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 Oddajemy w Wasze ręce czwarty w tym roku szkol-

nym numer czasopisma „Echo Szkoły”. Przeczytacie w 

nim między innymi o pomocach dydaktycznych, które 

Nasza Szkoła otrzymała w ramach projektu Laborato-

ria Przyszłości. Dużym zainteresowaniem najmłodszych 

cieszą się klocki konstrukcyjne, z których każdy może 

zbudować wymarzony projekt. Więcej informacji na 

ten temat opublikowaliśmy na kolejnych stronach na-

szego czasopisma. Oprócz tego jak zwykle przygoto-

waliśmy dla Was wiele ciekawych wiadomości oraz 

sporą dawkę rozrywki. 
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5 marca 
WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIE-
GO „ŚWIAT SŁOWEM MALOWANY” 
Przedstawiamy wyniki Szkolnego Konkursu 
Recytatorskiego „Świat słowem malowany”. 
W tym roku szkolnym odbył się on w formie 
multimedialnej. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie klas 4-8. Prezentacje oceniała czterooso-
bowa komisja, w skład której weszli przed-
stawiciele grona pedagogicznego: Pani Bożena 
Hubert, Pani Teresa Lewandowska, Pani Ka-
tarzyna Kanik-Dendys oraz Pan Wicedyrek-
tor Grzegorz Wójtowicz. Laureaci konkursu 
otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. 
Wyniki konkursu: 
I miejsce: Laura Gnatowsky (7a) 
II miejsce ex aequo: Milena Konicka (4a)  
II miejsce ex aequo: Remigiusz Śledź (4d) 
III miejsce: Milena Majka (8e):  
Serdecznie gratulujemy! Konkurs zorganizo-
wała Pani Anna Reglińska-Suchy. 
 
6 marca 
NASI UCZNIOWIE – LAUREATAMI MIĘ-
DZYSZKOLNEGO KONKURSU!  
Ogłoszono wyniki Międzyszkolnego Konkur-
su Plastycznego „Kocie sprawy” zorganizo-
wanego przez Dom Kultury w Wapienicy. 
Wśród laureatów są uczniowie Naszej Szko-
ły: Wiktoria Kucia (7b) – II miejsce, Zofia Pię-
ta (6a) – III miejsce, Emilia Gołębiowska (1c) 
– III miejsce, Sonia Frydel (5b) – wyróżnienie 
oraz Laura Dyczek (5d) – wyróżnienie. Ser-
decznie gratulujemy! Uczniów do konkursu 
przygotowali: Pani Beata Dudek, Pani Iwona 
Nowak i Pan Piotr Kuziemka. 
 
16 marca 
WYNIKI KONKURSU „MAŁE KANGURKI” 

 
10 marca 2022 r. w Naszej Szkole odbył się 
konkurs matematyczny „Małe kangurki” dla 
uczniów pierwszych klas. Wzięło w nim 
udział 16 uczniów, którzy wcześniej uczestni-
czyli w spotkaniach kółka matematycznego. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następują-
co: 
I MIEJSCE – 31 punktów 
Anna Korzus (1b) 
II MIEJSCE – 28 punktów  
Wiktoria Dudek (1a) 
Zofia Herzyk (1a) 
Krystian Kempisty (1a) 

Lena Dudek (1c) 
III MIEJSCE – 27 punktów 
Wiktor Tyrna (1a) 
Michał Gadomski (1c) 
Paulina Miler (1c) 
Laureatom gratulujemy! Cieszymy się, że tak 
licznie uczestniczyliście w spotkaniu z matematy-
ką! Organizatorem konkursu była Pani Renata 
Małysz. 
17 marca 
ŚWIĘTO LICZBY π  
14 marca 2022 r. uczniowie ósmych klas Naszej 
Szkoły oraz ci młodsi zainteresowani naukami 
ścisłymi uczestniczyli w XVI „ŚWIĘCIE LICZBY 
π” zorganizowanym przez Uniwersytet Śląski w 
Katowicach. Oglądali oni wykłady i brali udział w 
warsztatach, w czasie których zgłębili tajemnice 
materiałów magnetycznych, dowiedzieli się, jaką 
rolę pełnią katalizatory oraz co wspólnego ma 
matematyka z włókiennictwem. Chętni ucznio-
wie spróbowali także swoich sił w grze 
„Pilionerzy”. Dwie uczennice SP 32 – Aleksandra 
Kapała i Lena Ryrych – odpowiedziały bezbłędnie 
na wszystkie pytania. Gratulujemy! 
21 MARCA 
OLIMPIADA SZKOLNA – NAJLEPSZE WYNIKI 
W KLASACH MŁODSZYCH 
KLASY PIERWSZE 
Bieg wahadłowy: 
1. Wojciech Borówka: 7,22 s 
2. Kacper Zuziak: 7,24 s 
3. Nikodem Fabia: 7,56 s 
Skok w dal z miejsca: 
1. Pola Czauderna: 1,49 m 
2. Kacper Zuziak: 1,48 m 
3. Wiktor Tyrna: 1,47 m 
Skoki przez skakankę: 
1. Lena Dudek: 72 
2. Anna Hrapkowicz: 70 
3. Wojciech Borówka: 66 
Skoki zawrotne przez ławeczkę: 
1. Kacper Zuziak: 3,35 s 
2. Emilia Gołębiowska: 3,70 s 
3. Przemysław Halama: 3,78 s 
Strzały do bramki: 
1. Lena Dudek: 11 goli 
2. Anna Hrapkowicz: 10 goli 
3. Przemysław Halama: 9 goli, Wojciech Borów-
ka: 9 goli 
Bieg na 40 m: 
1. Kacper Zuziak: 12,24 s 
2. Mikołaj Majka: 12,53 s 
3. Maria Szarska: 12,68 s 
KLASY DRUGIE I TRZECIE 
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Strzały do bramki: 
1. Antoni Ulatowski (2b): 12 goli, Adam Wien-
cek (2c): 12 goli 
2. Szymon Klus (2c): 11 goli, Kamil Płonka 
(3d): 11 goli, Mateusz Habdas (3d): 11 goli, Ju-
lia Włodarczyk (2a): 11 goli, Antoni Kotyński 
(2a): 11 goli 
3. Arsenii Lobodenko (3c): 10 goli, Patryk No-
wak (3c): 10 goli, Aleksandra Płonka (3b): 10 
goli, Mateusz Borys (2b): 10 goli  
Skoki przez skakankę: 
1. Lena Nowak (3d): 130, Adam Wiencek (2c): 
130 
2. Antoni Kotyński (2a): 122 
3. Zofia Romik (2a): 110  
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 Wło-
darczyk (2a): 10 trafień, Adam Wiencek (2c): 
10 trafień 
2. Kornelia Świątkiewicz (3b): 6 trafień, Kamil 
Płonka (3d): 6 trafień, Jan Ślusarczyk ( 2a): 6 
trafień, Borys Zachwieja (3d): 6 trafień, Anto-
nina Olesiak (2c): 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 
22 MARCA 
WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
DLA KLAS I-III 
Z wielką radością informujemy, że komisja 
oceniająca nagrania uczestników konkursu re-
cytatorskiego dla klas I-III wyłoniła laureatów. 
Biorąc pod uwagę dobór repertuaru, stopień 
pamięciowego opanowania tekstu, jego inter-
pretację słowną oraz ogólny wyraz artystyczny 
– miała bardzo trudne zadanie, by wyróżnić 
tych najlepszych, by uchwycić nieuchwytne. 
Recytacje oceniała czteroosobowa komisja w 
składzie: Pani Izabela Morys, Pani Anna Regliń-
ska-Suchy, Pani Anna Sądej oraz Pani Katarzy-

na Włodek. 
Laureaci konkursu: 
I miejsce – Paulina Miler (1c) 
II miejsce ex aequo – Zofia Ryszka (2b) 
II miejsce ex aequo – Jan Ślusarczyk (2a) 
III miejsce: Lena Dudek (1c) 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Konkurs 
zorganizowała Pani Iwona Golec. 
 
26 MARCA 
WIELKIE SUKCESY JULKI I ROBERTA W 
WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PRZEDMIO-

TOWYM!  
Informujemy o wielkich sukcesach uczniów 
Naszej Szkoły! Julia Ślusarczyk została Laureat-
ką, a Robert Zera – Finalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Geografii dla 
uczniów szkół podstawowych z terenu woje-
wództwa śląskiego, którego organizatorami 
byli: Śląski Kurator Oświaty oraz Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informa-
cji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. 
Uczniów do konkursu przygotował Pan Mar-
celin Makowski. Julia i Robert zmagali się z nie-
zwykle trudnymi zadaniami z geografii w 
trzech etapach konkursu: szkolnym, rejono-
wym i wojewódzkim. Gratulujemy wspaniałych 
osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów! Bra-
wo!!! 
28 MARCA 
MISTRZOWIE ORTOGRAFII Z TRZECICH 
KLAS 
21 marca 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs 
Ortograficzny Klas Trzecich, którego celem 
było podnoszenie sprawności ortograficznych 
uczniów, rozbudzanie zainteresowania orto-
grafią, zachęcenie do podejmowania wysiłku w 
pokonywaniu trudności ortograficznych, uka-
zanie ortografii jako rodzaju zabawy ze sło-
wem. W konkursie uczestniczyło 18 uczniów. 
Tym razem uczestnicy pisali dyktanda oraz 
rozwiązywali różne łamigłówki pełne 
„pułapek” ortograficznych. W trudnej rywali-
zacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się 
najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejęt-
nością ich zastosowania w praktyce. Zdobyw-
cy I i II miejsca zakwalifikowali się do XIX Mię-
dzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 
„Mistrz Ortografii”, który odbędzie się 27 ma-
ja 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Biel-
sku-Białej. 
Wyniki konkursu: 
I miejsce – Lena Nowak (3d) 
II miejsce – Miron Hordziejewicz (3b) 
III miejsce – ex aequo: Filip Legenzowski (3b), 
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Julia Pilch (3c), Martyna Szkorupa (3d) 
Laureatom konkursu – gratulujemy! 
29 MARCA 
JULKA - FINALISTKĄ WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHE-

MII!  
Ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii dla uczniów szkół 
podstawowych województwa śląskiego, którego 
organizatorami byli: Śląski Kurator Oświaty oraz 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia „WOM” w 
Katowicach. I tu w gronie finalistów również 
znalazła się Julia Ślusarczyk! Gratulujemy i życzy-
my wielu kolejnych sukcesów! Uczennicę do 
konkursu przygotowała Pani Dorota Kaczmar-
czyk-Robak. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
szkolnym Julka została Laureatką Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z Historii oraz 
Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Geografii. Oznacza to, że uczennica 
jest wielokrotną laureatką Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych! Brawo! 
 
3 kwietnia 
KLASA 7B ODEBRAŁA NAGRODĘ! 
W dniu 31 marca 2022 r. klasa 7b w ramach 
nagrody za zwycięstwo w „Szkolnym Konkursie 
Pieśni Patriotycznej” wybrała się wraz z wycho-
wawczynią – Panią Agnieszką Krywult – do kina 
Helios oraz na spacer po naszym pięknym mie-
ście. Dodatkowy dzień wycieczkowy, który sta-
nowił nagrodę we wspomnianym konkursie, 
uczniowie spędzili bardzo miło, świetnie się ba-
wiąc i integrując. 
6 KWIETNIA 
NASZE SZKOLNE „PILIONERKI”! 
Dwie uczennice Naszej Szkoły – Aleksandra Ka-
pała z klasy 6b oraz Lena Ryrych z klasy 8b – 
zwyciężyły w konkursie-zabawie „Pilionerzy” w 
ramach XVI „ŚWIĘTA LICZBY π” zorganizowa-
nego przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicz-
nych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Dziewczynki właśnie otrzymały dyplomy oraz 
nagrody, natomiast Pani Dorocie-Kaczmarczyk-
Robak – szkolnej koordynatorce wydarzenia – 
wręczone zostały specjalne podziękowania. Jesz-
cze raz serdecznie gratulujemy! 
9 KWIETNIA 
SUKCES MIRONA W MIĘDZYSZKOLNYM 

KONKURSIE CZYTELNICZYM!  
W Szkole Podstawowej nr 36 w Bielsku-Białej 
odbyła się XIX edycja Międzyszkolnego Konkur-

su Czytelniczego „Czytamy lektury” adresowanego 
do uczniów trzecich i czwartych klas. Naszą Szkołę 
reprezentował w nim Miron Hordziejewicz – uczeń 
klasy 3b. Chłopiec w swojej kategorii wiekowej zajął 
wysokie III miejsce! Serdecznie gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów! Ucznia do konkursu przy-
gotowała Pani Renata Pysz. 
 
10 KWIETNIA 
WYNIKI KONKURSU „NIEDZIELA PALMOWA - 
PALMA W MOIM WYKONANIU” 
Prezentujemy wyniki szkolnego konkursu zorganizo-
wanego i przeprowadzonego przez Panią Małgorzatę 
Damaz. 
Klasy 1-3 
I miejsce - Maria Szarska (1c) 
II miejsce - Martyna Szkorupa (3d) 
Klasy 4-6 
I miejsce - Maja Gruszka (5d) 
II miejsce - Zofia Pięta (6a) 
III miejsce - Maja Zdrowak (4d) 
wyróżnienie - Lena Orkisz (4d) 
Klasy 7-8 
I miejsce - Faustyna Nycz (7a) 
II miejsce - Karolina Kisiała (8d) 
Gratulujemy! 
 
10 KWIETNIA 
WYNIKI KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO 
„JĘZYCZEK PĘTLICZEK” 
6 kwietnia 2022 roku odbyło się podsumowanie i 
rozstrzygnięcie szkolnego konkursu logopedycznego 
pt. „Języczek pętliczek”. Konkurs skierowany był do 
uczniów klas I-IV, a jego celem było rozwijanie in-
wencji twórczej i wyobraźni oraz inspiracja do zaba-
wy słowem. W rywalizacji wzięło udział 15 uczestni-
ków. Prace konkursowe przedstawiały ilustracje za-
wierające w sobie trudne głoski. Spośród autorów 
wszystkich prac wyłoniono trzech zwycięzców. Są 
to: Maria Szarska (1c), Ewelina Nowak (4d) i Karoli-
na Siręga (4d). Przyznano też wyróżnienia. Otrzymali 
je: Krzysztof Kotyński (3a), Mikołaj Demianów (3a), 
Jakub Brandys (3b) oraz Krzysztof Sala (4b). Laureaci 
otrzymali dyplomy, książki i drobne upominki. Gra-
tulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za przygotowanie pięknych 
prac! Konkurs zorganizowała Pani Renata Loranc-
Klajner. 
11 KWIETNIA 
22 LAUREATÓW MIĘDZYNARODOWEGO 
KONKURSU! 
Ogłoszono wyniki XXIX edycji Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”. W 
rywalizacji udział wzięło prawie 6 tysięcy uczestni-
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ków z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Wśród 
laureatów znalazło się aż 22 uczniów Naszej 
Szkoły! Gratulujemy! Poniżej prezentujemy 
szczegóły rywalizacji! 
Adam Jasiński – I miejsce w kat. 
„makieta” (opiekun: Pani Aleksandra Jasińska) 
Kornelia Rusin – I miejsce w kat. „wyklejanka/
kolaż” (opiekun: Pani Aleksandra Jasińska) 
Amelia Wojtuś – wyróżnienie w kat. 
„wyklejanka/kolaż”(opiekun: Pani Aleksandra 
Jasińska) 
Emilia Gołębiowska – I miejsce w kat. „rysunek/
malarstwo” (opiekun: Pani Beata Dudek) 
Maria Szarska – II miejsce w kat. „wyklejanka/
kolaż” (opiekun: Pani Beata Dudek) 
Lena Dudek – wyróżnienie w kat. „wyklejanka/
kolaż” (opiekun: Pani Beata Dudek) 
Matylda Raszka – II miejsce w kat. „poezja/
proza” (opiekun: Pan Grzegorz Wójtowicz) 
Julia Madzia – II miejsce w kat. „poezja/
proza” (opiekun: Pan Grzegorz Wójtowicz) 
Barbara Szybiak – III miejsce w kat. „poezja/
proza” (opiekun: Pan Grzegorz Wójtowicz) 
Karolina Siręga – I miejsce w kat. „mama, tata i 
ja” (opiekun: Pani Barbara Beruś-Kluka) 
Maja Zdrowak – II miejsce w kat. 
„makieta” (opiekun: Pani Barbara Beruś-Kluka) 
Łukasz Olender – II miejsce w kat. 
„makieta” (opiekun: Pani Barbara Beruś-Kluka) 
Emilia Golec – I miejsce w kat. „rysunek/
malarstwo” (opiekun: Pani Sabina Bysko) 
Sandra Adamczyk – I miejsce w kat. 
„makieta” (opiekun: Pani Mariola Kozina) 
Julia Wojnar – II miejsce w kat. „rysunek/
malarstwo” (opiekun: Pani Małgorzata Józefo-
wicz) 
Stanisław Staszkiewicz – II miejsce w kat. 
„makieta” (opiekun: Pani Renata Małysz) 
Wiktoria Jurek – II miejsce w kat. „poezja/
proza” (opiekun: Pani Katarzyna Kanik-Dendys)  
Zofia Romik – wyróżnienie w kat. „wyklejanka/
kolaż” (opiekun: Pani Mariola Plaza-Panewka) 
Maja Gruszka – wyróżnienie w kat. „rysunek/
malarstwo” (opiekun: Pani Elżbieta Domańska-
Gruszka) 
Paulina Miler – I miejsce w kat. „rysunek/
malarstwo” (opiekun: Pani Anna Miler) 
Szymon Miler – I miejsce w kat. „rysunek/
malarstwo” (opiekun: Pani Anna Miler) 
Zofia Herzyk – wyróżnienie w kat. „rysunek/
malarstwo” (opiekun: Pan Marcin Herzyk) 
12 KWIETNIA 

KOLEJNI LAUREACI Z SP 32!  
W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 
„Serce Przyrody”, zorganizowanym przez II Li-
ceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku

-Białej w ramach Festiwalu Nauk Ścisłych, Eweli-
na Klimczak zajęła III miejsce, wyróżniono po-
nadto Aleksandrę Kliszcz oraz Amelię Kwa-
śniewską. Serdecznie gratulujemy! Uczennice do 
konkursu przygotowali: Pani Dorota Kaczmar-
czyk-Robak oraz Pan Marcelin Makowski. 
12 KWIETNIA 
OLIMPIADA SZKOLNA W KLASACH IV-VIII 
Prezentujemy aktualnie najlepsze wyniki w po-
szczególnych konkurencjach „Olimpiady Szkol-
nej”. Serdecznie gratulujemy kondycji naszym 
Mistrzom i trzymamy kciuki za kolejne rekordy! 
DESKA – KLASY IV-V: 
1. Estera Czarnik: 7 min 40 s 
2. Dawid Sobkowski: 6 min 35 s 
3. Karolina Siręga: 4 min 45 s 
SKOK W DAL – KLASY IV-V: 
1. Konrad Tlałka: 186 cm 
2. Krzysztof Zając: 182 cm 
3. Monika Nowak: 181 cm 
RZUTY DO KOSZA – KLASY IV-V: 
1. Sebastian Oboza: 15 trafień 
2. Mikołaj Hałas: 9 trafień 
2. Konrad Tlałka: 9 trafień  
RZUTY DO KOSZA – KLASY VI-VIII: 
1. Wiktoria Bojdys: 17 trafień 
2. Wiktoria Niczyporuk: 15 trafień 
2. Aurelia Wątroba: 15 trafień 
HULA-HOOP – KLASY IV-V: 
1. Katarzyna Halama: 1 godz. 6 min 
2. Kinga Czyż: 48 min 
2. Alicja Kudrys: 48 min 
SKOKI PRZEZ SKAKANKĘ – KLASY IV-V: 
1. Katarzyna Halama: 123 skoki 
2. Filip Płoskoński: 102 skoki 
3. Vanessa Pawłowska: 91 skoków 
POMPKI – KLASY VI-VIII: 
1. Kacper Kukla: 52 pompki  
20 KWIETNIA 
JULKA – ZWYCIĘŻCZYNIĄ KONKURSU 
CHEMICZNEGO! 
Z radością informujemy, że uczennica Naszej 
Szkoły – Julia Ślusarczyk – zajęła I miejsce w XV 
Regionalnym Konkursie Chemicznym „Z chemią 
na ty” zorganizowanym przez Bielską Szkołę 
Przemysłową pod honorowym patronatem Dy-
rektora Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium 
Oświaty w Katowicach. Konkurs składał się z 
dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W 
pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test w 
formie elektronicznej obejmujący wszystkie tre-
ści podstawy programowej z chemii w szkole 
podstawowej. Etap drugi polegał na wykonaniu 
ćwiczeń laboratoryjnych. Uczestnicy mieli tu 
okazję sprawdzić swoje praktyczne umiejętności 
posługiwania się sprzętem laboratoryjnym. Lau-
reatce serdecznie gratulujemy! Uczennicę do 
konkursu przygotowała Pani Dorota Kaczmar-
czyk-Robak. 



LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 
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W klasach młodszych w ostatnim czasie pojawiły się 

nowe pomoce dydaktyczne, które Nasza Szkoła otrzy-

mała w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Du-

żym zainteresowaniem najmłodszych cieszą się klocki 

konstrukcyjne, z których każdy może zbudować wyma-

rzony projekt. O tym, że klocki są atrakcyjne dla 

uczniów, świadczy fakt, iż zabawa nie odbywa się tylko 

na lekcjach, ale jest także kontynuowana podczas 

przerw. Bardzo się cieszymy, że od najmłodszych lat 

możemy wspierać rozwój najmłodszych uczniów po-

przez zajęcia z wykorzystaniem kreatywnych pomocy . 
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Matematyka jest bardzo ciekawa – takie słowa sły-

szymy od najmłodszych uczniów. Nasze lekcje czę-

sto oparte są na działaniu, czyli pracy z zaangażo-

wanym i chętnym uczniem. Zadania przygotowane 

przez nauczycieli stanowią dla dzieci świetną zaba-

wę (np. klockami, patyczkami, guziczkami). Działa-

jąc na konkretach i wspaniałych pomocach, ucznio-

wie czerpią ogromną radość w podejmowaniu nau-

ki matematyki, a ich umiejętności są rozwijanie z 

zajęć na zajęcia. Przedstawiamy krótką fotorelację 

z zajęć, podczas których korzystamy z kolejnych 

pomocy dydaktycznych, jakie Nasza Szkoła otrzy-

mała w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

Na naszych lekcjach królują kolorowe plastikowe 

patyczki do układania figur, obrazów i przedmio-

tów geometrycznych, klocki edukacyjne Korbo do 

konstruowania bardzo ciekawych maszyn, platform 

i pojazdów, edukacyjne zestawy klocków Lego, a 

także przepiękne guziczki, które wykorzystywane są do obliczeń i różnych zabaw doskonalących 

tabliczkę mnożenia. 



TRZECIE ZADANIE Z DETEKTYWEM 

KROPELKĄ! 
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Już po raz trzeci uczniowie klas młodszych przybili piątkę detektywowi Kropelce w ramach 12. edycji 
konkursu „Szanuj energię, chroń klimat”. Zadanie w marcu polegało na uczestniczeniu uczniów w zaję-
ciach tematycznych dotyczących roli i znaczenia wody prowadzonych przez edukatora Aqua lub innego 
zaproszonego gościa. W Naszej Szkole w klasach pierwszych takie lekcje 17 marca przeprowadziła Pani 
Renata Bednarska, która jest właśnie edukatorem Aqua. Podczas zajęć uczniowie zdobyli kolejne infor-
macje na temat szczególnej roli wody w przyrodzie i życiu człowieka. Na podstawie komiksu „Odkrycia 
Detektywa Kropelki” omówili z edukatorem zagadnienie dotyczące obiegu wody w przyrodzie, czyli jak 
to się dzieje, że woda nie ginie. Pani edukator opowiedziała uczniom również o ujęciach wody, w tym 
ujęciu wody w Wapienicy, systemie rur doprowadzających wodę do naszych domów oraz oczyszczaniu 
ścieków. Uzupełnieniem lekcji było obejrzenie spektaklu pt. „Niezwykła przygoda psa Kropelki” przygo-
towanego przez Stowarzyszenie Wodociągów Województwa Śląskiego. Na podstawie spektaklu dzieci 
wykonały również ciekawe prace plastyczne. Uczniowie w zajęciach uczestniczyli bardzo aktywnie, byli 
dociekliwi i zadawali mnóstwo pytań. Wykazali się również dużą znajomością tematu, czym pozytywnie 
zaskoczyli panią edukator. Bardzo dziękujemy Pani Renacie Bednarskiej za ciekawe zajęcia. W przyszłym 

miesiącu przed nami czwarte, przedostatnie zadanie. Do zobaczenia! 
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WARSZTATY JĘZYKOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
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W miniony wtorek w Naszej Szkole od-
były się warsztaty językowe „Welcome 
to school!”. Nauczyciele języka angiel-
skiego przygotowali je z myślą o uczniach 
„zerówek” z zaprzyjaźnionych przed-
szkoli. Gościliśmy dzieci z najstarszych 
grup z Przedszkola nr 41 i Przedszkola 
nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-
Białej, które przybyły pod opieką swoich 
wychowawczyń. Wszystkie działania 
podczas wspólnej zabawy koncentrowały 
się wokół tematu szkoły, a dokładniej – 
przyborów szkolnych. Przedszkolaki bar-
dzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z 
chęcią podejmowały proponowane ak-
tywności. Budowały wieżę z kart obraz-
kowych i kubków, rywalizowały w parach podczas gry w bingo, a także miały okazję komuniko-
wać się w języku angielskim, opisując zawartość plecaka. Atrakcyjne okazały się również ćwicze-
nia interaktywne przeprowadzone z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Na koniec dzieciom 
wręczono teczki z wizerunkiem budynków Naszej Szkoły, a w nich pamiątkowe dyplomy, długo-
pisy i „zadanie domowe”. Warsztaty przygotowały nauczycielki języka angielskiego – Panie: Aure-

lia Woźniak, Agnieszka Krywult i Dorota Wojdyła-Kondracka. 
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NA TROPIE… DZIĘCIOŁÓW I PŁAZÓW! 

W sobotni poranek odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Na tropie przyrody” zorganizowane we współ-

pracy z Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Tym razem temat spotkania brzmiał: 

„Dzięcioły i płazy”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób (najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a najstarszy 

– 69). Rozpoczęło się ono w Jaworzu – na parkingu przy tężni, gdzie pokrótce Pan Bartosz Czader opo-

wiedział nam o dzięciołach żyjących w naszych lasach. Następnie przeszliśmy do tężni, gdzie dowiedzieli-

śmy się wiele na temat nietoperzy. W parku zdrojowym znajduje się ok. 170 budek właśnie dla nich. Jeśli 

zobaczymy budkę z napisem, to znaczy, że jest dla tych zwierząt. Kolejnym punktem naszej wyprawy była 

obora. Taką nazwę miała stajnia, w której hodowano jelenie przed I wojną światową. Dzisiaj to miejsce 

powszechnie nazywamy amfiteatrem. Pan Bartosz na podstawie książki pokazał nam i objaśnił różnice po-

między poszczególnymi rodzajami dzięciołów. Dzięcioły mają bardzo szczelnie wypełnione czaszki – nie 

ma w nich wolnego miejsca, a dodatkowo posiadają bardzo długie języki, które – przechodząc przez nos i 

czoło – otaczają mózg, będąc dla niego amortyzacją i osłoną podczas stukania w pień drzewa. Mieliśmy 

też okazję posłuchać dźwięków, jakie wydają dzięcioły z nagrań naszego przewodnika. Na żywo mogliśmy 

usłyszeć dzięcioła zielonego. Przeszliśmy nad oczko wodne w poszukiwaniu płazów, ale pomimo naszych 

najszczerszych chęci, nie udało nam się zaobserwować żadnego. Jednak nie przeszkodziło nam to, aby 

poznać żaby żyjące na tym terytorium. Dziękujemy Panu Bartoszowi za kolejne fascynujące spotkanie! 



 

WIOSNA! ACH, TO TY!  
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17 marca był zielonym świętem w Naszej Szkole. Nauczyciele języka angielskiego zaprosili uczniów klas IV-VIII oraz innych 

nauczycieli do zabawy. Obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka! Święty Patryk jest uznawany za patrona Irlandii. Legenda głosi, 

że wprowadzając chrześcijaństwo na tym obszarze, św. Patryk wykorzystał trzylistną koniczynkę do wprowadzenia dogmatu 

Trójcy Świętej w osobie jednego Boga. Dlatego zielony kolor koniczynki jest w tym dniu wszędzie obecny! Irlandczycy mają 

dzień wolny od pracy i organizują tradycyjne parady, w których biorą udział setki ludzi. Zielony jest również symbolem szczę-

ścia, powodzenia, nadziei i wolności – wartości tak ważnych w naszym życiu. Uczniowie, którzy ubrali się na zielono lub zało-

żyli zielony element 

garderoby, nie byli w 

dniu zabawy pytani i 

byli zwolnieni z pisa-

nia niezapowiedzia-

nych kartkówek. Do-

datkowo klasa najbar-

dziej „zielona”, czyli 

taka, w której było 

najwięcej ubranych na 

zielono uczniów, 

otrzymała nagrodę – 

niespodziankę. Do 

zabawy za rok zapra-

szają Panie: Marta 
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ZA NAMI DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA!  

21 marca (poniedziałek) w Naszej Szkole bardzo radośnie i kolorowo przywitano wiosnę. Uczniowie i nauczyciele nawiązali w 

tym dniu swoim strojem do motywu kwiatów będących oznaką nadchodzącej wiosny. Dominowały kwiaty w barwach narodo-

wych Ukrainy – naszych Sąsiadów zza wschodniej granicy, co dodało otuchy ukraińskim Kolegom i Koleżankom przyjętym w 

ostatnich tygodniach do SP 32. Było żółto i niebiesko! Uczniowie, którzy przebrali się tego dnia, byli zwolnieni z odpowiedzi i 

niezapowiedzianych kartkówek. Do zabawy zachęcał Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Barbary Beruś-Kluki. 
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Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne, dzieci z pomarańczowej grupy 

świetlicowej oraz uczniowie klasy 4d na zajęciach z wychowawcą dołączyły do projektu pt. „Wyspa wędrujących skarpetek” 

przygotowanego przez Zespół Placówek Szkolno-

Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Świato-

wy Dzień Zespołu Downa nazywany jest Dniem Kolo-

rowej Skarpetki, a kolorowe skarpetki nie do pary 

stały się symbolem niedopasowania społecznego, z 

jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Dzieci 

podczas zajęć miały okazję wykonać maskotkę ze skar-

petki, ozdobić według swojego pomysłu skarpetkę, 

zagrać w różnorodne gry, m.in. sekwencje i szeregi, 

labirynt, zawierające element skarpetki. Koordynator-

kami zadania były: Pani Renata Loranc-Klajner oraz 

Pani Barbara Beruś-Kluka. 

NAUKA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY  

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZESPOŁU DOWNA 

31 marca zakończył się cykl zajęć z pierwszej pomocy przeznaczony dla 

uczniów trzecich klas. W zajęciach uczestniczyli chętni uczniowie, po-

dzieleni na 4 grupy wg klas. W ramach nauki udzielania pierwszej po-

mocy uczniowie poznawali podstawowe zasady postępowania w przy-

padku różnych zdarzeń. Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania z zawar-

tością apteczki pierwszej pomocy oraz sposobami wykorzystania do-

stępnych w niej materiałów. Na kolejnych spotkaniach uczniowie do-

wiedzieli się, jak postępować przy poparzeniach, zwichnięciach czy zła-

maniach oraz zadławieniach dzieci i dorosłych. Punktem kulminacyjnym 

były zajęcia praktyczne, podczas których uczono się bandażowania róż-

nych części ciała za pomocą opasek uciskowych, zakładania opatrun-

ków na zranione miejsca, układanie w pozycji bocznej bezpiecznej oraz 

oczywiście reanimacja krążeniowa dziecka i dorosłego. Te ostatnie 

zajęcia wzbudziły największe zainteresowanie. Masaż serca wykonywa-

no na fantomach Little Ann, które zastępują dziecko oraz dorosłego. 

Okazało się, że masaż serca nie jest łatwy i lekki i należy włożyć w niego wiele siły. Ważne jest odpowiednie ułożenie rąk i 

ucisk w odpowiednim miejscu. Uczniowie uczestniczący w zajęciach nauki udzielania pierwszej pomocy, bogatsi o nowe 

umiejętności, na pewno poradzą sobie w sytuacjach wymagających ich posiadania. Zajęcia prowadziła Pani Izabela Morys. 
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ALKOHOL WŚRÓD MŁODZIEŻY - 

SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ 

W tym tygodniu wszystkie 

oddziały siódmej i ósmej klasy 

spotkały się z Panem Mirosła-

wem Mroźnym – przedstawi-

cielem Straży Miejskiej. Zaję-

cia odbyły się w reżimie sani-

tarnym - każdy oddział indy-

widualnie. Tematem prelekcji 

był problem alkoholizmu 

wśród młodzieży. Nasz gość 

– przy pomocy prezentacji 

multimedialnej – przedstawił 

uczniom przyczyny picia alko-

holu przez młodzież, sygnały 

ostrzegawcze, na które nale-

ży zwrócić szczególną uwagę, 

skutki spożywania alkoholu – 

w tym jego działanie na organizm dziecka, fazy uzależniania oraz konsekwencje prawne picia alkoholu przez nielet-

nich. Po części teoretycznej uczniowie mogli sami się przekonać, jak postrzega świat osoba pod wpływem alkoholu. 

Po założeniu specjalnych gogli można było sprawdzić, jak zmienia się percepcja, jak wydłużają się reakcje człowieka 

oraz jak trudno utrzymać równowagę. Z pozoru proste czynności, takie jak chodzenie po linii czy podanie drugiej 

osobie ręki, okazywały się o wiele trudniejsze, a niekiedy niemożliwe do wykonania. Spotkanie działało na wyobraźnię 

i uzmysłowiło uczniom negatywne skutki spożywania alkoholu. 

SP 32 WSPIERA „POLA NADZIEI”!  

4 kwietnia 2022 r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w akcji „Pola Nadziei" zorganizowanej przez 

Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Inicjatywa ta ma na 

celu szerzenie idei opieki hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla organizacji, które zapewniają tę opie-

kę. Uczniowie Naszej Szkoły kwestowali w Domu Handlowym Klimczok. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczycie-

le: Pani Katarzyna Kanik-Dendys, Pani Joanna Krehut oraz Pani Aurelia Woźniak. 

2021/2022 I I I / IV NR 91  



 
ECHO SZKOŁY  

DWUMIESIĘCZNIK UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
NR 32 IM.  JANA I I I  SOBIESKIEGO W BIELSKU -BIAŁEJ  

Od września, raz w miesiącu, staramy się zaprezentować co 

nieco z naszych działań na lekcjach języka angielskiego w kla-

sach młodszych. Nie inaczej będzie i tym razem. W marcu w 

klasach pierwszych i drugich dominowała tematyka związana 

z jedzeniem, a trzecioklasiści dzielnie ćwiczyli zagadnienia 

gramatyczne, uczyli się odczytywać wskazania zegara i opisy-

wać rutynowe czynności. 

 JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH I-III 

W ostatnią środę, czwartek i piątek uczniowie oddziałów ósmej klasy pod opieką swoich wychowaw-
ców udali się do II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Bielsku-Białej na Festiwal Nauk Ścisłych. 
Wzięli oni udział w wielu ciekawych zajęciach, m.in.: „Matematyka mentalna i mnemotechniki”, „Ładne 
kwiatki okiem inżyniera, czyli o inspiracji przyrodą w nauce”, „Neurobik, czyli matematyczny fitness dla 
umysłu”, „Geometria neurograficzna” czy „Ciecze superlepkie”. Spotkania dla młodzieży zostały zorgani-

zowane w ramach preorientacji zawodowej i z pewnością pomogą w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 
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ÓSMOKLASIŚCI NA FESTIWALU NAUK ŚCISŁYCH 
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W ostatnią środę w auli budynku B Naszej Szkoły Ognisko Pracy Pozaszkolnej, korzystając z gościnności SP 32, zor-

ganizowało niezwykłe wydarzenie. Dzieci uczęszczające na zajęcia zaprezentowały swoje umiejętności. Wszyscy byli 

pod wrażeniem talentu młodych Artystów. Wśród naszych Gości znaleźli się m.in.: Wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej Pan Piotr Ryszka, Radny Rady 

Miejskiej Pan Konrad Łoś, Radny 

Rady Miejskiej Pan Piotr Kochow-

ski, Naczelnik Wydziału Edukacji i 

Sportu Pani Ewa Szymanek-Płaska, 

Przewodnicząca Rady Osiedla Wa-

pienica Pani Elżbieta Sadowska-

Cichoń, Dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych Pan Krzysztof Bańczyk, 

Dyrektor Przedszkola nr 51 Pani 

Bogusława Biel, Dyrektor Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej Pani Katarzyna 

Sobolewska-Kuziemka oraz Dy-

rektor Szkoły Podstawowej nr 32 

im. Jana III Sobieskiego Pani Edyta 

Zaczek. Warto zaznaczyć, że 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej pro-

wadzi swoje zajęcia na terenie 

Naszej Szkoły, a biorą w nich 

udział również uczniowie SP 32. 

Za nami czwarte, przedostatnie zadanie w ramach konkursu „Szanuj energię, 

chroń klimat” w kategorii klas młodszych. Kolejny raz przybijamy piątkę de-

tektywowi Kropelce, wykonując zadanie, którego tematyka związana jest z 

wodą. Mianowicie uczniowie klasy 3d uczestniczyli w wyjściu edukacyjnym 

nad rzekę Wapienica. Miało ono na celu uwrażliwienie uczniów na aspekt 

poszanowania wody oraz uświadamianie dzieciom, jak ważna jest woda w 

życiu człowieka i przyrody. Była to ponadto doskonała okazja do przeprowa-

dzenia zajęć edukacyjnych w terenie. Trasa wyjścia przebiegała od Naszej 

Szkoły wzdłuż rzeki Wapienica aż do terenów zielonych przy pierwszym pro-

gu wodnym na rzece. Podczas spaceru uczniowie pogłębili wiedzę na temat 

Doliny Wapienicy, zapory im. Ignacego Mościckiego, jeziora Wielka Łąka, 

ujęcia wody na rzece Wapienica i ich znaczenia dla miasta Bielska-Białej. Ucz-

niowie wykonywali również przygotowane przez nauczyciela zadania, np. 

odczytywali informacje z mapy przedstawiającej Dolinę Wapienicy i dopaso-

wywali części mapy do siebie, dobierali ilustracje do nazw: Zapora, Wielka 

Łąka, Wapienica, uzupełniali rysunek przedstawiający obieg wody w przyro-

dzie na podstawie Doliny Wapienicy. Wyjście nad rzekę okazało się dla dzieci 

atrakcyjną 

lekcją przy-

rody w 

t e r e n i e . 

Uzupełnieniem wyjścia edukacyjnego nad rzekę było 

obejrzenie przez klasy młodsze filmu pt. „Światowy 

Dzień Ziemi”, w którym również zwrócono uwagę na 

aspekt poszanowania wody. 
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WYJŚCIE EDUKACYJNE NAD RZEKĘ 

ARTYSTYCZNE DOKONANIA OGNISKA 

PRACY POZASZKOLNEJ 



 
ECHO SZKOŁY  

DWUMIESIĘCZNIK UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
NR 32 IM.  JANA I I I  SOBIESKIEGO W BIELSKU -BIAŁEJ  

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za udział w Wielkanocnym Kiermaszu Świą-

tecznym zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu. Udało nam się 

zebrać aż 651,50 zł. Cały dochód ze sprzedaży przekazany zostanie na rzecz Hospicjum im. św. Jana 

Pawła II w Bielsku-Białej Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. 

Str. 16 

 

Jest nam bardzo miło ogłosić, że Nasza Szkoła przystąpiła do akcji „Wspieranie przez przytulanie", któ-

ra została zorganizowana przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz wraz Domem Żołnierza w Bielsku-

Białej z okazji Dnia Doceniania, który przypada 5 marca, czyli właśnie dzisiaj. Uczniowie przygotowali z 

tej okazji przepiękne kartki z ciepłymi pozdrowieniami płynącymi prosto z serc, które zostaną przeka-

zane Seniorom z domów opieki, hospicjów, a także osobom samotnym. Bardzo się cieszymy, że już od 

najmłodszych lat nasi uczniowie wiedzą, że warto pomagać i zawsze z ogromnym zaangażowaniem bio-

rą udział w tego typu działaniach. Szkołę reprezentowały klasy: 1a pod opieką Pani Renaty Małysz, 1b 

pod opieką Pani Marceliny Piechoty i 2a pod opieką Pani Urszuli Ficoń. Jesteśmy dumni z naszych naj-

młodszych uczniów! 

WSPIERANIE PRZEZ PRZYTULANIE  

PODSUMOWANIE WIELKANOCNEGO 

KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO 
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STREFA ROZRYWKI 
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ŁAMIGŁÓWKI 
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PRZEPISY 

„Pingwinek” 

Składniki: 

- Big Milk Trio Neapo-

litana 

- wafle 

- kiwi 

- rodzynki 

- żółty melon 

- listki świeżej mięty 

- owoce do dekoracji 

 

Wykonanie: 

 

Krok 1 

Kiwi pokrój w plasterki. Je-

den z nich przekrój wzdłuż 

na pół. 

 

Krok 2 

Z melona wytnij dwa okrągłe 

plastry – to będą nogi pingwi-

na. 

 

Krok 3 

Z lodów śmietankowych Big 

Milk Trio Neapolitana zrób 

dużą kulkę i umieść ją na 

środku talerza. Pod lody 

wsuń plastry melona, czyli 

nóżki. 

 

 

Krok 4 

Na lodach śmietankowych 

umieść kulkę o smaku czeko-

ladowym. Na górze natomiast 

ułóż mniejszą kulkę lodów 

śmietankowych. 

 

Krok 5 

Teraz z wafelka wykrój dwa 

małe trójkąty. Wetknij je w 

kulkę lodów śmietankowych 

tworząc otwarty dzióbek pin-

gwina. Z rodzynek zrób oczy. 

Po bokach lodów czekolado-

wych umieść dwa kawałki ki-

wi - szerokie płetwy. Deser 

udekoruj ulubionymi owocami 

i listkami mięty. 
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p.  Anna Sądej 

187 PLECACZKÓW DLA UKRAIŃSKICH DZIECI! 
DZIĘKUJEMY!!!  

Zakończyliśmy akcję „Plecaczek dla dzieciaczka”. Pań-

stwa reakcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! 

Zebraliśmy aż 187 plecaczków z wyposażeniem, które 

przekazane zostaną ukraińskim dzieciom przekraczają-

cym granicę i uciekającym przed wojną. Jesteśmy 

wdzięczni wszystkim osobom zaangażowanym w zbiór-

kę. Często byli to darczyńcy niezwiązani z Naszą Szko-

łą, również mieszkańcy innych miast. Szczególne po-

dziękowania składamy Szkolnemu Kołu Wolontariatu 

oraz Pani Katarzynie Kanik-Dendys – szkolnej koordy-

natorce tej pięknej akcji. Jeszcze raz dziękujemy! 

 
PODZIĘKOWANIA ZA WYPRAWKI DLA 
UCZNIÓW Z UKRAINY  
Od chwili ataku Rosji na Ukrainę do Naszej Szkoły 
zostało przyjętych kilkunastu uczniów narodowości 
ukraińskiej, którzy byli zmuszeni do ucieczki z własne-
go kraju. Dzięki Przyjaciołom Naszej Szkoły każdy z 
nich otrzymał wyprawkę z artykułami szkolnymi dosto-
sowanymi do wieku. Wśród przyborów znalazły się 
m.in. zeszyty, farby, kredki, flamastry, plastelina, bloki 
rysunkowe czy długopisy. Nasze ogromne podziękowa-
nia otrzymują darczyńcy:  
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem 

Nauczania w Hawierzowie Błędowicach (Polska Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole w Błędowicach), 

- Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa 

Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (Centrum 

Pedagogiczne), 

- Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie 

(Polska Szkoła Karwina), 

- Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w 

Czeskim Cieszynie (Szkoła Podstawowa z Polskim Języ-

kiem Nauczania w Czeskim Cieszynie), 
- Základní škola a Mateřská škola Stonava, 
- Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w 
Stonawie, 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza w 

Gnojniku (Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana 

Kubisza w Gnojniku), 

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem 

Nauczania Sucha Górna (PSP Sucha Górna), 

- Obec Horní Suchá (Obec Horní Suchá), 

- Firma Transportowa Olza Logistic Czeski Cieszyn 

(OlzaLogistic). 

Dziękujemy również Pani Aldonie Słonce za koordyno-

wanie tej formy pomocy zorganizowanej dla uczniów 

Naszej Szkoły. 

 
O CYBERPRZEMOCY Z PRZEDSTAWICIELEM 
STRAŻY MIEJSKIEJ 

W tym tygodniu klasy VI, VII i VIII wzięły udział w pre-

lekcjach przygotowanych przez Pana Mirosława Mroź-

nego – przedstawiciela Straży Miejskiej. Tematem spo-

tkań, które zorganizowane zostały w reżimie sanitar-

nym (każdy oddział indywidualnie), była cyberprzemoc. 

Uczniowie dowiedzieli się, jakie formy on przybiera, jak 

na nią reagować i co grozi osobie, która ją stosuje. 

Było to kolejne zadanie ujęte w Programie Wycho-

wawczo-Profilaktycznym Szkoły. Bardzo dziękujemy 

Panu Mirosławowi Mroźnemu za poświęcony czas i – jak zwy-

kle – za bardzo ciekawe przedstawienie ważnego problemu. 

 
PODZIĘKOWANIA DLA RADY RODZICÓW!  

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zakup artykułów 

szkolnych dla uczniów Naszej Szkoły, którzy przybyli do nas z 

Ukrainy. Otrzymaliśmy do rozdysponowania piórniki, zeszyty, 

plastelinę, farby, kredki, flamastry, długopisy, cyrkle, bloki 

rysunkowe, papier kolorowy, kolorowanki i mnóstwo innych 

przedmiotów niezbędnych do nauki. Zostaną z nich skomple-

towane wyprawki dla naszych nowych Kolegów i Koleżanek – 

dla dzieci z kraju ogarniętego wojną. Kolejny raz Nasza Rada 

Rodziców udowodniła, że jest fantastyczna!  

 
SP 32 Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA!  

Od września uczniowie trzecich klas, w ramach realizowanej 

innowacji pedagogicznej, korzystają z aplikacji Insta.Ling celem 

efektywnej nauki anglojęzycznego słownictwa. W styczniu 

zakończono XVII edycję, a 1 lutego przystąpiliśmy do kolej-

nej. Udział w „Programie Insta.Ling dla szkół” spotkał się z 

uznaniem ze strony rodziców, co potwierdzają liczne pozy-

tywne komentarze. Również dzięki sygnałom otrzymanym od 

rodziców można śmiało stwierdzić, że doskonalenie słownic-

twa z języka angielskiego z wykorzystaniem aplikacji stało się 

codzienną rutynową czynnością, co z kolei przyczyniło się do 

osiągnięcia wysokich wyników w nauce słówek. Zaangażowa-

nie, zdyscyplinowanie oraz systematyczna ciężka praca 

uczniów przełożyły się na sukces, jakim jest przyznanie Naszej 

Szkole Certyfikatu Jakości Kształcenia. Gratulujemy przede 

wszystkim trzecioklasistom, ale również nauczycielom koor-

dynującym ich udział w programie. Życzymy dalszych sukce-

sów! 

https://www.facebook.com/Polska-Szko%C5%82a-Podstawowa-i-Przedszkole-w-B%C5%82%C4%99dowicach-179338026333935/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULg
https://www.facebook.com/Polska-Szko%C5%82a-Podstawowa-i-Przedszkole-w-B%C5%82%C4%99dowicach-179338026333935/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULg
https://www.facebook.com/centrumpedagogiczne/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULgvE0LSsRRma7zPpkan8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/centrumpedagogiczne/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULgvE0LSsRRma7zPpkan8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SPFrysztat/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULgvE0LSsRRma7zPpkan8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-z-Polskim-J%C4%99zykiem-Nauczania-w-Czeskim-Cieszynie-107115971744069/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-z-Polskim-J%C4%99zykiem-Nauczania-w-Czeskim-Cieszynie-107115971744069/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-i-Przedszkole-im-Jana-Kubisza-w-Gnojniku-105930583109312/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULgvE0L
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-i-Przedszkole-im-Jana-Kubisza-w-Gnojniku-105930583109312/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULgvE0L
https://www.facebook.com/pspsuchagorna.cz?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULgvE0LSsRRma7zPpkan8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ObecHorniSucha/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULgvE0LSsRRma7zPpkan8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/olzalogistic/?__cft__%5b0%5d=AZVFptflggc7aTiSIoX8R-Fedokd4zRvtm3FmSkRDBciHGKgkNBJN-tj6IV--YYQ-2bGYUOMJ0mns6STG5qmNO19wFHSCnSO1pVG897rYYM_Ii0BrZ88AV7FqFq4K1D4kJqULgvE0LSsRRma7zPpkan8&__tn__=kK-R

