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To się wydarzyło
II okres 2013/2014
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 24 osób klas IV-VI
o Klasy IV: wyróżnienie – Michał Słomak (4b)
o Klasy V: wynik bardzo dobry – uczeń klasy 5b
Ogólnopolski konkurs ekologiczny Ekotest – udział 8 uczniów
wyróżnienie uczeń klasy 5b
Konkurs Pierwsza pomoc przedmedyczna - drużynowo VIm.
Turniej Krakowska Straż Pożarna (bezpieczeństwo) część sportowa- Im.
Nikola Baran (6b); część wiedzowa- IVm. Kacper Gil (6a), Anna
Okarmus (6b)
Konkurs Recytatorski „Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty” – KDK Eden –
udział 10 osób
o Klasy IV-VI:
I m- Maja Trzebunia (4a)
II m. Wiktoria Zalewska (5a)
III m. Daria Baryła (4a)
wyróżnienia: Szymon Śniegoń (4b), Adrian Wincencik (4b)
konkurs Projekt Edukacyjny Uczeń- Obywatel UMK oraz MDK – udział
w programie 8 uczniów.
konkurs "Droga do wolności. Piłsudski w Krakowie. Gra miejska" konkurs patriotyczny dla uczniów szkół podstawowych
Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie oraz
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział
w
Krakowie W grze udział wzięli uczniowie: Alicja Tomczyk (6a),
Szymon Śniegoń (4b), Jakub Godula (5a)
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Zawody sportowe:
Spartakiada Szkół Dzielnicy XII- I m. klasy IV- VI
Turniej siatkówki im. A. Mróz – Im.
Gminne zawody w narciarstwie alpejskim – IIIm. Jakub Groblicki (3a)
Wojewódzkie zawody w narciarstwie alpejskim VIm. Jakub Groblicki
Meeting pływacki o puchar Tauronu – Im. Nikodem Bochenek (4a)
Turniej piłki nożnej chłopców Prokocim CUP
Halowy turniej piłki nożnej w ramach akcji Bezpieczny Kraków
Finałowy turniej piłki nożnej chłopców Mundial w Bieżanowie
Turniej koszykówki dziewcząt – Akcja Bezpieczny Kraków
Mistrzostwa MOS Wschód w koszykówce dziewcząt
Konkursy wewnętrzne:
Konkursy SU
 Najmilszy kolega i koleżanka
 Kartka wielkanocna
Konkurs ekologiczny podczas Dnia Ziemi
Konkurs plastyczny Powitanie wiosny
Szkolny Konkurs Młodych Talentów „Karaoke”
Współpraca z DK Dwór Czeczów. W II semestrze uczniowie klas IV- VI
uczestniczyli w różnych zajęciach: spotkanie z pisarzem- Marcinem Pałaszem,
warsztaty produkcji mydła, warsztaty przyrodnicze: Świat nietoperzy, warsztaty
przyrodnicze: Rośliny- dziwaki, warsztaty teatralne- Teatr papieru, warsztaty
integracyjno- teatralne (4b), warsztaty psychologiczne (4b), lekcja historiiIzba Historii Bieżanowa- Moja Mała Ojczyzna(4a), pokaz naukowy: Żywa
lekcja przyrody- gady, płazy (4-6), impreza z okazji Dnia dziecka (warsztaty
plastyczne, konstruowanie form przestrzennych-motyl, kokon; skręcanie
baloników-balonowe ZOO; przygotowanie deseru, gra terenowa- Poznajemy
dwór Czeczów (4ab), poranek filmowy: Podróż Wędrowca do Świtu. Uczniowie
indywidualnie korzystają z oferty ciekawych zajęć i imprez proponowanych
przez DK np. kino pod drzewem.
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). W tym dniu podczas zajęć przyrodniczych i plastycznych
uczniowie realizowali projekt ,,Dary natury”.
W ramach obchodów przeprowadzone były również pogadanki o tematyce
ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z
segregacją odpadów. Podczas obchodów święta wiosny zorganizowany został
konkurs na najciekawszy plakat o tematyce wiosennej.
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W II semestrze kontynuowano program „Trzymaj formę”, którego celem jest
edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów
i rodziców. Podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć przyrodniczych
realizowany był projekt,, Warzywa i owoce – zdrowie na talerzu” którego
głównym zadaniem było kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród
młodzieży szkolnej i ich rodzin. Projekt promował zasady aktywnego stylu
życia i zbilansowanej diety. Na lekcjach przyrody omówiono problem otyłości i
niedożywienia. Ponadto uczniowie naszej szkoły przygotowali zdrowe sałatki
owocowe. Podczas zajęć przyrodniczych mieli możliwość zaprezentowania
referatów o tematyce prozdrowotnej.
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 w duchu fair play.
Podczas VI edycji „ Mam talencik- karaoke” uczniowie mieli możliwość
przedstawienia swoich uzdolnień muzycznych.
Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas imprezy środowiskowej XXI Dni
Bieżanowa szkolne koło teatralne przedstawiło sztukę: Porwanie Fiony
Ponadto Kandydaci do nagrody: „Absolwent Roku 2014” mieli możliwość
zaprezentowania się przed społecznością Bieżanowa.
Koło teatralne przygotowało przedstawienie dla uczniów klas 4-6 Jak to z
Konstytucją było z okazji rocznicy 3 Maja .
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. Na stronie internetowej
szkoły oraz w lokalnej prasie osiedlowej można znaleźć informacje o tym, co się
dzieje w szkole.
Lidia Salawa
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