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To się wydarzyło 

II okres  2012/2013 

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 36 osób klas IV-VI 

o Klasy IV: wyróżnienie – Stanisław Hajduk (4b) 

o Klasy V: wyróżnienie - Zuzanna Jużyniec, Jacek Nawrot (5b) 

o Klasy VI: wyróżnienie – Agnieszka Wiśniewska, Aleksandra 

Wiśniewska, Aleksandra Kornaś (6a) 

 Małopolski Konkurs Biblijny- finalistka Zuzanna Godula (6c)  

 Ogólnopolski konkurs j. angielskiego „EDI”- dyplom uznania 6 osób: 

Jakub Godula (14m.), Adrian Dziurdzia (15m.) na 2974 uczestników,  

Zuzanna Godula (12m.) na 1921 uczestników. 

 XIII Ogólnopolski konkurs polonistyczny OMNIBUS Łowcy Talentów 

Jersz- I m. w kraju (nagroda- obóz naukowy) Zuzanna Godula (6c),  

dobry wynik: Agnieszka Pałka (6c), Kinga Woźniak (6b) na 1246 

uczestników, Jakub Godula (4a) na 1257 uczestników -dyplomy , udział: 

16 uczniów  

 Ogólnopolski konkurs polonistyczny OLIMPUS sesja wiosenna- udział 

16 uczniów: tytuł laureata Zuzanna Godula (6c), Jakub Godula (4a) 

 Konkurs na plakat promujący hasło Każdy z nas zyska na ochronie 

środowiska  - Projekt Edukacji Ekologicznej dla uczniów krakowskich 

szkół- Straż Miejska- udział uczniów klas III- IV 

 Ogólnopolski konkurs ekologiczny EDI – udział 12 uczniów klas VI 

(wysoki poziom konkursu)  

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

udział 30 osób  

o Klasy IV-VI:  

I m- Faustyna Matoga (6a)   

II m. Agnieszka Wiśniewska (6a) oraz Aleksandra Wiśniewska (6a) 

III m. Jakub Bącal (6a) 

 Konkurs „ 800-lecie Bieżanowa” - Komitet Obchodów oraz DK Dwór 

Czeczów- udział uczniów klas IV- VI  

  kategoria prezentacje multimedialne- I m. Agnieszka Pałka,  Kamil 

Sagan (6c), II m. Julia Wołek (6a), III m. Aleksandra Kornaś, 

Faustyna Matoga (6a) 
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 kategoria album- I m. Patryk Nalepka (5b), II m. Kacper Gil (5a)  , 

III m. Andrzej Żaba, Karol Zychowicz (6c), wyróżnienia- Oskar 

Pławiński, Dawid Dziurdzia (5a)  

 konkurs plastyczny- I m. Agnieszka Wiśniewska oraz Aleksandra 

Wiśniewska (6a), II m. Sara Marzec (6c), III. Małgorzata Pater (6c) 

 konkurs literacki-wywiad - I m. Agnieszka Wiśniewska oraz 

Aleksandra Wiśniewska (6a), II m. Karolina Sąsiadek (6a), III m. 

Aleksandra Kornaś (6a) 

 konkurs -wiersz, piosenka- I m. Faustyna Matoga (6a),    

 II m. Zuzanna Godula (6c), III m. Julia Wołek (6a) 

 konkurs-legenda – I m. Agnieszka Wiśniewska (6a), II m. Jakub 

Bącal (6a),  III m. Michał Dyduła (6b), wyróżnienie Szymon 

Klimkowski (6a) 

 konkurs na prezentację wyborczą Projekt Edukacyjny Uczeń- Obywatel 

UMK oraz MDK – I m. Agnieszka Pałka (6c) ( uczennica przedstawiła 

swoją prezentację w Sali Obrad RMK podczas Dnia Otwartego 

Magistratu), udział w programie 6 uczniów.  

 Małopolski Konkurs „Pięknego Czytania- organizatorzy:organizatorzy 

Tow. Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Woj. Biblioteka 

Publiczna- udział 45 uczniów klas I- VI: wyróżnienie- Zuzanna Godula  

(6c) oraz Monika Nowak (3b). 

 konkurs literacki Niezwykły świat Braci Grimm- organizatorzy Tow. 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Woj. Biblioteka Publiczna- 

udział 4 uczniów klas VI- VI: wyróżnienie- Agnieszka Wiśniewska (6a)   

 konkurs literacki- Drzewo recenzji- organizatorzy: Woj. Biblioteka 

Publiczna,) Wydawnictwo Skrzat- udział 12 uczniów klas III- V  

 VI festiwal piosenki anglojęzycznej- kategoria zespoły: I m. Julia Zając, 

Robert Kij (4a), wyróżnienie- Faustyna Matoga, Aleksandra Kornaś (6a)  

 

Zawody sportowe: 

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

 Turniej piłki nożnej chłopców Prokocim CUP - VI m. 

 Turniej piłki nożnej im. Marka Wielgusa- udział w finale miejskim  

 Turniej piłki nożnej chłopców- Akcja Bezpieczny Kraków- IV m. 

 Turniej piłki nożnej halowej chłopców o Mistrzostwo Szkół 

Podstawowych Dzielnicy XII- IV m. 

 Finałowy turniej piłki nożnej chłopców Małe Euro w Bieżanowie- II m. 

 Turniej koszykówki dziewcząt – Akcja Bezpieczny Kraków- II m. 

 Walentynkowy turniej siatkówki dziewcząt – V m. 
   

 

Konkursy wewnętrzne: 
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 Konkursy SU  

 Najmilszy kolega i koleżanka 

 Kartka wielkanocna 

 Szkolny konkurs  ekologiczny podczas Dnia Ziemi   

 Szkolny Konkurs Młodych Talentów „Karaoke”  

 konkurs Pięknego czytania po angielsku    

 Konkurs plebiscyt Lista bestsellerów biblioteki SP 124- udział 59 

uczniów   
 

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

uczestniczyli w różnych zajęciach: spotkanie z aktorem Teatru Starego- 

Marcinem Kaliszem (kl.6), warsztaty antydyskryminacyjne- prowadzący Łukasz 

Kupiec (kl.6), warsztaty papiernicze (kl.5), warsztaty- malowanie pisanek (kl. 

4),warsztaty dziennikarskie (kl.4-6), warsztaty- W języku żyrafy (kl.5), warsztaty 

detektywistyczne (kl. 4-6), ponadto obejrzeli spektakl Trzeźwe spojrzenie- 

uzależnienia (kl.4-6), a także  wystawę „800- lecie Bieżanowa” ( lekcja historii- 

Moja Mała Ojczyzna).  

W ramach corocznych obchodów  Dnia Ziemi uczniowie brali udział  w akcji  

„ Sprzątamy Bieżanów”- porządkując tereny wokół szkoły. Uczniowie i 

nauczyciele włączyli się do akcji zbierania surowców wtórnych ( makulatura, 

nakrętki, baterie). 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 projekcie Pierwiastkowy zawrót głowy  

propagującym zdrowe odżywianie.  

  W czasie Dni Samorządności i szkolnego  Dnia Sportu uczniowie 

wspólnie z nauczycielami, harcerzami, uczestniczyli w zawodach sportowych, 

grach i zabawach integracyjnych, mieli możliwość poznania uroków życia  

harcerskiego. Zajęcia te sprzyjały  propagowaniu właściwych postaw i 

zachowań.  

Podczas V edycji „ Mam talencik- karaoke” uczniowie  mieli możliwość 

przedstawienia swoich uzdolnień muzycznych.   

 Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas imprezy środowiskowej XX Dni 

Bieżanowa szkolne koło teatralne przedstawiło sztukę:  Poplątanie z 

pomieszaniem. Ponadto Kandydaci do nagrody: „Absolwent Roku 2013” mieli 

możliwość  zaprezentowania się przed społecznością Bieżanowa.  

   Koło teatralne przygotowało przedstawienie dla uczniów klas 4-6 

Poplątanie z pomieszaniem, w którym przeplatały się motywy różnych bajek i 

baśni .  

  Koło redakcyjne publikowało na stronie internetowej prace uczniów o 

różnych wydarzeniach klasowych, szkolnych.  Podczas zajęć prowadzonych w 
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oparciu o autorski program uczniowie poznawali i doskonalili techniki 

informacyjne oraz umiejętności pisania, redagowania i korekty własnych 

tekstów.  

 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 

 Uczniowie klas VI osiągnęli  dobry wynik ze sprawdzianu kompetencji – 

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

 

Lidia Salawa 

 

 

 

 


