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To się wydarzyło  

2011/2012 II okres 

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 39 osób klas IV-VI 

o Klasy IV: wyróżnienie – Jacek Nawrot (4b) 

o Klasy V: wyróżnienie-  

o Klasy VI: wynik bardzo dobry – Piotr Olkuśnik (6a) 

 Ogólnopolski konkurs j. angielskiego „ Geniusz 2012” dyplom uznania 

28 osób 

 VIII Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny (CEH) „Z poprawną 

polszczyzną na co dzień”- wyróżnienie Zuzanna Godula (5c), wynik 

wysoki Agnieszka Wiśniewska (5a) udział: Aleksandra Wiśniewska, 

Karolina Sąsiadek, Julia Wołek (5a)  

 Ogólnopolski Konkurs „ Ojczyzna Polszczyzna” udział: Zuzanna 

Godula,(5c), Karolina Leja (5b)  

 Konkurs recytatorski- „ Poezja Polska”- DK Podgórze- I m. Zuzanna 

Godula (5c)  

 Konkurs poetycki- DK Podgórze „ Pewien rybak w Gwadelupie”- III m. 

Zuzanna Godula (5c)  

 IV Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny „KLIO” (CEH)- wiedzowy- 

udział: 8 osób -dyplom szkolnego laureata- Mikołaj Gibes (6a) , 

fotograficzny- udział 2 osób- dyplom szkolnego laureata- Anna Oleszko 

(6a) 

 Konkurs filmowy „ Dalsze przygody królewny Śnieżki”- WSiP - udział 

Agnieszka Pałka (5c)  

 VII międzyszkolny konkurs artystyczny poświęcony Janowi Pawłowi II- 

udział Małgosia Słomak, Agnieszka Pałka (5c)  

 Konkurs Recytatorski „Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty” – KDK Eden – 

udział 20 osób  

o Klasy IV-VI:  

I m- Anna Lewińska (6b) oraz Aleksandra Wiśniewska  (5a),  

II m. Agnieszka Wiśniewska (5a)  

III m. Zuzanna Godula (5c) wyróżnienia- Jacek Nawrot (4b), 

Marcin Potoczny (4a), Karolina Sąsiadek, Julia Wołek (5a)  

 Konkurs plastyczny DK Dwór Czeczów „ Podwodny świat” - udział 

uczniów klas IV- VI  

 konkurs plastyczny DK Dwór Czeczów „Wiosna”- udział  



Strona 2 z 4 

 

 Konkurs „Prawo i my”- Policja- udział: Aleksandra Kukiełka, Anna 

Oleszko, Piotr Olkuśnik (6a)  

 Ogólnokrajowy konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY 

UCZEŃ – NASZA SZKOŁA ZDOBYŁA CERTYFIKAT „ 

BEZPIECZNEJ SZKOŁY”  

 

Zawody sportowe: 

 Spartakiada Szkół Dzielnicy XII-   II m. klasy IV- VI 

 Prokocim CUP /boisko Orlik/- VIII m. 

 Turniej piłki nożnej (patronat MOS Podgórze)- udział  

 Indywidualny turniej tenisa stołowego G29-  III m. Andrzej Żaba (5c) 

 Turniej koszykówki dziewcząt ZSO nr15- udział 

 Turniej halowej piłki nożnej ZSO nr 15- udział 

 Czwórbój LA /AWF/- VIII m. chł.;  ind. III m. Łukasz Potaczek 

 Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – V m. chł. 

 Otwarty trening reprezentacji Holandii / stadion Wisły Kraków/ 

  

Konkursy wewnętrzne: 

 Konkursy SU 

 Najmilszy kolega i koleżanka 

 Kartka wielkanocna 

 Szkolny konkurs  ekologiczny EKO- UCZEŃ udział 28 uczniów  

 Szkolny konkurs na ciekawą grę planszową- program „Trzymaj formę”- 

zwyciężył Michał Dyduła (5b)  

 Szkolny Konkurs Młodych Talentów „Mam talencik”  

 konkurs „ Pięknego czytania po angielsku”- finał: Kinga Woźniak (5b), 

Jacek Nawrot, Zuzanna Jużyniec (4b), Anna Lewińska (6b), Aleksandra 

Kukiełka (6a), Aleksandra Kornaś (5a), Alicja Tomczyk (4a),Karolina 

Furmańska, Agnieszka Pałka (I m.) ,Zuzanna Godula (5c)    

 Konkurs plastyczny na logo biblioteki szkolnej- zwyciężyła Klaudia 

Michalik (5c)  

 Konkurs na aforyzm o książce i bibliotece- zwyciężyła Zuzanna 

Słobodzian (3b)  

 Bezpieczna szkoła- klasy IV-VI  

 

  Współpraca z DK Dwór Czeczów. W II semestrze uczniowie klas IV- VI 

uczestniczyli w warsztatach: malowania na drewnie- „Anioły”, gotowania zupy 

regionalnej- „krzonówka sułkowicka”, koncercie filharmonii- „Muzyka 

hiszpańska”, przedstawieniu „ Cudowna planeta”, spotkaniu z pisarzem 

Łukaszem Wierzbickim, ponadto  uczniowie obejrzeli okolicznościowe 

wystawy : „Ptaki” i film dokumentalny Wł. Puchalskiego o ptakach , „800- lecie 

Bieżanowa”.  
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 W ramach corocznych obchodów  Dnia Ziemi uczniowie brali udział  w 

akcji  „ Sprzątamy Bieżanów”  zorganizowanej z inicjatywy  radnych 

Bieżanowa . Z okazji 800- lecia Bieżanowa krakowskie obchody Dnia Ziemi 

odbyły się na boisku naszej szkoły. Koło przyrodnicze przygotowało 

inscenizację pt. „ Królewna Śmieszka i ekoludki”. Uczniowie i nauczyciele 

włączyli się do akcji zbierania surowców wtórnych. Wcześniej podczas lekcji 

przyrody prowadzone były pogadanki nt. potrzeby segregacji śmieci, dbania o 

środowisko naturalne. 

 W II semestrze kontynuowano program „Trzymaj formę”, którego celem 

jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród 

uczniów i rodziców. Na lekcjach przyrody omówiono problem otyłości i 

niedożywienia. Uczniowie wzięli udział w konkursie na ciekawą grę planszową 

propagującą zdrowe odżywianie.  

 Podczas zajęć koła edukacji polonistyczno- regionalnej uczniowie 

przygotowywali się do licznych konkursów. Z okazji 800- lecia  Bieżanowa 

obejrzeli okolicznościową wystawę, przeprowadzili wywiad z nestorką 

Bieżanowa- emerytowaną nauczycielką p. Ireną Wcisło, gościli na lekcji (6b)  

radnego, bieżanowskiego społecznika – p. Stanisława Dzioba, przygotowali 

prace  konkursowe. Ponadto uczniowie klasy 6b uczestniczyli w lekcji 

muzealnej- „Życie codzienne w Krakowie w czasie okupacji /1939- 1945/ w 

muzeum przy ul. Pomorskiej/ kiedyś siedziba gestapo/   

 Na zajęciach koła j. niemieckiego uczniowie mieli możliwość uczenia się 

drugiego języka obcego.  

 Uczniowie klas IV na zajęciach koła informatycznego zgłębiali podstawy 

obsługi komputera.  

 W czasie Dni Samorządności i szkolnego  Dnia bez przemocy– uczniowie 

wspólnie z nauczycielami, zgodnie z hasłem VI edycji programu – kibicujemy 

fair-play, uczestniczyli w zawodach sportowych, grach i zabawach 

integracyjnych, mieli możliwość poznania uroków życia  harcerskiego: 

rozbijania namiotu, ćwiczenia  sprawności strzelania z łuku. Zajęcia te sprzyjały  

propagowaniu właściwych postaw i zachowań.  

 Podczas IV edycji „ Mam talencik- prezentacja uzdolnień wszelakich” 

uczniowie  mieli możliwość przedstawienia swoich zainteresowań i uzdolnień.   

 Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas imprezy środowiskowej XIX Dni 

Bieżanowa szkolne koło teatralne przedstawiło sztukę: „ Włóczęga i baśnie”. 

Ponadto Kandydaci do nagrody: „Absolwent Roku 2012” mieli możliwość  

zaprezentowania się przed społecznością Bieżanowa. 

   Koło teatralne przygotowało przedstawienie „ Romek i Julka, czyli o 

tym, że bijatyka do niczego nie prowadzi” wg scenariusza opracowanego w 

związku z konkursem „ Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Podczas 

oglądania tej sztuki uczniowie utrwalali zasady bezpieczeństwa.  

  Koło redakcyjne wydało w tym roku szkolnym  pięć numerów  „ Gazetki 

szkolnej”, w tym jeden specjalny dotyczący bezpieczeństwa w szkole w 
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związku z realizacją zadań w konkursie „ Bezpieczna szkoła- bezpieczny 

uczeń”.  Podczas zajęć prowadzonych w oparciu o autorski program uczniowie 

poznawali i doskonalili techniki informacyjne oraz umiejętności pisania, 

redagowania i korekty własnych tekstów. 

 Nasza szkoła wzięła udział w ogólnokrajowym konkursie „ Bezpieczna 

szkoła- bezpieczny uczeń”. Wieloletnie działania i doświadczenie oraz 

kilkumiesięczna intensywna praca nad wykonaniem trudnych zadań 

konkursowych wszystkich nauczycieli oraz uczniów przyniosła efekt- 

uzyskaliśmy certyfikat „ Bezpiecznej szkoły”.  

 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. Chór szkolny uświetnia uroczystości szkolne. 

Podczas apeli szkolnych nagradzani są zwycięzcy, uczestnicy różnorodnych 

konkursów i zawodów sportowych. 

 Uczniowie klas VI osiągnęli  dobry wynik ze sprawdzianu kompetencji – 

zajmując VII stopień ( wysoki) w 9-cio stopniowej skali staninowej. 

 

 

Lidia Salawa 
 

 

 

 


