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NIE MOŻESZ WYJECHAĆ W WAKACJE? 
WYJDŹ Z DOMU!  

 
Do I edycji projektu „Lato w szkole 2013" 
organizowanego przez Miasto zgłosiło się 60 
szkół, w tym 3 szkoły specjalne. Wstępnie szacuje 
się, że z zajęć organizowanych przez szkoły może 
skorzystać około 3,5 tys. dzieci i młodzieży. 
Z przyjemnością informujemy, że Szkoła 144 
znalazła się w grupie szkół organizujących letni 
wypoczynek dla dzieci. Nasza szkolna półkolonia 
rusza od 1 VII i trwać będzie do 5 VII. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy!  
Zajęcia prowadzone będą w godz, 9.00 do 15.00. 
Zorganizowane zostały wokół tematów 
przewodnich przypisanych dla poszczególnych 
dni. A wśród nich: „Świat malowany kolorami 
tęczy”, „ Drugie życie gazety codziennej”, „Coś 
z niczego, czyli działania Grupy Kreatywnej”, „Na 
tropie tajemnic - szukamy skarbów”, „Potęga 
Żywiołu”. Uczestnicy wezmą udział w licznych 
warsztatach plastycznych, muzycznych, 
rozgrywkach sportowych, grach terenowych 
i innych..... 
W trakcie pobytu dzieci będą mogły skorzystać 
z drugiego śniadania (drożdżówka i herbata). Nad 
bezpieczeństwem podopiecznych czuwać będą 
nauczyciele. Utworzyliśmy już 2 grupy dla uczniów 
z klas IV – VI oraz 7 grup dla uczniów z klas I-III. 
Koszt pięciodniowych zajęć: 25 zł.  
Nie zwlekaj, nie czekaj – PRZYJDŹ. 
Chętni, którzy jeszcze nie zgłosili udziału, 
proszenia są o kontakt z sekretariatem Szkoły 
(kzk). 
 
ZBIÓRKI I AKCJE - podsumowanie 
W dniach od 13-24 V zorganizowano kolejną 
zbiórkę makulatury. Zebrano 2610 kg, najwięcej 
przyniosła kl. 5d (283kg), kl. 2b (209kg), kl.3b 
(182kg), a wśród uczniów wyróżnili się Dominik 
Kowalczyk z kl. 5d, Izabela Broś z kl.2b oraz 
Grzegorz Ludwin z kl.3a. Dziękujemy (dk). 
 
ZBIÓRKI I AKCJE - kontynuacja 
Do 14 VI trwa kolejna zbiórka makulatury 
organizowana pod hasłem ZIELONO MI - RATUJ 
DRZEWA - ZBIERAJ MAKULATURĘ przez 
nauczycieli kl. 0 - III. Zachęcamy do włączenia się 
w akcję (dk).  
 
PLANOWANE ZBIÓRKI I AKCJE 
12 i 13 VI rusza Loteria fantowa „SERCE ZA 
SERCE”. Podczas loterii będzie można również 
zakupić drobiazgi z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. 

12 VI w godz. 8.30-14.00 odbędzie się 
MARATON CZYTANIA z Koziołkiem 
Matołkiem dla klas 0 - III (dk). 
 
KRONIKA WYDARZEŃ 
W tym roku Dzień Dziecka ogłosiliśmy „Dniem 
bez jedynki”. Był to czas wytężonej pracy 
umysłowej dla uczniów klas IV-VI. Samorząd 
Uczniowski w barwnych i wesołych przebraniach 
sprawdził wiedzę uczniów z różnych dziedzin.  
6 VI 10 uczniów z klas 6 wzięło udział w XX 
Sejmiku Ekologicznym zorganizowanym w ZSOI 
nr 5 pod hasłem „Czyste powietrze dla Krakowa”. 
W czasie spotkania nasi uczniowie zaprezentowali 
wyniki i wnioski, jakie wynikały z wcześniej 
wykonanych zadań związanych z tematem 
„Transport i komunikacja miejska – wyrabiamy 
dobre nawyki.” Brali też udział w ekologicznych 
zajęciach warsztatowych, po których zredagowano 
List Otwarty do przedstawicieli Władz Miasta 
Krakowa dotyczący m.in. promocji transportu 
rowerowego, powiększenia terenów zielonych 
w Krakowie oraz problemu spalania odpadów.  
13 VI odbędą się Słoneczne Igrzyska 
Olimpijskie dla klas integracyjnych I - III.  
21 VI ulicami Krakowa przejdzie barwny korowód 
Szkolnych Patronów. W tym wydarzeniu nie 
może zabraknąć Bohaterów Września1939 
roku. Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
24 VI (poniedziałek) w godz. 17:00 do 18:30 
odbędzie się w naszej szkole kiermasz 
używanych podręczników. Zapraszamy uczniów 
klas 3, którzy pierwszy raz w tym roku będą mogli 
w nim uczestniczyć i kupić dla siebie tańsze 
podręczniki od uczniów z klas 4; oraz uczniów klas 
4, którzy będą mogli sprzedać swoje podręczniki 
klasom 3; uczniów klas 5, gdyż jest możliwość 
odkupienia podręczników od klas 6. Żegnając 
ciepło klasy 6, zachęcamy ich ostatni raz do 
udziału w sprzedaży, ponieważ spodziewamy się 
dużego zainteresowania podręcznikami do kl. 6.  

 
UWAGA NOWOŚĆ 

Planujemy poszerzyć ofertę kiermaszową 
i zaproponować wszystkim miłośnikom książki 
bookcrossing. Jest to bezpłatna forma wymiany 
książek między uczniami zainteresowanymi 
różnorodną literaturą. Jeżeli masz w domu książkę, 
którą przeczytałeś i chcesz ją polecić, podarować 
innej osobie, przynieś ją w dniu kiermaszu, zostaw 
na stoisku i zabierz ze sobą do domu inną, 
ciekawą, której jeszcze nie czytałeś (kz). 

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE (KWIECIEŃ/ 
MAJ/CZERWIEC) 
- 15 II ogólnopolski konkurs plastyczny 

„KULTURY ŚWIATA - ETIOPIA”. Spośród 30 prac 

zakwalifikowanych do poziomu ogólnopolskiego 

Michał Ćwik kl. 4c uzyskał kwalifikacje do wystawy. 

- 19 III OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK 

PRZYRODNICZYCH „ŚWIETLIK”, nagrodzeni 

uczniowie to: Marlena Mikrut kl. 2b Dawid Ropka kl. 

4d Maciej Ziobrowski kl. 4d Ponadto wyróżnienia 

otrzymali: Katarzyna Ludwa kl. 1d, Mateusz Korfel 

kl. 3a, Kacper Lipski kl. 3a, Karol Krzeczek kl. 4a, 

Katarzyna Cholewa kl. 5c, Weronika Czelińska kl. 

5c, Grzegorz Wodniak kl. 5d, Patryk Popardowski 

kl. 6c. 

- 21 III odbyła się w Polsce 22. edycja 

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO KANGUR 2013. I tak 

w kategorii „Żaczek” – dla klas 2 zostali 

nagrodzeni: Alicja Gajewska i Zuzanna Koral, 

w kategorii „Maluch” – dla klas 3 i 4: Mateusz 

Korfel, Jakub Ankus, Michał Dydek, Dawid Górka, 

Kamila Karpała, Kacper Lipski, Grzegorz Ludwin, 

Kacper Samolej, Oskar Śmietana, w kategorii 

„Beniamin” – dla klas 5: Katarzyna Bryk i dla klas 

6:Karolina Filipek i Szymon Ziobro. 

- 5 IV odbył się konkurs o bl. Janie Pawle II. 

Wzięło w nim udział 7563 uczestników z całej 

Polski. I m-ce zdobyła Karolina Filipek z kl. 6c (22 

w kraju), II m-ce Katarzyna Błachut z kl. 6c 

i Zuzanna Kowalska z kl. 6e (23 w kraju), III m-ce 

Mateusz Goc z kl. 5b (26 w kraju). 

- 17 IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO EDI PANDA – 

wyniki konkursu: POZIOM I: I m-ce (9 w kraju – 

dyplom laureata) Weronika Czelińska kl. 5c, II m-

ce Karol Krzeczek kl. 4a, III m-ce Julia Stępień kl. 

5c. POZIOM II: I m-ce: Szymon Ziobro kl. 6d, II m-

ce: Maciej Piech kl. 6d, III m-ce: Zuzanna 

Kowalska kl.6e. 

- W konkursie na najładniejszą zakładkę do 

książki przyznano dwa wyróżnienia: Szymon 

Grzyb kl 2f i Sebastian Sotwin kl. 3c. 

- 21 V w naszej szkole odbył się SZKOLNY 

KONKURS ORTOGRAFICZNY dla klas II. 

W konkursie wzięło udział 18 uczniów. 

Zwycięzcami tej edycji zostali: 1 m-ce Daria Górka 

kl. 2a, 2 m-ce Anna Urbańska kl. 2d, 3 m-ce 

Mateusz Zieliński kl. 2a. 

- 21 V zakończył się wielkim Międzyszkolnym 

Konkursem Wiedzy o Samorządzie 

Lokalnym PROJEKT „UCZEŃ-OBYWATEL". 

Tomasz Jarosik z kl.6b wykazał się dużą wiedzą 

i zajął II m-ce. Zasłużoną nagrodę i gratulacje  
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wszystkim uczestnikom projektu przekazała 

wiceprezydent Krakowa dnia 2 VI 2013r. 

- 22 V odbył się konkurs z języka angielskiego 

„English Junior”. Spośród 32 uczestników najlepsi 

okazali się: I m-ce Mateusz Warzecha kl. 3b, III m-

ce Aleksandra Szczepańska kl. 3f i Kamila Karpała 

kl. 3a, III m-ce Agnieszka Jędrzejewska kl. 3c. 

- 24 V w Domu Kultury przy ul Grunwaldzkiej 

odbył się XIV KONKURS FORTEPIANOWY 

im. Grzegorza Bednarka - wyróżnienie 

otrzymali Julia Mysior i Eryk Mysior z kl. 4d (jp). 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

ZAWODY SPORTOWE 
Reprezentacja szkoły w piłce nożnej chłopców 
w składzie Gajda Jakub 6d, Zator Bartek 6a, 
Kubiak Mateusz 6e, Gołębiowski Kamil 6e, 
Stasiak Jakub 6f, Adamczyk Grzegorz 5a, 
Świstak Maks 5a, Wojtuszek Norbert 5b, Szuba 
Hubert 5b, Pawelec Bartek 5d, Urbaniak 
Jakub 5d wygrała turniej eliminacyjny 
i awansowała do rozgrywek finałowych.  
22 V odbyły się w Niepołomicach Finałowe 
zawody wojewódzkie w badmintonie drużynowym. 
Dziewczęta naszej Szkoły Dudzic Wiktoria 
i Natalia Marszałek z kl. 6e wywalczyły 
wicemistrzostwo województwa małopolskiego.  
W ramach rywalizacji ze szkołą 89 o puchar 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice 
Północ chłopcy klas szóstych w składzie Zator 
Bartek 6a, Gajda Jakub 6d, Kubiak Mateusz 6e, 
Gołębiowski Kamil 6e, Dec Arkadiusz 6e i Stasiak 
Jakub 6f wygrali swój mecz. Chłopcy z klas 
piątych i czwartych zagrają wkrótce. 
26 V w ramach festynu z okazji dnia dziecka i dnia 
matki Rada dzielnicy zorganizowała turniej piłki 
nożnej w którym nasza szkoła zajęła II m-ce. 
A grała w składzie: Zator Bartek 6a, Kubiak 
Mateusz 6e, Gołębiowski Kamil 6e, Stasiak Jakub 
6f, Adamczyk Grzegorz 5a, Świstak Maks 5a, 
Pawelec Bartek 5d, Urbaniak Jakub 5d oraz 
Poznański Robert 6e.  
Gratulujemy wszystkim sportowcom (mf). 

 
KONKURSY - PODSUMOWANIE 
W tym roku szkolnym uczniowie z klas 0-III wzięli 
udział w prawie 20 konkursach. Wśród nich odbyły 
się 3 konkursy na szczeblu krakowskim 
(Międzyszkolna Olimpiada Matematyczna „MAT-
FANEK" oraz „KYTAMETAM” i Międzyszkolny 
Konkurs Wiedzy o Krakowie „KRAKUSEK”) oraz 
2 konkursy wojewódzkie (Wojewódzki Konkurs 
Ortograficzny „KAKTUS” i Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny „ORTOFANEK”). Nie zabrakło także 
konkursów ogólnopolskich jak Matematyka Innego 
Wymiaru czy Ogólnopolski Konkurs Nauk 
Przyrodniczych „ŚWIETLIK” a nawet 
międzynarodowych takich jak Konkurs 
Matematyczny „KANGUR”. Nasza szkoła 
zaproponowała także młodszym dzieciom liczne 
konkursy wewnątrzszkolne. Dużą popularnością 
cieszyły się jak zawsze konkursy plastyczne. Nie 
brakowało także chętnych do udziału w zmaganiach 
językowych, literackich, recytatorskich a także 
cichego czytania ze zrozumieniem oraz mistrza 
savoir-vivre. Sukcesami mogą się także pochwalić 

uczniowie biorący udział w konkursach wiedzy 
dotyczących zdrowia i bezpiecznego zachowania 
się w różnych sytuacjach życia codziennego. 
Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w 6 konkursach 
krakowskich, w 6 o szczeblu wojewódzkim, w 10 
konkursach ogólnopolskich oraz jednym 
o charakterze ogólnonarodowym. Poza tym 
przygotowano dla nich również liczne konkursy 
wewnątrzszkolne: recytatorskie, fotograficzne, 
plastyczne, sportowe oraz wiedzy. Wśród naszych 
najstarszych uczniów popularnością cieszyły się 
zwłaszcza konkursy kuratoryjne pozwalające 
szóstoklasistom na wybór wymarzonego 
gimnazjum (Małopolski Konkurs Humanistyczny, 
Przyrodniczy, Biblijny, Matematyczny). 
W konkursach o szczeblu wojewódzkim mogli się 
także zmagać sympatycy historii startujący 
w Małopolskim Konkursie Historycznym "Wielcy 
Polacy - wybitni dowódcy". Wśród konkursów 
humanistycznych znalazły się takie konkursy jak: 
Multitest z języka polskiego, Ogólnopolski Konkurs 
Humanistyczny "Sezam" i Ogólnoszkolne 
Dyktando. Natomiast uczniowie lepiej czujący się 
w obszarze matematyki  próbowali swoich sił 
w Olimpiadzie Wiedzy Matematyka-Oxford Plus, 
Krakowskiej Matematyce oraz Olimpiadzie Wiedzy 
Archimedes Plus. Matematyka Plus. Amatorzy 
informatyki wzięli udział w Międzynarodowym 
Konkursie Informatycznym „Małopolski Baltie 2013” 
oraz Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Tik? 
– Tak!. Nie zabrakło także konkursów dla uczniów 
zainteresowanych przyrodą. Mogli oni wykazać się 
w konkursach takich jak Biologia Oxford Plus czy 
Krakowski Konkurs Ekologiczny. Znawcy historii 
naszego miasta zmagali się natomiast 
w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Krakowie 
"Tajemnice mojego miasta". Nie zawiedli się 
również uczniowie lubiący języki obce zwłaszcza 
angielski. Przygotowano dla nich aż trzy konkursy 
takie jak: Ogólnopolska Olimpiada z Języka 
Angielskiego „Olimpus”, Ogólnopolski Konkurs 
„English High Flier” Oraz Ogólnopolski Konkurs z 
Języka Angielskiego  „Edi PANDA”. Natomiast nasi 
najlepsi szkolni stratedzy spróbowali swoich sił 
w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym oraz 
Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym 
SUDOKU. 
Wszystkim uczestnikom i laureatom jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy! (mk). 
 
EGZAMINY JUŻ ZA NAMI. 
Od kilku tygodni uczniowie szóstych klas śpią 
spokojnie. Wszyscy poznali wyniki egzaminu. 
I jak to bywa przy wynikach, jedni skaczą do 
góry z radości a inni myślą, że za trzy lata, 
w gimnazjum, pójdzie może ciut lepiej. Ogólny 
wynik szkoły jest wyższy niż średni wynik 
w województwie. Utrzymujemy się w pułapie 
punktów narzuconych przez gminę i powiat.  
Najlepiej napisała klasa VIc (średnia punktów: 
31,8). Drugie miejsce należy do klasie VIe 
(średnia punktów 29,1). Trzecie miejsce na 
podium zajęła klas VIa (średnia punktów 27,8) 
GRATULUJEMY!!!!! 
Jak co roku, Rada Rodziców postanowiła 
nagrodzić uczniów, którzy otrzymali wysoki 
wynik podczas egzaminu. Już w najbliższy 
wtorek do kina pójdą: 
6a: Maciej Bojdo, Mateusz Drózd, Julia Formas, 

 Oliwia Gurgul, Hubert Krawacki, Julia 
Maciejewska  
6b: Aleksandra Bodzak, Weronika Gaj, Tomasz 
Jarosik, Adam Kurczab, Jakub Kurczab, Dawid 
Szafrański, Kinga Świętoń 
6c: Katarzyna Błachut, Grzegorz Ciepiela, 
Karolina Filipek, Alicja Gniadek, Alicja 
Kamińska, Dawid Knapik, Damian Krawczyk, 
Patryk Krzywdziński, Michał Olesiński, Justyna 
Ostrowska, Patryk Popardowski 
6d: Jakub Gajda, Eryk Kosałka, Maciej Piech, 
Kamil Pieprzycki, Szymon Ziobro 
6e: Konrad Ciejak, Wiktoria Dudzic, Aleksandra 
Krawczyk, Natalia Marszałek 
6f: Agnieszka Mucha, Wojciech Sumara 
Uczniowie zdecydowali się na film 
„W ciemności. Star Trek”. Życzymy miłych wrażeń.  
 
Osiągnięcia mają również trzecioklasiści po 
zmaganiach z testem kompetencji. W większości 
standardów nauczania uczniowie uzyskali wyniki 
wyższe niż w województwie i w Polsce. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują kl. 3a 
w obszarze matematyki, kl. 3d w obszarze języka 
polskiego (pisanie) i kl. 3f w obszarze języka 
polskiego (czytanie) (kzk). 
 
WYJŚCIA, WYCIECZKI, WYJAZDY 
Na przełomie maja i czerwca klasy 0-VI 
uczestniczyły w następujących wyjściach 
i wycieczkach: 
- kl. IVd, IVe – zwiedzanie Parku Miniatur „Świat 
Marzeń” oraz Parku Średniowiecznego „Warownia”; 
- kl. Va, Ve – uczestnictwo w zajęciach 
warsztatowych w Muzeum Archeologicznym; 
-  kl. Ic – zwiedzanie siedziby Straży Pożarnej na os. 
Zgody; 
- kl. II - uczestnictwo w Pielgrzymce Dzieci 
I Komunijnych do Kalwarii Zebrzydowskiej 
i Wadowic; 
-  kl. Vb, Vd – udział w zajęciach interaktywnych 
dotyczących sfer Ziemi "4 Żywioły"; 
-  kl. Ob i IIIa – wyjście do klubu Kuźnia na koncert 
muzyczny pt „Pocztówka z Irlandii” zorganizowany 
przez artystów z Filharmonii Krakowskiej; 
- kl. Ic, Id i IIIc – wyjście do Filharmonii Krakowskiej 
na koncert „Pizzicato” zorganizowany z okazji Dnia 
Dziecka; 
- kl. I c – wyjście do Teatry Ludowego na spektakl 
„Arek buduje arkę” oraz zapoznanie z pracą aktora; 
- kl. Ic i Id – uczestnictwo w spektaklu „Przygody 
Arki Noego”; 
- kl. IIIb i IIId – wycieczka do XIX-wiecznego 
gospodarstwa; udział w warsztatach „Od ziarenka 
do bochenka” oraz „Skąd się bierze mleko i jego 
przetwory?”; 
- kl. IVb i IVc – wycieczka do Rabki; 
- kl. Ia, Ib, IIb i IIc – uczestnictwo w wyjeździe 
integracyjnym do Korzkwi (kz). 
 
CIEKAWOSTKI 
WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 
29 V Samorząd kończący kadencję przeprowadził 
wybory nowego przewodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego. Oto wyniki:  
przewodnicząca: Katarzyna Cholewa z kl. Vc, 
zastępcy :Patrycja Wawro kl. Vb, Julia Stępień kl. 
Vc i Kacper Zając kl. Va.  
Gratulujemy! (mf)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie serdecznie zapraszają 

Rodziców na akademię z okazji zakończenia roku szkolnego, która odbędzie się: 

 - 27.06 (czwartek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej dla Rodziców 

Uczniów klas IV - VI, 

 - 28.06 (piątek) o godz. 8.00 w sali gimnastycznej dla Rodziców Uczniów 

klas 0 - III. 

 

 

 


