
To się wydarzyło 

I okres 2014/2015 

klasy IV- VI 

 

 

 Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez 

udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.  

.  

Konkursy zewnętrzne: 

 Małopolski Konkurs Humanistyczny- udział 3 osób.  

 Małopolski Konkurs Matematyczny- udział 6 osób, uczeń klasy 6b 

zakwalifikował się do etapu rejonowego, a następnie do etapu 

wojewódzkiego   

 Małopolski Konkurs  Przyrodniczy- udział  7 osób, uczeń klasy 6b 

zakwalifikował się do etapu rejonowego, a następnie do etapu 

wojewódzkiego    

 Małopolski Konkurs Biblijny – udział 8 osób  

 Małopolski Konkurs Informatyczny- udział 1 osoba- J. Godula (6a) , uczeń 

zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego  

 Międzynarodowy konkurs informatyczny- 7m. J. Godula (6a)  

 Ogólnopolska olimpiada przedmiotów ścisłych- Sowa matematyczna- etap 

szkolny:  udział 64  uczniów klas III-VI/(zespoły 4-osobowe),zespół klasy 

6b (4-osoby) zakwalifikował się do II etapu  

 Ogólnopolski konkurs humanistyczny -Alfik- udział 12 uczniów, dyplom 

za bardzo dobry wynik  B. Godula (4b)  

 Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna -Olimpus – udział 13 uczniów, 

  I miejsce w kraju i tytuł laureata Z. Słobodzian (6b), 8m. Ł. Rusztowic 

 (5a) i M. Sikora (6b), 9m. M.Sopel (4b) i Sz. Śniegoń (5b),10m. O. Nocoń 

 (6b)  

 Konkurs „ 100 lat temu w mojej miejscowości”- Towarzystwo 

Nauczycieli Szkół Polskich w Krakowie oraz Pedagogiczna Biblioteka 

Pedagogiczna- udział 2 osób  

 V międzyszkolny festiwal pieśni patriotycznych i legionowych ( patronat 

Rada Dzielnicy XII, organizator SP 124) 40 uczestników – ex aequo: Im. 

G. Helizanowicz (5a) oraz  SP157, IIm. O. Matoga (6b), B. Godula (4b) 

oraz SP40, IIIm. J. Basista, J. Donatowicz, M. Krzak (4b) oraz SP157  

 Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej – KDK Eden – udział 38 

uczniów klas IV- VI. 

I m- M. Nowak (5b), II m- ex aequo K. Lewińska (4a), A. Litwin(4a),  

O. Matoga(6b), III m.- ex aequo  M. Trzebunia (5a), G. Bolanowska (6a), 

W. Zalewska(6a) 

Wyróżnienie- M. Lewińska (4a), K. Niedenthal (4a), A.Wincencik (5b),  

Z. Słobodzian (6b)  
 



 

Zawody sportowe: 

 Indywidualne biegi przełajowe 

 I etap- m. Kraków- IVm. N. Bochenek (5a), IVm. P. Kycaj (4c), VIm. 

 N. Dąbrowska (4a) 

 II etap- wojewódzki- IVm. P. Kocaj (4c) 

 Zawody pływackie 

 I etap- m. Kraków- IIIm. N. Bochenek (5a) 

 II etap- wojewódzki-  VIIm. N. Bochenek (5a) 

 Zawody narciarskie m. Krakowa - udział 2 uczniów 

  

 

 

Konkursy wewnętrzne 

 XIV Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek klasy IV-VI:  Im.- N. 

Dąbrowska (4a)  ; IIm.- M. Nowak (5b)  ; IIIm.- ex aequo: O. Matoga 

(5a), B. Godula (4b), wyróżnienie: G. Helizanowicz, A. Orczyk, N. 

Szymańska (5a)    (organizator M. Tarsa) 

 Konkurs SU – „Kartka świąteczna”  
 
 

 

  Szkolne Koło Teatralne  przygotowało występ z okazji dnia KEN- apel o 

Patronce Szkoły oraz jasełka . 

 Szkoła współpracuje z DK Dwór Czeczów. Uczniowie klas IV- VI 

uczestniczyli w warsztatach : profilaktyka zagrożeń medialnych- bezpieczny 

internet, detektywistycznych- spotkanie z pisarzem- Dariuszem Rekoszem, 

plastycznych- światy z opłatków, prelekcji Kultura Indii, spotkaniu z pisarką 

Renatą Piątkowską, ponadto w czasie próbnych sprawdzianów klas 6 uczniowie 

klas 4-5 uczestniczyli w porankach filmowych.  Uczniowie indywidualnie 

korzystają z oferty ciekawych zajęć i imprez proponowanych przez DK (np. 

nauka gry na gitarze)  

  Uczniowie włączyli się w pożyteczną akcję pomocy innym. Wzięli udział 

w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który się odbył  9 stycznia 

w DK Dwór Czeczów. Nasi reprezentanci uświetnili swoim występem zbiórkę 

pieniędzy na rzecz chorych dzieci oraz seniorów, którą prowadzili harcerze . 

  Szkoła włączyła się w obchody Święta Niepodległości: 11 Listopada  

poczet sztandarowy, delegacja SU oraz uczniowie indywidualnie uczestniczyli w  

okolicznościowym przedstawieniu oraz uroczystości patriotycznej 

zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa. 

Ponadto wzięli udział w okolicznościowej Wieczornicy- śpiewania pieśni 

patriotycznych z Kołem Seniorów- Bieżanowskie Trubadurki oraz 

mieszkańcami Bieżanowa.   Interesującą lekcją historii i patriotyzmu był 

poranek w sali Balowej DK Dwór Czeczów- wspólne (klasy 3-6, nauczyciele, 

dyrekcja szkoły) śpiewanie pieśni patriotycznych.  



 Uczniowie klas 5. uczestniczyli w prelekcji o Unii Europejskiej (jak 

działa UE, kto w Unii sprawuje władzę, itd.). Spotkanie prowadziła 

przedstawicielka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Krakowie. 

 Nasza szkoła brała udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2014”. 

Celem akcji jest  kształtowanie świadomości dbania o środowisko naturalne. W 

tym dniu uczniowie porządkowali tereny zielone należące do szkoły. Udział w 

akcji poprzedziły pogadanki nt. zachowań ekologicznych przeprowadzone na  

lekcjach przyrody.  

 W celu kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i  ich 

rodzin od kilku lat uczestniczymy w  programie „Trzymaj formę”, który 

promuje zasady aktywnego stylu życia  i zbilansowanej diety.  

W czasie lekcji przyrody uczniowie omawiali tematykę zdrowego odżywiania, 

w grupach opracowali piramidy zdrowego żywienia oraz zdrowe jadłospisy, 

obejrzeli filmy o mięśniach , tkance tłuszczowej oraz składnikach pokarmów.  

 Uczestniczyliśmy również w akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”. Uczniowie 

zebrali ok. 30kg suchej karmy i konserw dla zwierząt ze schroniska.   

 Kontynuowana jest zbiórka makulatury, nakrętek, zużytych baterii i 

sprzętu.  

 Tegoroczne Święto Szkoły połączyliśmy z obchodami święta Komisji 

Edukacji Narodowej. Koło teatralne przygotowało okolicznościowy apel 

poświęcony Patronce Szkoły, w DK Dwór Czeczów odbyła się projekcja filmu   

Pan od muzyki, a w czasie zajęć z wychowawcą uczniowie uczestniczyli w 

licznych grach i zabawach.  

    Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje artystyczne podczas zajęć koła 

artystycznego. Ponadto mogą rozwijać swoje talenty literackie i aktorskie 

podczas zajęć koła  teatralnego, a sportowe podczas zajęć SKS .  

 Rodzice informowani są o tym, co się dzieje  w szkole w czasie zebrań 

klasowych. Również na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych gazetach 

( Bieżanów, Dwunastka, Płomień ) można znaleźć informacje o  wydarzeniach i 

imprezach szkolnych . Zorganizowano kiermasz świąteczny dla rodziców, a 

uzyskany dochód przeznaczono na potrzeby uczniów.   

 Przeprowadzono trzy próbne sprawdziany  klas VI : ogólnopolski 

wydawnictwa Nowa Era , sprawdzian OKE  oraz ogólnopolski sprawdzian  

wydawnictwa Operon i Gazety Wyborczej. Rodzice uczniów klas VI-tych 

zostali zapoznani z wynikami próbnych sprawdzianów.  

  

Lidia Salawa 

 

 

 

 


