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BIULETYN
WAKACJE TUŻ, TUŻ
Do zakończenia roku szkolnego pozostało tylko
37 dni. Uczniowie czują, że szkolny maraton
dobiega powoli końca. Niektórzy uczestnicy
utrzymują stałe tempo. Inni wyraźnie
przyspieszyli. Są wśród nas również tacy,
którzy postanowili odpocząć przed ostatnią
prostą. W dzienniki sypią się oceny. Uczniowie
realizują projekty, odpowiadają i zaliczają....
Na pewno wszyscy odliczają dni do Finału.
Propozycje ocen końcoworocznych powinny
pojawić się w dzienniczkach uczniów do
13 czerwca. Po tym terminie pozostaje tylko
czekać na wynik klasyfikacji. Mamy nadzieję,
że dla wszystkich naszych wychowanków
będzie on pozytywny.
Widomym znakiem nadchodzących wakacji jest
rozprowadzanie „znaczków na świadectwa".
Organizatorem tejże zbiórki publicznej jest
Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska",
które za zgodą Marszałka Województwa
Małopolskiego pozyskane środki przeznacza na
doposażenie placówek oraz organizację
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Zachęcamy do zakupu znaczków. Koszt 3zł (kzk).
Jeśli mowa o sprawach radosnych....... to
18 czerwca Rodzice oraz Nauczyciele organizują
komers dla uczniów klas szóstych. To ostatnia
wspólna zabawa, wyjątkowe spotkanie z kolegami
i przyjaciółmi. Zapraszamy (kzk).
ZBIÓRKI I AKCJE - podsumowanie
W dniach od 15-26 IV zorganizowano kolejną
zbiórkę makulatury. Zebrano 3150kg, najwięcej
przyniosła kl. 6c (386kg), kl. 5c (377kg), kl. 6d
(276,5kg), a wśród uczniów wyróżnili się
Katarzyna Cholewa z kl. 5c, Aneta Dyrdał z kl.3f
oraz Wiktor Mierzwiński z kl.6d. Dziękujemy (dk).
Składamy serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy zaangażowali się w akcję
„ciasto”. Dzięki Państwa życzliwości zebraliśmy
1324,57 zł. Fundusze zostaną przekazane na
pomoc dzieciom autystycznym. Dziękujemy (dk).
ZBIÓRKI I AKCJE - kontynuacja
Do 24 V trwa kolejna zbiórka makulatury.
Dochód przeznaczony będzie na wyposażenie
pracowni plastyczno - muzycznej w pomoce
naukowe oraz nagrody dla uczniów. W ramach
akcji „Ciężki tornister” zostaną zakupione zestawy
podręczników do muzyki dla klas czwartych na
kolejne lata nauki (do klasy piątej i szóstej).
Do końca roku szkolnego trwają zbiórki: zakrętek,
puszek aluminiowych oraz zużytych tonerów
i kartridży (dk).
PLANOWANE ZBIÓRKI I AKCJE
Loteria fantowa „SERCE ZA SERCE” została
przeniesiona z 22 i 23 V na 12 i 13 VI. W związku
z tym, jeszcze do końca maja można przynosić

„fanty” do wychowawców świetlicy. Podczas
loterii również będzie można zakupić drobiazgi
z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty.
W dniach 10-14 VI rusza ostatnia w tym roku
szkolnym zbiórka makulatury organizowana
przez wychowawców klas 0 - III (dk).
KRONIKA WYDARZEŃ
23 IV do sali teatralnej naszej szkoły przybył aktor
Andrzej Grabowski, który w ramach akcji "Cała
Polska czyta dzieciom" czytał wiersze Juliana
Tuwima uczniom z kl. 0a, 0b i 1a.
Z okazji Dnia Ziemi wychowankowie naszej
szkoły wysłuchali audycji na temat historii tego
święta oraz ważnej roli naszej postawy
proekologicznej dla całej planety. Dodatkowo
uczniowie klas IV-VI wzięli udział w dwóch
konkursach ekologicznych. Pierwszy polegał na
wykonaniu przedmiotu użytecznego w codziennym
życiu lub instrumentu muzycznego z surowców
wtórnych. I tak w galerii szkolnej prezentują się
dumnie: lampki nocne, świeczniki, skarbonki,
roboty, laptopy, bębenki i gitary oraz wiele innych
ciekawych przedmiotów. Organizatorki konkursu
zafascynowane inwencją twórczą uczestników
konkursu przyznały wyróżnienia w trzech
kategoriach: 1. PRZEDMIOT UŻYTECZNY
wyróżnienie otrzymała Katarzyna Cholewa z kl. 5c
za wykonanie lampki nocnej, w kategorii
INSTRUMENT MUZYCZNY wyróżniono Gabrielę
Golonkę z kl. 5c za gitarę z zakrętek, w kategorii
ZABAWKA nagrodę zdobył Jakub Wyrwa z kl. 4c
za wykonanie robota.
W drugim z konkursów należało złożyć Ziemi
życzenia z okazji jej święta. Najpiękniejsze
życzenia naszej planecie złożyła Kasia Bryk z kl. 5c
29 IV odbyła się akademia dla klas młodszych
"Majowe Święta". Uczniowie kl. 2a mówili
wiersze, śpiewali piosenki oraz zachęcali widzów
do udziału w konkursie na temat symboli
narodowych. Każde dziecko na zakończenie
otrzymało gazetkę z informacjami o majowych
świętach oraz kolorowankę.

30 IV odbyła się akademia upamiętniająca
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość przygotowali uczniowie klas: 4d, 4e,
5c, 6b i 6f. Podczas akademii mogliśmy wysłuchać
krótkiego koncertu utworów muzyki klasycznej
w wykonaniu Magdaleny Górnikiewicz z kl. 6e
i Damiana Krawczyka z kl. 6c oraz chóru pod
kierunkiem p. K. Rusin i p. M. Podgórskiej (kzk).
19 V uczniowie klas drugich naszej szkoły po raz
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pierwszy przystąpili do sakramentu Komunii
Świętej.
20 V odbył się próbny sprawdzian dla uczniów
klas piątych. Uczniowie po raz pierwszy
rozwiązywali arkusze egzaminacyjne. Wszyscy
zmierzyli się z testem „Ogród”, który zgodnie
z regulaminem trwał 60 minut. Mamy nadzieję,
że wyniki zmotywują uczniów do pracy
i sprawią, że przyszłoroczny sprawdzian nie
będzie taki straszny. Przed naszymi „piątakami”
jeszcze dwa próbne w przyszłym roku.
Powodzenia!
21 i 22 V odbył się kiermasz prac wykonanych
przez uczniów na kółku plastycznym. Za niewielką
cenę można było zakupić wiosenne gadżety na
dobry humor oraz drobne prezenty dla mamy i taty
z okazji ich święta.
22 i 23 V uczniowie sprzedawali prezenty
wykonane z koralików i orzechów np. bransoletki,
etui na telefony, kolczyki, serwetki oraz naszyjniki.
26 V zapraszamy na występ naszego chóru
szkolnego oraz młodych tancerzy: Zuzanny
Ziętary i Jakuba Zaręby podczas MAJÓWKI
MISTRZEJOWICKIEJ na scenie w Parku
Tysiąclecia. Prezentacje rozpoczynają się od
godz. 16.00 (kz).
Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 144 w Krakowie oraz
Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają
Rodziców dzieci zapisanych do klas „0” i I
na rok szkolny 2013/2014 na spotkanie
z wychowawcami, które odbędzie się
11 czerwca 2013 r. o godz. 17.30 (sala
gimnastyczna). Serdecznie zapraszamy!
KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE (KWIECIEŃ/
MAJ)
- 20 IV odbył się Krakowski Festiwal Piosenki
Dziecięcej „DEBIUTY 2013″, podczas którego
chór naszej szkoły wystąpił z piosenką pt.
„W stronę słońca”. W trzech kategoriach
wiekowych wystąpiło ponad stu młodych
wykonawców. Nasze artystki zaśpiewały
z mocną, pozytywną energią i „słonecznym”
zaangażowaniem.
- 23 IV konkurs wiedzy pt. „Bezpiecznie
i zdrowo” dla uczniów kl. III. W tym roku do
konkursu przystąpiło 21 uczniów. Zwycięzcami
zostali: Gabriela Matuła z kl. 3f – I. m-ce, Emilia
Pedrycz z kl. 3d – II. m-ce i Sebastian Cisowski
z kl. 3c – III. m-ce.
- 25 IV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
„Ortofanek 2013” dla uczniów klas III. Trzeci,
ostatni etap konkursu odbył się w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98.
Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Warzecha
z kl. 3b oraz Kacper Lipski z kl.3a. Ogromny
sukces - pierwsze miejsce w konkursie - osiągnął
Mateusz Warzecha.
- 26 IV w Szkole Podstawowej nr 91 odbyła się
12 Olimpiada Matematyczna KYTAMETAM dla

uczniów klas III. Naszą szkołę reprezentowali
laureaci etapu szkolnego, osiągając bardzo
wysokie miejsca: III m-ce – Kacper Lipski
z kl.3a, V m-ce – Mateusz Korfel z kl.3a, VII mce – Aneta Dyrdał z kl.3f.
- 30 IV Szkolny Konkurs Matematyczny dla
uczniów klas II. Przystąpiło 19 uczniów.
Zwycięzcami konkursu zostali: Zuzanna Koral z kl.
2f – I m-ce, Kacper Guzik z kl. 2c – II m-ce, Alicja
Gajewska z kl. 2f – III m-ce. Laureaci konkursu
będą reprezentować naszą szkołę w Olimpiadzie
Matematycznej „Mat-Fanek 2013”, która odbędzie
się 17 V w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 6 w Krakowie.
- 8 V po raz kolejny odbył się w naszej szkole
konkurs dla uczniów klas szóstych, obchodzony
jako Dzień Matematyczno-Przyrodniczy
Na szkolnym boisku, przy pięknej, wiosennej
pogodzie rywalizowały ze sobą kilkuosobowe
grupy. Zadaniem każdej drużyny było rozwiązanie
10 zadań o tematyce przyrodniczej
i matematycznej. Uczestnicy chętnie pracowali
i podkreślali, że problemy i zagadnienia, z którymi
się zmagali były ciekawe, miały charakter
praktyczny i wymagały współpracy w grupie.
W konkursie największą liczbę punktów
uzyskały drużyny w składzie:
Miejsce 1: Agnieszka Gawlik, Alicja Gniadek,
Damian Krawczyk, Paweł Kwinta, Julia
Maciejewska i Patrycja Maliszkiewicz.
Miejsce 2: Katarzyna Błachut, Oliwia Gurgul,
Marcin Kapusta, Grzegorz Korzeniak, Patryk
Krzywdziński, Ewa Sroka i Adrian Warzecha.
Miejsce 3: Mateusz Godeń, Wiktor Kluba, Dawid
Knapik, Patryk Krawacki, Patryk Popardowski
i Weronika Ziętara
- 10 V odbyła się kolejna edycja Konkursu
Matematycznego
OLIMPIADA WIEDZY
ARCHIMEDES.PLUS - MATEMATYKA.PLUS.
Przez 45 minut 52 uczniów klas III–VI zmagało
się z 25 – cioma zadaniami. Wyniki mają być
ogłoszone około 15 czerwca br.
- 14 V odbył się konkurs ortograficzny o tytuł
Mistrza Ortografii naszej Szkoły. W zmaganiach
wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV–VI.
W wyznaczonym czasie napisali dyktando
najeżone błędami i pułapkami, jak na dobre
dyktando przystało. Teksty można odnaleźć na
stronie szkoły w zakładce „Reedukacja” lub „Język
polski”. Po burzliwych obradach jury postanowiło
przyznać tytuł Mistrza Ortografii Maciejowi
Ziobrowskiemu z kl. IVd – kategoria klasy IV,
Michałowi Kwietniowi z kl. Vb – kategoria klasy V,
Weronice Synowiec z kl. VIe – kategoria klasy VI.
Ponadto postanowiono przyznać wyróżnienia:
Rafałowi Heretykowi 4b, Karolowi Krzeczkowi 4a,
Arlecie Budyn 5e, Annie Wójcik 5e, Joachimowi
Potępskiemu 6d, Patrykowi Popardowskiemu 6c.
- 22 V odbył się konkurs z języka angielskiego
„English Junior”. Oczekujemy na wyniki (jp).
Wszystkim
uczestnikom
serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
ZAWODY SPORTOWE
23 IV w Nowym Targu Michał Olesiński zajął 26
miejsce w zawodach wojewódzkich w Tenisie
Stołowym organizowanych przez Małopolski
Szkolny Związek Sportowy.
10 i 17 V Reprezentacja Szkoły w piłce ręcznej

w składzie Kacper Zając 5a Mikołaj Narożnowski
5a, Hubert Szuba 5b, Norbert Wojtuszek 5b,
Aleksander Kawula 5b, Jakub Urbaniak 5d,
Dominik Kowalczyk 5d, Kamil Gołębiowski 6e,
Kamil Kostrzewa 6e, Konrad Ciejak 6e, Grzegorz
Gądek 4e i Mateusz Piękoś 5d zajęła 8 miejsce
w Mistrzostwach Krakowa organizowanych przez
Krakowski Szkolny Związek Sportowy.
Gratulujemy wszystkim sportowcom (mf).
Wyjazd na Mecz Wisły.
11 IV uczniowie naszej szkoły mieli okazję
uczestniczyć w meczu Wisła Kraków - Korona
Kielce na stadionie przy ul. Reymonta
w specjalnie dla nich przygotowanym sektorze
szkolnym. Ich pobyt przyniósł szczęście
gospodarzom, którzy wygrali 3:0. 24 V szykuje
się kolejny wyjazd, tym razem Wisła Kraków
zagra z Ruchem Chorzów. Zapraszamy (mf).
ZAPOWIEDZI KONKURSÓW - KONKURSY
DLA KLAS IV-VI /MAJ/CZERWIEC/
- Konkurs plastyczny „OGRÓD SZTUKI”.
Prace w formacie A4 mogą być wykonywane
techniką rysunku światłocieniowego, malarstwa
(pastel, farba), kolażu lub formy przestrzennej
(do 3 VI) (mk).
WYJŚCIA, WYCIECZKI, WYJAZDY
Na przełomie kwietnia i maja klasy 0-VI
uczestniczyły w następujących wyjściach
i wycieczkach:
- kl. IVe – warsztaty „Fotografia i animacja”
w Śródmiejskim Ośrodku Kultury;
- kl. Ic – zajęcia edukacyjne i projekcja filmu
„Przylot i życie bocianów” w kinie „Sfinks”;
- kl. Id – zajęcia edukacyjne połączone z pokazem
filmu „Bocianowo”;
- kl. 2e – zajęcia warsztatowe „Od ziarna do
chleba”;
- kl. Ob – uczestnictwo w przedstawieniu
o tematyce ekologicznej w przedszkolu „Pod
Lipami”;
- kl. 5c - uczestnictwo w lekcji muzealnej
„Renesans na Wawelu”;
- kl. Ia i 0b – udział w Warsztatach Akademii
Filmowej Młodego Widza – spotkanie z aktorami,
prezentacja kostiumów, scenografii i rekwizytów,
pokaz filmu „Smerfy”;
- kl. IVa, IVb, Vc i Vd – lekcja w kinie dotycząca
zawodu aktora i produkcji filmu, projekcja filmu
„Przygody Hucka i Toma”;
- kl. IIIf – wyjście do Teatru Ludowego
i uczestnictwo w spektaklu „Kot w butach”;
- kl. IVc – lekcja przyrody i zwiedzanie „Ogrodu
doświadczeń”;
- kl. IVd – zwiedzanie siedziby Radia Kraków,
udział w warsztatach dziennikarskich oraz wizyta
w studiu nagrań;
- kl. IIa, IIb i IId – zajęcia „I kto to mówi?” –
tajemnice dubbingu filmowego, Oglądanie filmu
„I Ty możesz zostać bohaterem”;
- klasy Ib i Id – zwiedzanie siedziby Straży
Pożarnej na os. Zgody;
- kl. Ib – „lekcja w kinie” – uczestnictwo
w warsztatach przedstawiających powstawanie
polskiego dubbingu;
- kl. IVa i IVb – uczestnictwo w wycieczce
„Szlakiem Samorządu Krakowskiego” w ramach

projektu „Uczeń – obywatel” (kz).
Kolejne nagrody w ramach Słonecznej
InteGRAcji zrealizowane.
Uczniowie klasy VId nagrodzeni za najlepszą
średnią punktów na ucznia pod opieką
p. M. Rokickiej i p. E. Wesołowskiej wzięli udział
w warsztatach dziennikarskich połączonych ze
zwiedzaniem Radia Kraków.
Dzięki niezwykłej uprzejmości pani dziennikarz
Magdaleny Wadowskiej klasa mogła zobaczyć jak
wygląda praca w stacji radiowej. Wizyta
w newsroomie, pomieszczeniach reżyserskich,
studiach nagraniowych, pozwoliła poznać kulisy
pracy w radiu. Na żywo, z fascynacją i podziwem
uczniowie zobaczyli w jaki sposób dziennikarz
przygotowuje się i odczytuje wiadomości, na czym
polega współpraca redaktora z montażystą, oraz
jak wygląda praca dziennikarza radiowego,
prowadzącego wywiad z zaproszonymi gośćmi.
Profesjonalizm i pasja dziennikarzy, redaktorów,
dźwiękowców i montażystów wywarły na
wszystkich ogromne wrażenie. Jednak największe
emocje wywołała możliwość wejścia w rolę
dziennikarza i gości radiowych i nagrania swoich
głosów w studiu nagrań.
Być może niektórzy z uczniów, zainspirowani
pobytem w Radio Kraków, już dziś pomyślą
o przyszłości i po odbytych mini warsztatach
dziennikarskich odnajdą w sobie predyspozycje
radiowca.
9 maja uczniowie naszej szkoły (zwycięska grupa
w kategorii „szóstaki”) Oliwia Gurgul, Patrycja
Maliszkiewicz, Agnieszka Gawlik, Adrian
Warzecha obejrzeli niezwykły spektakl w Teatrze
Ludowym. Opowieść o Skrzydlaku - Człowieku–
Ptaku wzruszyła całą widownię. Kloszard
o szorstkich manierach okazał się być Aniołem.
Miejmy nadzieję, że takie opowieści nie zdarzają
się tylko w teatrze...
Przed nami ostatnie wyjścia sponsorowane przez
organizatorów Słonecznej InteGRAcji. Klasy VIa
i VIe zaproszone zostały do zwiedzania Teatru
Łaźnia w Nowej Hucie - najmłodszego
krakowskiego
teatru,
znajdującego
się
w wyremontowanych
halach
warsztatów
szkolnych, posiadającego dwie sceny, mogące
pomieścić kilkuset widzów. Uczniowie zaproszeni
zostali na niezwykłą wędrówkę po scenie,
kulisach, historii tego szczególnego miejsca, które
porusza wyobraźnię widzów i razem z nimi
pokonuje szarą codzienność. Może spotkamy
Genius Loci nowohuckiego Teatru?? (kzk)
CIEKAWOSTKI
WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO
28 V na sali gimnastycznej odbędzie się
prezentacja kandydatów do Samorządu
Szkolnego na rok szkolny 2013/2014. Samorząd
kończący kadencję w dniach 29 V i 3 VI zbierając
głosy we wszystkich klasach III, IV i V
przeprowadzi wybory na przewodniczącego/
przewodniczącą nowego Samorządu Szkolnego.
MAŁE TO I OWO
Kolejny numer gazetki szkolnej klas 0–III „Małe To
i Owo” ukaże się w czerwcu. Czekamy na artykuły,
opowiadania, wiersze, wierszyki, rymowanki,
zagadki. Każdy ciekawy pomysł mile widziany.
(jp).
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