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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). 

DO EGZAMINU ZOSTAŁO JUŻ TYLKO 15 DNI! 
Wszyscy szóstoklasiści z niecierpliwością obser-
wują upływ czasu. Data 4 kwietnia zbliża się 
nieuchronnie. Mamy nadzieję, że wszyscy 
uczniowie będą zadowoleni z wyników swej pracy.  
Zachęcamy do odwiedzenia strony 
http://www.oke.krakow.pl/inf/. Można tam 
znaleźć cenne wskazówki, archiwalne testy, 
przykładowe prace. TRZYMAMY KCIUKI!!! (kzk) 
 
Rekrutacja do gimnazjum ruszyła pełną parą. 
Od 4 III do 26 IV należy dokonać wyboru. Czy 
będzie to wybór trafny? Tego nie możemy niestety 
przewidzieć. Gimnazja wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom dzieci i rodziców, organizując dni 
otwarte, W trakcie których można poznać ofertę 
szkoły, spotkać się z dyrekcją, nauczycielami 
i uczniami. Często przedstawiciele szkół odwiedzają 
nasza szkołę i w trakcie spotkań z uczniami zachę-
cają do odwiedzenia placówki. Byli już u nas przed-
stawiciele: Gimnazjum nr 49, 37, 39, 42, 48 (kzk). 

 
 
ZBIÓRKI I AKCJE - podsumowanie. 
W dniach od 4-8 II zorganizowano kolejną zbiórkę 
makulatury. Zebrano 3424,5 kg, najwięcej przy-
niosła klasa 3f (322kg), klasa 1d (227kg), klasa 6d 
(225kg), a wśród uczniów wyróżnili się Michał 
Olesiński z kl. 6c – 175kg, Emilia Worożko z kl.1d 
– 170kg oraz Zuzanna Dróżdż z kl.3f – 160kg.  
Zbiórka zakrętek. W pierwszym miesiącu zbiórki 
zebraliśmy 190 kg plastikowych zakrętek. Uzyska-
ną w skupie kwotę 114 zł przekazano na zakup 
pomocy dydaktycznych do reedukacji i rewalidacji.  
Zbiórka puszek aluminiowych. Do tej pory 
zebraliśmy 40 kg puszek aluminiowych. 
Zbiórka zużytych tonerów i kartridży. Do tej pory 
zebraliśmy 97 tonerów i 130 kartridży. Szczególnym 
zaangażowaniem wykazały się kl. 1a, 4b, 4b, 5a, 6c. 
Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie 
w zbiórki i prosimy o dalszą aktywność. 
 
Na początku marca na terenie naszej szkoły prze-
prowadzono akcję - "Marzycielska poczta"- napisz 
list do chorego dziecka. Nasi uczniowie napisali ponad 
500 listów do dzieci, tym samym pokazały swoją 
ogromną empatię i wrażliwość a chorym dzieciom 
dodały sił do walki z chorobą. Dziękujemy (dk). 
 
ZBIÓRKI I AKCJE - kontynuacja. 
Do 20 III trwa zbiórka makulatury prowadzona przez  

zespół matematyków naszej szkoły. Dochód ze 
zbiórki zostanie przeznaczony na doposażenie 
pracowni matematycznych i nagrody dla uczestni-
ków konkursów matematycznych. 
Do końca roku szkolnego trwają zbiórki: zakrę-
tek, puszek aluminiowych oraz zużytych 
tonerów i kartridży (dk).  
 
PLANOWANE ZBIÓRKI I AKCJE 
W kwietniu odbędzie się akcja ciasto. Już 
teraz zapraszamy rodziców, uczniów i nauczy-
cieli do podjęcia inicjatywy. Tradycyjnie prosimy 
o dołączenie przepisu, by później móc stworzyć 
szkolna książkę wypieków. Zebrane pieniądze 
przeznaczymy na potrzeby chorych dzieci. 
W dniach 15-19 IV rusza kolejna zbiórka ma-
kulatury organizowana tym razem przez ze-
spół wychowawców klas IV-VI (dk).  
 
KRONIKA WYDARZEŃ 
11-15 II mieliśmy przyjemność gościć w naszej 
szkole dwóch gości-trenerów, którzy prowadzili 
warsztaty edukacyjne w języku angielskim, 
opowiadali o tradycjach, kulturze i geografii 
własnych państw: Jenna MacIntyre o Kanadzie, 
Mohammad Yasser o Egipcie. Dzięki projektowi 
„Enjoy my origin” uczniowie klas I-VI mogli 
poszerzyć swoją wiedzę na temat Kanady lub 
Egiptu, zweryfikować niektóre stereotypowe opinie 
na temat Kanadyjczyków, Egipcjan i ich krajów.  
14 II Walentynki - Samorząd Uczniowski zaprosił 
wszystkich do wspólnej zabawy. Przedstawiciele 
św. Walentego odwiedzili klasy 4-6 rozdając „serca 
z niespodzianką”. Ci, którzy mieli szczęście 
w losowaniu, wygrywali słodkie „małe co nieco”. 
Walentynkowa dobroczynność trafiła również do 
naszej szkolnej maskotki strusia nandu z Krakow-
skiego Ogrodu Zoologicznego, który to otrzymał 
dochód ze sprzedaży walentynkowych pierników. 
W tym dniu klasy i korytarze szkolne pełne były 
amorów, aniołków, kupidynów. Największą pomy-
słowością i poczuciem humoru w kreacji stroju wyka-
zali się: Ada Topór z kl. Vb i Wiktor Kluba z kl. VIc. 
15 II 25 chętnych uczniów naszej szkoły wraz 
z nauczycielami WF uczestniczyło w wyjeździe 
na narty do Podstolic.  
22 II uczniowie uczestniczyli w pokazie sztuki 
cyrkowej teatru ARTCIRCUS 
26 II „Z warzywami przez świat” - zajęcia otwarte 
z przyrody dla chętnych uczniów klas IV–VI. 
W trakcie zajęć uczniowie pracowali z mapą, ukła-
dali puzzle, odnajdywali ukryte w sali lekcyjnej 
wskazówki do wykonywanych zadań. Ostatnia 
część zajęć dostarczyła sporo radości, gdyż można 
było kosztować przygotowanych wcześniej warzyw. 
1 III szóstoklasiści wzięli udział w zajęciach 
organizowanych przez Gimnazjum nr 37 pod 
hasłem „Ogrody wiedzy”. Uczniowie poznali 
nową szkołę. Odwiedzili pracownie przedmio-

towe, gdzie czekały na nich interesujące poka-
zy, doświadczenia, zabawy, warsztaty.  
8 III Dzień Kobiet, klasy IV-VI zaprezentowały 
oryginalne i zabawne fryzury. Za największe 
zaangażowanie i pomysłowość Samorząd 
Uczniowski nagrodził klasę 5c. 
11-13 III uczniowie naszej szkoły wraz 
z nauczycielami uczestniczyli w spotkaniach 
rekolekcyjnych organizowanych przez parafię 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie. 
Mamy nadzieję, że dni te pomogą wszystkim, 
dużym i małym, przygotować się do świąt 
Wielkiej Nocy. Na długo pozostaną w naszej 
pamięci nietuzinkowe nauki księdza Andrzeja 
Gołębiowskiego. Charyzma, mądrość i ser-
deczność księdza Gołębiowskiego poruszyły 
nawet te najbardziej zbuntowane serca. 
8 i 15 III konkurs „W krainie zwierząt” zorga-
nizowany przez uczennice działające w Samo-
rządzie Uczniowskim, pod opieką p. Agnieszki 
Skotnickiej i p. Joanny Jurek w oddziałach 
zerowych Przedszkola Samorządowego „Pod 
Lipami” oraz w Przedszkolu nr 144.  
14 III uczniowie klas III zmierzyli się 
z Ogólnopolskim Sprawdzianem Kompeten-
cji Trzecioklasisty Wydawnictwa Operon 

 
15 III Irish Day (Dzień Irlandzki). W tym dniu 
wszyscy uczniowie klas IV-VI ubrani byli 
w stroje w kolorze zielonym, który jest cha-
rakterystycznym kolorem Irlandii zwanej „Szma-
ragdowa Wyspą”. Atrakcje, jakie czekały 
uczniów w tym dniu to: Szkolny Konkurs Wie-
dzy o Irlandii, pokaz tańca irlandzkiego w wy-
konaniu zespołu tańca irlandzkiego Eriu, 
zielony deser podczas obiadu. W nastrój 
„szmaragdowej wyspy” pełnej legend, muzyki, 
poezji i tańca wprowadziła nas szkolna dekora-
cja w kolorach irlandzkiej flagi, przedstawiająca 
postać św. Patryka, irlandzkie symbole, zwycza-
je, zabytki i krajobrazy, legendy (skrzata Lepre-
chauna) oraz sławne postacie  pochodzące z Irlandii. 
20 III odbyło się spotkanie z rodzicami czwartoklasi-
stów nt. „Dziecko dyslektyczne w szkole”. Spotka-
nie przygotowała p. Aleksandra Nogaś, nauczyciel 
współpracujący z Polskim Towarzystwem Dysleksji 
oraz nauczyciele pracujący z dziećmi dyslektycznymi.  
Pierwszy Dzień Wiosny. Uczniowie tak bardzo 
pragną ciepłych dni, że postanowili świętować 
z okazji równonocy 20 i 21 III. Samorząd Uczniow-
ski zorganizował konkurs dla uczniów 0–VI. Klasy 
przebierają  się zgodnie  z  wylosowaną  tematyką 

Serdecznie zapraszamy Rodziców szósto-
klasistów na spotkanie, w trakcie którego 
omówione zostaną zasady rekrutacji do gim-
nazjum oraz  przebieg kwietniowego spraw-
dzianu. Czekamy na Państwa w sali 38.  
Rodziców z klasy  
6 A,B,C zapraszamy na godzinę 17.30, 
6 D,E,F na godzinę18.15 

http://www.oke.krakow.pl/inf/
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(zabawne zwierzaki). W sposób szczególny 
świętować będą szóstoklasiści. Klasy przeszły 
eliminacje i już 21 marca o godzinie 10.00 rozpo-
czynają przygodę pod tytułem „Słoneczna Inte-
Gracja” - gra miejska. Integracja gwarantowana. 
A co ze słońcem? Trzymajcie kciuki! 

 
7 IV z okazji Światowego Dnia Zdrowia, planu-
jemy w naszej szkole działania edukacyjne po-
święcone nadmiernej emisji hałasu i higienie 
słuchu. Zachęcamy do włączenia się w akcję. 
Szczegółowe informacje zostaną podane na 
stronie internetowej szkoły. 

 
Z okazji Dnia Ziemi nauczyciele przyrody 
proponują chętnym uczniom klas 0–6 wzięcie 
udziału w pokazie i lekcji astronomii. Zajęcia 
przeprowadzone będą w kwietniu, w rozsta-
wionym w naszej szkole mobilnym planetarium 
Jupiter. Koszt lekcji wynosi 10 zł. Dodatkowych 
informacji udzielają nauczyciele przyrody. 
 
KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE (LUTY/MARZEC) 

- 1 II szkolny konkurs na zilustrowanie wybranej 
kolędy dla klas 0-VI. Wśród kl. 0-III I m-ce zdobyła 
Wiktoria Zbylut i Aleksandra Nogieć z kl. Ia, wśród 
kl. IV-VI I m-ce zajęła praca Katarzyny Bryk z kl. Vc. 
- 6 II szkolny etap konkursu wiedzy o Krakowie 
"KRAKUSEK" dla klas III. Do dalszego etapu 
zakwalifikowali się: Kamila Karpała (kl.3a), Grze-
gorz Jasiński (kl.3b), Eryk Krzeczek i Sebastian 
Cisowski (kl.3c), Zuzanna Szyfko (kl.3d), Aneta 
Dyrdał (kl.3f). Etap drugi odbędzie się 19 III na 
Zamku Królewskim na Wawelu. 
- 6 II konkurs „TAJEMNICE PRZYRODY” dla 
uczniów klas czwartych. Do pierwszego etapu 
zgłosiło się 26 uczniów, do etapu drugiego zakwa-
lifikowało się 17 uczestników. Finalistami konkursu 
zostali: Julia Pazdur kl. 4b, Julia Mysior kl. 4d oraz 
Maciej Ziobrowski kl. 4d. 
- 7 II Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „KAK-
TUS 2013” dla klas III – etap II. Naszą szkołę 
reprezentował Mateusz Warzecha (kl.3b). Uzyskał 
3 miejsce i zakwalifikował się do finału konkursu 
(27II), w którym ostatecznie zajął 11 miejsce. 
- 7 II Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny 
„ZIMĄ MALOWANE”. organizowany przez Dom 
Kultury „Podgórze”. Nadesłano łącznie 1 543 
fotografii, w tym w kategorii wiekowej szkół pod-
stawowych klas IV -VI - 458. Ola Krawczyk z kl. 6e 
zdobyła wyróżnienie na etapie międzyszkolnym. 
- 14 II szkolny KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 
dla klas I-VI. W kl. I–III do konkursu przystąpiło 
43 uczniów. Kl. I: 1 m-ce Katarzyna Ludwa, kl.1d, 
kl. II–III -1 m-ce Mateusz Warzecha, kl.3b i Alicja 
Bazan, kl.3d.  Z  kl.  IV–VI do konkursu  przystąpiło 
 17 uczniów,1 m-ce Julia Stępień kl. 5c. 

- 15 II ogólnopolski konkurs plastyczny „KUL-
TURY ŚWIATA - ETIOPIA ”. Uczniowie klas 4-6 
przygotowali piękne prace głównie w technice 
kolażu. Do poziomu ogólnopolskiego zakwalifiko-
wano 30 prac. Na wyniki oczekujemy w maju.  
- 18 II VII FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZ-
NEJ w Domu Kultury „Podgórze”. Naszą szkołę 
reprezentowały 3 uczennice: Ala Kamińska z kl. 6c 
zaśpiewała piosenkę Amy MacDonald „Slow it 
down”, Kasia Błachut z kl. 6c zmierzyła się z utworem 
Celine Dion „My heart will go on”, Gabrysia Bylica 
z kl. 4d wykonała przebój Rihanny „Diamonds”. 
- 22 II w naszej szkole odbył się etap międzyszkolny 
konkursu matematycznego „KRAKOWSKA 
MATEMATYKA”. Gościliśmy 50 uczestników kl. IV–
VI wraz z opiekunami. Naszą szkołę reprezentowa-
li: Karolina Filipek z kl. 6c i Szymon Ziobro z kl. 6d.  
- 25 II szkolny KONKURS MITOLOGICZNY ''KLIO”. 
1 m-ce Karolina Oryszczak kl.5c, 2 m-ce Weronika 
Czelińska kl.5c, 3 m-ce Julia Stępień kl.5c i Łu-
kasz Budziak kl.5a. 
- 27 II KRAKOWSKI KONKURS EKOLOGICZNY. 
Wzięło w nim udział 15 uczniów z klas IV-VI. Prace 
uczniów, którzy uzyskali powyżej 60% punktów 
zostały przekazane do zewnętrznej komisji kon-
kursowej, Błachut Katarzyna kl. 6c, Dubiel Dawid 
kl. 6c, Czelińska Weronika kl. 5c, Bryk Katarzyna 
kl. 5c, Pieprzycki Kamil kl. 6d, Piech Maciej kl.6d, 
Gurgul Oliwia kl. 6a, Stępień Julia kl.5c. 
- 27 II konkurs recytatorski „POEZJA JANA 
TWARDOWSKIEGO” organizowany przez MDK 
„Dom Harcerza”. I m-ce w kategorii szkół podsta-
wowych zdobyła Julia Stępień z kl.5c. 
- 1 III konkurs recytatorski dla klas 0 „HU HU 
HA, NASZA ZIMA NIE JEST ZŁA”. W kategorii 
5–latki I m-ce zajęły Kinga Szafrańska i Tola Raźny 
kl. 0a, II m-ce Maellenn Lollier i Szymon Adamski 
kl. 0a, III m-ce Julia Błach kl. 0b. W kategorii  6–latki 
I m-ce Magdalena Szewczyk kl. 0a, II m-ce Emilia 
Wolak i Nikola Zych kl. 0b, III m-ce Aleksandra 
Brożyna kl. 0a, Sebastian Traczykiewicz kl. 0b. 
- 15 III szkolny KONKURS WIEDZY O IRLANDII 
dla uczniów kl. IV-VI zorganizowany przez na-
uczycieli języka angielskiego w ramach Dnia 
Irlandzkiego. W konkursie wzięło udział 62 
uczniów ubranych w stroje w kolorze zielonym. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone wkrótce. 
- 15 III KRAKOWSKI KONKURS RECYTATORSKI 
„Poezja Józefa Ratajczaka oraz Joanny Kulmowej” 
organizowany przez SP nr 91. Spośród 3 przed-
stawicieli naszej szkoły: II m-ce zajęła Julia Stępień 
z kl.5c oraz wyróżnienie zdobył Wiktor Kluba z kl.6c. 
- Wśród wszystkich laureatów konkursu OLIM-
PIADA WIEDZY MATEMATYKA-OXFORD.PLUS, 
którzy zdobyli 100 punktów, zostały rozlosowane 
dodatkowe nagrody. Szczęście uśmiechnęło się do 
Michała Olesińskiego z kl. 6c, który wylosował wielo-
tomową Encyklopedię Wielka Historia Świata (jp).  
 
ZAWODY SPORTOWE 
18 II chłopcy a 25 II dziewczęta brały udział 
w Mistrzostwach Krakowa w drużynowym bad-
mintonie, 3 m-ce zajęli Hubert Marszałek z kl. 5e 
i Hubert Szuba z kl. 5b, 2 m-ce Wiktoria Dudzic 
i Natalia Marszałek z kl. 6e (awansując do szcze-
bla wojewódzkiego). 
18 II tenis stołowy konkurs indywidualny 4 m-
ce zajął Michał Olesiński z kl. 6c. 
2 III odbył się szkolny turniej trójek siatkarskich, 
w którym udział wzięło 6 zespołów, zwycięstwo 

odniósł zespół w składzie Wiktoria Dudzic 6e, 
Damian Krawczyk 6c i Grzegorz Ciepiela 6c, 
w rezerwie Patryk Popardowski 6c (mf).  
Wszystkim uczestnikom i laureatom kon-
kursów serdecznie gratulujemy!  
 
ZAPOWIEDZI KONKURSÓW. 
KONKURSY DLA KLAS 0-III /MARZEC/KWIECIEŃ/ 

- „Czyste powietrze wokół nas” – konkurs pla-
styczny dla uczniów klas 0 (IV) 
- MAT-FANEK konkurs matematyczny dla 
uczniów klas II (III/IV) 
- ORTOFANEK 2013 konkurs ortograficzny dla 
uczniów klas III (21 III)  
- KYTAMETAM 2013 – olimpiada matematycz-
na dla uczniów klas III (III/IV)  
- „Bezpiecznie i zdrowo” -konkurs wiedzy dla klas III 
dotyczący znajomości zasad bezpieczeństwa (IV) 
- „By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą” 
– konkurs plastyczny na najlepszy projekt zakładki 
do książki kierowany do uczniów klas II-III 
KONKURSY DLA KLAS IV-VI /MARZEC/KWIECIEŃ/ 

- Małopolski Konkurs Historyczny "Wielcy Polacy - 
wybitni dowódcy" etap wojewódzki, 25 III o tytuł 
laureata będą walczyli: Karolina Filipek z kl.6c oraz 
Jakub Musiał z kl. 6f. 
- „Razem w naszej szkole” – konkurs wiedzy dla 
uczniów klas IV o tematyce związanej z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności (15 IV) 
- Edi PANDA - ogólnopolski konkurs z języka 
angielskiego dla uczniów klas IV – VI (17 IV) 
KONKURSY DLA KLAS I–VI /MARZEC/KWIECIEŃ/ 

- MATEMATYKA-OXFORD PLUS, kolejna edycja 
olimpiady wiedzy dla uczniów z klas III-VI (IV/V),  
- MATEMATYCZNE MISTRZOSTWA POLSKI, 
konkurs matematyczny dla uczniów klas III–VI 
realizowany w ramach projektu Matematyka 
Innego Wymiaru (18 IV) (mk). 
 
WYJŚCIA, WYCIECZKI, WYJAZDY 
W ostatnich miesiącach klasy 0–6 uczestniczyły 
w następujących wyjściach i wycieczkach: 
- kl. 0a, Ia – wyjście do Klubu Kuźnia na koncert 
filharmoniczny „W rytmie walca przez Europę”; 
- kl. Ib - udział w warsztatach w Muzeum Etno-
graficznym "Przepis na pisankę", 
- kl. Ic, Id - wyjście do Kina Sfinks na zajęcia 
dydaktyczne oraz projekcję filmu nt. pierwszych 
oznak wiosny, 
- kl. IIa – zajęcia muzealne "Królowie na Wawelu", 
- kl. IIIa, IIIe - wyjście do Muzeum Narodowego, 
lekcja muzealna "W pracowni współczesnego 
artysty", zwiedzanie Galerii Sztuki Polskiej XX w., 
- IIId - wyjście do Kina Sfinks na zajęcia dydak-
tyczne "Przyszła wiosna. Bociany przyleciały" 
oraz projekcję filmu "Między nami bocianami", 
- IVd - wyjście do teatru Słowackiego na sztukę 
"Czarnoksiężnik z Krainy Oz", 
- VIa, VIb, VIc, VId, VIe  wyjście do Muzeum 
Historycznego Oddział Nowa Huta (rd). 
 
CIEKAWOSTKI 
Piszą o nas:  
Głos Nowej Huty: 31.10.2012 - Odblaskowa Szkoła, 
28.02.2013 - Egzotyczni Goście, 07.03.2013 – przy-
gotowania do gry miejskiej „Słoneczna InteGRAcja”  
AVE miesięcznik wydawany przez Parafię Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Od XII 2012, 
cyklicznie ukazują się informacje na temat 
historii szkoły oraz aktualnych wydarzeń (kzk). 

21 i 22 III Dzień Otwarty Szkoły dla Rodziców 
wraz z dziećmi pięcio-, sześcio- i siedmiolet-
nimi, w czwartek 22 III zapraszamy na 
ciekawe zajęcia prowadzone przez nauczy-
cieli. W sekretariacie szkoły trwają zapisy 
dzieci pięcio- i sześcioletnich do zerówek 
oraz sześcio- i siedmioletnich do klas I na rok 
szkolny 2013/2014. 


