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W TYM NUMERZE: 

Witamy Was w najnowszym numerze „Echa Szkoły”! 

Po raz kolejny przygotowaliśmy ciekawe artykuły oraz 
sporą dawkę rozrywki. Tym razem wiele uwagi poświę-

ciliśmy wydarzeniom związanym z Bożym 

Narodzeniem, które miały miejsce w Naszej Szkole. 
Tradycja śpiewania kolęd i pastorałek nieodłącznie to-
warzyszy okresowi świąt Bożego Narodzenia. W ich 
niezwykle radosny, świąteczny klimat wprowadzili nas 
22 grudnia uczniowie drugich klas uczęszczający do 
szkolnej świetlicy. Więcej informacji na ten temat prze-
czytacie na 13 stronie naszego czasopisma. Zachęcamy 

do lektury najnowszego numeru naszej gazety! 



O tym się mówi 
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SP 32 – GOSPODARZEM KONKURSU 

WIEDZY OLIMPIJSKIEJ  

25 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej 

nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-

Białej odbył się Konkurs Wiedzy Olimpij-

skiej zorganizowany przez Beskidzką Radę 

Olimpijską. Przeznaczony był on dla uczniów 

szkół podstawowych oraz ponadpodstawo-

wych i składał się z dwóch części: 

– I część: test ze znajomości tematyki olim-

pijskiej oraz udziału beskidzkich olimpijczy-

ków w igrzyskach zimowych w Pjongczang 

oraz letnich w Tokio; 

– II część: część sportowa – udział w trzech 

konkurencjach (rzut do kosza, skok obunóż z 

miejsca, bieg na 20 m). 

Spotkanie swoją obecnością uświetnili be-

skidzcy olimpijczycy: Pani Justyna Iskrzycka, 

Pani Eliza Surdyka-Kliś, Pani Dorota Kwaśny

-Lejawa oraz Pan Marian Kasprzyk. Goście 

opowiedzieli młodzieży o swoich sportowych 

dokonaniach, wspomnieniach z udziału w 

olimpiadzie oraz przygotowaniach do startu. 

Chętnie też pozowali do zdjęć i rozdawali 

autografy. W SP 32 pojawili się również biel-

scy radni: Pan Piotr Kochowski, Pan Piotr 

Ryszka, Pan Rafał Ryplewicz, Pan Karol 

Markowski, Pan Maksymilian Pryga oraz Pan 

Szczepan Wojtasik. 

Przedstawiamy wyniki rywalizacji. 

Szkoły podstawowe – klasyfikacja indywidu-

alna: 

1. Maja Jackowska (SP 1) 

2. Jakub Żaczek (SP 4) 

3. Igor Macura (SP Wieszczęta) 

Szkoły podstawowe – klasyfikacja zespołowa: 

1. SP 4 w Bielsku-Białej 

2. SP 1 w Bielsku-Białej 

3. SP w Wieszczętach 

Szkoły ponadpodstawowe – klasyfikacja indywi-

dualna: 

1. Maksymilian Dudys (V LO) 

2. Oliwia Zontek (II LO) 

3. Marek Salachna (V LO) 

Szkoły ponadpodstawowe – klasyfikacja zespo-

łowa: 

1. V LO w Bielsku-Białej 

2. II LO w Bielsku-Białej 

3. ZSSiO w Bielsku-Białej 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU PIEŚNI 

PATRIOTYCZNEJ 

W szkolnej auli budynku B odbył się Szkolny 

Konkurs Pieśni Patriotycznej. Wzięli w nim 

udział uczniowie klas 4-7. Poszczególne utwory 

zostały opracowane na lekcjach muzyki pod kie-

runkiem Pani Iwony Nowak oraz Pana Piotra 

Kuziemki, natomiast dzisiaj mogliśmy obejrzeć i 

przede wszystkim usłyszeć efekty wielotygo-

dniowych przygotowań. Jury w składzie: Pani 

Dyrektor Edyta Zaczek, Pani Wicedyrektor Jo-

lanta Olejak-Bogaczyk oraz Pan Wicedyrektor 

Grzegorz Wójtowicz miało twardy orzech do 

zgryzienia, ponieważ wszystkie występy charak-

teryzowały się kreatywnością, zaangażowaniem i 

przede wszystkim świetnym wykonaniem pieśni. 

Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany i nie-

zwykle wysoki, dlatego jury postanowiło nagro-

dzić wszystkie występujące oddziały. 

I miejsce: 4d, 4a, 5c, 6a, 6d, 7b 
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II miejsce: 5b, 4c, 6b, 6c 

III miejsce: 4b, 5a, 7a 

Gratulujemy!!! 

 

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI W OGÓLNO-

POLSKIM KONKURSIE!  

Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastyczno-Literackiego „Nie czas na nudę!” 

zorganizowanego w ramach kampanii Zachowaj 

Trzeźwy Umysł 2022 przez Stowarzyszenie Pro-

ducentów i Dziennikarzy Radiowych w Pozna-

niu. Wyróżniono w nim następujących uczniów 

Naszej Szkoły: Natalia Jaworska (2a), Sofiia Za-

bolotnia (2a), Oliwia Stawarz (3c) i Martyna 

Szkorupa (4d). Za wyjątkowo piękną pracę nau-

czyciele Naszej Szkoły postanowili również na-

grodzić Zofię Owczarek (3c). Uczniowie wyka-

zali się pomysłowością oraz zdolnościami pla-

stycznymi. Otrzymali za to dyplomy i nagrody 

rzeczowe. Wszystkim wyróżnionym gratuluje-

my! Zachęcamy również pozostałych uczniów 

do wzięcia udziału w następnych konkursach. 

Podziękowania składamy nauczycielom, którzy 

przygotowali naszych laureatów. Są to: Pani 

Barbara Beruś-Kluka, Pani Renata Małysz, Pani 

Małgorzata Józefowicz i Pani Izabela Szczepa-

nek. Przedsięwzięcie koordynowała Pani Alek-

sandra Wojtanowicz – pedagog szkolny. 

 

MICHAŁ – WICEMISTRZEM ŚLĄSKA!  

10 grudnia odbyły się Esportowe Mistrzostwa 

Śląska FIFA22 zorganizowane przez Stowarzy-

szenie Esport Polska z Bielska-Białej. W szkol-

nej auli ZSSiO miała miejsce pełna emocji rywa-

lizacja piłkarska, w której uczestniczyło blisko 

120 uczniów szkół podstawowych i ponadpod-

stawowych województwa śląskiego. W turnie-

ju wystartowali również uczniowie Naszej 

Szkoły: Mikołaj Demianów, Emilia Smyczyń-

ska, Michał Smyczyński, Igor Szurmon oraz 

Krzysztof Zając. Udział w turnieju zakończył 

się wielkim sukcesem Michała Smyczyńskie-

go, który zajął II miejsce. Serdecznie gratuluje-

my! 

 

OTO NAJPIĘKNIEJ UDEKOROWANE 

SALE! 

14 grudnia 2022 r. w Naszej Szkole odbył się 

konkurs na najładniej udekorowaną salę lek-

cyjną. Komisja w składzie: Maja Gruszka (6d), 

Emilia Faber (8d) i Julia Antolak (8d) oceniała 

salę pod względem pomysłowości, samodziel-

ności, wkładu pracy, estetyki wykonania oraz 

oddania atmosfery świąt. Prezentujemy wyniki 

konkursu na najładniej udekorowaną salę. 

KLASY 1-3 

I miejsce: 1d 

II miejsce: 2b 

III miejsce: 1c i 3b 

KLASY 4-8 

I miejsce: 6d 

II miejsce: 6b 

III miejsce: 7b i 8a 

Ponadto wyróżnienie otrzymuje szkolna świe-

tlica. Dziękujemy wszystkim za zaangażowa-

nie i gratulujemy zwycięzcom! 



NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
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W Naszej Szkole uroczyście obchodziliśmy Na-

rodowe Święto Niepodległości, które przypada 

11 listopada. W budynku A akademia przygoto-

wana została przez klasę 5b pod opieką Pana 

Jakuba Chojnackiego, w budynku B natomiast – 

przez klasę 6d pod opieką Pani Aldony Słonki. 

Oprawą muzyczną zajęli się: Pani Iwona Nowak 

oraz Pan Piotr Kuziemka. Młodzi artyści nagro-

dzeni zostali gromkimi brawami. O symbolicznej 

godzinie 11.11 włączyliśmy się w akcję Minister-

stwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hym-

nu” (#SzkołaDoHymnu), która polegała na od-

śpiewaniu czterech zwrotek hymnu narodowe-

go. Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy podkre-

śliliśmy rangę tego wydarzenia, zakładając odświętny strój i przypinając biało-czerwone kotyliony. 

https://www.facebook.com/hashtag/szko%C5%82adohymnu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU6uuK_djup4GZw0paeQ9qrvWFRWrXtFPqOmZqE_QzWkx8ydjhaTm7xrp6863T5zHwlfw80MVG9tM4LlPEOM26ATgaR2hO6DVLIJkM8rWfmcng-RQ0aLxu5P1eDZ0MJsSoFQbizv8INETsm4nFf1aM2I91IzEy7kw2M0xWBz_2dwNQ_E5tE6i
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DZIEŃ PATRIOTYCZNY  

10 listopada 2022 r. w Naszej Szkole obchodziliśmy nie tylko Narodowe Święto Niepodległości. 

Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Barbary Beruś-Kluki zorganizował dla nas także Dzień Pa-

triotyczny. Galowym strojom towarzyszyły akcenty w naszych barwach narodowych. Uczniowie 

dumnie prezentowali kotyliony, kokardy i opaski, które podkreśliły ten dzień ważny na naszej spo-

łeczności. Dziękujemy za włączenie się w tę inicjatywę. #SzkołaDoHymnu 
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Własny pomysł, autorski projekt, własnoręczne wy-

konanie – tak najkrócej można określić ideę zajęć 

artystycznych wykorzystujących technikę malowania 

na tkaninie w ramach projektu „Laboratoria Przy-

szłości”. W trakcie zajęć uczniowie klasy 3a pod 

opieką Pani Urszuli Ficoń uczyli się łączenia kolorów, 

rozwijali wyobraźnię i kreatywność, projektując 

wzory na koszulkach. Efektem pierwszych zajęć były 

niepowtarzalne koszulki stworzone przez dzieci. Na 

kolejnych zajęciach uczniowie malowali na płótnie 

obrazy i nadawali im tytuły. Tak więc w klasowej ga-

lerii można podziwiać: „Kolorową jesień”, „Słońce i 

księżyc”, „Ognisty zachód słońca”, „Morze”, 

„Przygody słońca i księżyca”, „Pejzaż szaleństwa”, 

„Kolorową głębię”, „Zachód słońca”, „Szczęśliwy wulkan”, „Mój cudowny zachód słońca”, „Kolorową 
rękę”, „Łąkę jesień” czy „Wielki wiatr”. Malowanie na płótnie i tkaninie z wykorzystaniem materiałów 

zakupionych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” to ciekawa zabawa, w efekcie której powstały 

niepowtarzalne prace.  

„Laboratoria Przyszłości” to największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Pol-

sce! Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawiło 

się we wszystkich polskich szkołach. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 

OCZAMI UCZNIÓW Z UKRAINY 

Na dodatkowych zajęciach języka pol-

skiego dla dzieci cudzoziemskich prowa-

dzonych przez Panią Marcelinę Piechotę 

poruszono temat historii Polski, aby ob-

chody Narodowego Święta Niepodległo-

ści były dla dzieci jak najlepiej zrozumiałe. 

Drugoklasiści i trzecioklasiści z wielkim 

zaangażowaniem uczyli się hymnu Polski, 

z zaciekawieniem słuchali informacji o 

symbolach narodowych kraju oraz przy-

swajali wiadomości o polskich miastach. 

Pierwszoklasiści także chętnie wypowia-

dali się na temat ich codzienności w Pol-

sce, z radością wymieniali swoje ulubione 

polskie potrawy, zabawy, gry i piosenki. 
Był to także czas refleksji. Polska dla na-

szych nowych kolegów i koleżanek to nie 

tylko pyszne potrawy. Uczniowie z Ukrai-

ny dziękują za możliwość uczenia się w Naszej Szkole, za spokój, jaki panuje w naszym kraju i za dobro, 

które spotyka ich każdego dnia. 
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W październiku kolejny 

rok z rzędu Nasza Szkoła 

wzięła udział w EU Code 

Week, czyli w Europej-

skim Tygodniu Kodowa-

nia. Uczniowie na zaję-

ciach informatyki uczyli 

się kodowania na stronie 

code.org. Kodując, po-

dróżowali po świecie gry 

Minecraft, co dodatkowo 

sprawiło, że zadania roz-

wiązywali chętnie i z wiel-

kim zaangażowaniem. 
W 2021 roku w wydarzeniach Tygodnia Kodowania wzięło udział 4 mln uczestników mieszkają-

cych w ponad 80 krajach na całym świecie. Przeciętny uczestnik miał 11 lat, a kobiety i dziew-

czynki stanowiły w 2021 r. 49% wszystkich osób, które wzięły udział w projekcie. 88% wydarzeń 

organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania odbyło się w szkołach, co wska-

zuje na sukces działań wspierających nauczycieli podczas edycji realizowanej w 2021 r. 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA 

 24 listopada uczniowie wszyst-

kich oddziałów pierwszej klasy 

wzięli udział w spotkaniu pod ha-

słem „Bądź i Ty bezpieczny”, któ-

re odbyło się w Zespole Szkół 

Samochodowych i Ogólnokształ-

cących w Bielsku-Białej . Organi-

zatorami przedsięwzięcia były: 

Komenda Miejska Policji w Biel-

sku-Białej oraz Fundacja na Rzecz 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-

go w Bielsku-Białej. Dzieci miały 

okazję zobaczyć film pod tytułem 

„Jak być bezpiecznym”, insceniza-

cję teatralną „Bezpieczna droga 
do szkoły”, pokaz odzieży z naj-

nowszymi trendami mody odbla-

skowej przygotowany przez 

uczniów Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Przemysłowego, a także mogły uczestniczyć 

w grach i konkursach z nagrodami. Każdemu uczestnikowi imprezy zostały wręczone elementy odbla-

skowe, książeczki edukacyjne „Bądź bezpieczny na drodze” oraz słodkie niespodzianki. 

BĄDŹ I TY BEZPIECZNY, PIERWSZOKLASISTO! 
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TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W MŁODSZYCH 

KLASACH 

W nawiązaniu do Dnia Życzliwości, który przypadał 21 listopada, w klasach I-III w ramach programu 

„ABC Dobrego Wychowania” przeprowadzony został Tydzień Życzliwości. Przez cały tydzień na szkol-

nym korytarzu czekały serdeczne pozdrowienia, kolorowe gazetki, a także miniprzewodnik do okazywa-

nia wzajemnej życzliwości. 

Głównym punktem obchodów była Skrzyneczka Życzliwości, do której każdy chętny uczeń mógł wrzucić 

pozdrowienia dla swojej koleżanki, kolegi, nauczyciela i wszystkich pracowników szkoły. Ogromna grupa 

naszych najmłodszych uczniów wykorzystała ten czas na pozdrowienia i podziękowania swoim najbliż-

szym. Emocji przy obdarowywaniu nie brakowało, na twarzach dzieci i nauczycieli gościły wspaniałe emo-

cje: zaskoczenie, wzruszenie, szok i ogromna radość. 

Program „ABC Dobrego Wychowania” przygotowała Pani Marcelina Piechota. 



 

ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA  

Str. 9 

NA WARSZTATACH OGRODNICZYCH  

25 listopada w Naszej Szkole zrobiło się 

bardzo przytulnie i przyjaźnie, a to za 

sprawą pluszaków, które przynieśli na 

zajęcia nasi uczniowie. Tego dnia bo-

wiem, z inicjatywy Samorządu Uczniow-

skiego pod opieką Pani B. Beruś-Kluki, 

kolejny już raz obchodziliśmy Światowy 

Dzień Misia. Każdy uczeń mógł przynieść 

ze sobą tego dnia ulubioną maskotkę, 

dodatkowo poznaliśmy historię tego 

święta, a w niektórych oddziałach dzieci 

pokolorowały ogromną kolorowankę z 

wizerunkiem tej sympatycznej postaci. 

Jak co roku Nasza Szkoła uczestniczy w konkur-

sie „Szanuj energię, chroń klimat” w ramach 13. 

edycji kampanii promocyjno-edukacyjnej „Bielsko

-Biała chroni klimat” . W tym roku konkurs nosi 

nazwę „Eko-wędrówki Dżulki”, a jego celem jest 

kształtowanie świadomości na temat różnorod-

ności biologicznej i potencjału przyrodniczo-

krajobrazowego miasta Bielska-Białej oraz propa-

gowanie postaw proekologicznych w lokalnym 

środowisku oświatowym. Konkurs został podzie-

lony na 4 okresy nawiązujące do pór roku. W 

każdym okresie należy wykonać wybrane zadanie 

ekologiczne. 

I tak w ramach pierwszego okresu klasa 1b wy-

brała się do Leroy Merlin na warsztaty ogrodni-
cze. Były one podzielone na dwie części: teore-

tyczną i praktyczną. Po obejrzeniu prezentacji o 

ekologii i roślinach dzieci sięgnęły po rękawiczki, 

łopaty, konewki, doniczki, kolorowe kwiaty i 

przesadzały małe rośliny ozdobne. Każde dziecko 

dostało do przesadzenia swoją roślinkę. Fakt sa-

modzielnego sadzenia roślin to ogromna frajda 

dla wszystkich uczestników spotkania. Po staran-

nym wykonaniu zadania każdy z uczniów otrzy-

mał dyplom Leroy Merlin i zabrał doniczkę z 

kwiatkiem do domu, gdzie już będzie dbał o ro-

ślinę samodzielnie. 
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LISTOPADOWE WYCIECZKI 

3 listopada 2022 r. uczniowie ósmych klas udali się 

na lekcję edukacyjną do Miejsca Pamięci i Muzeum 

Auschwitz-Birkenau. Nie można zrozumieć współ-

czesnego świata bez dogłębnego poznania historii 

byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Au-

schwitz. Edukacja w autentycznej przestrzeni poobo-

zowej dała możliwość młodzieży Naszej Szkoły do 

refleksji i dyskusji na wiele uniwersalnych tematów. 

4 listopada uczniowie klasy 3b i 3c udali się w po-

dróż do ulubionej bajki naszego dzieciństwa – do 

„Akademii Pana Kleksa”, w której spędzili czas, ucząc 

się poprzez zabawę i eksperymentowanie. Cały czas 

towarzyszył im słynny nicpoń Bebok, który podczas 

jednej z wielu podróży Pana Kleksa wykradł i scho-

wał trzy jego bardzo ważne sekrety. Pan Kleks po-
trzebował zatem pomocy w odnalezieniu ukrytych 

przedmiotów. Uczniowie musieli wykazać się zręcz-

nością, sprytem, wyobraźnią, determinacją i odwagą. 

Poznali magiczny świat zwierząt żyjących w Ostatnim 

Rezerwacie Przyrody, odkryli, jakie tajemnice skrywa 

Kraina Szpaka Mateusza, poznali psi język w podnieb-

nym Psim Raju, wypłynęli w długi rejs statkiem Apoli-

nary Baj z Królestwa Bajdocji oraz polecieli najszyb-

szym ścigaczem w kosmosie Voltan II na Planetę Fan-

tazja. W „Podwodnym Świecie Królowej Aby” po-

przez gry i zabawy poznali problemem zaśmiecania 

obszarów morskich plastikiem pochodzącym z ich 

codziennego otoczenia. Dodatkowo odkryli najbar-

dziej zagrożone gatunki wodnych stworzeń i zdobyli 

wiedzę, jak można je chronić. Na warsztatach ozdo-

bili doniczkę i zasadzili swój bluszcz, a na zakończe-

nie z apetytem zjedli pizzę. To była bardzo udana 

wycieczka! 

Z kolei 23 listopada szóste klasy uczestniczyły w dwulekcyjnych zajęciach edukacyjnych pt. „A jednak się 

kręci...” w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są skutki ruchu obrotowe-

go i obiegowego Ziemi i co widać na nocnym niebie w różnych porach roku. 



 

6. ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI KATOWICE 
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FILMOWE MIKOŁAJKI  

 

5 grudnia 2022 r. grupa uczniów z ósmych klas pod 

opieką Pani Dorota Kaczmarczyk-Robak oraz Pani Mo-

niki Hutyry odwiedziła Międzynarodowe Centrum Kon-

gresowe w Katowicach, gdzie brała udział w 6. Śląskim 

Festiwalu Nauki. Ósmoklasiści uczestniczyli w warszta-

tach „Poukładaj sobie atmosferę”, na których zapoznali 

się z procesami atmosferycznymi kształtującymi pogodę 

oraz samodzielnie stworzyli graficzną wizualizację cyrku-

lacji atmosfery na Ziemi. Na kolejnych zajęciach 

„Niewidzialne tajemnice budynków” dowiedzieli się, 

którędy ucieka ciepło i czy ciepło można w ogóle zoba-

czyć oraz zapoznali się z kamerą termowizyjną i kulą 

akustyczną. Ponadto w czasie festiwalu uczniowie od-

wiedzili liczne stanowiska pokazowe z różnych dziedzin nauki. Mogli obserwować eksperymenty chemicz-
ne i fizyczne, odkrywać tajemnice kryminalistyki i wiele innych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i posze-

rzać swoje zainteresowania. 

6 grudnia w Naszej Szkole ob-

chodziliśmy mikołajki. To kolejna 

inicjatywa Samorządu Uczniow-

skiego pod opieką Pani B. Beruś-

Kluki. Uczniowie uczcili ten 

dzień, oglądając świąteczne filmy 

lub bajki, które powoli wprowa-

dziły ich w bożonarodzeniowy 

nastrój, a klasowe seanse filmo-

we umiliły mikołajowe czapki, 

podusie i kocyki. Nie zabrakło 

także przekąsek – jak na praw-

dziwe kino przystało. Wszyscy 

uczniowie otrzymali słodkie upo-

minki ufundowane przez Radę 
Rodziców. Okazało się ponadto, 

że dla niektórych klas Mikołaj 

zostawił również prezenty... 
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WIRUSOOCHRONA W KLASACH I-III 

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym reje-

struje się wzrost zachorowań na choroby przeno-

szone drogą kropelkową – choroby wirusowe i 

bakteryjne. W dniach 30.11-07.12.2022 r. na tere-

nie Naszej Szkoły w klasach I-III przeprowadzona 

została akcja informacyjno-edukacyjna, której pa-

tronem jest Śląski Państwowy Wojewódzki In-

spektor Sanitarny.  

Celem akcji było wzmocnienie działań przeciwepi-

demicznych poprzez przeprowadzenie zadań pro-

filaktycznych przypominających o przestrzeganiu 

podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie 

uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowe-

go środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. 

Działania edukacyjne zostały utworzone na padle-
cie i włączono je w zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Były piosenki, wierszyki, kolorowanki, doświad-

czenia, nie zabrakło ćwiczeń praktycznej nauki mycia rąk. Klasy trzecie obejrzały prezentację „Szkoła my-

cia rąk Elli i Maxa”. Dla uczniów i ich rodziców został zorganizowany konkurs plastyczny „Jak dbać o 

zdrowie i nie dać się chorobie”. Pierwsze miejsce zajął Maksym Holub (2b), drugie – Emilia Pocha (1c), 

trzecie – Marta Lazar (1b), wyróżnienie otrzymała Antonina Olesiak (3c). Zwycięzcom gratulujemy! Ko-

ordynatorem akcji była Pani Małgorzata Józefowicz.  

„Makarony na słono i słodko” to kolejny z tematów realizowa-

nych na zajęciach kółka technicznego z wykorzystaniem sprzętu 

zakupionego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. 

Makaron jest produktem, który stanowi podstawę wielu dań i 

to typ makaronu decyduje o tym, jaka metoda gotowania jest 

idealna. Na świecie istnieją różnorakie rodzaje makaronów, któ-

re różnią się między sobą kształtem, grubością oraz zastosowa-

niem. Niektóre z nich posiadają rozmaite składniki, dlatego też 

dobrze jest znać ich odmienne wartości odżywcze. Makaron to 

nie tylko podstawa kuchni włoskiej, coraz częściej gości on na 

polskich stołach. Spaghetti, tagliatelle nazywany potocznie 

„wstążkami”, fusilli – świderki, penne – rurki, farfalle – 

„kokardki” to rodzaje makaronów, z których uczniowie tym razem postanowili przygotować swoje dania. 

Dodatkami do nich były: sos do spaghetti, mięso mielone, ser biały, ser żółty, cynamon, owoce z jogurtem. 

Po zapoznaniu się z instrukcją obsługi kuchenki indukcyjnej pod opieką Pani Sabiny Bysko uczniowie przy-
stąpili do gotowania makaronów. Należało wybrać odpowiedni objętościowo garnek do ilości makaronu, 

jaką chcemy ugotować, uważnie pilnować, aby makaron gotował się w odpowiedniej temperaturze przy 

minimalnie uchylonej pokrywce oraz przestrzegać czasu podanego na opakowaniu. 

Podczas zajęć wykorzystano: płyty indukcyjne, komplety garnków, durszlaki, rękawice do gotowania, pod-

stawki pod garnki. 

„Laboratoria Przyszłości” to największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce! 

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawiło się we 

wszystkich polskich szkołach. 
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
Tradycja śpiewania kolęd i pastorałek nieodłącznie towarzyszy okresowi świąt Bożego Narodze-

nia. W ich niezwykle radosny, świąteczny klimat wprowadzili nas w czwartek 22 grudnia ucznio-

wie drugich klas uczęszczający do szkolnej świetlicy. Aula budynku A rozbrzmiewała dźwiękami 

najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych utalentowanych artystów. Razem z nimi 

takie kolędy jak „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem” czy „Gore gwiazda Jezusowi” 

śpiewali obecni na spotkaniu nauczyciele i uczniowie. Radosny nastrój udzielił się całej widowni. 

Dzieci ze świetlicy przygotowały także drobne świąteczne upominki dla nauczycieli. Wszystkim 

pracownikom Naszej Szkoły i uczniom artyści złożyli ciepłe i serdeczne życzenia radosnych świąt i 

szczęśliwego nowego roku. Kolędowanie zorganizowały Pani Beata Dudek oraz Pani Mariola Plaza

-Panewka. Przy przygotowaniu upominków dzieci ze świetlicy wspierała Pani Magdalena Hanus. 
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 Strefa rozrywki 

Jasio mówi do mamy: − Mamusiu, chciałbym 

ci coś ofiarować pod choinkę. − Nie trzeba, 

syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjem-

ność, to popraw swoją jedynkę z matematy-

ki. − Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 

perfumy. 

 
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty 

na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich 

mówi: − Święty Mikołaju, dziękuję ci za pre-

zent. − Głupstwo - odpowiada święty Miko-

łaj. - Nie masz mi za co dziękować. − Wiem, 

ale mama mi kazała. 

 

 
Po świętach Bożego Narodzenia do psychia-

try przychodzi mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w 

porządku. Przed kilkoma dniami 

przebrał się za starego dziadka i twierdził, że 

nazywa się św. Mikołaj! 

 

 

Przyjaciel pyta Jasia: 

− Jak ci minęły święta? 

− Wspaniale! Mama serwowała mi same 

zagraniczne potrawy. 

− Jakie? 

− Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, 

pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku 

z kapustą włoską. 

 

 
Przedszkolak pyta kolegę: 

− Co dostałeś na Gwiazdkę? 

− Trąbkę. 

− Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

− To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! 

− W jaki sposób? 

− Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

 
 

 

Są święta Bożego Narodzenia. 

Nagle Jasio przychodzi do mamy i mówi: 

-Mamo, choinka się pali. 

-Synku, nie mówi się „pali" tylko „świeci". 
Po chwili Jasio znów przychodzi: 

-Mamo, a teraz firanka się świeci. 
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Kącik kulinarny 
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MAKOWIEC 

 

SKŁADNIKI:  

  

− 320 g mąki pszennej, 

− 180 g cukru, 

− 42 g miodu, 

− 1 i ½ łyżeczki sody oczyszczo-

nej,  

− ½ torebki przyprawy pierniko-

wej, 

− 14 g masła, 

− 2 jajka (jedno do posmarowania), 

− 80 ml mleka. 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Najpierw musimy przygotować ciasto. Pierwszy krok to zaczyn: drożdże musimy 

rozetrzeć z cukrem, dodać mleko (musi być letnie, inaczej drożdże nie urosną). 

Wymieszany zaczyn odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce. 

Po tym czasie dodajemy pozostałe składniki: przesianą mąkę, żółtka, sól, cukier, 

cukier waniliowy, olej, alkohol, a na samym końcu roztopione masło. Zagniatamy 

elastyczne ciasto i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. 

Równocześnie powinniśmy zająć się masą makową. Mak płuczemy zimną wodą 

i osączamy na sitku. Zalewamy mlekiem, dodajemy cukier i gotujemy na małym 

ogniu około 25 minut. Mak powinien wchłonąć jak najwięcej mleka, a całość 

powinna bardzo zgęstnieć. 

Następnie mak osączamy, później odstawiamy do wystygnięcia, a potem 

trzykrotnie przepuszczamy przez maszynkę do mielenia. Dodajemy bakalie, 

miód, aromat migdałowy, cynamon i wszystko dokładnie mieszamy. 

Z podanego przepisu otrzymamy ciasto na trzy średniej wielkości makowce. 

Ciasto dzielimy na trzy części i podsypując mąką, rozwałkowujemy na placki 

o grubości pół centymetra. Nakładamy masę makową i zawijamy w podłużną 

roladę. 

Każdy makowiec zawijamy dodatkowo w papier pergaminowy, ale nie szczelnie, 

tylko w formie tuby. Tak przygotowane makowce pieczemy w temperaturze 180- 

190 stopni przez około 30-40 minut. Ciasto powinno być przyrumienione. 

Na koniec gotowe makowce możemy jeszcze udekorować lukrem 

przygotowanym z cukru pudru wymieszanego z ciepłą wodą oraz posypać 

kandyzowaną skórką pomarańczową. 

SMACZNEGO!!! 
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ŁAMIGŁÓWKI 
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p.  Anna Sądej 

CO SŁYCHAĆ U SZKOLNYCH GLOB-

TROTERÓW? 

Przyszły pierwsze przymrozki, ale nasi poszu-

kiwacze przygód nie rezygnują! Do zakończe-

nia projektu zostało tylko 6 tygodni! To 

ostatni moment na mobilizację. A jest o co 

walczyć! Odznaka, certyfikat, atrakcyjne na-

grody rzeczowe i niezapomnienie wrażenia. 

Publikujemy kolejne zdjęcia relacjonujące wy-

prawy naszych śmiałków, którzy walczą o za-

szczytny tytuł Szkolnego Globtrotera. W 

ostatnim czasie 10. trasę pokonały: Karolina 

Siręga, Martyna Szkorupa oraz Monika Sygut. 

Gratulujemy!  

SZKOLNY GLOBTROTER – PODSU-

MOWANIE LISTOPADA! 

Rozpoczynamy ostatni miesiąc naszej zabawy! 

To ostatnia szansa na dołączenie do zaszczyt-

nego grona Szkolnych Globtroterów. W li-

stopadzie uczestnicy naszego projektu pod-

czas 14 wycieczek pokonali łącznie 109 km! 

Tym razem najchętniej odwiedzanymi miej-

scami były: Kozia Góra (4 uczniów) oraz 

Szyndzielnia i trasa dookoła lotniska (po 3 

uczniów). W listopadzie tytuł Szkolnego 

Globtrotera za pokonanie wszystkich tras 

zdobyło kolejnych 2 uczniów: Monika Sygut i 

Katarzyna Halama. Gratulujemy! Mamy na-

dzieję, że jeszcze ktoś pójdzie w ich ślady!  

PANI MARCELINA PIECHOTA – NA-

UCZYCIELKĄ ROKU! 

Z wielką radością informujemy, że Pani Mar-

celina Piechota zwyciężyła w Wielkim Plebi-

scycie Edukacyjnym 2022 zorganizowanym 

przez „Dziennik Zachodni”. Otrzymała tytuł 

Nauczyciela Roku dla najlepszej nauczycielki 

klas 0-III w Bielsku-Białej i tym samym awan-

sowała do etapu wojewódzkiego, który bę-

dzie trwać od 28 listopada do 12 grudnia. 

Warto zaznaczyć, że SP 32 w kategorii Szkoła 

Roku zajęła wysokie III miejsce! Bardzo dzię-

kujemy za obie nominacje oraz za wszystkie 

oddane głosy!  


