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BIULETYN
ZMIENIAMY SIĘ, TO WIDAĆ! Od wakacji
obserwowaliśmy prace remontowe trwające wokół
szkoły. Pracujemy w ciepłym, bezpiecznym miejscu.
Mamy nadzieję, że nowa prezencja budynku spotka
się z Państwa uznaniem. Oprócz ładnego tynku,
ciekawej elewacji dokonano gruntownego remontu
dachu,
przeprowadzono
termomodernizację
obiektu. We wrześniu wstawiono nowe okna w sali
gimnastycznej. I tak, trwający od kilku lat proces
wymiany okien został zakończony.
Każdy Gość odwiedzający naszą szkołę widzi te
zmiany. Rodzice przychodzący na zebrania, dni
otwarte, szkolne uroczystości mówią, że szkoła jest
nie do poznania. Sale i korytarze są systematycznie
odświeżane. W tym roku wykładzinę podłogową
położono w kolejnych pracowniach oraz holach.
Kilka dni temu zakupiono ławeczki na korytarz,
dzięki którym „życie towarzyskie” naszych
najstarszych uczniów kwitnie. Dbamy o to, by dzieci
nie nudziły się w trakcie przerw. Na chętnych
czekają profesjonalne stoły do gry w piłkarzyki.
Maluchy mogą pograć w klasy. A ci, którzy cenią
spokój, wytchnienia szukają w czytelni bibliotecznej.
Tam, oprócz ciekawych zbiorów mogą korzystać ze
stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
Staramy się, by zajęcia prowadzone przez nas
były ciekawe. Mamy do dyspozycji doskonały
sprzęt (komputery, laptopy, rzutniki oraz
odpowiednie ekrany, odtwarzacze CD, telewizory
z odtwarzaczem DVD), dzięki któremu prowadzimy
ciekawe lekcje multimedialne. Dużą popularnością
wśród uczniów cieszą się tablice interaktywne znajdują się już w czterech klasach. Systematycznie
wymienia się i uzupełnia sprzęt w pracowniach
i salach do zajęć specjalistycznych.
Skąd środki?
Środki przekazywane przez miasto nie byłyby
w stanie pokryć wszystkich inwestycji. Trudno
uwierzyć, ze udało się przeprowadzić tak wiele
zmian. Bardzo dziękujemy wszystkim Sponsorom.
Dziękujemy również wszystkim Przyjaciołom szkoły,
którzy wsparli nas przeznaczając na szkołę odpis
podatkowy. Zmiany nie byłyby możliwe, gdyby nie
współpraca szkoły z Radą Rodziców. Dziękujemy
za dobre serce i przychylność. Wdzięczni jesteśmy
również nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy
pomogli przeprowadzić oszczędności w placówce.
Działania te pozwoliły wygospodarować dodatkowe,
pokaźne środki.
Zmieniamy się, oby tak dalej!

SZKOŁA W LICZBACH. Szkoła to budynek, sale,
nauczyciele – ale przede wszystkim DZIECI.
Z dumą chcieliśmy poinformować, że zaufało nam
wielu Rodziców, powierzając w opiekę swoje
pociechy.
Do naszej szkoły uczęszcza 679 uczniów.
Nasi najmłodsi uczniowie w oddziałach zerowych to
45 dzieci. Klasy pierwsze to 86 uczniów. W klasach
drugich uczy się 120 dzieci. Klasy trzecie stanowi
123 uczniów. W klasach czwartych mamy 98
uczniów. Klasy piąte to 93 uczniów. Szóstoklasiści
to 114 uczniów.
Drodzy Uczniowie – cieszymy się, że jesteście.
Szanowni Rodzice – dziękujemy za zaufanie.
ZBIÓRKI I AKCJE.
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wrażliwość i chęć pomocy. Akcja potrwa do 14 XII
2012r.
W dniach 15-21 X trwał Europejski Tydzień
Świadomości Dysleksji. Uczniowie i nauczyciele
mogli zapoznać się z informacjami na ten temat
zawartymi w gazetkach szkolnych poświęconych
tematyce dysleksji. Organizatorem ETŚD jest
Polskie Towarzystwo Dysleksji zajmujące się
pomocą dzieciom z trudnościami w uczeniu się i ch
rodzicom. Zainteresowanych zapraszamy do
oglądnięcia prezentacji znajdującej się na stronie
internetowej szkoły w zakładce "reedukator" oraz do
odwiedzenia strony internetowej Polskiego
Towarzystwa
Dysleksji:
www.ptd.edu.pl
Informujemy również, że nasza szkoła realizuje
akcję społeczną PTD pt. "Szkoła Przyjazna
Dzieciom z Dysleksją".
8 XI 2012r. nasza szkoła przyłączyła się do II edycji
ogólnopolskiego
programu
edukacyjnego
„Śniadanie daje moc”. Wzięło w nim udział ponad
300 uczniów z klas 0-6. Bardzo dziękujemy
rodzicom za ogromne zaangażowanie w tą akcję.

W dniach od 12-20 XI 2012 r. zorganizowano
kolejną ZBIÓRKĘ MAKULATURY. Zebrano
2777 kg, najwięcej przyniosła klasa 1d (527 kg),
a wśród uczniów wyróżnili się Filip Matuszczyk z kl.
1d – 490 kg, Aleksander Kozłowski z kl.4e – 250 kg
oraz Julia Pytel z kl.1a – 85 kg.
Fundusze zgromadzone dzięki tej zbiórce zostaną
przeznaczone na zakup nagród dla uczniów na
koniec roku szkolnego.
W dniach 10-14 XII rusza kolejna zbiórka
organizowana przez zespół wychowawców kl. 0-3.
"GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA”. Jak co roku
o tej porze organizujemy zbiórkę dla Krakowskiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zbieramy
suchą karmę, konserwy dla psów i kotów oraz
różne akcesoria, np. koce, posłania, miski, obroże,
smycze i zabawki dla zwierząt. Wszystkich, którym
nieobcy jest los zwierząt zachęcamy do wzięcia
udziału w akcji. Zbiórka trwa do połowy grudnia.
"GÓRA GROSZA". Do 7 XII 2012r. zbieramy
pieniądze na pomoc dzieciom wychowującym się
poza własną rodziną, w tym na tworzenie
i finansowanie rodzinnych domów dziecka,
pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin
zastępczych. Od 13 lat patronat nad akcją obejmuje
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
"I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM". Akcja organizowana przez
pedagoga szkolnego, psychologa oraz Samorząd
Szkolny, polegająca na zbiórce żywności,
artykułów chemicznych oraz papierniczych dla
najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły.
Dary zbierają wychowawcy i przekazują
organizatorom. Jak zawsze liczymy na Państwa

W ramach akcji "Trzymaj formę" 5 XII o godz. 15:20
odbędą się zajęcia otwarte z przyrody pt. „Prawdy
i mity na temat czekolady”. Zainteresowani
uczniowie dowiedzą się jak powstaje czekolada,
jakie są jej wartości odżywcze oraz wezmą udział
w degustacji wyrobów czekoladowych.
SPOTKANIA/UROCZYSTOŚCI.

16 X 2012 r. klasy „0a” i „0b” były z wizytą w Radzie
Dzielnicy XV Mistrzejowice. Gospodarz spotkania,
Przewodniczący Rady p. P. Serafin wraz
z p. A.Bularzem – Przewodniczącym Komisji
Kultury i Promocji oprowadzali dzieci po siedzibie
Rady, opowiadali o tym, czym zajmują się jej
członkowie i pracownicy biurowi.
W ramach obchodów Święta Odzyskania
Niepodległości 9 XI klasy II i III uczestniczyły
w krótkiej lekcji historii połączonej z Przeglądem
Pieśni Patriotycznej. Natomiast klasy IV-VI uczciły
ten dzień uroczystą akademią, w którą włączyli się
wszyscy uczniowie poprzez recytację (klasy VI),
wykonanie plakatów (klasy V), śpiew pieśni
patriotycznych (klasy IV).
16 XI 2012 r. w czasie wizytacji parafii M.B.
Nieustającej Pomocy w Krakowie, naszą szkołę
odwiedził ks. biskup Jan Szkodoń. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie wraz z nauczycielami.

Ksiądz biskup pobłogosławił społeczność szkolną,
życząc by nadal wychowywała młodych ludzi do
pełni człowieczeństwa w duchu umiłowania Boga
i Ojczyzny.
Obchodzony 21 XI Światowy Dzień Życzliwości
zawitał również do naszej szkoły, tym razem pod
postacią „Koła Życzliwości”. Każdy mógł nim
zakręcić i wylosować upominek. Wśród nagród były:
berło dobrego humoru, garść życzliwości,
zaczarowany ołówek, zapisywacz miłych słów,
łapacz radosnych myśli, wymazywacz smutków
oraz amulety przyjaźni. Zabawa dostarczyła
wszystkim wiele rozrywki i radości oraz zapewniła
dobry nastrój na cały dzień.
W dniach 26 i 27 XI w naszej szkole odbyło się
spotkanie z pisarzem i autorem książek dla dzieci –
p. Karolem Kozłowskim. Uczestniczyli w nim
uczniowie klas 0 – III.
29 XI klasy „0a” i „0b” uczestniczyły w spotkaniu
z leśniczym, zorganizowanym przez Bibliotekę
Publiczną Filia nr 8 na os. Bohaterów Września 26.
29 XI Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej
szkole dyskotekę andrzejkową. Uczniowie klas IVVI bawili przy wybranej przez siebie muzyce. Nie
zabrakło również kolorowych świateł oraz
andrzejkowej dekoracji. Podczas dyskoteki została
wybrana
„NAJLEPSZA
STYLIZACJA
ANDRZEJKOWA” oraz „NAJLEPIEJ TAŃCZĄCE
BUTY”. W tych konkursach liczyło się poczucie
humoru, pomysł na przebranie i dobra zabawa.
Dyskoteka była udana i wszyscy czekają już na
następną.
3 XII Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych
W tym roku szczególną uwagą obdarowaliśmy
osoby słabowidzące i niewidome. 29 XI odbył się
konkurs plastyczny dla kl. 0-3, podczas którego
uczniowie „oglądali” przygotowany specjalnie dla
osób niewidomych film z audiodeskrypcją, czyli
dodatkowym opisem słownym. Na podstawie filmu
pt. „Len” powstały prace, które można podziwiać na
wystawie, znajdującej się na I piętrze przy
sekretariacie. 3 XII miały miejsce główne obchody:
spotkanie z p. Tomaszem Maszczakiem–
niewidomym, który opowiedział nam o tym, jak
pomagać osobie z dysfunkcją wzroku oraz
p. Moniką Janik, której na co dzień pomaga pies
przewodnik, obejrzenie filmu „N jak niewidomy, czyli
jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”, zapoznanie
ze sprzętem służącym osobom niewidomym,
o którym opowiedziały nam panie Sylwia Kołodziej
i Agnieszka Giermek z Krakowskiego Oddziału
Polskiego Związku Niewidomych. Uczniowie mogli
także poczuć się jak osoba niewidoma w trakcie
specjalnie zorganizowanych zabaw. Składamy
serdeczne podziękowania naszym gościom
oraz Pani Barbarze Mirochnie, dyrektor PZN za
okazaną życzliwość, otwartość i nieocenioną
pomoc w organizacji tego dnia. Obchody Dnia
Osób Niepełnosprawnych zakończą się w naszej
szkole dopiero 10 XII, kiedy to klasy IV-VI spotkają
się z p. Łukaszem Żelechowskim – niewidomym od
urodzenia nauczycielem informatyki, podróżnikiem,
pieśniarzem. Mamy nadzieję, że spotkania te
pozostaną na długo w pamięci naszych uczniów.

11 XII klasy „0a” i „1a” będą uczestniczyły
w spotkaniu z pisarką powieści dla dzieci
p. Elżbietą Wojnarowską w Klubie Kuźnia.
ROZSTRZYGNIĘTE
KONKURSY
(PAŹDZIERNIK/LISTOPAD) .

- 19 X Małopolski Konkurs Matematyczny. Wzięło
udział 47 uczniów z klas V-VI. Do etapu
rejonowego, który odbędzie się 3 XII zakwalifikowali
się: Karolina Filipek-kl.6c, Maciej Piech-kl.6d.
- 24 X Małopolski Konkurs Przyrodniczy. Wzięło
udział 51 uczniów, do etapu rejonowego, który
odbędzie się 14 XII zakwalifikowały się uczennice
z klasy 6c: Katarzyna Błachut, Karolina Filipek
i Alicja Gniadek.
- 25 X Konkurs Ortograficzny „Podgórskie
dyktando”. Wytypowano 29 uczestników z klas VVI, z których Katarzyna Błachut (kl.6c) uzyskała Imiejsce, Maciej Bojdo (kl.6a) II miejsce, 12 osób
zostało wyróżnionych.
- 26X Małopolski Konkurs Humanistyczny. Wzięło
udział 17 uczniów. Temat konkursu: „Marzenia –
pragnienia – dążenia –cele.” Do etapu rejonowego
wyznaczonego na 7 XII zakwalifikowała się
Katarzyna Błachut (kl.6c).
- 31 X Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krakowie
„Tajemnice mojego miasta”. Spośród reprezentacji
9 krakowskich szkół, reprezentacja klasy Vc
w składzie: Julia Stępień, Weronika Czelińska
i Zofia Kubieniec wywalczyła II miejsce.
- 7 XI Konkurs cichego czytania ze zrozumieniem
dla klas III. Wzięło udział 18 uczniów. I miejsce
Mateusz Warzecha -kl.3b, II miejsce Zuzanna
Szyfko,kl.3d, III miejsce Alicja Mucha -kl.3d.
- 9 XI 18 edycja Konkursu Matematycznego
Olimpiada Wiedzy Matematyka – OXFORD. PLUS.
Do konkursu przystąpiło 93 uczniów klas III–VI.
W tych zawodach nie ma przegranych Każdy
uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom
i nagrodę niespodziankę.
- 15 XI etap szkolny Konkursu matematycznego
KRAKOWSKA MATEMATYKA po hasłem
„Matematyka i inne nauki w Krakowie – Krakowskie
szkoły”. Do konkursu przystąpiło 85 uczniów klas
IV-VI. Lista osób zakwalifikowanych do etapu
międzyszkolnego konkursu będzie podana 12 XII
br.
- 21 XI Konkurs plastyczny „Postaci z bajek” dla kl.0
i I. Napłynęło 45 prac. Laureaci: I miejsce – Dorota
Kluczewska - kl.0a, Dominika Jonak - kl. Id, II
miejsce – Magdalena Szewczyk - kl.0a, Katarzyna
Ludwa - kl.Id, Klaudia Słomiana - kl.Id, III miejsce –
Tola Raźny-kl.0a, Magdalena Armatytys - kl.Id,
Bartek Łój - kl.Ic, Gabriela Stępień - kl.Ib.
- Konkurs Plastyczny Na Portret Królowej Elżbiety II,
warsztaty malarskie z p.Barbarą KaczmarowskąHamilton wygrały 4 uczennice: II miejsce Katarzyna
Bryk-Vc, Magdalena Górnikiewicz-VIe III miejsce
Katarzyna Cholewa-Vc, wyróżnienie Alicja
Kamińska-VIc,. Wszystkie prace zgłoszone na
konkurs
można
oglądać
na
stronie
http://www.flickr.com/photos/portretkrolowej.

- 26 XI Konkurs recytatorski dla uczniów klas I. Do
konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas I. Wyłoniono
pięciu laureatów: Katarzyna Ludwa, Nikola Guzy,
Gabriela Stępień, Gabriela Antoniuk i Alicja Nogieć.
- 29 XI Konkurs plastyczny „Obrazy słowem
malowane”
w
ramach
Obchodów
Międzynarodowego
Dnia
Osób
Niepełnosprawnych.
Wyróżnione
prace
umieszczono na tablicach przy sekretariacie.
Zapraszamy do oglądania!
Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursów
serdecznie gratulujemy!
ZAWODY.
W dniu 9 XI odbyły się coroczne zawody sportowe
szkół z terenu dzielnicy XV (SP 85, SP 89, SP 126,
SP 130, SP 144) z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości. Tak jak w latach wcześniejszych
zawody odbyły się na obiektach Szkoły
Podstawowej nr 130. I tak dziewczęta w składzie
Wiktoria Dudzic VI e, Natalia Vogelsinger VI e,
Patrycja Plata VI d, Weronika Ziętara VI a, Julia
Rundsztuk VI f, Anna Dziedzic VI b, Weronika Mirga
VI b, rywalizowały w rozgrywkach siatkarskich
zdobywając IV miejsce. Natomiast chłopcy
w składzie Szuba Hubert VB, Krawczyk Damian VI
c, Kubiak Mateusz VI e, Gołębiowski Kamil VI e,
Gajda Jakub VI e, Stasiak Jakub VI f, Pawelec
Bartosz V d, rozgrywki w piłce nożnej zakończyli na
II miejscu. Serdecznie wszystkim gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
KONKURSY DLA KLAS 0-III /GRUDZIEŃ/.
- Mistrz Dobrych Manier – konkurs wiedzy dla
uczniów klas III dotyczący zasad savoir–vivre (XII)
KONKURSY DLA KLAS IV-VI /GRUDZIEŃ/.
- Międzyszkolny Konkurs Matematyczny SUDOKU
dla uczniów klas IV – VI. Eliminacje szkolne będą
przeprowadzone na lekcjach matematyki (do 15
XII)
- Konkurs Świąteczny – wewnątrzszkolny konkurs
matematyczny dla uczniów klas IV – VI. Zadaniem
uczestników będzie wykonanie kartki świątecznej
z wykorzystaniem figur geometrycznych (XII)
- Ogólnopolski Konkurs English High Flier dla
uczniów klas V i VI (12 XII)
- Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny "Sezam"
adresowany do uczniów klas IV – VI (11 XII)
WYJŚCIA, WYCIECZKI WYJAZDY.
W ostatnim miesiącu klasy 0–6 uczestniczyły
w następujących wyjściach i wycieczkach:
- Kl. 4d – wyjście do Muzeum Etnograficznego
Miasta Krakowa
- Kl. 6d, 6a – zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum
Armii Krajowej, udział w lekcji muzealnej „Spotkania
z bronią”
- Kl. 5a, 5e, 6b, 6e, 6f, 4c – spektakl w Teatrze
Bagatela „Tajemniczy ogród”
- Kl. 3f – lekcja muzealna w Zamku Królewskim na
Wawelu.
- Kl. 6f, 6a, 6d, 6e, 6c – Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa – Zwiedzanie podziemi Rynku
Krakowskiego. Wystawa „Śladem europejskiej
tożsamości Krakowa”
- Kl. 0a, 1a – Kino Sfinks – film pt „Król Maciuś I”
- Kl. 5b, 5c, 5d – wycieczka do Kopalni Soli
w Wieliczce.
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Serdeczne życzenia,
wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
wszystkiego, co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego
Nowego Roku życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Uczniowie Szkoły.

