To się wydarzyło
I okres 2016 / 2017
klasy IV- VI
Konkursy zewnętrzne:
 Małopolski Konkurs Matematyczny Kuratora Oświaty- udział 38 uczniów,
awans do II etapu: Marta Surlas (5a), Michał Frontczak(5b)
 Małopolski Konkurs Języka Angielskiego Kuratora Oświaty- awans do II
etapu: Franciszek Hajduk (6a) Bartosz Godula (6b), Mateusz Sopel (6b),
awans do III etapu: Bartosz Godula (6b), Mateusz Sopel (6b)
 Krakowska Matematyka dla klas 4-6 udział 58 uczniów awans do II
etapu: Jakub Jamróz (4b), Marta Hreczańska (5b), Bartosz Godula (6b).
 Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
konkurs w ramach programu
Bezpieczny Kraków- I m. zajęli uczniowie (drużynowo):
Bartosz Godula (6b), Kacper Sarota, Oliwia Szewczyk (6c)
 Małopolski Konkurs Biblijny- udział w etapie szkolnym 5 osób
 Ogólnopolski konkurs Alfik humanistyczny- udział 27 osób, wynik bardzo
dobry Marta Surlas (5a), Bartosz Godula (6b); wynik dobry- Marta
Hreczańska (5b),Franciszek Hajduk (6a)
 Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej – KDK Eden
I m- ex aequo Aleksandra Woźniak (6a), Marta Hreczańska (5b), Olga
Kośmider (4a)
Zawody sportowe:
Uczniowie startowali w zawodach sportowych rozgrywanych w ramach
Krakowskiej Olimpiady Młodzieży Igrzyska Szkół Podstawowych:
 sztafetowe biegi przełajowe- drużyna chłopców II m. w Krakowie oraz
VII m. w woj. małopolskim ( Kacper Budziaszek, Błażej Wołek (4b),
Szczepan Gwizdowski (4a), Borys Masier, Jakub Pestka,Wojciech Zając
(5a), Andrzej Sagan, Kamil Ślęczka (5c), Dawid Duda, Adrian Wołek (6a)
-drużyna dziewcząt VI m. w Krakowie
 Pływanie indywidualne- VIII m. w Krakowie Jakub Łopuch (5b) w stylu
grzbietowym
-VIII m. w Krakowie Maciej Jakosz (4a) w stylu dowolnym
 Piłka nożna halowa- VII-IX m. w Krakowie (Jakub Basista, Mateusz
Krzak, Krzysztof Dzierżak (6b), Dawid Duda (6a), Adrian Janiak, Andrzej
Sagan, Kamil Ślęczka (5c), Jakub Pestka, Jakub Wołkowicz, Kacper
Kotara (5a)
 Turniej piłki nożnej- III m.
 Narciarstwo alpejskie- III m.w Krakowie i awans do finałów
wojewódzkich Jakub Groblicki (6a)
 Spartakiada Szkół Dzielnicy XII – zdobyliśmy V

Konkursy wewnętrzne
 Przegląd Kolęd i Pastorałek klasy III-VI
 Najładniejszy różaniec- 11 wyróżnień
 Wiersz o Patronce- wyróżnienia: Emilia Ochońska (2a), Joanna Mikuła
(4a), Marta Hreczańska (5b)
 Śladami H. Sienkiewicza konkurs -gra terenowa w Dworze Czeczów
klasy 4-6 -zwycięzcy w kategoriach wiekowych- drużyny klas: 4a,5b,6b
Szkoła współpracuje z CKP Dwór Czeczów. Uczniowie klas IV- VI
uczestniczyli w zajęciach : spotkanie z pisarką książek dla dzieci-Kaliną
Jerzykowską; warsztatach – ozdoby choinkowe oraz czerpania papieru,
konkursie Śladami H. Sienkiewicza, obejrzeli okolicznościową wystawęUczniowie i Nauczyciele.
Uczniowie włączyli się w pożyteczną akcję pomocy innym. Wzięli udział
w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który się odbył w piątek
13 stycznia 2017r. w CKP Dwór Czeczów. Nasi reprezentanci: Nikola
Dąbrowska (6a), Joanna Mikuła (4a), Olga Kośmider (4a), Zuzanna Styrna (4b)
oraz uczniowie z grup tanecznych DK uświetnili swoim występem zbiórkę
pieniędzy na rzecz chorych dzieci oraz seniorów.
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.
Nasza szkoła brała udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2016”.
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.
Obecnie uczniowie przygotowują coroczny konkurs wiedzowy Wiem, co jem,
który będzie przeprowadzony podczas obchodów Dnia Ziemi.
Uczestniczymy również w programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki
antynikotynowej Znajdź właściwe rozwiązanie. Głównym celem programu jest
zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów. Cele programu są realizowane w
formie zajęć tematycznych prowadzonych podczas lekcji przyrody
Podczas obchodów Jubileuszu szkoły został zrealizowany projekt
promujący zdrowy tryb życia ,,Klinika Doktora Serce”.
Uczestniczyliśmy w akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”. Uczniowie zebrali
suchą karmę, konserwy oraz inne artykuły dla zwierząt ze schroniska.

Zorganizowano również kiermasz świąteczny, dochód z którego zostanie
wykorzystany na potrzeby uczniów- SU.
Święto Szkoły połączyliśmy z obchodami święta Komisji Edukacji
Narodowej. Lekcje wychowawcze były poświęcone Patronce Szkoły, w DK Dwór
Czeczów odbyło się spotkanie z pisarką książek dla dzieci- Kaliną Jerzykowską
a w czasie zajęć z wychowawcą uczniowie uczestniczyli w licznych grach i
zabawach.
W tym roku szkolnym wprowadziliśmy e-dziennik. Rodzice mają
możliwość śledzenia postępów w nauce i zachowaniu swoich dzieci na bieżąco.
Lidia Salawa

