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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). 

„JA WSZYSTKO CZUJĘ INACZEJ” -     
ŚWIATOWY MIESIĄC WIEDZY NA TEMAT 
AUTYZMU 
Cały miesiąc kwiecień został poświęcony 
w naszej szkole osobom z autyzmem. 
W ramach obchodów odbyło się kilka wyda-
rzeń. 5 kwietnia zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele zadbali o niebieski akcent – kolor 
ogólnoświatowej akcji „Zaświeć się na niebie-
sko dla autyzmu”. W naszej szkole zrobiło się 
w tym dniu naprawdę niebiesko. Każdy uczeń 
otrzymał niebieską ulotkę z informacjami doty-
czącymi autyzmu oraz podpowiedziami mają-
cymi ułatwić kontakt z niepełnosprawnymi 
kolegami i koleżankami. Chętni uczniowie mieli 
okazję dowiedzieć się więcej na temat tego 
zaburzenia. Młodsze dzieci z klas 0-3 uczestni-
czyły we wspólnym czytaniu książki pt. „Krzyś 
jest wyjątkowy”. Uczniom klas 4-6 zapropono-
wany został film „Temple Grandin”, przedsta-
wiający prawdziwą historię autystycznej kobie-
ty. Odbył się również specjalny seans tego 
filmu dla nauczycieli. Na drzwiach sal lekcyj-
nych pojawiły się cytaty, mające na celu uzmy-
słowienie odczuć i odmiennego sposobu odbio-
ru świata przez osoby z autyzmem. W pełnym 
zrozumieniu funkcjonowania zmysłów u tych 
osób pomogła interaktywna wystawa skonstru-
owana na podstawie „Cube Instalacji Senso-
rycznej” stworzonej przez Fundację Synapsis 
w ramach akcji „Autyzm wprowadza zmysły 
w błąd”. Każda klasa uczestniczyła w specjalnej 
lekcji wychowawczej, podczas której uczniowie 
mogli doświadczać, korzystając z wystawy. 
Była ona również dostępna dla rodziców pod-
czas dni otwartych. Oczekując na dzieci po 
lekcjach rodzice również mogli poszerzyć swoją 
wiedzę, zapoznając się ze specjalnie przygoto-
wanymi na tę okazję tablicami informacyjnymi 
w szatni. Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu 
zakończy 29 kwietnia coroczna akcja „Ciasto”. 
Tym razem zebrane fundusze zostaną przeka-
zane na rzecz dzieci z autyzmem.  
Wierzymy, że dzięki tym działaniom, „in-
ność” została oswojona (jp). 

 
ZBIÓRKI I AKCJE - podsumowanie. 
W dniach od 11-20 III zorganizowano kolejną 
zbiórkę makulatury. Zebrano 2120 kg, najwięcej 
przyniosła kl. 5c (218kg), kl. 1d (200kg), kl. 6c 
(147kg), a wśród uczniów wyróżnili się Domini-
ka Jonak z kl. 1d – 81kg, Katarzyna Cholewa 

z kl.5c – 76kg oraz Grzegorz Ludwin z kl.3a – 
70kg. Dziękujemy (dk). 
 
ZBIÓRKI I AKCJE - kontynuacja. 
Do 26 IV trwa zbiórka makulatury prowadzona 
przez zespół wychowawców klas IV-VI naszej 
szkoły. Dochód ze zbiórki zostanie przezna-
czony na potrzeby klas. 
Do końca roku szkolnego trwają zbiórki: zakrę-
tek, puszek aluminiowych oraz zużytych 
tonerów i kartridży (dk).  
 
PLANOWANE ZBIÓRKI I AKCJE 
26 IV z okazji Międzynarodowego Dnia 
Książki dla Dzieci planujemy działania zachę-
cające uczniów do przyniesienia swojej ulubio-
nej książki, powiedzenia o niej kilku słów oraz 
wykonanie "fiszki" w kształcie zakładki. Szcze-
gółowe informacje zostaną podane uczniom do 
dzienniczków. 
29 IV odbędzie się akcja ciasto. Chętne osoby, 
które chcą podzielić się swoimi wypiekami 
prosimy o deklarację do wychowawców klas do 
czwartku 25 kwietnia. Tradycyjnie prosimy 
o dołączenie przepisu, by później móc stworzyć 
szkolna książkę wypieków. W dniu akcji 
uczniowie będą mogli zakupić kawałek ciasta 
za symboliczną złotówkę. Zebrane fundusze 
zostaną przekazane na rzecz dzieci autystycznych. 
W dniach 13-17 V rusza kolejna zbiórka maku-
latury organizowana tym razem przez opieku-
nów pracowni plastyczno - muzycznej (dk).  
 
KRONIKA WYDARZEŃ 
27 III klasa Ib wraz ze starszymi kolegami 
z klasy IVb zaprezentowały przedstawienie pt. 
„Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. Przed-
stawienie urzekło barwnymi strojami krakow-
skimi, w które były ubrane pierwszaki, prostą 
dekoracją oraz rytmicznymi i skocznymi piosen-
kami świątecznymi i ludowymi.  
27 III odbył się uroczysty apel z okazji Świąt 
Wielkanocnych. Uczniowie klas  VIa, VIc i VI d 
przedstawili  fragmenty Męki Pańskiej na pod-
stawie Ewangelii św. Jana. Radosną wiado-
mość o Zmartwychwstaniu Pana przekazały 
zebranym w wieczerniku Apostołom zaskoczo-
ne kobiety. Chór szkolny ubogacił występ 
pięknymi śpiewem pieśni wielkopostnych oraz 
radosnym Alleluja. Po przedstawieniu ucznio-
wie złożyli życzenia Dyrekcji i Nauczycielom. 
9 IV w naszej szkole odbyła się akcja informa-
cyjno-profilaktyczna „Ciszej - nie hałasuj”. 
W tym dniu zamiast dzwonków w czasie przerw 
z głośników płynęła muzyka. Natomiast 
uczniowie mieli na ustach zabawne maski- 
„buźki” i „dzióbki” (kz). 
11 IV przedstawienie kółka teatralnego 
„Mucha przed sądem”. Trochę nerwów, 

odrobina tremy, szczypta emocji, a przede 
wszystkim mnóstwo zabawy. Z tymi emocjami 
spotkamy się otwierając drzwi kółka teatralne-
go. Podczas zajęć scenicznych rodzą się po-
mysły. Jednym z nich było zaproszenie do 
„zabawy w teatr” młodszych kolegów. Począt-
kujący aktorzy, w czwartkowe przedpołudnie 
mieli ogromną przyjemność gościć drugo- 
i trzecioklasistów na przedstawieniu pod tytu-
łem „Mucha przed sądem”. 

11 IV w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 5 na osiedlu Słonecznym 
w Krakowie odbyła się uroczysta gala koń-
cząca krakowski projekt edukacyjny, grę 
miejską Słoneczna InteGRAcja. Z dumą 
informujemy, że wśród nagrodzonych znalazły 
się zespoły reprezentujące nasza szkołę. Oto 
lista zwycięzców: I m-ce w kategorii szóstaki: 
Zespół 138 w składzie: Oliwia Gurgul, Patrycja 
Maliszkiewicz, Agnieszka Gawlik, Adrian Wa-
rzecha z kl. 6a. Wyróżnienie w kategorii 
szóstaki: Zespół 128 w składzie: Oliwia Ku-
piec, Arkadiusz Dec, Mateusz Kubiak, Natalia 
Vogelsinger, Natalia Marszałek z kl. 6e, Zespół 
140 w składzie: Monika Błachut, Julia Formas, 
Julia Maciejewska, Wiktoria Szklarska z kl. 6a, 
Zespół 126 w składzie: Maciej Piech, Eryk 
Kosałka, Kamil Pieprzycki, Joachim Potępski 
z kl. 6d.  
12 IV 190 uczniów naszej szkoły wzięło udział 
w lekcji astronomii przeprowadzonej 
w mobilnym planetarium Jupiter. Projekcja 
odbywała się w specjalnej kopule w kształcie 
kuli, która dawała wrażenie przestrzeni ko-
smicznej. W czasie pokazów lektor tłumaczył 
zagadnienia związane z ruchem planet, po-
wstaniem wszechświata, galaktyk, Układu 
Słonecznego. Pokazy zakończył film 
o dinozaurach wyświetlany w technologii 3D (kzk). 
18 IV w ramach akcji "Cała Polska czyta 
dzieciom" kl. 5d odwiedziła swoich młodszych 
kolegów z kl. 1d i przeczytała im bajkę 
"Wszystko przez Myszkę".  
Od połowy kwietnia wychowawcy świetlicy 
K. Bizoń i I. Małecka zapraszają na zajęcia 
„Mały cyrkowiec”, które odbywają się 
w poniedziałki od 14.30 do 15.30 oraz we wtorki 
od 10.30 do 11.30. Wychowawcy świetlicy 
zapraszają również na zajęcia tkackie. 



 

 
Redakcja: Dominika Kot, Katarzyna Ząbkowska-Kruczek, Renata Dziedzic, Małgorzata Kępa, Joanna Pater, Katarzyna Zając, Maria Flaszczyńska 
Zespół redakcyjny nie odpowiada za zmiany harmonogramów przeprowadzanych akcji oraz konkursów. 

21 i 22 V odbędzie się WIOSENNY KIERMASZ 
prac uczniów Warsztatu Rękodzieła Artystycz-
nego. Zapraszamy! 
22 i 23 V odbędzie się loteria fantowa „SER-
CE ZA SERCE”. Pozyskany dochód przezna-
czony zostanie na pomoc chorym dzieciom 
z naszej szkoły (kz). 
 
KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE (MARZEC/ 
KWIECIEŃ) 
- 11 III konkurs plastyczny „Kartka wielka-
nocna” dla klas I-III. Do jury wpłynęło 77 prac. 
1. miejsce - Michalina Toboła kl.1d, 2. miejsce 
– Dominika Jonak, kl.1d, 3. miejsce – Kamil 
Kozioł, kl.2f. 
- 15III szkolny „Konkurs wiedzy o Irlandii”. 
Uczestniczyło w nim 62 uczniów klas IV - VI. 
1. miejsce - Alicja Gniadek kl. 6c i Szymon 
Ziobro kl. 6d, 2.miejsce - Karolina Oryszczak 
kl.5c, 3.miejsce - Maciej Piech kl.6d. 
- 19 III drugi etap konkursu wiedzy o Krako-
wie "KRAKUSEK" dla klas III, który odbył się 
na Wawelu: 3. miejsce – Sebastian Cisowski 
kl.3c, wyróżnienie - Eryk Krzeczek kl.3c. 
- 21 III szkolny etap konkursu ortograficzne-
go „Ortofanek” dla klas III. W kolejnym etapie 
konkursu 25 kwietnia będą nas reprezentowali: 
Mateusz Warzecha kl.3b -1.miejsce w etapie 
szkolnym oraz Kacper Lipski kl.3a - 2.miejsce. 
- 23 III Międzynarodowy Konkurs Informa-
tyczny „Małopolski Baltie 2013”. Konkurs 
odbył się w auli AGH. Naszą szkołę 
w zmaganiach wojewódzkich reprezentowali: 
Grzegorz Ciepiela 6c, Grzegorz Korzeniak 6c, 
Patryk Popardowski 6c. 
- 5 IV odbył się Konkurs Wiedzy o Janie 
Pawle II "Olimpus". Brało w nim udział 
13 uczniów z klas IV-VI. Oczekujemy na wyniki. 
- 8-12 IV szkolny etap Ogólnopolskiego Kon-
kursu Informatycznego Tik? – Tak!. Brało 
w nim udział 800 szkół – 23477 uczniów z całej 
Polski. Naszą szkołę reprezentowało 
14 uczniów. Najlepsze wyniki osiągnęli: Michał 
Olesiński kl. 6c, Robert Poznański kl. 6e, Arka-
diusz Dec kl. 6e, Mateusz Kubiak kl. 6e, Jakub 
Stasiak kl. 6f.  
- IV szkolny etap olimpiady matematycznej 
„KYTAMETAM”. 1.miejsce - Kacper Lipski 
kl.3a, 2.miejsce - Mateusz Korfel kl.3a, 
3.miejsce - Aneta Dyrdał kl.3f. Uczniowie we-
zmą udział w II etapie, który odbędzie się 
26 kwietnia.  
- 15 IV konkurs „Razem w naszej szkole” dla 
klas IV. Reprezentanci klas odpowiadali na 
pytania o tematyce związanej z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności. Zwyciężyła klasa 4a 
w składzie: Karolina Piech, Karol Krzeczek, 
Łukasz Swatek. 
- 17 IV ogólnopolski konkurs z języka an-
gielskiego dla klas IV-VI „Edi Panda". Ocze-
kujemy na wyniki. 
- 18 IV konkurs matematyczny „Matematyka 
Innego Wymiaru”. Aż 69 uczniów z klas II–VI 
przez 60 minut zmagało się z bardzo trudnymi 
zadaniami. Wyniki zostaną ogłoszone za około 
10 tygodni.  
- Konkurs „Krakowska Matematyka 
2012/2013” – „Matematyka i inne nauki 
w Krakowie”. Tytuł laureata konkursu uzyskała 
Karolina Filipek kl.6c. Uroczyste podsumowanie 
konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 

24 kwietnia 2013 roku w Katolickiej Szkole 
Podstawowej im. św. Jadwigi w Krakowie.  
- Ogólnopolska Olimpiada „Olimpus” 
z języka angielskiego dla klas IV-VI. 
W konkursie wzięło udział 66 uczniów z naszej 
szkoły, którzy pisali test leksykalno - grama-
tyczny na trzech poziomach zaawansowania. 
Spośród nich 1. miejsca zajęli na poszczegól-
nych poziomach: Karol Krzeczek kl.4a – 
6.miejsce w kraju-dyplom laureata, Weronika 
Czelińska kl.5c – 5.miejsce w kraju -dyplom 
laureata, Katarzyna Błachut kl.6c i Szymon 
Ziobro kl.6d – 7.miejsce w kraju-dyplom laureata. 
- Krakowski Konkurs Ekologiczny. Weronika 
Czelińska z klasy 5c, uzyskując stosowną ilość 
punktów, zakwalifikowała się do finału konkur-
su, który odbędzie się 27 kwietnia (jp). 
Wszystkim uczestnikom konkursów ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 
 
ZAWODY SPORTOWE 
20 III odbyły się w naszej szkole zawody siatkówki 
w ramach rywalizacji ze Szkołą Podstawową nr 89 
o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
Mistrzejowice Północ. Zarówno chłopcy, jak 
i dziewczęta naszej Szkoły odnieśli zwycięstwa. 
Dziewczęta grały w składzie Natalia Marszałek 6e, 
Natalia Vogelsinger 6e, Mirga Anna 6b, Dziedzic 
Anna 6b, Rundsztuk Julia 6f i Błachut Monika 6a. 
Natomiast Chłopcy w składzie: Krawczyk Damian 
6c, Popardowski Patryk 6c, Ciepiela Grzegorz 6c, 
Urbaniak Jakub 5d, Szuba Hubert 5b, Kubiak 
Mateusz 6e. 
10 IV w ramach rywalizacji ze Szkołą Podstawową 
89 o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
Mistrzejowice Północ rozegrany został Turniej 
Piłkarzyków. Nasza Szkoła w składzie: Jakub 
Urbaniak 5d, Bartosz Pawelec 5d, Karol Duszyk 
6f, Marcin Brzegowy 6d, Hubert Szuba 5b i Jakub 
Lisowski 6d. Odniosła zwycięstwo wygrywając 
wszystkie spotkania (mf). GRATULUJEMY! 
 
ZAPOWIEDZI KONKURSÓW - KONKURSY 
DLA KLAS IV-VI /KWIECIEŃ/MAJ/ 
- Konkurs Matematyczny OLIMPIADA WIEDZY 

ARCHIMEDES.PLUS MATEMATYKA.PLUS.(10V) 
- Konkurs na najciekawsze życzenia dla Ziemi 
dla klas IV – VI (do 26 IV) 
- Międzyszkolny Turniej Szachowy (V) 
- Turniej piłki nożnej klas IV – VI (V) 

- OGÓLNOSZKOLNE DYKTANDO, zmagania 
o tytuł Mistrza Ortografii (14V) (mk). 
 
WYJŚCIA, WYCIECZKI, WYJAZDY 
W kwietniu klasy 0-VI uczestniczyły 
w następujących wyjściach i wycieczkach: 
- kl. 6a, 6d i 6e - udział w Dniu Otwartym orga-
nizowanym dla uczniów klas VI przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5; 
- kl. 6a, 6b, 6d i 6e - udział w gali kończącej grę 
miejską „Słoneczna InteGRAcja”, podczas 
której zostały wręczone nagrody; 
- kl. 6a, 6b, 6c i 6e – udział w Koncercie Orkiestry 

 Wojskowej na rzecz fundacji „MATIO”; 
- kl. 6b, 6c, 6d i 6f – uczestniczenie w spektaklu 
 „Muzeum figur woskowych”; 
- kl. 5a i 5e – wizyta i zajęcia edukacyjne 
w „Muzeum chleba”, zwiedzanie zabytkowej 
 kopalni srebra w Tarnowskich Górach; 
- kl. 0a, 0b i 1a – udział w zajęciach „Oblicza 
mistrza” - przybliżenie postaci znakomitego 
kompozytora Witolda Lutosławskiego; 
- kl. 6a, 6b, 6c, 6e i 6f – wyjście do Teatru 
Ludowego na spektakl pt. „ Błysk rekina”; 
- kl. 5b - wizyta w muzeum i udział w lekcji 
muzealnej „Renesans na Wawelu”; 
- klasy 4d, 5a, 5b, 5c i 6e – występ podczas 
„Krakowskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej” 
w MDK „Dom Harcerza”(kz). 
Wycieczka do Warszawy 
Uczniowie szóstych klas odwiedzili w kwietniu 
Warszawę. Wyjazd zorganizowano w dwóch 
turach: 11.04 – 12.04 oraz 18.04 –19.04. Głów-
nymi punktami programu były wizyty w Centrum 
Nauki Kopernik oraz Muzeum Powstania War-
szawskiego. Godziny spędzone w tych miej-
scach minęły błyskawicznie.  
Fantastyczna zabawa połączona z nauką 
wypełniła czwartkowe wizyty w Centrum. Ponad 
450 eksponatów w sześciu tematycznych 
galeriach oraz Teatr Robotyczny, Park Odkryw-
ców i planetarium. Zaawansowane technologie 
i multimedia, ale też proste rozwiązania, często 
oparte ma wynalazkach sprzed wielu lat za-
chwyciły uczniów. Nauka i sztuka razem. 
Wszystko można było testować samodzielnie. 
Każdy szukał odpowiedzi na pytanie: Jakie są 
możliwości ludzkiego organizmu? Czy można 
wpływać na otaczający nas świat? Uczniowie 
sprawdzali, doświadczali, tworzyli, burzyli, odkry-
wali, ale przede wszystkim świetnie się bawili.  
Kolejny dzień przyniósł wizytę w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Atmosfera tego 
niezwykłego miejsca na długo pozostanie 
w pamięci szóstoklasistów. Uczniowie, podąża-
jąc za przewodnikiem, poznawali Powstanie 
dzień po dniu. W zapamiętaniu wiadomości 
pomogły im kartki z kalendarza z roku 1944, 
które odnaleźć można było podczas zwiedzania 
ekspozycji. Najpilniejsi skompletowali ponad 
60 kartek z kalendarza, opisujących dzień po 
dniu historię Powstania Warszawskiego. Ka-
lendarium rozpoczyna się 27 lipca 1944, 
a kończy 5 października 1944, w dniu wyjścia 
z Warszawy ostatnich pułków żołnierzy Armii 
Krajowej.  
W trakcie wyjazdu uczniowie zwiedzili Warsza-
wę. Część z okien autobusu, część, szczegól-
nie Stare Miasto, spacerując. Wszystko co 
dobre szybko się kończy. Grupy wróciły do 
Krakowa wieczorem. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni. Wyjazd zaliczamy do udanych (kzk).  
 
CIEKAWOSTKI 
Media o nas:  
29.03.2013 w tygodniku Głos Nowej Huty ukazał się 
artykuł uczennicy Zuzanny Kowalskiej z klasy VI e 
„Takie lekcje to ja lubię” Tekst jest sprawozdaniem 
z przygotowań do gry miejskiej „Słoneczna Inte-
GRAcja”. 
15.04.2013 gazeta Lodołamacz ogłosiła, że uczen-
nica klasy VIa Oliwia Gurgul zdobyła wyróżnienie 
w konkursie na fotoreportaż z gry miejskiej „Sło-
neczna InteGRAcja”. GRATULUJEMY! (kzk) 


