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To się wydarzyło 
II okres 2014/2015 

klasy IV- VI 

 

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział 

w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach. W II semestrze odbyły się: 

 

Konkursy zewnętrzne: 

 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny;                             

udział 35 uczniów klas IV-VI 

◦ Klasy IV: wyróżnienie – Mateusz Sopel (4b) 

◦ Klasy IV: wynik bardzo dobry – Franciszek Hajduk (4a) 

◦ Klasy VI: wynik bardzo dobry- Stanisław Hajduk (6b) 

 Małopolski Konkurs Matematyczny- finalista Stanisław Hajduk (6b).   

 Małopolski Konkurs  Przyrodniczy- finalista Stanisław  Hajduk (6b).    

 Małopolski Konkurs Informatyczny Baltie 2015r.- 34m. w  woj. 

małopolskim  J. Godula (6a). 

 konkurs Małopolskiego Kuratora Oświaty- Dzieje Krakowa w czasie 

Wielkiej Wojny. Gra miejska -  dla uczniów szkół podstawowych finaliści- 

drużynowo: Bartosz Godula (4a), Szymon Śniegoń (5b), Jakub 

Godula (6a), Zuzanna Słobodzian (6b), Szymon Żak (6b). 

 Konkurs/szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna – udział reprezentacji 

szkoły. 

 Turniej międzyszkolny Krakowska Straż Pożarna (bezpieczeństwo) 

organizator SP 24-  Im. drużynowo (6ab). 

 Konkurs Recytatorski Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty – KDK Eden – 

udział 10 osób - klasy IV-VI:  

◦ I m- Kinga Lewińska (4a) 

◦ II m. ex aequo:  Gabriela Helizanowicz (5a), Monika Nowak (5b), 

Wiktoria Zalewska (6a) 

◦ III m. Natalia Śliwiak (4a)  

◦ wyróżnienia: Nikola Dąbrowska (4a), Aleksandra Litwin (4a), Joanna 

Kotarba (4b), Maja Trzebunia (5a). 

 konkurs  literacki 100 lat historii- baśń podgórskich drzew DK Podgórze- 

wyróżnienie Kamil Gas (4c). 

 Międzyszkolny konkurs Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy.  

 DK Dwór Czeczów, SP124, Policja, Straż Miejska- udział 15 uczniów 

 klas 4-6,  

◦ klasy IV- Im. Bartosz Godula (4b),  

◦ klasy V- IIm. Jakub Radzik (5a),  

◦ klasy VI- IIIm. Rafał Dziedzic (6a). 
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 Międzyszkolny konkurs  English in Action organizator SP24- IIm. 

drużynowo: Mateusz Kudłek, Aleksandra  Orczyk, Natalia Szymańska, 

Anna Mroczkowska, Daria Baryła, Maja Trzebunia (5a); wyróżnienie- 

najlepszy aktor- Mateusz Kudłek (5a). 
 

Zawody sportowe: 

 

 Indywidualne biegi przełajowe. 

◦ Miasto Kraków -IVm. Patrycja Kocaj (4c), IVm. Nikodem 

Bochenek (5a), VIm. Nikola Dąbrowska (4a) 

◦ Województwo małopolskie- VIIIm. Patrycja Kocaj (4c) 

 Zawody w pływaniu indywidualnym 

◦ Miasto Kraków- IIIm. Nikodem Bochenek (5a), Jan Łopuch (5a) - 

udział 

◦ Województwo małopolskie- VIIm.  Nikodem Bochenek (5a)  

 Zawody w narciarstwie alpejskim. 

◦ Miasto Kraków Adrian Wincencik (5b) i Szymon Śniegoń (5b)- udział 

 Halowa piłka nożna chłopcy 

◦ udział reprezentacji szkoły w zawodach miejskich 

 Turniej siatkówki o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 29 – IVm. naszej 

reprezentacji 

 Turniej koszykówki o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 29 - udział naszej 

reprezentacji 

 Sztafetowe biegi przełajowe 

◦ Miasto Kraków chłopcy - udział, dziewczęta II miejsce w Mieście 

Kraków i awans do finałów wojewódzkich w Nowym Targu.(Kocaj 

Patrycja, Śliwiak Natalia, Grochal Weronika, Trzaska Paulina, Orczyk 

Aleksandra, Trzebunia Maja, Nocoń Oliwia, Sikora Martyna, 

Przetocka Łucja) 

 Biegi przełajowe rozgrywane w ramach XV Festiwalu Nauki  

 I miejsce naszej reprezentacji w klasyfikacji drużynowej (Król Bartłomiej, 

Sagan Marcin, Bochenek Nikodem, Kirilovskii Iacov, Sado Jakub, Nocoń 

Oliwia, Przetocka Łucja, Martyna Sikora, Chrapusta Paulina, Kocaj Patrycja) 

  

Konkursy wewnętrzne: 

 Konkurs SU - Najmilszy kolega i koleżanka. 

  Konkurs matematyczno-przyrodniczy podczas Dnia Ziemi. 

 Konkurs plastyczny Powitanie wiosny. 

 Szkolny Konkurs Młodych Talentów Karaoke. 
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 Współpraca z DK Dwór Czeczów. W II okresie uczniowie klas IV- VI 

uczestniczyli w różnych zajęciach: spotkanie z pisarką- Renatą Piątkowską, 

warsztaty produkcji mydła,  warsztaty plastyczne: dekoracje z wiórów, pokaz 

naukowy Fizyka dla smyka- światło, warsztaty plastyczne: Statek kapitana 

Granta (inspiracja twórczością J. Verne), konkurs wiedzy: Twórczość J. Verne, 

poranek filmowy: Wyprawa do wnętrza Ziemi, warsztaty: Dawne instrumenty,  

warsztaty kulinarne: krzonówka- gotowanie zupy regionalnej. Uczniowie 

indywidualnie korzystają z oferty ciekawych zajęć i imprez proponowanych 

przez DK  np. zajęcia ceramiczne. 

 W ramach corocznych obchodów  Dnia Ziemi uczniowie brali udział  w 

akcji  „ Sprzątamy Bieżanów”- porządkując tereny wokół szkoły i uczestniczyli 

w apelu wychowawczym o tematyce ekologicznej.  Uczniowie i nauczyciele 

kontynuują akcję zbierania surowców wtórnych ( makulatura, nakrętki, baterie).  

W  ramach obchodów przeprowadzone były również pogadanki o tematyce 

ekologicznej na lekcjach przyrody ze szczególnym uwzględnieniem problemu 

segregacji odpadów. 

 Podczas obchodów Święta wiosny zorganizowana została owocowa 

parada, której towarzyszyły konkursy, zabawy, degustacja owoców i warzyw.  

W II okresie kontynuowano program Trzymaj formę, którego celem jest 

edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów  

i rodziców.  

  W czasie  szkolnego  Dnia Sportu uczniowie wspólnie z nauczycielami, 

harcerzami, uczestniczyli w zawodach sportowych, grach i zabawach 

integracyjnych. Zajęcia te sprzyjały  propagowaniu właściwych postaw i 

zachowań w duchu  fair play. Rodzice ufundowali nagrody dla każdego 

uczestnika. 

Podczas VII edycji  Mam talencik- karaoke uczniowie  mieli możliwość 

przedstawienia swoich uzdolnień muzycznych, tanecznych. 

 Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas imprezy środowiskowej XXII Dni 

Bieżanowa szkolne koło teatralne przedstawiło sztukę:  Marzenia dobrych 

wróżek, czyli czego nie wiedziałeś o Andersenie. Ponadto Kandydaci do 

nagrody: „Absolwent Roku 2015” mieli możliwość  zaprezentowania się przed 

społecznością Bieżanowa.  

   Rodzice są informowani na bieżąco o życiu szkoły i osiągnięciach 

uczniów podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielami, uczestniczą w 

imprezach klasowych i szkolnych. Osiągnięcia uczniów prezentowane są na 

forum klasy, szkoły, środowiska. Prowadzona jest stała ekspozycja prac 

plastycznych w szkolnej galerii. Podczas apeli szkolnych nagradzani są 

zwycięzcy, uczestnicy różnorodnych konkursów i zawodów sportowych. Na 

stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie osiedlowej można znaleźć 

informacje o tym, co się dzieje w szkole. 

Lidia Salawa 
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