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BIULETYN
tej zbiórce zostaną przeznaczone na zakup
nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego
oraz pomoce dydaktyczne (mf).
PLANOWANE ZBIÓRKI I AKCJE
PROJEKT UNIJNY. W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do wdrażania
projektu unijnego w zakresie indywidualizacji
procesu nauczania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Kraków", finansowanego przez Program Kapitał
Ludzki i realizowanego przez Gminę Miejską
Kraków/Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych z klas I-III szkół podstawowych. W ramach
projektu 165 uczniów zakwalifikowało się do
następujących rodzajów zajęć: zajęcia dla
dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem
dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
zajęcia logopedyczne; zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne; gimnastyka korekcyjna;
zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w zakresie matematyczno przyrodniczym, teatralnym, plastycznym (mf).
ZBIÓRKI I AKCJE. Podsumowanie.
Grosik do grosika i w tegorocznej edycji akcji
Góra Grosza zebraliśmy kwotę 834,69zł.
Najwięcej grosików udało się zebrać klasie 3a,
w sumie 82,10 zł. Dziękujemy! (dk)
Dzięki akcji "I Ty możesz zostać Świętym
Mikołajem" obdarowaliśmy 21 rodzin najbardziej potrzebujących z naszej szkoły. Serdecznie
dziękujemy. (mf)
Zbiórka dla Krakowskiego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w ramach Gwiazdki dla
Zwierzaka zaowocowała w 62 kg karmy dla
kotów i 192kg dla psów, 23 posłania, 23 zabawki i przysmaki oraz 28 obroży, smyczy,
kagańców. Najwięcej zebrały klasy 2b, 3a, 2a,
3e oraz 6f, 6d, 4c. Dziękujemy! (mf)
W dniach od 10-14 XII 2012 r. zorganizowano
kolejną Zbiórkę makulatury. Zebrano 3665 kg,
najwięcej przyniosła klasa 3c (727kg), klasa 2a
(706kg), klasa 1a (402kg), a wśród uczniów
wyróżnili się Weronika Kuc kl. 2a – 268kg,
Radochna Łojek z kl.3c – 169kg oraz Gabriela
Bylica z kl.4d – 127kg i Patrycja Filipowska
z kl.3c - 127kg. Fundusze zgromadzone dzięki

W dniach 4-8 II rusza kolejna zbiórka makulatury organizowana tym razem przez zespół anglistów (dk).
ZBIÓRKA ZAKRĘTEK. Od stycznia ruszyła
zbiórka zakrętek plastikowych organizowana
przez Samorząd Szkolny. Fundusze ze sprzedaży surowca zostaną przeznaczone na materiały do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (mf).
5 II Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Serfuję. Respektuję". W ramach obchodów w naszej szkole odbędą się prelekcje,
debaty, konkursy, kursy e-learningowe oraz
spotkania z przedstawicielami policji. Szczegóły
akcji na stronie internetowej szkoły.
Słoneczna InteGRAcja. Projekt edukacyjny
skierowany do uczniów klas IV-VI nowohuckich
szkół podstawowych. Organizatorami są Zespół
Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5,
Stowarzyszenie "Szersze horyzonty" oraz
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - oddział
Nowa Huta. Celem jest promowanie dziedzictwa Nowej Huty w środowisku lokalnym poprzez aktywne działania edukacyjne na jej
terenie. Uczniowie klas szóstych naszej szkoły
na przełomie lutego i marca zaczynają przygotowanie do I etapu gry terenowej w kategorii
SZÓSTAKI. TRZYMAMY KCIUKI (mf).
W ramach projektu edukacyjnego UCZEŃOBYWATEL 15 II uczniowie wezmą udział
w warsztatach przygotowujących do tworzenia
własnych kampanii i programów wyborczych pt.
AUTOPREZENTACJA, CZYLI JAK POWINIEN
PREZENTOWAĆ SIĘ RADNY (jp).
W miesiącu marcu nasza szkoła przystąpi do
akcji "Marzycielska poczta". Akcja polega na
pisaniu listów do dzieci cierpiących na różne
poważne choroby. Listy i kartki dodają dzieciakom siły do walki, ich rodzicom otuchy
a samym piszącym mnóstwo frajdy (mf).
KRONIKA WYDARZEŃ.
6 XII uczniów naszej szkoły odwiedził św.
Mikołaj. Wraz ze swoimi pomocnikami, Aniołkiem i Diabełkiem, rozdawał słodkie upominki.
Do świątecznego nastroju przyczyniły się też
przebrania uczniów: mikołajkowe czapki, rogi
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reniferów i diabełków.
6 XII dzieci z klas 0a i 0b uczestniczyły
w „Mikołajowych zabawach sportowych”
zorganizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Dzieci w kilkuosobowych grupach bawiły się na 11 „stacyjkach”. Imprezę
zakończyły słodkie upominki (sponsor słodyczy
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice
Północ) i pamiątkowe zdjęcia ze św. Mikołajem.
11 XII dzieci z klasy 0a uczestniczyły
w spotkaniu z autorką książek dla dzieci, panią
Elżbietą Wojnarowską. Spotkanie odbyło się
w Klubie Kuźnia.
13-14 XII w szkole odbył się "Kiermasz bożonarodzeniowy", podczas którego uczniowie
mogli kupić ozdoby świąteczne wykonane
przez wychowanków oraz wychowawców
świetlicy. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu
zostaną przeznaczone na potrzeby świetlicy.
18 XII odbyło się w naszej szkole muzyczne,
przedświąteczne spotkanie z Mają
Szymanowską, uczestniczką telewizyjnego
show „Bitwa na głosy”. Maja zaprezentowała
swoje piosenki oraz kolędy. Utwór pt.„Jadę na
święta” zaśpiewała wraz z chórem szkolnym.
20 XII uczniowie uczęszczający na kółko języka
angielskiego klas 0-III zaprezentowali inscenizację pod tytułem ‘’Christmas is coming”
wprowadzając swoich kolegów i koleżanki
w świąteczny nastrój.
20 XII dzieci z kl.0a uczestniczyły
w przedstawieniu świątecznym przygotowanym przez kl.3a. Zerówkowicze przy dźwiękach
wesołych, świątecznych piosenek mogli się
dowiedzieć jak obchodzone są Święta Bożego
Narodzenia w różnych państwach.
21 XII przed Świętami Bożego Narodzenia
odbyły się Wigilie klasowe. Spotkania opłatkowe zostały ubarwione występami kolędników.
W tym dniu uczniowie wszystkich klas mogli
przypomnieć sobie historię narodzenia Jezusa
podczas "Jasełek".
8 I w kl.0a odbyły się zajęcia otwarte pt: "Zabawy z literkami - Przyjmujemy gości",
w których uczestniczyli rodzice.
9 I w naszej szkole odbył się bal karnawałowy
dla uczniów klas 0-III. Uczestnicy wspaniale
bawili się w rytmie największych przebojów,
a wśród przebrań królowały księżniczki
i superbohaterowie.
10 I odbył się drugi próbny sprawdzian dla
klas szóstych.
14-25 I FERIE na sportowo. Chętni uczniowie
podczas ferii uczestniczyli w zajęciach sportowych: piłka nożna, siatkówka oraz piłka ręczna.
Dla aktywnych Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice Północ ufundowała słodycze
i napoje.

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie działalności naszej placówki poprzez wpłatę 1% swojego podatku na rzecz szkoły.
Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na remont i doposażenie biblioteki szkolnej. Równocześnie dziękujemy wszystkim
Darczyńcom za dotychczasową pomoc.
Dane potrzebne do wypełnienia PITu (nr KRS oraz cel szczegółowy) znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły (mf).

31 I miał miejsce Dzień Otwarty Szkoły dla
Rodziców wraz z dziećmi pięcio-, sześcioi siedmioletnimi, podczas którego Goście mogli
obejrzeć występy uczniów, zwiedzić placówkę,
porozmawiać z nauczycielami oraz specjalistami, jak również zapisać dzieci do szkoły.
W sekretariacie szkoły trwają zapisy
dzieci pięcio- i sześcioletnich do zerówek
oraz sześcio- i siedmioletnich do klas I na
rok szkolny 2013/2014.
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KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE (GRUDZIEŃ/STYCZEŃ)
- KONKURS MATEMATYCZNY OLIMPIADA
WIEDZY MATEMATYKA OXFORD. PLUS.
Spośród 93 uczestników z klas III-VI wyłoniono
4 laureatów I (100pkt./100pkt.): Julia Stępień
kl.5c, Mateusz Drózd kl.6a, Karolina Filipek
kl.6c, Michał Olesiński kl.6c oraz 9 laureatów II
(96pkt./100pkt.).
- XII KOKURS SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA
NAJPIEKNIEJSZĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ
DLA KLAS IV-VI. Uczniowie przystrajali choinki
ręcznie wykonanymi ozdobami. Najpiękniejsze
z nich zostały przekazane do Hospicjum im. św.
Łazarza w Krakowie.
- XII KONKURS PLASTYCZNY „Choinkowe
ozdoby”. Wzięli udział uczestnicy kółka plastycznego.
Wyróżnienie w postaci „Kwalifikacji do wystawy” w Młodzieżowym Domu Kultury na ul.
Grunwaldzkiej otrzymały: Alicja Kamińska kl.6c,
Karolina Filipek kl.6c i Natalia Marszałek kl.6e.
- XII KONKURS SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
„Świąteczne Puzzle”. Uczniowie układali przysłowia związane z Bożym Narodzeniem
i Nowym Rokiem, nagrody otrzymali wylosowani uczniowie: Eryk Nowicki kl.6c, Alicja Gniadek
kl.6c, Julia Jędrzejewska kl. 4e.
- XII KONKURS NA ŚWIĄTECZNĄ MATEMATYCZNĄ KARTKĘ DLA KLAS IV-VI. Wzięło
udział 20 osób. Najładniejsze kartki wykonali:
Natalia Lesisz z kl.4a, Katarzyna Cholewa
z kl.5c,Karolina Oryszczak z kl.5c, Wojciech
Sumara z kl.6f i Oliwia Gurgul z kl.6a.
- 12XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „English High
Flier”. Przystąpiło 40 uczniów z kl. V i VI.
Uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami
językowymi oraz wiedzą nt. kultury Wielkiej
Brytanii. I miejsce: Julia Stępień, kl.5c, Patryk
Popardowski, kl.6c, II miejsce: Weronika Czelińska, kl.5c, Szymon Ziobro, kl.6d, III miejsce
Zuzanna Ziętara, kl.5b, Karolina Filipek, kl.6c.
- 14 XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY
„Sezam 2012”. Wzięło udział 35 uczniów z klas
4-6. Wyniki zostaną ogłoszone w lutym 2013r.
- XII KRAKOWSKA MATEMATYKA. Do etapu
międzyszkolnego, który odbędzie się 22 II awansowali: Karolina Filipek kl.6c, Szymon Ziobro kl.6d.

- XII VI MISTRZOSTWA KRAKOWA W SUDOKU
2013. W etapie szkolnym wzięło udział 95
uczniów klas IV-VI. W dalszym etapie naszą
szkołę reprezentować będą: Karolina Filipek
kl.6c, Michał Kwiecień kl.5b oraz Alicja Siemieniec kl.4a.
- 8 I VII WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY
„KAKTUS 2013” – etap szkolny. Wzięło udział
28 uczniów klas III. Do etapu międzyszkolnego,
który odbędzie się 7 II, zakwalifikował się Mateusz Warzecha z kl.3b.
- 17XII KONKURS „Mistrz Dobrych Manier” dla
klas III. Wzięło udział 22 uczniów. I miejsce
zajęli: Natalia Częczek kl.3a, Wiktoria Biela
kl.3b oraz Arkadiusz Juszczak kl.3e.
- 9 I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZNAJOMOŚCI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO „Olimpus”. Wzięło
udział 75 uczniów z kl. IV-VI. Uczniowie rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny. Wyniki
zostaną ogłoszone do 7 III
- 29I odbył się etap rejonowy MAŁOPOLSKIEGO
KONKURSU HISTORYCZNEGO. Reprezentowali
nas: Oliwia Gurgul kl.6a, Karolina Filipek kl.6c
i Jakub Musiał kl.6f.
Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursów serdecznie gratulujemy! (jp)
ZAPOWIEDZI KONKURSÓW.
KONKURSY
DLA
KLAS
0-III
/STYCZEŃ/LUTY/MARZEC/.
- „Hu, hu, ha, hu, hu ha, nasza zima nie jest
zła” - konkurs recytatorski dla klas 0 (II)
- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie
KRAKUSEK dla uczniów klas III, etap szkolny (6 II)
K O NK UR S Y
D LA
K LA S
IV - V I
/STYCZEŃ/LUTY/MARZEC/.
- „Zimą malowane” - konkurs fotograficzny na
najpiękniejszą śpiącą naturę (II)
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kultury
Świata”, w tym roku szkolnym hasłem przewodnim jest „Etiopia” (II)
- Turniej siatkarskich dwójek lub trójek (II)
- Konkurs wiedzy o Irlandii (III)
- Małopolski Konkurs Przyrodniczy etap wojewódzki 8 III o tytuł laureata będzie walczyła
Katarzyna Błachut z kl.6c
- Krakowski Konkurs Ekologiczny dla uczniów
szczególnie zainteresowanych złożonością
świata zewnętrznego (27 III)
- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – konkurs
o charakterze teoretyczno – praktycznym (III-V)
K O NK UR S Y
D LA
K LA S
I –V I
/STYCZEŃ/LUTY/MARZEC/.
- konkurs „Pięknego Czytania”, zadaniem
uczestników będzie przeczytanie przygotowanego fragmentu z ulubionej książki dla dzieci
i młodzieży (II)
- konkurs na zilustrowanie wybranej kolędy,
nagrodzone prace znajdą się w szkolnym
śpiewniku kolędowym (1 II)
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
KANGUR, uczniowie biorą udział w kategoriach:
„Żaczek” – dla klas II, „Maluch” – dla klas III i IV
oraz „Beniamin” – dla klas V i VI (21 III)
- Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych
„Świetlik” interesujących się zagadnieniami
przyrodniczymi (19 III)
- XII Międzynarodowy Konkurs Plastyczno–Fotograficzny

Oddziałów i Klas Integracyjnych „Razem” (II-III),
tematem przewodnim jest „Współdziałanie w
codziennych sytuacjach, konkurs obejmuje:
 konkurs plastyczny dla grup przedszkolnych, klas I–III oraz IV–VI
 konkurs fotograficzny dla klas IV-VI (mk).
WYJŚCIA, WYCIECZKI, WYJAZDY.

W ostatnich miesiącach klasy 0–6 uczestniczyły
w następujących wyjściach i wycieczkach:
- kl. 0a, Ib, Ic, Id, IIb, IIIb, IIIc – wyjście do
Teatru Groteska na spektakl „Czerwony Kapturek”;
- kl. IIa, IIc, IId, IIf – zwiedzanie Kopalni Soli
w Bochni, udział dzieci w zajęciach edukacyjnych - zapoznanie dzieci z historią wydobywania soli, spotkanie ze św. Mikołajem;
- kl. 0b, Ia – zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich
w
Wieliczce,
udział
uczniów
w warsztatach „Kuchnia z solą i bez…”;
- kl. IIId, IIIf – wycieczka do Kopalni Soli
w Wieliczce, zajęcia edukacyjne „Zwiedzamy
Solilandię”;
- kl. IIIe – udział uczniów w lekcji muzealnej na
Wawelu przygotowującej do konkursu kl. III
"KRAKUSEK", zapoznanie dzieci z wybitnymi
dziełami sztuki w Galerii Malarstwa XIXw.
w Sukiennicach;
- kl. IIIa, IIId – udział uczniów w lekcji muzealnej
na Wawelu przygotowującej do konkursu klas
III „KRAKUSEK”,
- kl. IVd, IVe – zajęcia „Podróże kosmiczne” –
interaktywne kino edukacyjne;
- kl. IVa, IVb, IVc – udział w seansie 5D „Królestwo zwierząt”, zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem
i pięknem;
- kl. IVe – warsztaty „W 90 minut dookoła świata” w Muzeum etnograficznym w Krakowie;
- kl. VIb – zwiedzanie wystawy „Baśniowe
Światy”, pokonkursowej wystawy Szopek Krakowskich;
- kl. VIc – zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum
AK; udział w lekcji muzealnej „Spotkanie z bronią” (rd).
CIEKAWOSTKI.
WYBORY RZECZNIKA PRAW UCZNIA
W grudniu Samorząd Uczniowski zorganizował
wybory Rzecznika Praw Ucznia. Uczniowie klas
IV-VI głosowali na wybranego przez siebie
nauczyciela. Rzecznikiem Praw Ucznia została
pani Halina Wawrzeniec (jp).
MAŁE TO I OWO
Redakcja gazetki szkolnej klas 0–III „Małe To
i Owo” gorąco zaprasza uczniów do współpracy
przy tworzeniu kwartalnika. Czekamy na artykuły, opowiadania, wiersze, wierszyki, rymowanki,
zagadki. Każdy ciekawy pomysł mile widziany.
Zachęcamy również do kupienia nr 1. Egzemplarze dostępne u Wychowawców. Cena 1 zł.
Kolejny numer ukaże się pod koniec lutego (kzk).
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