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To się wydarzyło 

II okres 2016/2017 

klasy IV- VI 

 

Konkursy zewnętrzne: 

 

 międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny; udział 62 uczniów klas 

II-VI 

  wynik bardzo dobry- Marta Surlas (5a); Michał Frontczak (5b) 

 wyróżnienie- Franciszek Hajduk (6a), Kacper Hołda (5a), Marta 

 Hreczańska (5b) 

 ogólnopolski konkurs humanistyczny OMNIBUS 2017  

 wynik bardzo dobry: Franciszek Hajduk (6a), Kacper Hołda (5a), 

 Marta Surlas (5a)  
         wynik dobry: Kacper Sarota (6c), Bartosz Godula (6b), Kacper Kotara     

 (5a), Marta Hreczańska (5b), Olga Kośmider (4a), Joanna Mikuła (4a) 

 Uczestniczyło 27 uczniów klas 4-6   

  Konkurs Krakowska Matematyka 

   Udział wzięło 58 uczniów klas 4-6 

  do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się troje uczniów: 

  Jakub Jamróz (4b), Marta Hreczańska (5b), Bartosz Godula(6b); 

  najlepszy wynik spośród nich osiągnęła Marta Hreczańska  (5b) 

 ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny -Brat Albert uczy nas dobroci- 

wyróżnienie: Zofia Okarmus (4a), Emilia Zięba (4b)  

 ogólnopolski konkurs wiedzy o Marii Teresie Ledóchowskiej-

wyróżnienie: Sonia Popek (4a), Emilia Zięba (4b), Natalia Carowicz(5c) 

 Małopolski  Konkurs Języka Angielskiego- finaliści: Bartosz Godula 

(6b), Mateusz Sopel (6b) (koordynator J. Niemiec) 

 Ogólnopolski konkurs przyrodniczy  Świetlik - 20 uczestników 

 3 wyróżnienia: Julia Wadas (4a), Kacper Hołda (5a), Marta Hreczańska 

 (5b)  

 10 edycja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania-  

 eliminacje międzyszkolne – w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej; 

 udział: Natalia Kalina (5b)   

 „Drzewo recenzji – warto czy nie warto przeczytać…”- Organizator: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Towarzystwo 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich; udział  uczniów klas: 4b i 5b.   
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 Międzyszkolny konkurs Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy.  

 CKP Dwór Czeczów, SP124, Straż Pożarna, Krakowskie Wodne 

 Pogotowie Ratunkowe- udział 9 uczniów klas 4-6,  

◦ klasy IV- IIIm. Olga Kośmider (4a),  

◦ klasy VI- Im. Franciszek Hajduk (6a),  

    

Konkursy wewnętrzne: 

 Konkurs plastyczny: Kraków i Bieżanów w czasach życia Marii 

Skłodowskiej-Curie w 150. urodzin polskiej uczonej; klasy 4-6- 

wyróżnienie Zofia Madej (4b)  

  

Zawody sportowe: 

  Mistrzostwa Krakowa w piłce nożnej -udział 

 Turniej piłkarski -organizator: Straż Miejska w ramach akcji Bezpieczny 

Kraków – I miejsce  

 udział: D.Duda, W. Nawrot, A.Sajnog (6a), A.Sagan (5c), J. Pestka, 

 J.Wołkowicz, K.Kotara (5a) 

 Indywidualne Biegi Przełajowe-  dziewcząt i chłopców 

  

Współpraca z CKP Dwór Czeczów.  

W II okresie uczniowie klas IV- VI uczestniczyli w różnych zajęciach. W 

ramach przygotowań do konkursu plastycznego: Kraków i Bieżanów w czasach 

życia Marii Skłodowskiej-Curie w 150. urodzin polskiej uczonej ogłoszonego 

przez Radę Rodziców SP124 wzięli udział w prelekcjach: Aleksandry Zaprutko-

Janickiej- Życie codzienne w Krakowie XIX/Xxw. (moda, higiena, zajęcia, 

sposób spędzania wolnego czasu),  Magdaleny Piędel- Krótka historia dworu 

Czeczów i jego mieszkańców oraz Lidii Salawy - Dawny Bieżanów. 

Uczestniczyli w wycieczce ulicami Bieżanowa,  w czasie której poznawali 

historię Bieżanowa w czasach życia polskiej noblistki w oparciu o kartę pracy i 

materiały przygotowane przez Magdalenę Piędel (CKP Dwór Czeczów) oraz 

Lidię Salawę (SP124). 

Uczniowie klas IV wzięli udział w spotkaniu z autorem książek dla dzieci 

Waldemarem Cichoniem. 

Z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowaliśmy wspólnie imprezę: 

Powitanie Wiosny czyli wagary w Dworze Czeczów. Odbyły się niezwykle 

atrakcyjne warsztaty muzyczne: gra na bum-bum rurkach. W czasie warsztatów 

plastycznych w grupach  malowaliśmy obrazy na imitacji prawdziwego płótna 

malarskiego wykonanego przy użyciu zwykłego bandaża- Barwy wiosny. Nie 

zabrakło rywalizacji sportowej. Ciekawa była również prelekcja dotycząca 

Włodzimierza Puchalskiego- fotografa przyrodnika związanego z rodziną 

Czeczów (przygotowana przez pracowników Muzeum Niepołomickiego) oraz 

film przyrodniczy o ptakach. 
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Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w warsztatach rękodzieła artystycznego- 

ozdoby z wiórków drzewa osikowego. Natomiast uczniowie  klas czwartych 

uczestniczyli w spotkaniu z krakowskimi koronczarkami. Mogli zapoznać się z 

historią koronki klockowej i obejrzeć okolicznościową wystawę dotyczącą 

zanikającego rękodzieła koronczarstwa- Powrót do tradycji. 

Klasa 4a uczestniczyła w prelekcji: Historia pisanki, sposoby zdobienia jaj 

wielkanocnych oraz warsztatach plastycznych: Pisanki wielkanocne. 

W Dworze Czeczów odbyło się również spotkanie z autorem -p. Barbarą Faron, 

nauczycielem j. polskiego w naszej szkole, która jest autorką książki dla 

młodzieży- Szczęście smakuje truskawkami. 

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie zostali zaproszeni na lekcję muzyki 

przeprowadzoną przez studentów Kameralistyki Akademii Muzycznej, w czasie 

kórej mogli zapoznać się z różnymi instrumentami i sprawdzić swoją wiedzę na 

ten temat w mini konkursie. 

Po raz trzeci nasza szkoła wspólnie z CKP Dwór Czeczów zorganizowała 

międzyszkolny konkurs Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy. Pod 

honorowym patronatem przewodniczącego Rady Dzielnicy Zbigniewa Kożucha 

przy współpracy ze Strażą Pożarną oraz Krakowskim Wodnym Pogotowiem  

Ratunkowym. Pytania konkursowe ułożyła Lidia Salawa (SP124). W konkursie 

wzięło udział 36 uczestników- reprezentantów szkół: SP41, SP61, SP124, 

SP157.   

 Uczniowie klasy Va z okazji świąt wielkanocnych przygotowali dla 

swoich kolegów i koleżanek  grę terenową Polowanie na pisanki, która była 

okazją do świetnej zabawy.  

 Ciekawą lekcją historii okazała się gra edukacyjna Majowe rocznice 

przygotowana przez uczniów klasy Va oraz Vc  z okazji 226 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

  

 Od kilku lat kontynuowany jest program Trzymaj formę, którego celem 

jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród 

uczniów i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i 

zbilansowanej diety. W II okresie uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach 

koła przyrodniczego przygotowali coroczny konkurs wiedzowy pt Wiem co jem . 

Konkurs ten odbył się podczas obchodów Dnia Ziemi. 

 Dzień Ziemi – realizacja projektu edukacyjnego ,,Chrońmy nasze 

środowisko” podczas zajęć lekcyjnych w klasach IV – VI. 

 Kontynuowany jest program edukacyjny z zakresu profilaktyki 

antynikotynowej pt.  Znajdź właściwe rozwiązanie – celem głównym programu 

jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów i członków ich rodzin. 

Uczniowie realizowali cele programu w formie  zajęć tematycznych 

prowadzonych podczas lekcji przyrody.  

 Odbyły się  warsztaty prowadzone przez harcerzy w zakresie pierwszej 

pomocy przedmedycznej w klasach IV-VI.  
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 Zgodnie z wieloletnią tradycją wzięliśmy udział w imprezie 

środowiskowej XXIV Dni Bieżanowa. Nasi uczniowie mieli możliwość 

zaprezentowania się na scenie przed społecznością Bieżanowa. 

 W czasie szkolnego  Dnia Sportu uczniowie wspólnie z nauczycielami 

uczestniczyli w zawodach sportowych, grach i zabawach integracyjnych. 

Zajęcia te sprzyjają  propagowaniu właściwych postaw i zachowań w duchu  

fair play. Dużym zainteresowaniem od lat cieszy się szkolna impreza Mam 

talencik- w czasie której  uczniowie  mają możliwość przedstawienia swoich 

uzdolnień muzycznych, tanecznych i wszelakich.   

  W tym roku szkolnym wprowadziliśmy e-dziennik. Rodzice i uczniowie 

mają możliwość śledzenia postępów w nauce i zachowaniu  na bieżąco.  
 

Lidia Salawa 

 

 

 


