Współpraca z CKP Dwór Czeczów
II okres 2016 / 2017
klasy IV-VI














Szkoła współpracuje z CKP Dwór Czeczów. Uczniowie uczestniczyli w
różnych zajęciach:
klasy IV- VI -konkurs plastyczny: Kraków i Bieżanów w czasach życia
Marii Skłodowskiej-Curie w 150. urodzin polskiej uczonej ogłoszonego
przez Radę Rodziców SP124. Uczniowie wzięli udział w prelekcjach:
Aleksandry Zaprutko-Janickiej- Życie codzienne w Krakowie XIX/Xxw.
(moda, higiena, zajęcia, sposób spędzania wolnego czasu), Magdaleny
Piędel- Krótka historia dworu Czeczów i jego mieszkańców oraz Lidii
Salawy - Dawny Bieżanów. Uczestniczyli w wycieczce ulicami
Bieżanowa, w czasie której poznawali historię Bieżanowa w czasach
życia polskiej noblistki w oparciu o kartę pracy i materiały przygotowane
przez Magdalenę Piędel (CKP Dwór Czeczów) oraz Lidię Salawę
(SP124).
klasy IV- VI warsztaty- z okazji pierwszego dnia wiosny
zorganizowaliśmy wspólnie imprezę: Powitanie Wiosny czyli wagary w
Dworze Czeczów. Odbyły się niezwykle atrakcyjne warsztaty muzyczne:
gra na bum-bum rurkach. W czasie warsztatów plastycznych w grupach
malowaliśmy obrazy na imitacji prawdziwego płótna malarskiego
wykonanego przy użyciu zwykłego bandaża- Barwy wiosny. Nie zabrakło
rywalizacji sportowej. Ciekawa była również prelekcja dotycząca
Włodzimierza Puchalskiego- fotografa przyrodnika związanego z rodziną
Czeczów (przygotowana przez pracowników Muzeum Niepołomickiego)
oraz film przyrodniczy o ptakach.
klasy IV- spotkanie z autorem książek dla dzieci Waldemarem Cichoniem.
klasy IV-VI warsztaty rękodzieła artystycznego- ozdoby z wiórków
drzewa osikowego.
klasy IV spotkanie z krakowskimi koronczarkami. Uczniowie mogli
zapoznać się z historią koronki klockowej i obejrzeć okolicznościową
wystawę dotyczącą zanikającego rękodzieła koronczarstwa- Powrót do
tradycji.
klasa IVa- prelekcja: Historia pisanki, sposoby zdobienia jaj
wielkanocnych
klasa IVa- warsztaty plastyczne: Pisanki wielkanocne.
klasy IV-VI- spotkanie z autorem -p. Barbarą Faron, nauczycielem j.
polskiego w naszej szkole, która jest autorką książki dla młodzieżySzczęście smakuje truskawkami.
KlasyIV-VI -z okazji Dnia Dziecka uczniowie zostali zaproszeni na lekcję
muzyki przeprowadzoną przez studentów Kameralistyki Akademii
Muzycznej, w czasie kórej mogli zapoznać się z różnymi instrumentami i
sprawdzić swoją wiedzę na ten temat w mini konkursie.

 Po raz trzeci nasza szkoła wspólnie z CKP Dwór Czeczów zorganizowała
międzyszkolny konkurs Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy. Pod
honorowym patronatem przewodniczącego Rady Dzielnicy Zbigniewa
Kożucha przy współpracy ze Strażą Pożarną oraz Krakowskim Wodnym
Pogotowiem Ratunkowym. Pytania konkursowe ułożyła Lidia Salawa
(SP124). W konkursie wzięło udział 36 uczestników- reprezentantów
szkół: SP41, SP61, SP124, SP157.
 Uczniowie indywidualnie korzystają z oferty ciekawych zajęć i imprez
proponowanych przez DK
Lidia Salawa

