
To się dzieje w naszej szkole

miesiąc: marzec- kwiecień- maj-czerwiec  

rok szkolny 2010/ 2011

wydarzenie informacja uczestnicy

Wycieczki,
zielone szkoły

• Zielona szkoła- Porąbka
•  Zielona szkoła- 
Międzyzdroje
• Zielona szkoła-Mazury
• Wycieczka- Zakopane
• Wycieczka- Brzesko : 
Ranczo- Pasja
• MHMK- „Podziemia 
rynku”
• „Tajemniczy, magiczny 
Kraków”
• „Na Wawel, na Wawel”
• MHMK Sukiennice
• Teatr im. J. Słowackiego
• Wzgórze wawelskie- 
Katedra- Smocza Jama
• „Legendy krakowskie”
• Muzeum Archeologiczne 
„Starożytny Egipt”

kl. 1ab, 2ab
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kl.1ab

kl.4c

kl.5a
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Wyjścia do kina,  teatru,    galerii 
itp.

• teatr- „W krainie Narnii”
• teatr- „Czarnoksiężnik z 
krainy OZ”
• kino „Miś Yogi”
• kino „Gnomeo i Julia”
• kino „Rango”
• kino „Rio”
• kino „Piraci z Karaibów”
• kino „Cztery żywioły”
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kl.4b
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Różne imprezy, uroczystości,
spotkania

• Garnizonowy Klub 
Żołnierski- spotkanie z 
żołnierzami

• OKK Przewóz- ognisko, zabawy 
plenerowe

• Dzień Matki i Ojca
• Majówka w przedszkolu 135
• Spotkanie z leśnikiem
• DK Dwór Czeczów „Wieczór 

bułgarski”
• DK Dwór Czeczów „Wieczór 

brazylijski”
• DK Dwór Czeczów „Wieczór 

ormiański”
• DK Dwór Czeczów- wystawa i 

film o W. Puchalskim
• DK Dwór Czeczów „Kultura 

Indii”
• DK Dwór Czeczów „ Książka 

ma swoje tajemnice”
• Spotkanie z policjantem
• Harcerskie zbiórki

kl.1ab

kl.1b

kl. 0-3
kl.0-3
kl.1-6

koło ed. reg. (4c)

koło ed. reg.(4c)
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kl.4

kl.4-6
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Inne działania • DK Dwór Czeczów- 
przedstawienie- „ Po drugiej 
stronie lustra” (nt. agresji) 

• DK Dwór Czeczów-warsztaty- „ 
Bezpieczny internet”

• Szkolny sprawdzian kompetencji 
klas V

• Szkolny sprawdzian kompetencji 
klas IV

• Próbny ogólnopolski sprawdzian 
kompetencji klas III

• Święto Ziemi – sprzątamy 
Bieżanów

• „Szkolny dzień bez przemocy”- 
Dzień Sportu i Harcerza

• „ Mam talencik”
• Apel- „ Papież Jan Paweł II”
• Apel- „ Rocznica uchwalenia 

konstytucji  3 Maja”
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Ogłoszone konkursy • OKK  Przewóz- konkurs 
plast. „ Motywy roślinne”
• OKK Przewóz- plast. 
„Jan Paweł II w oczach 
dziecka”
• OKK Przewóz- „Turniej 
jednego wiersza”
• KDK Eden- recyt. 
„ Pamiętamy Ojcze Święty”
• KDK Eden- plast. 
„ Błogosławiony Jan Paweł 
II”
• MDK Dom Harcerza-
plast. „Wielkanocne 
karteczki”
• SCKM- plast. „Palma 
wielkanocna”
• SCKM- plast. „Ziemia 
planeta ludzi”
• DK Podgórze- plast. 
„Ekogrzechy mieszkańców 
Ziemi”
• DK Dwór Czeczów- 
plast. „Kwiatowe koszyki”
• DK Dwór Czeczów-plast. 
„ Uroda świata wokół nas”
• DK Dwór Czeczów- lit. 
„Piórem czy długopisem”
• DK Podgórze- wiedz. 
„Cudowny świat baśni”
• Międzynarod. zawody z 
logiki „Genius logicus”
• Międzynarod. Kangur 
Matematyczny
• Ogólnopolski konkurs 
ekologiczny EDI
• Ogólnopolski konkurs 
„Wiedzy o Janie Pawle II” 
Olimpus
• Oxford Educational- test 
„Historia Oxford.plus”
• SP nr 25- „Turniej poezji 
żartobliwej”
• SP nr162- „Tradycje 
i zwyczaje krakowskie”
• SCKM, Enion SA- 
„Światło”
• DK Podgórze- 
„Wiosenne zmagania z j. 
polskim”
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kl.4-6

kl.4-6

kl.4-6

kl.4-6

kl.4-6

kl.4-6

kl.4-6



• DK Podgórze-
 „W pustyni i puszczy ze 
Stasiem i Nel”
• DK Podgórze- „Test 
znajomości baśni i życiorysu 
H.Ch.Andersena”
• DK Podgórze- „Test 
znajomości- Akademii pana 
Kleksa”
• DK Podgórze, ŚOK, 
NCK- „VIII Krakowski 
Konkurs Recytatorski”
• MDK Al.29 Listopada- 
lit. „ A ja wolę moja mamę”
• MDK Al. 29 Listopada-
fot. „Kraków na 4 łapy”
• MDK Al. 29 Listopada-
lit.plast. „ Legendy 
krakowskie- komiks”
• Zamek Królewski na 
Wawelu- lit. „O czym mogą 
mówić wawelskie głowy”
• Wydz.Eduk.UMK-
lit.plast. „Krakowskie ścieżki 
Jana Pawła II”
• Szkoła „Prymus 
Linguist”- konkurs j. 
angielskiego
• Policja- „Prawo i my”
• Policja- „Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym”
• konkursy SP124:
• Wiedzy o Patronce
• Ortograficzny
• Zdrowo- owocowo- 
kolorowo
• Pisanka wielkanocna
• Najładniejszy zeszyt
• O książce i bibliotece
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kl.4-6

kl.4-6

kl.4-6
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Zawody sportowe • Szkolna liga LA
• Spartakiada szkół Dz. XII
• Turniej z podwórka na 

kl. 4- 6
kl.1-6

kl.3



stadion
• Turniej im. Wielgusa
• MDK XXI turniej tenisa 

stołowego

kl.4

kl.4-6

Inne • Występ uczniów podczas 
XVIII Dni Bieżanowa

• Zbiórka makulatury
• Wydanie „Gazetki 

szkolnej” dwa numery
• pielęgnacja skalniaka
• Projekt „ Diament- 

diagnoza uczniów kl. IV

kl.1b, 2b, koło teatralne

kl.1-6

kl.4-6 koło red.
szkoła ul. Sucharskiego

17 uczniów kl.4abc

Komunikacja z Rodzicami • Zebranie rodzicami
• Dzień otwarty
• konsultacje psychologa z 

PPP

kl. 0- 6

Baza materialna szkoły • Stojak na mapy s.9
• pomoce dydakt.
• Zakup mebli klasa 2b s.9

kl.4c- rodzice
wyd. Nowa Era

Opracowanie
 Lidia Salawa


