To się wydarzyło
I okres 2013/2014
klasy IV- VI
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez
udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.
Konkursy zewnętrzne:
Małopolski Konkurs Humanistyczny- udział 6 osób.
Małopolski Konkurs Matematyczny- udział 5 osób.
Małopolski Konkurs Przyrodniczy- udział 4 osób.
Małopolski Konkurs Biblijny – udział 6 osób.
Małopolski Konkurs Informatyczny- udział 1 osoba.
Ogólnopolski konkurs matematyczny- Alfik- udział 11 uczniów;
Stanisław Hajduk (5b) 6m. - w województwie małopolskim
Ogólnopolski konkurs humanistyczny -Alfik- udział 11 uczniów.
Konkurs plastyczny „Nasza choinka ”- DK Dwór Czeczów; udział 10
uczniów
Konkurs fotograficzny „Barwy jesieni” DK Dwór Czeczów; wyróżnienie
Zuzanna Słobodzian (5b)
Konkurs wiedzy o ochronie przeciwpożarowej klas IV- reprezentant Anna
Mroczkowska (4a)
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej – KDK Eden – udział 16
uczniów klas IV- VI.
I m- Maja Trzebunia (4a), II m- Adrian Wincencik (4b), III m.- ex aequo
Julia Zając ( 5a) i Marcin Potoczny ( 6a)
wyróżnienie- Monika Nowak ( 4b), Karol Sikora (5b), Alicja Tomczyk
(6a)
Zawody sportowe:
Wojewódzkie jesienne biegi przełajowe- udział Julia Zając (5a)
Powiatowe jesienne biegi przełajowe: udział 6 osób; IVm. Julia Zając
(5a), VIIm. Marcin Sagan (5b)
Turniej piłki nożnej chłopców (klas IV-VI)- Vm.
Turniej piłki siatkowej drużyny mieszane (klas IV-VI)- Im.
Dwa ognie usportowione klas IV -Im.
Dwa ognie usportowione klas III- Im.
Konkursy wewnętrzne
XIII Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek klasy IV-VI: Im.- Karol Sikora
(5b) ; IIm.- Monika Nowak, Klara Weichonig (4b) ; IIIm.- Julia Zając
(5a)
Konkurs SU – „Kartka świąteczna” Im. Natalia Śliwiak (3c); IIm. - Anna
Mroczkowska (4a); IIIm.- Aleksandra Michalik (3c)

Konkurs plastyczny „ Najpiękniejsza świąteczna dekoracja klasowa”
Im. klasa IIIc, IIm. klasa IVb, IIIm. klasa IIIa
Biblioteka
- „Uczniowskie bestsellery – Złota dziesiątka”.
organizator: TNBSP Oddział w Krakowie.
W głosowaniu wzięło udział 122 uczniów.
Oto „Złota dziesiątka” naszych uczniów.
Opowieści z Narnii – cykl książek
1. C. S. Lewis
Magiczne drzewo
2. Andrzej Maleszka
3. Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród
4. Hans Christian Andersen Baśnie
cykl książek o przygodach Mikołajka
5. Sempe i Goscinny
Afryka Kazika
6. Łukasz Wierzbicki
Baśnie
7. Wilhelm i Jakub Grimm
8.
Maria Krüger
Karolcia
cykl książek o Harrym Potterze
9. J. K. Rowling
Plastusiowy pamiętnik
10. Maria Kownacka
Cieszy niezmiernie fakt, że organizowanie spotkań z autorami ma odzwierciedlenie w
rankingach czytelniczych. [tu: Łukasz Wierzbicki – spotkanie w 2012 roku]. Kolejne
spotkania z autorami zaplanowano na marzec i kwiecień 2014 roku.
- „Moja szkolna biblioteka” – konkurs plastyczny dla klas 1-3
organizator: TNBSP Oddział w Krakowie.
Marta Surlas z klasy 2a i Filip Polowiec z klasy 1a – zdobyli wyróżnienia.
- „Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy 2014 "Książka - przyjaciel prawdziwy”
- przystąpiliśmy do konkursu – Konkurs jest organizowany pod patronatem Fundacji
„ABCXXI
Cała
Polska
czyta
dzieciom”
Organizatorami Konkursu są: Kopalnia Soli Wieliczka oraz Wydawnictwo PMDC (PM
Development Center Sp. z o. o.)
- 7 edycja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania
Eliminacje szkolne- w kategorii klas 1-3 wzięło udział 38 uczniów.
Finaliści:
klasy 1-3
1. NATALIA WINCENCIK KLASA 1A autor i tytuł wybranego utworu: Julian Tuwim: „W
aeroplanie”
2. ALEKSANDRA MICHALIK KLASA 3A
autor i tytuł wybranego utworu: Julian Tuwim: „Ptasie plotki”
klasy 4-6
W eliminacjach szkolnych w kategorii klas 4-6 wzięło udział 28 uczniów.
1. MONIKA NOWAK– klasa 4B,
autor i tytuł wybranego utworu: Jan Brzechwa: „Sójka”
2. JUSTYNA MICHAŁEK– klasa 6B, autor i tytuł wybranego utworu: Adam
Mickiewicz: „Pan Tadeusz” – fragment
Uczennice będą reprezentować naszą szkołę w zmaganiach międzyszkolnych w
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Szkolne Koło Teatralne przygotowało występ z okazji dnia KEN oraz
jasełka.
Szkoła współpracuje z DK Dwór Czeczów. Uczniowie klas IV- VI
uczestniczyli w warsztatach : dziennikarskich; pieczenia chleba; teatralnych-

kuglarstwo, pokazie naukowym Fizyka dla smyka- tajemnice magnetyzmu,
ponadto klasa 4b w zajęciach integracyjno- teatralnych oraz warsztatach
psychologicznych. Uczniowie indywidualnie korzystają z oferty ciekawych zajęć
i imprez proponowanych przez DK (np. kino pod drzewem)
Uczniowie włączyli się w pożyteczną akcję pomocy innym. Wzięli udział
w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który się odbył 10
stycznia w DK Dwór Czeczów. Nasi reprezentanci uświetnili swoim występem
zbiórkę pieniędzy na rzecz chorych dzieci oraz seniorów, którą prowadzili
harcerze .
Korzystając z zaproszenia bieżanowskiego kolekcjonera p. Marka
Sosenko uczniowie klasy 4b uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii w GaleriiAntykwariacie, podczas której mogli zapoznać się z bogactwem jego zbiorów.
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 oraz obejrzeli wystawę
pamiątek legionowych i obrazów w Galerii DK Dwór Czeczów. Interesującą
lekcją historii i patriotyzmu był poranek w sali Balowej DK Dwór Czeczówwspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Nasza szkoła brała udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2013”, pod
hasłem: „Dbajmy o otaczający nas świat”. 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. Obecnie
uczestnicy koła przyrodniczego przygotowują konkurs wiedzowy dla uczniów
klas 4-6 „ Wiem co jem”, który odbędzie się podczas obchodów Dnia Ziemi.
Realizujemy program edukacyjny z zakresu profilaktyki antynikotynowej
„ Znajdź właściwe rozwiązanie” . Głównym celem programu jest zapobieganie
paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz
gimnazjum. Program w formie zajęć tematycznych realizowany jest na lekcjach
przyrody oraz godzin wychowawczych.
Wzięliśmy udział (współpraca z DK Dwór Czeczów) w kampanii
społecznej „ Palenie jest słabe” (patronat honorowy MEN oraz Kuratorium
Oświaty), której celem jest edukacja w zakresie uzależnienia od tytoniu.
Otrzymaliśmy materiały edukacyjne (plakaty, broszury), które zostały
umieszczone w widocznych dla uczniów miejscach. Uczniowie przygotowali na
konkurs krótki film video „ Palenie jest słabe”.
Kontynuowana jest zbiórka makulatury, nakrętek, zużytych baterii i
sprzętu.
Tegoroczne Święto Szkoły przebiegało pod hasłem obcowania ze sztuką
filmową. Uczniowie uczestniczyli w lekcji multimedialnej na temat trików

filmowych, po czym mogli obserwować zastosowane triki w filmie Tajemnice
Rajskiego Wzgórza podczas pokazu w kinie.
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 można znaleźć informacje o
wydarzeniach i imprezach szkolnych . Zorganizowano kiermasz świąteczny dla
rodziców, a uzyskany dochód przeznaczono na potrzeby uczniów. Rodzice
uczniów klas VI-tych zostali zapoznani z wynikami szkolnego sprawdzianu
umiejętności.
Lidia Salawa

