam się je wykonać, „przybijemy piąt-

kę” Detektywowi Kropelce. A dla osób, które nie mogą pooglądać i poczytać gazetki na żywo, dołą-

czamy zdjęcie. 
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W styczniu klasy IV-VIII wzięły udział w prelekcji przygotowanej przez Pana Mirosława Mroźnego – 

przedstawiciela Straży Miejskiej. Tematem spotkań, które zorganizowane zostały w reżimie sanitarnym 

(każdy oddział indywidualnie), była odpowiedzialność karna nieletnich. Nasz gość – przy pomocy pre-

zentacji multimedialnej – przedstawił uczniom konsekwencje łamania prawa przez dzieci i młodzież. 

Wiele uwagi poświęcono przede wszystkim postanowieniom Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń 

oraz Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i wynikającym z nich skutkom. Podczas prelekcji 

omówiono m. in. pojęcia nieletniego, młodocianego, czynu karalnego i demoralizacji. Zwrócono ponad-

to uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych, która stała się w 

ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Było to kolejne zadanie ujęte w Programie Wychowawczo

-Profilaktycznym Szkoły. Bardzo dziękujemy Panu Mirosławowi Mroźnemu za pomoc i poświęcony czas. 

SZANUJEMY ENERGIĘ i CHRONIMY KLIMAT Z 

DETEKTYWEM KROPELKĄ! 

SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELEM STRAŻY 

MIEJSKIEJ  
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BIELSKO-BIAŁA CHRONI KLIMAT!  

Nasza Szkoła co roku aktywnie uczestniczy 

w kampanii miejskiej „Bielsko-Biała chroni 

klimat”. Jednym z ważniejszych dla nas wyda-

rzeń jest udział w konkursie „Szanuj energię, 

chroń klimat”. Tegoroczna edycja odbywa 

się pod hasłem „Przybij piątkę...”. Nasi naj-

młodsi uczniowie już kilka dni temu przybili 

piątkę Detektywowi Kropelce, wykonując 

piękne prace, które znalazły się na szkolnej 

gazetce. O ich poczynaniach mogliśmy prze-

czytać w poście sprzed kilku dni. Uczniowie 

klas 4-6 przybili styczniową piątkę Rysiowi 

Krzysiowi. Zadanie polegało na promocji 

konkursu, w którym będą brać udział przez 

kolejnych pięć miesięcy. Tematem tegorocz-

nej edycji dla tej kategorii wiekowej jest 

PRZYRODA, a na uczestników czekają na-

stępne wyzwania! Piątkę przybili również 

uczniowie naszych klas 7-8. Dla tej kategorii 

wiekowej superbohaterem jest PreZeroHero, który przygotował wyzwania na najbliższych pięć 

miesięcy. ODPADY – to zagadnienie będą poznawać w najbliższym czasie. Naszym uczniom gra-

tulujemy kreatywnych plakatów, filmów i postów, które wykonaliście. Dziękujemy! 

O BEZPIECZNYCH FERIACH Z PANEM 

DZIELNICOWYM 

W szkolnej auli budynku A z zachowaniem zasad bezpieczeństwa odbyły się spotkania uczniów 

drugich klas z Panem Marcinem Adamczykiem – dzielnicowym. Zbliżają się ferie, zatem głównym 

tematem prelekcji były zasady zachowania tak ważne podczas zimowego wypoczynku. Wiele uwa-

gi poświęcono zagrożeniom, jakie czyhają na dzieci podczas zabaw na śniegu. Przypomniano rów-

nież reguły obowiązujące na drodze oraz w kontaktach z nieznajomymi. Dzieci chętnie zadawały 

pytania i bezbłędnie odpowiadały na te formułowane przez policjanta. Bardzo dziękujemy Panu 

Marcinowi Adamczykowi za poświęcony czas. 
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Przypominamy, że na dachu budynku B Naszej Szkoły zain-
stalowane są dwa nowoczesne urządzenia: stacja meteo 
(dostarczająca m.in. informacji na temat temperatury i wil-
gotności powietrza, kierunku wiatru, ciśnienia czy promie-
niowania UV) oraz pyłomierz (dostarczający m.in. informa-
cji na temat procentowej zawartość pyłu PM10 w powie-
trzu). Odczyty można sprawdzać na bieżąco – online pod 

wskazanymi linkami: 

- STACJA METEO: http://infomet.nazwa.pl/meteo/

bielsko_biala/meteo.html  

- PYŁOMIERZ: http://infomet.nazwa.pl/meteo/bielsko_biala/

zapylenie.htm 

 STACJA METEO I PYŁOMIERZ 
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Dzień Bezpiecznego Internetu to wydarzenie obchodzone w całej Europie mające na celu zwrócenie 
uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Z tej okazji kla-
sy młodsze w ramach projektu ABC Dobrego Wychowania brały udział w kolejnych warsztatach pod 
tytułem Bezpiecznie i z kulturą w Internecie. Nasi najmłodsi uczniowie w tym dniu mieli do wykonania 
kilka zadań, których celem było utrwalenie poznanych już wcześniej zasad bezpiecznego korzystania z 
Internetu. Warsztaty rozpoczęliśmy od uzupełnienia ankiet, których wyniki poznamy już niebawem. 
Następnie przeszliśmy do zadań praktycznych, podczas których dzieci samodzielnie podejmowały de-
cyzje między innymi o prawidłowym zakończeniu przedstawionych historii. W każdej klasie uczniowie 
bezbłędnie pomogli naszym bohaterom, wskazując bezpieczne rozwiązanie problemu. Przypomnieliśmy 
sobie zasady ochrony naszych danych, mówiliśmy także o kulturalnym traktowaniu innych w Internecie 
oraz o tym, gdzie szukać pomocy i do kogo się zgłosić, gdy coś nas zaniepokoi. Na podsumowanie 
warsztatów stworzyliśmy pracę plastyczną Nasza Szkolna Bezpieczna Sieć Internetowa, która będzie 
przypominać nam o omówionych zasadach i jednocześnie zdobić nasz szkolny korytarz. Warsztaty 

przygotowała Pani Marcelina Piechota. 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finfomet.nazwa.pl%2Fmeteo%2Fbielsko_biala%2Fmeteo.html%3Ffbclid%3DIwAR2EkwBxCyJ0UxkZeTGs3S9U9moXGebeoD70RUKc8Vo7IAjXWeML1gk3noA&h=AT0Pw4mZE0MklPsve85htZde1F9DJocrgMD866kNANEpEBSe__2YynSn53PrveAQBmlqJ_k67hLNm8HgWkMW7s
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finfomet.nazwa.pl%2Fmeteo%2Fbielsko_biala%2Fmeteo.html%3Ffbclid%3DIwAR2EkwBxCyJ0UxkZeTGs3S9U9moXGebeoD70RUKc8Vo7IAjXWeML1gk3noA&h=AT0Pw4mZE0MklPsve85htZde1F9DJocrgMD866kNANEpEBSe__2YynSn53PrveAQBmlqJ_k67hLNm8HgWkMW7s
http://infomet.nazwa.pl/meteo/bielsko_biala/zapylenie.htm?fbclid=IwAR2uD67tCGzHtesBGiqhxSOcjBM3E3UVvfRuEYzqSSw5vryjwRTlqcgXr4Q
http://infomet.nazwa.pl/meteo/bielsko_biala/zapylenie.htm?fbclid=IwAR2uD67tCGzHtesBGiqhxSOcjBM3E3UVvfRuEYzqSSw5vryjwRTlqcgXr4Q
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Akcja „Wirusoochrona” została przeprowadzona w Na-

szej Szkole w okresie 07.02–10.02.2022 r. Wzięły w niej 

udział wszystkie klasy I-III (196 uczniów). Zgodnie z zale-

ceniami w trakcie pracy z dziećmi podkreślano, jak ważna 

jest dla naszego zdrowia aktywność fizyczna, zdrowe od-

żywianie, dostosowywanie ubrań do warunków pogodo-

wych. Przeprowadzono naukę prawidłowego mycia rąk 

jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się 

wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na korona-

wirusa i wirusa grypy). Ponadto uczniowie rozwiązywali 

zadania interaktywne, prawda/fałsz, śpiewali piosenki, brali 

udział w zabawie tropiącej oraz eksperymentach. Podczas realizacji działań wykorzystano mate-

riały dostarczone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach - plakat, 

krzyżówkę, kolorowankę. Na zakończenie akcji każda klasa przygotowała plakat promujący pra-
widłową higienę rąk. Zaplanowane działania można było również zrealizować w formie zdalnej na 

wcześniej przygotowanym padlecie. Szkolnym koordynatorem akcji była Pani Małgorzata Józefo-

wicz. 

Klasy młodsze przybijają piątkę Detektywowi Kropelce po raz drugi, tzn. że zadanie drugie w ra-
mach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” zostało wykonane. Na czym ono polegało? Zadaniem 
nauczycieli było przeprowadzenie lekcji tematycznej dotyczące zagadnień poszanowania wody w 
oparciu o materiały edukacyjne Aqua Bielsko-Biała S.A. i takie też lekcje zostały przeprowadzone w 
klasach 1-3. Podczas zajęć uczniowie w ciekawy sposób pogłębili wiedzę na temat właściwości wody 
oraz jej poszanowania, uświadamiając sobie zarazem, że woda jest niezbędnym składnikiem przyro-
dy. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały trzy krótkie filmiki na temat wody: „Ile wody jest na Zie-
mi?”, „Jak ważna jest woda dla człowieka i przyrody?” oraz „Skąd się bierze woda w Twoim do-
mu?”. Treść filmów była doskonałym wstępem do rozmowy, wymiany informacji i pogłębienia wie-
dzy na temat wody. Kolejną ciekawą propozycją podczas lekcji był komiks pt. „Odkrycia Detektywa 
Kropelki”. Dzieci chętnie podążały za bohaterem po kolejnych stronach książeczki, dowiadując się 
mnóstwa nowych faktów o wodzie i jej oszczędzaniu, np. jak woda krąży w przyrodzie czy jak 
mieszkać ekologicznie. Dzieci podjęły również wyzwanie Detektywa Kropelki, jakim było rozwiąza-
nie jego krzyżówki. Wspomnieć należy, że krzyżówka nie była prosta i wymagała od uczniów szcze-
gółowej znajomości treści przedstawionych w filmach i komiksie. Z pewnością niejeden z Was miał-
by trudność z odgadnięciem takiego hasła: „Sprytna końcówka w baterii łazienkowej lub kuchennej, 

dzięki której zużywasz mniej wody” (rozwiązanie na końcu tekstu). 

Dodatkowo uczniowie klasy 1a pod kierunkiem wychowawczyni Pani Renaty Małysz w czasie lekcji 
przeprowadzili doświadczenia, podczas których badali właściwości wody. Na koniec brudną wodę z 
doświadczeń zlali do jednej miski i tak powstały „ścieki”. Te „ścieki” były oczyszczane przez dzieci 
etapami za pomocą sitka, gazy i filtra do kawy. Tym sposobem uczniowie stworzyli klasową oczysz-

czalnię wody. 

Podsumowaniem całości zagadnienia opracowanego na lekcjach było wykonanie przez uczniów 

wszystkich klas pracy plastycznej przedstawiającej sposoby poszanowania wody w codziennym ży-

ciu. Powstały piękne, kolorowe prace, które zdobią korytarz szkolny i poszczególne klasy. 

(rozwiązanie zagadki: perlator) 
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W pierwszym tygodniu ferii w Naszej Szkole zorga-

nizowane zostało zimowisko. Uczestniczyli w nim 

uczniowie klas młodszych. Przez pięć dni dzieci ak-

tywnie wypoczywały i korzystały z wielu atrakcji. I 

tak uczniowie odwiedzili Zabawowo i Ogród Jorda-

nowski, gdzie przyjemnie spędzili czas na zabawach 

ruchowych. W kinie Helios obejrzeli film pt. „Wiki i 

jej sekret”. W Teatrze Lalek Banialuka spektakl pt. 

„Tuwim” przeniósł dzieci w bajkowy świat wierszy 

J. Tuwima. Uczestnicy zimowiska mieli również oka-

zję sprawdzić swoją celność podczas gry w kręgle w 

kręgielni „Solar” oraz poćwiczyć skoczność i kondy-

cję w parku trampolin „Jumpownia”. W Książnicy 

Beskidzkiej dzieci miały możliwość obejrzenia księgozbioru przeznaczonego dla ich kategorii wiekowej 

oraz wystawy pt. „Od Chamonix do Pekinu” zorganizowanej przez Beskidzką Radę Olimpijską i Prezy-

denta Miasta Bielska-Białej. Na wystawie prezentowane były m.in. narty biegowe i skokowe zawodni-

ków olimpijskich – w tym Kamila Stocha i Adama Małysza, ich stroje startowe, portrety, medale i wiele 

innych pamiątek związanych ze startami reprezentantów Polski w Olimpiadach Zimowych. Na terenie 

szkoły dzieci natomiast spędzały czas w grupach, bawiąc się i integrując z rówieśnikami. Organizowane 

były różne zajęciach sportowe w sali gimnastycznej czy zajęcia plastyczne. Nad bezpieczeństwem dzieci 

czuwali wychowawcy: Pani Iwona Golec, Pani Mariola Kozina, Pani Katarzyna Włodek, a całość koordy-

nowała Pani Izabela Szczepanek. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Wszystkim uczestnikom życzymy 

udanego i bezpiecznego wypoczynku w drugiej połowie ferii. 
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Szanowni Rodzice i Uczniowie, w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie od poniedziałku (28 

lutego) do odwołania Szkolne Koło Wolontariatu zbiera: 

- artykuły spożywcze o przedłużonym terminie ważności (olej, mąka, kasza, ryż, cukier, makarony, 

konserwy, kawa, herbata, słodycze, żywność dla dzieci itp.), 

- środki higieny osobistej, 

- środki czystości, 

- koce. 

Dary można zostawiać w budynku A i B. Bardzo proszę o wpisanie się na listę, która znajduje się w 

dyżurce. Zebrane artykuły zostaną przekazane organizacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Dzięku-

jemy za okazane wsparcie. 

POMOC DLA UKRAINY  

ZA NAMI ZIMOWISKO 
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Słoń i mrówka bawili się w chowanego. 

Słoń  szukał mrówki cały dzień. 

Zrezygnowany usiadł na kamieniu i powie-

dział: 

- Mam cię w nosie! 

  A mrówka wychodzi z trąby i mówi: 

- Skąd wiedziałeś? 

 

  

 -Czego nie może powiedzieć  ośmiolatek? 

-Że nie oglądał żadnej bajki od 

dziesięciu lat. 

  

 

  

  

-Mamo! Mamo! Dzisiaj na matematyce tylko 

ja odpowiedziałem na pytanie! 

-A o co pani pytała? 

-Kto nie odrobił lekcji. 

 

  

-Co mówi informatyk 

kiedy dostanie pendrive na urodziny? 

- Dzięki za pamięć. 

 

 

  

Pani nauczycielka pyta Jasia: 

-Odrobiłeś pracę domową? 

-Tak, nawet chcę poprawić kartkówkę 

 i przygotowuję się do konkursu z matema-

tyki-mówi chłopiec. 

-Nie żartuj, Jasiu! 

- Ale to pani pierwsza zaczęła! 
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Rozmawiają przedszkolaki: 

-Czym zajmuje się piosen-

karz? 

-Śpiewa. 

-A czym zajmuje się kucharz? – Gotuje 

- A co robi pilot? 

- Włącza telewizor. 

 

 

Na lekcji pani pyta dzieci o ulubione kwiaty. 

-Ja najbardziej lubię róże – wyrywa się dziew-

czynka. 

- Napisz tę nazwę na tablicy, proszę. 

- To ja jednak wolę maki. 

 

Jak się nazywa płacz małego raczka? 

Wycieraczka. 

  

 -Jasiu dlaczego chodzisz z brudnymi uszami? 

- Innych nie mam, proszę pani. 

  

Zebra i pingwin idą do fotografa zrobić sobie 

zdjęcie. 

Fotograf pyta: 

- Kolorowe, czy czarno-białe? 

-Poproszę bilet za złotówkę. 

- Proszę bardzo. 

-Ile płacę? 

  

Ojciec ogląda zeszyt synka: 

- Dlaczego tak nierówno piszesz literki? 

- To nie literki tato, to nuty. 

  

  

Mam nadzieje, że nie zgubiłeś znów kluczy, syn-

ku. 

- Nie martw się, tato. Tym razem przyczepiłem 

do nich karteczkę z naszym adresem! 

STREFA ROZRYWKI 
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Kącik ekologiczny  

Kwiatek na Dzień Babci i Dziadka 

Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwany przez dzieci Dzień Babci i Dziadzia! A co można Im 

podarować oprócz przepięknej laurki? Kwiatek w słoiku będzie czymś, co na pewno się spodo-

ba, bo będzie można ozdobić nim półkę na długi czas, a piękna praca będzie przypominać Dziadkom każde-

go dnia o ukochanych wnukach. 

  

Co będzie potrzebne:  

słoik 

biała karta z bloku technicznego 

pisaki pastelowe Carioca lub inne 

bibuła zielona 

plastelina 

papierowa słomka 

klej uniwersalny w płynie 

ołówek 

nożyczki kwiatki 

Wykonanie: 

1.     Zabawę zaczynamy od naszkicowania kwiatka w takiej wielkości, aby bez problemu zmieścił się w 

słoiku. Dodatkowo rysujemy listki. Całość kolorujemy i wycinamy. 

2.   Wieczko od słoika będzie podstawką kwiatka. Na środku nakrętki przytwierdzamy kawałek plaste-

liny i wbijamy w nią słomkę, do której przyklejamy wcześniej wycięte elementy. 

3.   Imitacją trawy będzie bibuła; odcinamy z niej wąski pasek i tniemy na mniejsze kawałeczki. Posypu-

jemy nią wieczko słoika – czyli dno ozdoby. 

4.       Teraz możemy już zamknąć słoik i wręczyć go ukochanym Dziadkom! Potrząsając słoiczkiem 

otrzymamy zielony, wiosenny wir. 

 



 Str. 17 2021/2022 I / I I  NR 90  

PRZEPISY 

Przepis na FIT pączki 

SKŁADNIKI (na 16 SZTUK): 

10 g drożdży instant , 100 ml ciepłego 

mleka 

370 g mąki pszennej (2 ⅓ szklanki), 50 

g cukru (ok. 4 łyżki) 

1/2 łyżeczki soli, 3 jajka, 170 g mięk-

kiego masła 

ORAZ: lukier gotowy lub zrobiony, 3 

łyżki smażonej skórki pomarańczowej 

lub kandyzowanej lub starta skórka z 

pomarańczy, jajko do posmarowania, 

około 200 g marmolady, papilotki 

PRZYGOTOWANIE 

1.   Do ciepłego mleka wsypać droż-

dże instant, wymieszać i odstawić na 5 

minut. Jajka oraz masło wyjąć z lo-

dówki i ogrzać. 

2.   Mąkę przesiać do miski, dodać cu-

kier oraz sól. Wymieszać, zrobić wgłę-

bienie i wlać w nie mleko z drożdżami, 

wymieszać łyżką. Następnie zacząć 

wyrabiać ciasto dodając jajka. Po ok. 5 

- 10 minutach wyrabiania, gdy ciasto 

będzie gładkie, dodawać stopniowo, 

po kawałku masło i dalej wyrabiać po-

woli przez około 10 - 15 minut, aż cia-

sto będzie błyszczące i będzie się od-

klejało (ześlizgiwało) z ręki. 

3.   Miskę z ciastem przykryć ścierecz-

ką i odstawić na 1 godzinę do wyro-

śnięcia w ciepłe miejsce. 

4.   Wyrośnięte ciasto wyłożyć na 

stolnicę oprószoną mąką. Chwilę wy-

rabiać pozbywając się pęcherzy po-

wietrza. Rozpłaszczyć dłońmi na pla-

cek o grubości około 1 cm, podsypując 

mąką w razie potrzeby. 

5.   Szklanką lub obręczą o średnicy 

ok. 7,5 cm wyciąć 16 kółek. Na każ-

dym kłaść pełną łyżeczkę marmolady. 

Składać kółka na pół, zlepiać brzegi, 

uformować kulkę i włożyć ją łącze-

niem do dołu do papilotki. 

6.   Ułożyć na blaszce i odstawić na ok. 

1/2 godziny do wyrośnięcia w ciepłe 

miejsce. Piekarnik nagrzać do 180 

stopni C (góra i dół bez termoobiegu). 

7.   Wierzch pączków posmarować de-

likatnie roztrzepanym jajkiem uprzed-
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