To się wydarzyło
I okres 2011/2012
Klasy IV- VI
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez
udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.
Konkursy zewnętrzne:
Małopolski Konkurs Humanistyczny- udział 11 osób, do komisji
rejonowej przesłano 1 pracę: Zuzanna G. (5c)
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej – KDK Eden – udział 12
uczniów klas IV- VI
I m- ex aequo Zuzanna G. (5c), Agnieszka W. (5a), II m- Anna L.(6b),
III m.- ex aequo Karolina S., Aleksandra W. (5a)
Małopolski Konkurs Matematyczny- udział 10 osób, do etapu rejonowego
przesłano 1 pracę: Piotr O. (6a)
Małopolski Konkurs Przyrodniczy- udział 18 uczniów; do komisji
rejonowej przesłano 10 prac -najwięcej punktów zdobyli Anna L. (6b)
oraz Piotr O. (6a)
Małopolski Konkurs Biblijny – udział 3
zakwalifikowała się do II etapu

osób, Zuzanna G.(5c)

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Pingwin” – udział 7
uczniów, wyróżnienie Zuzanna G. (5c)- X m. na 2500 uczestników
VIII Ogólnopolski konkurs polonistyczny „ Z poprawną polszczyzną na
co dzień” udział 5 uczennic; do II etapu zakwalifikowały się Zuzanna G.
(5c) oraz Aleksandra W. (5a).
Konkurs wiedzy VII edycja „ Jan Paweł II- nasz Papież”- DK Podgórze
udział 1 uczennicy, wyróżnienie Zuzanna G. (5c).
V Konkurs Recytatorski „Poezja ks. Jana Twardowskiego”- MDK Dom
Harcerza udział 6 uczennic; II m. kat. szkoły podst. Zuzanna G. (5c).
XVIII Krakowski Turniej Wiedzy o Mitologii i Antyku- DK Podgórze
udział 6 uczniów; wyróżnienie Mikołaj G. (6a)

XI edycja konkursu „ Podgórskie dyktando”- DK Podgórze udział 2
uczniów; wyróżnienie Zuzanna G. (5c).
Konkurs Plastyczny „ Podwodny świat””- DK Dwór Czeczów; udział
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny TĘCZA- „ Barwy i cienie”- udział
IV Międzyszkolny festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych
(organizator SP 124) – IIIm.- Weronika K. i Karolina F. (5c)
Zawody sportowe:
Międzyszkolne zawody w piłce nożnej klasy IV- VI
Turniej piłki koszykowej- klasy VI
Szkolne mistrzostwa w lekkoatletyce klasy IV- VI
Konkursy wewnętrzne
 Konkursy biblioteka szkolna
 „Projekt okładki ulubionej książki” – organizator: Biblioteka Szkoły
Podstawowej Nr 117 w Krakowie. [12 prac z klas 3-6]
Laureat: Agnieszka P. (5c), wyróżnienie: Stanisław H. (3b)
 „ Krakowski spacer z wierszem: konkurs fotograficzny dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych” – organizator: Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Krakowie. [1 uczeń z klasy 5b]
II m. w kategorii szkół podstawowych: Jakub S. (5b)
 „Mój przyjaciel z ulubionej książki” – organizator: Towarzystwo
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – oddział w Krakowie [5 prac z
klas: Weronika G. – 1a, Jakub D. – 1b, Dominik M. – 2b, Filip G. - 2b,
Marcin S. – 3b]
 „Małopolski Konkurs Pięknego Czytania” – 5 edycja - organizator:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – oddział w
Krakowie
udział 85 uczniów klas 1-6. Szkołę, w etapie międzyszkolnym, który odbędzie
się 7 marca 2012 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, reprezentować
będą: Amelia M. (1c) i Agnieszka P. (5c)
 „Szkolny konkurs pięknego czytania po angielsku” – udział 20 uczniów
z klas 4-6.
 Obchody Dnia Pluszowego Misia: dla klas 0-3 oraz rodziców uczniów.
-Konkurs plastyczny dla klas 0 – 3 pod hasłem „Portret ukochanego Misia”
-Konkurs literacki dla rodziców „Mój pluszowy Miś”
-Konkurs plastyczny dla rodziców „Mój pluszowy Miś” – udział
96 uczniów oraz 15 rodziców.

XI Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek klas 0-VI; udział w finale 61
uczestników, w tym 18 solistów; Im.- ex aequo Dawid P. i Mateusz G.
(4a) oraz Faustyna M. (5a) ; IIm.- ex aequo Aleksandra K. (5a), Weronika
K. (5c) ; IIIm.- ex aequo Alicja T. (4a), Klaudia D. (4b)
Konkurs SU – „Kartka świąteczna”
Szkolne Koło Teatralne przygotowało występ z okazji dnia KEN pt. „Szkolne
rozrabiaki” i jasełka „ Dawno temu w Betlejem”, które wystawiono również w
Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących , a uczniowie biorący udział w przedstawieniu uczestniczyli w
warsztatach pisania Braille'a
Szkolne koło redakcyjne wydaje „Gazetkę Szkolną”, którą redagują
uczniowie, dotychczas ukazały się 2 numery pisma, w którym uczniowie
przedstawiają czytelnikom ważne wydarzenia z życia szkoły oraz ciekawostki.
Opracowano projekt numeru specjalnego na temat Bieżanowa, w tym roku
obchodzimy jubileusz: 800- lecie istnienia Bieżanowa.
Szkoła współpracuje z DK Dwór Czeczów. Uczniowie klas IV- VI
uczestniczyli w koncercie muzyków Filharmonii Krakowskiej: „ Muzyka
Mozarta” oraz „ Muzyka srebrnego ekranu”, a także w lekcji muzyki „ Na
polską nutę”, w prelekcji: „ Bałkany – region, kultura”, obejrzeli wystawę:
Komiks , a klasy: 5c oraz 6b wzięły udział w warsztatach literackich- tworzenie
komiksu.
Podczas spotkania z hafciarką – p. Haliną Dulembą mieli możliwość poznania
tradycji regionu Małopolski i Podhala – pokaz haftu, strojów ludowych, ciekawa
opowieść o zwyczajach i obrzędach, równie ciekawy był występ muzyka
folklorysty p. Jacentego Ignatowicza, który w programie „Góralska muzyko
grojże mi” zaprezentował folklor Beskidu Żywieckiego : gawędy, śpiew,
muzykowanie na różnych unikatowych góralskich instrumentach.
Klasy III- IV poznawały zwyczaje i legendy krakowskie na warsztatach- „Na
krakowskim rynku”.
Ponadto IV Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych
gościnnie odbył się w sali koncertowej DK Dwór Czeczów.
Uczestnicy koła edukacji polonistyczno- regionalnej zgłębiali wiedzę o
swojej Małej Ojczyźnie uczestnicząc w czasie X Podgórskich Dni Otwartych
Drzwi w prelekcji B. Wernichowskiej „ Historia dworu Czeczów oraz rodziny
Czeczów de Lindenwald”, zwiedzaniu dworu (obecnie dom kultury) oraz
koncercie „Dworskie spotkania”. Uczestniczyli w spotkaniach dotyczących
historii Krakowa : prelekcja dziennikarki B. Wernichowskiej - „ Kraków
metafizyczny- zjawy, wróżby, miejsca nawiedzone Krakowa” oraz „Tajemniczy
dobroczyńcy, czyli kto świadczył dobro w dawnym Krakowie”, a także
przewodnika krakowskiego M. Błach - „Krakowskie salony, czyli o
muzycznych i literackich jour fixach pod Wawelem” ( DK Dwór Czeczów).

Uczniowie klasy 6b wzięli udział w wycieczce tematycznej do DK im. K.I.
Gałczyńskiego – warsztaty „Uwaga Krzyżacy”, a klasa 5c w lekcji muzealnej w
Muzeum Archeologicznym. W czasie Krakowskiej Nocy Poezji uczestniczyli w
spotkaniu poetyckim „ Nie pójdę już więcej do szkoły”- recytacja: aktorka
Hanna Biełuszko, muzyka- utwory zespołów: Republika, Pink Floyd oraz
koncercie akordeonowym Macieja Zimki i wernisażu wystawy fotografii portalu
„ kolumber. pl” (DK Dwór Czeczów). Wzbogacili swoją wiedzę o innych
zakątkach kraju korzystając z oferty DK Dwór Czeczów: slajdowisko
„Bieszczady”- uroki krajobrazowe regionu.
Uczniowie klasy 6b obejrzeli dwa filmy o tematyce historycznej: „ Bitwa
warszawska” J. Hoffmana oraz „ W ciemności” A. Holland. Ponadto
przygotowywali się do konkursów.
Nasza szkoła brała udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011”, której
hasłem przewodnim: „Lasy to życie – chrońmy je”. Celem akcji jest budowanie
świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony
środowiska. W tym dniu uczniowie porządkowali tereny zielone należące do
szkoły, a podczas lekcji przyrody dyskutowali nad problemem zachowania
czystości w lesie, ograniczania dzikich wysypisk śmieci i odpadów, które
stanowią zagrożenie dla naturalnego środowiska.
W celu kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i rodziców
uczestniczymy w programie „Trzymaj formę”, który promuje zasady aktywnego
stylu życia i zbilansowanej diety. Ogłoszono szkolny konkurs na najciekawszą
grę planszową promującą zdrowy styl życia i odżywiania; kontynuowana jest
akcja ograniczenia w sklepiku szkolnym produktów niezdrowych na rzecz
owoców i odżywczych kanapek. Szkoła uczestniczy w tym programie od trzech
lat.
Na zajęciach koła j. niemieckiego uczniowie mają możliwość poznawania
drugiego języka obcego.
Uczniowie klas IV na zajęciach koła informatycznego mogą zgłębiać
podstawy obsługi komputera.
Z okazji Dnia Niepodległości poczet sztandarowy, delegacja SU oraz
uczniowie indywidualnie uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez
Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa.
Podczas różnych uroczystości szkolnych prezentuje się chór szkolny. Prace
plastyczne i manualne naszych uczniów eksponowane są w szkolnej galerii prac
plastycznych i wystaw, a uczniowie mogą rozwijać swoje pasje artystyczne
podczas zajęć koła artystycznego.

W celu zapewnienia rodzicom wszechstronnej informacji o szkole
uaktualniono stronę internetową szkoły, podczas wrześniowych spotkań rodzice
otrzymali kalendarz imprez szkolnych i harmonogram spotkań z nauczycielami.
Rodzice uczniów klas VI-tych zostali zapoznani z wynikami szkolnego
sprawdzianu umiejętności.
Zorganizowano kiermasz świąteczny dla rodziców. Dochód uzyskany z w/w
kiermaszu przeznaczono na pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
Opracowanie
Lidia Salawa

