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ZBIÓRKA BATERII. W tym roku szkolnym 
kontynuujemy współpracę z organizacją 
„Reba”, która zajmuje się zbiórką zużytych 
baterii i akumulatorów. Za każdy kilogram 
baterii szkoła otrzymuje punkty, które 
zamienia na pomoce edukacyjne. Akcja ta 
ma na celu promowanie zachowań 
ekologicznych oraz pomoc „Naszej 
Planecie”.  
Zużyte baterie prosimy wrzucać do 
pojemnika umieszczonego w szatni. 
 
ZBIÓRKA PUSZEK ALUMINIOWYCH. 
W szkole prowadzona jest zbiórka puszek 
aluminiowych po napojach. Specjalne worki 
umieszczone są przy sali gimnastycznej. 
Nad akcją czuwają nauczyciele wf, którzy 
uzyskane środki przeznaczą na zakup 
sprzętu sportowego. 
 
ZBIÓRKA TONERÓW I KARTRIDŻY. 
W tym roku szkolnym w dalszym ciągu 
zachęcamy do udziału w ekologicznej akcji 
"Komputery za tonery". Tonery i kartridże 
można przynosić do pań M. Flaszczyńskiej, 
K. Rusin oraz K. Formas. 
 
ZBIÓRKA MAKULATURY.  
W dniach 15-19 X, w naszej szkole odbyła 
się druga zbiórka makulatury. Tym razem 
kwoty otrzymane ze sprzedaży surowców 
wtórnych pozwolą doposażyć szkolne 
pracownie przyrodnicze. Bardzo dziękujemy 
za każdy kilogram.  
Kolejna zbiórka odbędzie się już w dniach 
12-16 XI, a kwota pozyskana ze sprzedaży 
zebranych surowców będzie przeznaczona 
na materiały do zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA KLAS 0-III. 
- Klub Miłośników Książki - wtorek 13:30-
14:30 - K. Miechowicz, biblioteka 
- Kółko czytelnicze dla uczniów klas III - 
wtorek 9:40–10:25 - M. Kwartnik–Rogala, 
s. 0 (szatnia) 
- Bezpiecznie i zdrowo – zajęcia dla klas 
III - wtorek 12:30–13:15 - B. Drej, I. Szopa-
Sacha, S. Rydzyk, biblioteka 
- Klub Miłośników Krakowa - poniedziałek 
15:20–16:05 - B. Szczygieł, s.20  
- Klub Przyjaciół Integracji kl. I-III - wtorek 
12:35–13:20 - R. Dziedzic, A. Skotnicka, 
s. 21 
- Gry i zabawy w języku angielskim dla 
klas I - piątek 13:35–14:20 - B. Nyczaj, s. 4 

- Kółko z języka angielskiego 
z elementami multimedialnymi dla klas III-
piątek-11:30-12:15, biblioteka, 13:20–14:20, 
s.22 - D. Kędra 
- Kółko Misyjne dla klas II - środa 12:35-
14:20 - ks. M. Meres, s.25 
- Kółko Biblijno - Misyjne dla klas III - 
poniedziałek 13:35 - 14:25 - s. A. Krzysztof, 
s. 32 
- Kółko hafciarskie - poniedziałek 13:30–
14:30, wtorek 12.30-13.30 - M. Koźmic, s. 0 
(szatnia) 
- Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne - środa 18:00-19:00 - K. Rusin, 
M. Flaszczyńska - sala gimnastyczna 
 

 
ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI ZE 
ŚWIETLICY. 
- Zajęcia plastyczne -czwartek 14:00–15:00- 
K. Zając 
- Kółko teatralne „Mały teatrzyk”- 
czwartek 15:00–16:00 - K. Bizoń 
- Kółko plastyczno-techniczne – piątek 
7:00–8:00 – K. Bizoń 
- Kółko plastyczne – poniedziałek 10:00–
11:00 - U. Strojna 
- Zajęcia muzyczne – wtorek 14:30–15:30 – 
U. Strojna 
- Zajęcia plastyczne – poniedziałek 15:00–
16:00 - U. Walkowska 
- Zajęcia muzyczne - piątek 11:15–12:15 – 
U. Walkowska 
- Zajęcia plastyczno-techniczne – wtorek 
10:30–11:30 - M. Zobolewicz  
- Zajęcia integracyjno-ruchowe – środa 
10:30–11:30 – M. Zobolewicz (sala zabaw) 
- Zajęcia plastyczno-techniczne -
poniedziałek 15:30-16:30 - I. Małecka 
- Zajęcia ruchowe - piątek 15.30-16.30-
I. Małecka 
- Kółko języka migowego dla dzieci ze 
świetlicy -czwartek 10:15-11:15- B. Franosz 
(dolna świetlica) 
 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA KLAS IV-VI. 
- Akademia Młodego Widza  – piątek, 
13:30-15:00 – A. Oryszczak, s. 38 
-„Polubić czytanie” – czwartek, 8:00–8:50 
– K. Ząbkowska - Kruczek, s. 38 
- Kółko teatralne – środa, 14:35–16:05 (co 
drugi tydzień) – A. Gryglik–Szatkowska, 
s. 35 
- Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla 
klas IV –czwartek, 13:35–14:20– E. Tokarska, 
czytelnia 
- Zajęcia matematyczne dla klas V - 
wtorek 8:00-8:45 - A. Migdał, s. 24 
- Kółko matematyczne dla klas VI – środa, 
14:30-15:15 – T. Stefan, s. 42 
- Zajęcia pozalekcyjne z przyrody – środa, 
13:35–14:20 – I. Bodziacka, s. 42 
- Zajęcia przyrodnicze - czwartek, 13:30-
14:30, M. Szopa, s. 42 
- Kółko języka angielskiego dla klas IV – 
czwartek, 16:10–16:55 – A. Włudarczyk, s. 38 
- Kółko języka angielskiego dla klas V - 
środa 14:30-15:15 - D. Kot, s. 32 
- Kółko języka angielskiego dla klas VI – 
wtorek, 11:25–12:25 – M. Rokicka, s.25 
- „Z historią za pan brat” – zajęcia 
z historii dla klas IV–VI – poniedziałek, 
13:35–15:20 lub wtorek, 14:30–15:15 – 
D. Wesołowska – Pawlik, s. 36 
- Kółko biblijne dla klas – czwartek, 16:05–
17:05 – B. Franosz, s.32 
- Koło Przyjaciół Biblioteki – poniedziałek, 
14:30–15:30 – K. Miechowicz, biblioteka 
- Kółko robótek ręcznych – poniedziałek, 
12:35–13:20, s. 42 (zaplecze); czwartek 
12:35–13:20, s.33 – A. Chorąży 
- Zajęcia plastyczne - Warsztaty 
Rękodzieła Artystycznego – wtorek, 
14:20–15:20 – M. Podgórska, M. Nowak, 
A. Skotnicka, s. 30 
- Koło informatyczne – środa, 14:30–15:15 
– T. Szkodziński, s. 39 
- Zajęcia z karty rowerowej – poniedziałek, 
14:30–15:15, T. Szkodziński, s. 30 
- Spotkania szachowe –wtorek, 16:00 – 
17:00 – T. Szkodziński, s. 32 
- Chór – wtorek, 15:20–16:20 – M. Podgórska, 
K. Rusin, s. 30 
- Kółko Biblijno - Misyjne - czwartek 17.30-
18.30 - s. A. Krzysztof, salka katechetyczna 
przy parafii 
- Szkolne Koło Caritas - środa 12.35-14.35 
- ks. M. Marciniak 
- Kółko dziennikarskie - Zespół redakcyjny 
"To i owo" - czwartek 14.35-15.20 - J. Jurek, 
J. Wojdyła, A. Zajder, A. Gierlach - s.25 
 



 

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. 

 

KONKURSY DLA KLAS 0-III /LISTOPAD/. 
- Recytatorski "Pluszowy miś i przyjaciele" (XI) 
- Plastyczny "Postaci z bajek" (XI) 
- Cichego czytania ze zrozumieniem (XI) 
- Olimpiada Wiedzy Matematyka-OXFORD 
PLUS dla kl. III (9 XI) 
 
KONKURSY DLA KLAS IV-VI 
/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD/. 
- Małopolski Konkurs Przyrodniczy (24 X) 
- Małopolski Konkurs Humanistyczny (26 X) 
- Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Krakowie 
"Tajemnice mojego miasta" dla klas V (30 X) 
- Olimpiada Wiedzy Matematyka-OXFORD 
PLUS (9 XI) 
- Małopolski Konkurs Historyczny (15 XI) 
- Krakowska Matematyka (15 XI) 

 
PLANOWANE i ODBYTE AKCJE. 
"Uczeń obywatel". Projekt edukacyjny dla 
uczniów klas V i VI, przewidujący cykl 
spotkań i warsztatów poświęconych 
tematyce samorządu lokalnego, jego historii 
i teraźniejszości. Podsumowaniem 
przedsięwzięcia będzie konkurs wiedzy 
o samorządzie lokalnym. 
 
Akcja Sprzątanie Świata już po raz 19 
odbywa się w naszym kraju. Jak co roku 
włącza się do tego przedsięwzięcia nasza 
szkoła. W tym roku 14 IX uczniowie klas 
szóstych wraz z nauczycielami ochoczo 
przystąpili do porządkowania terenu wokół 
szkoły, segregując śmieci do różnokolorowych 
worków na plastik i pozostałe odpady. 
Z dumą można stwierdzić, że rośnie 
świadomość ekologiczna dzieci i czują one 
naturalną potrzebę dbania o swoje 
otoczenie. 

 
10 X na terenie naszej szkoły odbyło się 
podsumowanie akcji „Odblaskowa Szkoła” 
promującej najbardziej aktywne szkoły 
podstawowe i społeczności lokalne, 
realizujące ideę wyposażania uczniów 
w elementy odblaskowe. Wychodząc 
naprzeciw założeniom akcji wszyscy 
uczniowie naszej szkoły otrzymali elementy 
odblaskowe. Zaproszeni przedstawiciele 
Straży Miejskiej oraz Komendy Miejskiej 
Policji w Krakowie mogli podziwiać 
przygotowane transparenty z hasłami 

promującymi bezpieczeństwo, a także 
wysłuchać części artystycznej 
zaprezentowanej przez klasy I c, II a i II b 
oraz chór szkolny. 
 
W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom 
zachęcamy całe rodziny do włączenia się do 
Klubu Czytających Rodzin, który będziemy 
tworzyć na terenie naszej szkoły. Podczas 
czytania wartościowej literatury wspieramy 
rozwój psychiczny, intelektualny i moralny 
dziecka, a i sami często doświadczamy 
radości, jaką daje kontakt z pięknym 
i mądrym tekstem literackim. 
Chętne rodziny zapraszamy do zgłoszenia 
się na adres e-mailowy ksmyk@onet.eu 
 

 
W ramach akcji „Trzymaj formę” 25 X 
odbędą się zajęcia przyrodnicze dla klas 
IV–VI pod hasłem „Jabłka – dar jesieni”. Na 
zajęciach będzie można poznać wartości 
odżywcze tychże owoców, rozpoznawać 
popularne odmiany, szukać łatwych i smacznych 
przepisów na potrawy z jabłkiem w roli 
głównej, oglądać wnętrze i skórkę owoców 
jabłoni pod mikroskopem, czemu 
towarzyszyć będzie nieustanna degustacja 
przepysznych jabłek.  
W grudniu, tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia zajęcia o czekoladzie. 
 
DZIEŃ NAUCZYCIELA. 
15 X z okazji Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej uczniowie klas IV–VI 
przygotowali krótką inscenizację. Odwiedzali 
oni każdą klasę, prezentując scenki, które 
w zabawny sposób przedstawiały życie 
szkoły. Przedstawienie połączone było 
z życzeniami i drobnymi upominkami dla 
nauczycieli. 
Serdecznie dziękujemy aktorom za 
doskonałe wcielenie się w role i wprawienie 
wszystkich w dobry nastrój oraz wszystkim 
innym uczniom, którzy pomogli w przygotowaniu 
upominków. 
 
ZAKOŃCZONE KONKURSY (WRZESIEŃ 
/PAŹDZIERNIK). 
- Konkurs plastyczny "Jestem widoczny. 
Jestem bezpieczny" dla kl. 0-III.  
- Konkurs wiedzy "Jestem widoczny. Jestem 
bezpieczny" dla kl. III.  
- Konkurs literacki "Wiersz o jesieni" dla kl. I-III. 

Lista laureatów powyższych konkursów 

dostępna na stronie internetowej szkoły. 
- Konkurs plastyczny "Portret Królowej 
Elżbiety II" dla kl. IV-VI. Do II etapu (Finału 
Krakowskiego) zakwalifikowali się: Wojciech 
Sumara z VI f, Alicja Kamińska z VI c, 
Magdalena Górnikiewicz. z VI e, Katarzyna 
Bryk i Katarzyna Cholewa z V c. 
- Olimpiada Wiedzy Biologia OXFORD Plus 
/wzięło udział 53 uczestników z kl. IV-VI, 
trwa oczekiwanie na wyniki/ 
- Małopolski Konkurs Biblijny /wzięło udział 
12 uczestników z kl. V i VI, trwa oczekiwanie 
na wyniki / 
- Małopolski Konkurs Matematyczny /wzięło 
udział 46 uczestników z kl. V i VI, trwa 
oczekiwanie na wyniki/ 
 
ZAWODY SPORTOWE.  
W ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży 
Szkół Podstawowych 23 IX odbyły się 
Jesienne Indywidualne Biegi Przełajowe. 
Spośród 18 uczestników z naszej szkoły 
Bartosz Pawelec z kl. V d zajął 6 m-ce 
i awansował do zawodów wojewódzkich. 
6 X odbył się turniej o Puchar 
Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków 
w piłce nożnej, w którym nasza szkoła zajęła 
I m-ce. Gratulujemy piłkarzom: M. Czerwińskiemu 
z kl. IV b, A. Rysakowi, A Biernatowi z kl. 
IV d, H. Szubie z kl. V b, G. Adamczykowi 
z kl. V a oraz A. Decowi, K. Gołębiowskiemu, 
M. Kubiakowi, J. Stasiakowi z VI e.  
 
WYJAZDY INTEGRACYJNE. 
- Święto ziemniaka. 21 IX uczniowie klas 
III b, III d i III f bawili się wspólnie na 
ekologicznej imprezie integracyjnej pod 
hasłem „Święto Ziemniaka” w Łazach na 
terenie Parku Krajobrazowego Dolinek 
Krakowskich.  
 Wyjazd do Olszanicy. 27 IX uczniowie 
z klas integracyjnych I-III uczestniczyli 
w całodziennej wycieczce organizowanej 
przez Fundację "Bądźcie z Nami" do 
Olszanicy, gdzie na dzieci czekało mnóstwo 
atrakcji: zwiedzanie fortu, przejażdżka konna 
w terenie oraz zabawy ruchowo-zadaniowe.  
Wyjazd do Chorzowa. 2 X odbył się wyjazd 
zorganizowany dla uczniów klas szóstych. 
Celem było zwiedzenie ZOO i planetarium. 

Szczegółowe informacje nt. powyższych 
wycieczek wraz z galerią zdjęć na stronie 
internetowej szkoły. 
Wyjazd na Mecz Wisły. 20 X uczniowie 
naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć 
w meczu Wisła Kraków - Jagiellonia 
Białystok na stadionie przy ul. Reymonta 
w specjalnie dla nich przygotowanym 
sektorze szkolnym. Szersze informacje na 
temat wydarzenia znajdują się na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Kibiców Wisły 
Kraków. 
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