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W TYM NUMERZE: 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku szkol-
nym numer dwumiesięcznika „Echo Szkoły”. Tym ra-
zem prezentujemy wydarzenia, które miały miejsce we 
wrześniu i w październiku. Mamy nadzieję, że ponow-
nie znajdziecie w nim wiele interesujących wiadomości, 
sporą dawkę rozrywki oraz praktyczne informacje, a 
także teksty, dzięki którym wzbogacicie swoją wiedzę 
oraz liczne sprawozdania ze szkolnych imprez. Tema-
tem przewodnim aktualnego wydania gazety uczynili-
śmy osiągnięcia sportowe reprezentacji  uczniów Na-

szej Szkoły. Zapraszamy do lektury!  



O tym się mówi 
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JULKA ZE STYPENDIUM PREZYDENTA MIA-

STA!!!  

Julia Ślusarczyk, nasza te-

goroczna absolwentka, 

otrzymała stypendium 

Prezydenta Miasta Bielska-

Białej! W sali sesyjnej biel-

skiego Ratusza odbyła się 

uroczystość wręczenia 

wyróżnień uczniom szcze-

gólnie uzdolnionym. Na 

galę została zaproszona 

również Pani Dyrektor 

Edyta Zaczek. Stypendia 

przyznawane są uczniom z 

wybitnymi osiągnięciami 

naukowymi. Prawo do 

ubiegania się o nie przysługuje uczniom uzyskują-

cym wysoką średnią ocen na świadectwie oraz 

tytuł laureata konkursu o zasięgu co najmniej wo-

jewódzkim. Bardzo się cieszymy i serdecznie gra-

tulujemy!!! 

 

PIERWSZE W TYM ROKU SZKOLNYM SUK-

CESY SPORTOWE!  

22 września na 

stadionie lekkoat-

l e t y c z n y m 

„SPRINT” w Wa-

pienicy odbyła się 

pierwsza w tym 

roku szkolnym 

impreza sportowa 

p o d  n a z w ą 

„Czwartki Lekko-

atletyczne” zorga-

nizowana przez 

Klub Sportowy „SPRINT”, Urząd Miejski w Biel-

sku-Białej oraz BBOSIR. W zawodach uczestni-

czyła również reprezentacja Naszej Szkoły w skła-

dzie: Mariia Beznosenko, Magdalena Jania, Liliana 

Krzak, Lilia Kwaśniewska, Kinga Pałucha oraz Szy-

mon Ślusarczyk. Z radością informujemy, że Kin-

ga Pałucha zajęła I miejsce w biegu na 60 metrów. 

Gratulujemy! Uczniów do zawodów przygotowa-

ła Pani Anna Wojtyczka. 

NASI PIŁKARZE W FINALE TURNIEJU!  

W sali gimnastycznej budynku B Naszej Szkoły, z 

inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Samorzą-

dowa Bielska-Białej, odbyły się eliminacje Międzysz-

kolnego Turnieju Piłki Nożnej dla uczniów klas IV-VI 

pod patronatem i o Puchar Prezydenta Miasta. 

W rozgrywkach brały udział cztery bielskie szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplat-

te, Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk, 

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary 

School oraz Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III 

Sobieskiego. 

Naszą Szkołę reprezentowała drużyna chłopców w 

składzie: Miłosz Polański, Jakub Górniok, Wiktor 

Wrona, Sebastian Marek, Piotr Kubica, Bartłomiej 

Konieczny, Krzysztof Ryszka, Krzysztof Zając i Mi-

chał Smyczyński. 

Nasi wspaniali piłkarze wygrali z SP 1 (9:1), zwyciężyli 

również z Oxford Primary School (4:0). Tym samym 

zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do fina-

łu turnieju, który już w ten piątek, również na tere-

nie Naszej Szkoły. Trzymajcie kciuki! Opiekunem 

naszej drużyny jest Pani Anna Wojtyczka. 

 

NASI WSPANIALI MISTRZOWIE!!! 

Reprezentacja uczniów Naszej Szkoły w brawuro-

wym stylu pokonała konkurencję w meczach finało-

wych Międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej dla 

uczniów klas IV-VI! Turniej zorganizowany został z 

inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa 

Bielska-Białej pod patronatem i o Puchar Prezydenta 

Miasta. Mecze eliminacyjne i sam finał rozegrane zo-

stały na terenie Naszej Szkoły. Podczas zawodów 

obecni byli m.in. Radni Rady Miejskiej: Pan Piotr Ko-

chowski, Pan Roman Matyja, Pan Maksymilian Pryga, 

przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu Pan Arka-

diusz Dunat, przedstawiciel Rady Osiedla Wapienica 

Pan Zbigniew Mamorski oraz Dyrektor SP 32 Pani 

Edyta Zaczek. 
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Naszą Szkołę reprezentowała drużyna chłopców w 

składzie: Miłosz Polański, Jakub Górniok, Wiktor 

Wrona, Sebastian Marek, Piotr Kubica, Bartłomiej 

Konieczny, Krzysztof Ryszka, Krzysztof Zając i Mi-

chał Smyczyński. Królem strzelców został Wiktor 

Wrona, natomiast najlepszym bramkarzem okazał 

się Krzysztof Ryszka. Opiekunem naszej drużyny 

była Pani Anna Wojtyczka. Serdecznie gratulujemy! 

Jesteśmy z Was dumni! 

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH LEKKOATLE-

TÓW! 

29 września na stadionie lekkoatletycznym 

„SPRINT” w Wapienicy odbyła się kolejna edycja 

imprezy sportowej pod nazwą „Czwartki Lekkoatle-

tyczne” zorganizowana przez Klub Sportowy 

„SPRINT”, Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz BBO-

SIR. Reprezentacja Naszej Szkoły zachwyciła wynika-

mi! Oto one: Kinga Pałucha – I miejsce w biegu na 

60 m i II miejsce w skoku w dal, Magdalena Jania – III 

miejsce w biegu na 300 m, Mateusz Habdas – II miej-

sce w skoku w dal, Monika Sygut – II miejsce w rzu-

cie piłeczką palantową, Ksawery Kwaśny – III miejsce 

w biegu na 60 m. Gratulujemy! Uczniów do zawo-

dów przygotowała Pani Anna Wojtyczka. 

 

ZWYCIĘZCY TURNIEJU SZACHOWEGO 

Za nami Szkolny Turniej Szachowy. Podczas nie-

go zostali wyłonieni uczniowie, którzy będą re-

prezentować Naszą Szkołę w Międzyszkolnym 

Turnieju Szachowym. 

W kategorii klas 4-6 mamy następujących zwy-

cięzców: 

1. miejsce: Michał Smyczyński  

2. miejsce: Magdalena Grzesiowska 

3. miejsce: Tymoteusz Świątek 

4. miejsce: Krzysztof Zając 

W kategorii klas 7-8: 

1. miejsce: Kacper Kukla 

2. miejsce: Maja Forma 

3. Miejsce: Antoni Łanucha 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a 

naszym reprezentantom życzymy powodzenia! 



DZIEŃ PIŻAMY 
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W piątek (28 października) ob-

chodziliśmy w Naszej Szkole 

Dzień Piżamy. To kolejna inicja-

tywa Samorządu Uczniowskie-

go pod opieką Pani Barbary Be-

ruś-Kluki. Większość uczniów 

założyła tego dnia swoje piża-

my, kapcie i szlafroki. Niektórzy 

przynieśli również kocyki i 

przytulanki. Dzięki temu można 

było uniknąć pytania na ocenę. 

Do zabawy włączyli się także 

niektórzy nauczyciele. Dzięku-

jemy za wspólną zabawę! 

DETEKTYWI PRZYRODY Z KLASY 2B  

Jesień to znakomita wsparcie pora roku na obserwacje przyrodnicze. W ostatnim czasie uczniowie klasy 
2b pod opieką Pani Marceliny Piechoty spędzili sporo czasu na świeżym powietrzu w roli detektywów 
przyrody. Do ich zadań należało obserwowanie i zbadanie środowiska przyrodniczego otaczającego Naszą 
Szkołę. Zajęcia zaangażowały każdego ucznia, a dokonane odkrycia zachwyciły i dostarczyły dużo pozytyw-
nych emocji. W trakcie zajęć uczniowie korzystali z pomocy oraz materiałów zakupionych w ramach pro-

gramu „Laboratoria Przyszłości”. 

„Laboratoria Przyszłości” to 

największe w historii dla 

wszystkich szkół podstawo-

wych w Polsce! Drukarki 3D, 

mikrokontrolery, roboty, 

sprzęt do nagrań i inne nowo-

czesne wyposażenie pojawiło 

się we wszystkich polskich 

szkołach. 
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W Naszej Szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, który przypada 14 paź-

dziernika. Z tej właśnie okazji w obu budynkach przygotowane zostały piękne akademie. W bu-

dynku A mogliśmy obejrzeć przedstawienie przygotowane przez trzecioklasistów pod opieką 

Pani Urszuli Ficoń, Pani Iwony Golec oraz Pani Małgorzaty Józefowicz, natomiast w budynku B – 

inscenizację opracowaną przez klasę 6b pod kierunkiem Pani Ewy Szering. Podczas uroczystości 

obecni byli również: Pani Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk oraz Pan Wicedyrektor Grze-

gorz Wójtowicz. Młodzi artyści spisali się znakomicie, toteż część artystyczna została doceniona 

i nagrodzona gromkimi brawami. 

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

Tworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu 
zainteresowań, wymaga zaangażowania, ale również 
odpowiedniego zaplecza. „Laboratoria Przyszłości” + 
piękna jesienna pogoda = niezapomniana lekcja! Zo-
baczcie, jak uczniowie klasy 2a kreatywnie użyli mate-
riałów plastycznych oraz sprzętu zakupionego w ra-
mach programu. Bez takiego wyposażenia wykonanie 
kolorowych stroików ze zgromadzonych jesiennych 

materiałów przyrodniczych byłoby o wiele trudniejsze. 

„Laboratoria Przyszłości” to największe w historii 

wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce! 

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do na-

grań i inne nowoczesne wyposażenie pojawiło się we 

wszystkich polskich szkołach.  

JESIEŃ W LABORATORIACH PRZYSZŁOŚCI  
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Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty! Dzi-

siaj wróciliśmy do szkoły po wakacyjnej prze-

rwie – uśmiechnięci, wypoczęci i pełni energii. 

Uczniowie klas II-VIII spotkali się ze swoimi wy-

chowawcami w salach lekcyjnych, gdzie m.in. 

przeprowadzona została pogadanka o bezpiecz-

nej drodze do szkoły i z powrotem. Uczniowie 

obejrzeli też prezentację złożoną z wakacyjnych 

zdjęć autorstwa uczniów. Szczególnie ciepło 

zostali przyjęci nasi pierwszoklasiści, którzy do-

piero zaczynają swoją przygodę z edukacją. Spo-

tkali się oni w szkolnej auli z nowym wycho-

wawcą oraz Panią Dyrektor Edytą Zaczek i Pa-

nem Wicedyrektorem Grzegorzem Wójtowi-

czem. Dzieci złożyły uroczystą przysięgę i otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy. Uczniom SP 32 im. 

Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej życzymy 

samych sukcesów, ich rodzicom – jak najwięcej 

radości ze swoich pociech, a nauczycielom – 

cierpliwości i powodzenia w nowym roku 

„SZKOLNY GLOBTROTER” – ZAPROSZENIE DO 

UDZIAŁU W PROJEKCIE Z NAGRODAMI!  

Zaczął się nowy rok szkolny 2022/2023, zatem przypominamy o naszym pro-

jekcie „Szkolny Globtroter – II edycja”, który cieszy się ogromnym zaintere-

sowaniem. Dotychczas przystąpiło do niego aż 69 uczniów Naszej Szkoły, któ-

rzy podczas prawie 450 wycieczek pokonali ponad 2200 kilometrów! 28 z 

nich pokonało już wszystkie trasy! Z ich relacji wynika, że to znakomity spo-

sób na spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny, wraz z rodziną, z dala od 

miejskiego zgiełku. Przy okazji to świetna metoda na poznanie najbliższego 

otoczenia – niezwykle atrakcyjnego pod względem przyrodniczym, historycz-

nych i kulturowym. Dlatego właśnie zachęcamy do podjęcia wyzwania i udziału 

w tej przygodzie. Projekt trwa do 31 grudnia 2022 roku i można się do niego 

włączyć w każdej chwili. 

Na czym polega projekt „Szkolny Globtroter”? 

Na stronie: www.sp32bb.pl/szkolny-globtroter opublikowaliśmy propozycje 10 bardzo ciekawych wy-

cieczek po najbliższej okolicy. Dołączyliśmy mapy, wskazówki i fotografie. Wystarczy wybrać interesu-

jącą nas trasę, pokonać ją, a następnie przesłać mi przez dziennik elektroniczny 3 fotografie, na któ-

rych znajduje się uczeń w charakterystycznych miejscach. Na podstawie takiej dokumentacji powstaje 

Ranking Szkolnych Globtroterów. 

Nagrody!!! 

Każdy uczeń, którzy pokona wszystkie trasy, otrzyma tytuł Szkolnego Globtrotera, a także certyfikat i 

unikatową odznakę. Ponadto po zakończeniu projektu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczo-

we ufundowane m.in. przez Urząd Miasta Bielska-Białej. Naprawdę warto podjąć wyzwanie! Zaprasza-

my! 

http://www.sp32bb.pl/szkolny-globtroter?fbclid=IwAR13zrB-nB0C4lOzIXWT_izhuIsaivivH-MNvBn0ZKU_j3LUGXkdScCtYPc
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W dniu 13.09.2022 r. klasy siódme brały udział w warsztatach zorganizowanych przez firmę Trafin 

Oil PL Sp. z.o.o. Ich celem było budowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat segre-

gacji odpadu, jakim jest zużyty olej jadalny. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego warto segregować 

oleje, które oleje i tłuszcze jadalne podlegają segregacji oraz jak robić to poprawnie. Na koniec 

zajęć wykonali zadanie konkursowe. Po realizacji warsztatów Nasza Szkoła otrzymała certyfikat 

„Przyjaciela Środowiska”. Koordynatorem zadania była Pani Dorota Kaczmarczyk-Robak. 

SP 32 W PROJEKCIE „SEGREGUJ OLEJ” 

WIEMY, CO W LESIE SŁYCHAĆ PRZED ZIMĄ! 

22 października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Na 

tropie przyrody”. Tym razem jego temat brzmiał: „Co w lesie sły-

chać przed zimą”. Spotkaliśmy się na parkingu przy ul. Tartacznej, 

potem poszliśmy wzdłuż ścieżki edukacyjnej, pokonaliśmy kładkę, a 

następnie wróciliśmy na parking. Pan Bartosz Czader, pracownik 

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu prowadzą-

cy spotkanie, w bardzo ciekawy sposób opowiadał o liściach. Uczyli-

śmy się rozpoznawać gatunki drzew, takie jak jawor, dąb czerwony, 

daglezja czy grab. Nasz Przewodnik opowiadał również o grzybach i przestrzegł, aby nie rozpozna-

wać ich próbą ostrości na języku, ponieważ w niektórych wypadkach może zakończyć się to tra-

gicznie. Udało nam się odnaleźć opieńkę miodową, która powoduje rozkład korzeni i jest trująca 

na surowo. Wchodząc w głąb lasu, szukaliśmy drzew zaatakowanych przez korniki, kołatki oraz 

grzyby. Przeszliśmy nad zalew, gdzie znaleźliśmy kiełże. Ich występowanie świadczy o czystości wo-

dy oraz o jej zdatności do picia. Pan Bartosz w interesujący sposób przybliżył nam życie mieszkań-

ców lasu, a sobotnie przedpołudnie spędziliśmy w pięknej jesiennej aurze. Spotkanie zorganizowała 

Pani Aldona Słonka. 
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NASZE PASJE – PRZEMYSŁAW 

STASZKIEWICZ 

Wracamy po wakacjach do naszego cyklu. W pierwszej kolejności prezentujemy hobby ucznia klasy 8c – 
Przemysława Staszkiewicza. Jedną z jego pasji są podróże po Polsce. Chłopiec lubi zwiedzać różne miasta. 

Dotychczas odwiedził już ich wiele, a najciekawsze z nich to: 

- Warszawa – stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe miasto w kraju, możemy tu zna-

leźć m.in. Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy; 

- Kraków - druga stolica Polski, miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju co do 

liczby mieszkańców i powierzchni, słynie zarówno z historii, jak i zabytków; 

- Gniezno - pierwsza stolica Polski, miejsce, w którym zaczęła się nasza historia, miasto w województwie 
wielkopolskim, pierwsza metropolia kościelna w Polsce, miasto św. Wojciecha, pierwsza siedziba władz 

polskich, to tu Mieszko I założył Polskę; 

- Wrocław - miasto w południowo-zachodniej Polsce położone na Nizinie Śląskiej, nad Odrą i czterema 
jej dopływami, jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska, słynie z wielu metalowych 

krasnali, które można odszukać w ulicznych zaułkach; 

- Kołobrzeg - miasto w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa zachodnio-
pomorskiego, nad Morzem Bałtyckim, znajduje się tam port z funkcjami: handlową, pasażerską, rybacką i 
jachtową, w tym mieście i jego okolicach występują źródła wody mineralnej i solanki, słynie ono także z 

posiadania czwartego co do wielkości uzdrowiska leczniczego; 

- Zakopane - miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, największa miejscowość w 
bezpośrednim otoczeniu Tatr, duży ośrodek sportów zimowych potocznie nazywany zimową stolicą Pol-

ski; 

- Sandomierz - miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, położone nad Wi-
słą, na siedmiu wzgórzach, 
to tu powstawał serial 

„Ojciec Mateusz”; 

- Gdańsk - miasto położo-

ne w województwie po-

morskim, nad Morzem Bał-

tyckim u ujścia Motławy do 

Wisły nad Zatoką Gdańską, 

centrum kulturalne, nauko-

we i gospodarcze oraz wę-

zeł komunikacyjny północ-

nej Polski, stolica woje-

wództwa pomorskiego. 



 

DZIECI RATUJĄ ŻYCIE! 
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

We wszystkich od-
działach piątej klasy 
Pani Krystyna Noszka, 
szkolna pielęgniarka, 
przeprowadziła pre-
lekcję pt. „Dzieci ratu-
ją życie – pierwsza 
pomoc w nagłych wy-
padkach”. Uczniowie 
obejrzeli ciekawy film 
instruktażowy, a także 
rozmawiali o tym, co 
zrobić, kiedy ktoś z 
naszego otoczenia na-
gle będzie potrzebo-
wał pomocy. Piątoklasiści mieli ponadto możliwość ułożenia kolegi w pozycji bocznej ustalonej i wykona-
nia masażu serca na fantomie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali o ważnych zasadach doty-
czących pierwszej pomocy, które mogą się przydać w każdym momencie, a których znajomość może kie-
dyś uratować życie drugiemu człowiekowi. Szkolenie to poprzedza egzamin na kartę rowerową, przed 

którym właśnie stoją nasi młodzi ratownicy. 

 

26 września uczniowie Naszej Szkoły włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Języków. Święto to ob-
chodzone jest z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Ma na celu promowanie 
wielojęzyczności na terenie całej Europy. Różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu 

możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. 

Z tej okazji uczniowie klas 1-8 przygotowywali dekoracje na drzwiach swoich sal lekcyjnych, w których 

prezentowali kraje europejskie – ich flagi, podstawowe zwroty w języku danego kraju, charakterystyczne 

miejsca, ciekawostki. Rozwiązywali również quiz dotyczący języków świata, zastanawiali się nad tym, czy 

warto uczyć się języków, 

wskazywali, w jakich sytu-

acjach znajomość języka 

obcego jest przydatna. 
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DRUGIE ŚNIADANIE W LABORATORIUM 

PRZYSZŁOŚCI! 
„Nasze drugie śniadanie w szkole” to jeden z tematów zajęć kółka technicznego prowadzonego przez 

Panią Sabinę Bysko. We wspaniale wyposażonej pracowni uczniowie realizowali właśnie ten temat. Po 

zapoznaniu się z teoretycznymi podstawami zdrowego odżywiania i instrukcją obsługi opiekacza do kana-

pek uczniowie mieli okazję wykazania się w praktyce. Pod okiem nauczyciela nasi szóstoklasiści w kolo-

rowych fartuszkach przystąpili do przygotowywania chrupiących tostów. Były tosty z pieczywa pszenne-

go i pełnoziarnistego, z różnymi dodatkami. Na zajęciach wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach pro-

gramu „Laboratoria Przyszłości”, do którego przystąpiła Nasza Szkoła. Oprócz opiekaczy uczniowie wy-

korzystali w swojej pracy deski do krojenia, sztućce, płytkie talerze duże i małe. Wszyscy spisali się wzo-

rowo i ze smakiem skonsumowali chrupiące kanapki. 

Uczniowie Naszej Szkoły w demokratycznych wybo-

rach wyłonili swoich przedstawicieli. Przypomnijmy, 

że przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego zosta-

ła Antonina Ostrowska, natomiast jej zastępczynią – 

Maja Gruszka. Członkami Samorządu Uczniowskiego 

zostali: Laura Gnatowsky, Jakub Górniok, Emilia Fa-

ber oraz Szymon Ślusarczyk. Uczniowie ci już zdążyli 

się spotkać z Panią Dyrektor Edytą Zaczek, która 

pogratulowała im sukcesu w wyborach. Przyszedł też 

czas na pierwsze decyzje, czyli pozytywne zaopinio-

wanie dodatkowych dni wolnych. Udało się ponadto 

zorganizować pierwszą sesję fotograficzną, której 

efekty prezentujemy poniżej. 



 Str. 11 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

29 września w Naszej Szkole po raz kolejny obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto 

jest obchodzone w Polsce od 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Jego data nie jest przypadkowa – 

jest to dzień urodzin wybitnej polskiej pisarki Janiny Porazińskiej. Głównym celem święta jest propagowa-

nie czytelnictwa wśród młodych czytelników. Dzieci z klas pierwszych obchodziły Dzień Głośnego Czyta-

nia w bibliotece szkolnej. Uczniowie pozostałych klas słuchali czytania na początku lub na końcu lekcji. W 

obchody tego wydarzenia włączyła się również świetlica. Po wysłuchaniu czytanych książek dzieci wykonały 

prace plastyczne, które będzie można obejrzeć na wystawie w bibliotece szkolnej. 

REALIZACJA PROGRAMU „PRZYJACIELE 

ZIPPIEGO" 

W Naszej Szkole uczniowie klasy 1b rozpoczęli 

realizację programu „Przyjaciele Zippiego”. To 

międzynarodowy program promocji zdrowia psy-

chicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności 

psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. 

Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudno-

ściami i wykorzystywania nabytych umiejętności w 

codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z 

innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na uczniach 

z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale 

promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych 

dzieci. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało z 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii Urzędu Miasta w Bielsku-Białej 

(Wydział Polityki Społecznej). Zajęcia realizowane 

są przez psychologa – Panią Agnieszkę Farugę – w 

oparciu o bardzo starannie opracowane materiały. 

Na zajęciach dzieci poznały Zippiego oraz próbo-

wały nazywać i rozpoznawać emocje, m.in. radość, złość i smutek. Ta wiedza wzmocni dzieci oraz 

nauczy je radzenia sobie ze swoimi emocjami w sytuacjach trudnych oraz dobrego funkcjonowa-

nia w relacjach. 
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Na nasze pytania odpowiada Antonina Ostrowska – uczennica klasy 8d i Przewodni-

czący Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023. Przeczytajcie, co nasza 

rozmówczyni powiedziała o Naszej Szkole, swoich zainteresowaniach oraz pomysłach, 

które chciałaby zrealizować w Naszej Szkole. Zapraszamy do lektury.  

1. Jak zareagowałaś na swoją wygraną w wyborach? 

Na pewno byłam bardzo zdziwiona. Nie spodziewałam się otrzymania 

tak ważnej roli. Miałam wątpliwości, czy uda mi się dostać do samego 

samorządu, a tym bardziej do stanowiska przewodniczącej. 

 2. Dlaczego zgłosiłaś swoją kandydaturę w wyborach do Sa-

morządu Szkolnego? 

Głównym powodem mojej kandydatury była możliwość włączania mu-

zyki na korytarzach. Miałam także kilka ciekawych pomysłów na dni te-

matyczne. Poza tym chciałam mieć swój własny wkład w życie szkoły. 

 3. Co należy do Twoich obowiązków? 

Do tej pory moja rola nie dodała mi wielu obowiązków. Jeżeli chodzi o 

samo bycie przewodniczącą to wraz z samorządem opiniowaliśmy dodatkowe dni wolne i składaliśmy 

podziękowania pracownikom naszej szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Poza tym jako członek 

samorządu włączam na korytarzach muzykę.  

 4. Co Ci się podoba w Naszej Szkole najbardziej? 

Podoba mi się duża ilość różnorodnych akcji od kiermaszu świątecznego do dnia piżamy. Myślę, że jest 

to miły dodatek do szkolnego dnia.  

 5. A czy jest coś, co chciałabyś zmienić w Naszej Szkole? 

Nie powiem, jest wiele takich rzeczy, jednak nie wszystko jestem w stanie wykonać. Chciałabym, żeby 

więcej osób w naszej szkole mogło się czuć w niej komfortowo. 

 6. Co chcesz robić po skończeniu szkoły podstawowej? 

Bardzo nie lubię tego pytania, bo nigdy nie wiem co na nie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o wybór szkoły 

średniej to celowałabym w jakieś technikum, jednak jeżeli nie znajdę nic dla siebie pójdę do liceum na 

profil humanistyczny. Chciałabym mieć coś wspólnego z pisaniem, bo jest to czynność, którą bardzo 

lubię. 

 7. Jakie masz zainteresowania? 

Można powiedzieć, że interesuję się muzyką, lubię też czytać książki, malować i pisać własne opowia-

dania. 

 8. Kim chciałabyś zostać w przyszłości? 

Szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem. Myślę, że zawód dziennikarza byłby ciekawy i dawałby mi satys-

fakcję. 

9. Dziękujemy za rozmowę. 

Również dziękuję. 

Str. 12 

 Wywiad 
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Kącik językowy 
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ŁAMIGŁÓWKI 
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p.  Anna Sądej 

O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGO-

WYM 

W auli budynku A Naszej Szkoły odbyły się spo-

tkania uczniów wszystkich oddziałów I klasy z Pa-

nem Mirosławem Mroźnym – przedstawicielem 

Straży Miejskiej. Głównym tematem prelekcji było 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Omówiono 

znaki i sygnalizację drogową. Zwrócono uwagę na 

konieczność stosowania odblasków przez pie-

szych, chodzenie lewą stroną drogi czy przecho-

dzenie na oznakowanych przejściach dla pieszych. 

Był też czas na ćwiczenia praktyczne, które okaza-

ły się wielką atrakcją dla dzieci – pierwszoklasiści 

ćwiczyli pokonywanie przejścia dla pieszych z sy-

gnalizacją świetlną. Wszyscy poradzili sobie zna-

komicie! W nagrodę uczniowie otrzymali piękne 

kamizelki odblaskowe ufundowane przez Komen-

dę Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. Serdecznie 

dziękujemy za kolejne pouczające spotkanie! 

 

WARSZTATY DLA PIERWSZOKLASISTÓW 

Początkiem października we wszystkich oddzia-
łach pierwszej klasy odbyły się warsztaty z cyklu 
„ABC Dobrego Wychowania”. Zajęcia miały na 
celu wprowadzenie najmłodszych uczniów Naszej 
Szkoły do projektu pod tą samą nazwą realizowa-
nego we wszystkich młodszych klasach. Pierwszo-
klasiści powtórzyli podstawowe zasady dobrego 
zachowania, które towarzyszą nam każdego dnia. 
Aktywnie uczestniczyli w zabawach mających na 
celu utrwalenie magicznych słów: „proszę”, 
„dziękuję” i „przepraszam”. Uczniowie chętnie 
dzielili się poznanymi już regułami obowiązującymi 
ich w klasie i w szkole. Warsztaty z cyklu „ABC 
Dobrego Wychowania” przygotowała Pani Marce-

lina Piechota. 

 

O BEZPIECZEŃSTWIE Z PANEM DZIELNICO-

WYM 

W szkolnej auli budynku A odbyło się spotkanie 
pierwszoklasistów z Panem Marcinem Adamczy-
kiem – dzielnicowym. Uczniowie wysłuchali cieka-
wej opowieści o trudnej pracy policjanta. Głów-
nym tematem prelekcji były jednak zasady bezpie-
czeństwa w drodze do szkoły i z powrotem. Dzie-
ci chętnie zadawały pytania i bezbłędnie odpowia-
dały na te formułowane przez policjanta. Powtó-
rzyły również numery alarmowe. To kolejny zrea-
lizowany punkt Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego Szkoły, który z pewnością przy-
czyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych wy-

chowanków. 

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 

Karta rowerowa to dokument, który potwierdza 
wiedzę i umiejętności praktyczne do bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzieci w wieku 

powyżej 10 lat, które nie mają karty rowerowej, nie 
mogą poruszać się po ulicach na rowerze bez opieki 
rodziców. Właśnie dlatego tak ważne jest, by zdać egza-
min na kartę rowerową. Ni jest to jednak taka prosta 
sprawa, a kartę warto mieć, żeby uniknąć słonej grzyw-

ny.  

Uczniowie wszystkich oddziałów piątej klasy zmierzyli 

się z egzaminacyjnymi zadaniami. Najpierw w części teo-

retycznej należało wykazać się znajomością wiedzy o 

przepisach ruchu drogowego, a następnie w części prak-

tycznej na przygotowanym placu wykazać się techniczną 

umiejętnością jazdy na rowerze. Uczniowie, którzy 

przystąpili do egzaminu, byli bardzo dobrze przygotowa-

ni i pomimo stresu zdobyli swoje pierwsze uprawnienia. 

Gratulujemy! Uczniów do egzaminu przygotowała Pani 

Sabina Bysko. 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ… NAUCZYCIELEM! 

Za nami pierwsza w tym roku szkolnym zabawa zorga-
nizowana przez nowo wybrany Samorząd Uczniowski 
pod opieką Pani Barbary Beruś-Kluki! Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej uczniowie Naszej Szkoły mogli 
przebrać się za dowolnego nauczyciela. Królowali różni 
„młodzi belfrowie” – wuefiści, anglistki, panie z edukacji 
wczesnoszkolnej, polonistki, pojawił się również geo-
graf, historyk i ksiądz. Wszystkim zaangażowanym ucz-

niom dziękujemy za wspaniałą rozrywkę! 

 


