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Wszystkie działania podejmowane  
w tym roku w ramach DBI realizowane 
są pod hasłem „Razem tworzymy 
lepszy Internet”.  
 
Chcemy zwrócić szczególną uwagę na 
to, że każdy internauta może przyczy-
nić się do tego, by Internet stał się 
miejscem przede wszystkim bezpiecz-
nym i przyjaznym. To każdy z nas 
ponosi odpowiedzialność za to, co robi 
w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. 

Co się robi, co ja jako rodzic mogę 
zrobić? 

 

 

 

W ramach tego projektu realizowane 
są kompleksowe działania edukacyjne 
i medialne na rzecz bezpiecznego 
 i odpowiedzialnego korzystania z no-
wych mediów przez dzieci i młodzież. 

Nasza szkoła co roku przyłącza się do 
obchodów DBI.   

Również i w tym roku na lekcjach in-
formatyki prowadzone są we wszyst-
kich klasach zajęcia poświęcone sze-
rokorozumianemu bezpieczeństwu 
dzieci w Sieci a także zagrożeniom 
które czyhają na nie. 
 

 

 

 
To tutaj udzielana jest pomoc młodym 
internautom, rodzicom i profesjonali-
stom w przypadkach zagrożeń związa-
nych z korzystaniem z Internetu oraz 
telefonów komórkowych przez dzieci. 
Pomoc udzielana jest w przypadku: 
uwodzenia dzieci w sieci, przemocy 
rówieśniczej z wykorzystaniem Interne-
tu i telefonu komórkowego, kontaktu 
dzieci ze szkodliwymi treściami, uza-
leżnienia dzieci od komputera i/lub 
Internetu. 
 
 
 

 

To tutaj można anonimowo zgłaszać 
nielegalne treści, które napotkamy  
w Internecie. Można to zrobić: 

- poprzez formularz na stronie 
www.dyzurnet.pl, 
 

- mailem na adres:  
dyzurnet@dyzurnet.pl, 
 

- telefonicznie pod numerem:  
0 801 615 005. 
 
PODSUMOWANIE I SEMESTRU 
 
Za nami pierwszy semestr nauki. 
Klasy IV-VI ukończyły go ze średnią 
4,22.  Oto wyniki klas:  
 
IV A 4,51 , IV F 4,46, IV E 4,42, IV B 
4,39, IV D 4,27, IV C 4,23 
 
V E 4,09, V D  4,08, V A  4,05, V C  
4,02, V B 3,95 
 
VI C 4,38, VI E 4,27, VI A 4,25, VI D 
4,14,  VI B 4,08 
 
Najwyższą średnią w szkole (5,67) 
uzyskała Weronika Czelińska z klasy 
VI C.  

Aż 19 uczniów (wraz z Weroniką) 
zakończyło pierwszy semestr ze śred-
nią wyższą niż 5,00.  

 

Serdecznie dziękujemy za przekazane 

w ubiegłym roku wpłaty na rzecz 

szkoły, które wyniosły łącznie 

6700,80 zł. Zebrana kwota została 

wykorzystana na zakup tablicy inte-

raktywnej oraz montaż radiowę-

zła wraz z głośnikami.  
 

Kwota przekazana przez Państwa  

w bieżącym roku zostanie przezna-

czona na wymianę stołów do piłkarzy-

ków, zakup nowych gier typu „cym-

bergaj” oraz gier logicznych. 

Bardzo prosimy o przekazywanie 1% odpisu podatku na rzecz szkoły oraz zachęcanie swoich zna-

jomych do odpisu. Wszystkim, którzy odpowiedzą na naszą prośbę z góry dziękujemy. 

saferinternet.pl 

dyzurnet.pl 

helpline.org.pl 
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Są to: Magdalena Czekaj, Julia Stę-
pień, Łukasz Dydek, Anna Krzesiń-
ska, Mateusz Goc, Karol Krzeczek, 
Cezary Bronicki, Michał Kwiecień, 
Katarzyna Cholewa, Dawid Górka, 
Mateusz Korfel, Kacper Lipski, Kac-
per Samolej, Mateusz Warzecha, 
Agnieszka Jędrzejewska, Karolina 
Łój, Julia Zych, Magdalena Szkonter.  
Średnią 5,00 cieszyło się 20 uczniów.  

Od 4,91 – 4,00 to wynik aż 165 dzieci.  

Średnia 3,91 – 3,00 to wynik 96 osób. 
 
Ocena zachowania: 
 
Nauczyciele wychowawcy najczęściej 
oceniali zachowanie uczniów notą 
bardzo dobre (124). Ocenę wzorowe 
postawiono 60 dzieciom. W szkole 
mamy aż 92 uczniów ocenionych notą 
– dobre. Ustalono, iż na notę zacho-

wanie – poprawne zasługuje 32 
uczniów, a na notę zachowanie - nie-
odpowiednie 2. Oceny nagannej nie 
wystawiono. 
 
Frekwencja:  

37 uczniów zamknęło pierwszy se-
mestr 100 % frekwencją.  

Najwyższą frekwencję wyliczono klasie 
IV B – 95,59%. To nasi faworyci do 
Pucharu przyznawanego przez Dyrek-
tora Szkoły podczas uroczystości za-
kończenie roku szkolnego.  

Frekwencja klas 4-6 to 91,77 %. 

Wszystkim uczniom gratulujemy. 
Niech przyszły semestr obfituje w te 
drobne i te spektakularne sukcesy. 
Wszystkim życzymy dużo zdrowia, 
tak aby każdy mógł pochwalić się 
100 % obecnością.  

 

Wyjścia i wycieczki w I semestrze  

Wyjścia i wycieczki – 109 (ogółem) 
Wycieczka do Warszawy (3 dni): 23 -
25 IX – klasy: 6a, 6b, 6c, 6d, 6e; 
Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni 
(2 dni): 13-14 XI – klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 
4e, 4f; 

Wycieczka do Jaskini Wierzchow-
skiej – klasy: 5d i 5e; 
Wycieczka do Lipnicy Murowanej – 
klasy: 5b i 5c; 
Wyjazd na Błonia, Święto Patrona 
Szkoły – klasy 4-6 
Wyjście do Muzeum Czynu Zbrojne-
go - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f; 
Wyjście do Teatru Słowackiego 
(zwiedzanie) - 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f; 
Wyjście do Muzeum Armii Krajowej 
– klasy: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e; 
Wyjście do Teatru Ludowego na 
spektakl „Przygody Arka Noego” – 
klasy: 4a,4b, 4c,4d,4e,4f oraz spektakl 
„Skrzydlak” – klasy: 6a i 6c; 
Wyjście do Fabryki Schindlera - 
klasy: 6a, 6b, 6c, 6d, 6e; 
Gala wręczenia nagród w konkursie 
plastycznym dotyczącym ekologii - 
klasy: 4a,4b, 4c,4d,4e,4f; 
Wyjście mikołajkowe do kina na film 
„Mój biegun” - klasy: 5a, 5b, 5c, 6d; 
Zajęcia warsztatowe „Początek 

filmu, kino jako wynalazek” - kla-

sy: 5d, 5e, 6e, 6c 

Wyjście do Muzeum Historyczne-

go „Podziemia Rynku” - klasy: 5a, 

5b; 

Wyjście do Centrum Com Com 

Zone - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f; 

Koncert Młodej Filharmonii Kra-

kowskiej – klasy: 6a i 6c; 

 

Ranking czytelnictwa w I semestrze:  

 
 
 
 
Średnia wypożyczeń na jednego 
ucznia w klasie w I semestrze 
2013/2014. 
Najwięcej książek przeczytała i I miej-
sce zajęła klasa 3f - 15 książek, II 
miejsce to klasa 2a - 9 książek, III 
miejsce zajęła natomiast klasa 2b - 8 
książek. Następni w kolejności to kla-
sy: 3b i 4e - 7 książek, 4d - 6 książek, 
2c, 3a i 4f - 5 książek, 2d i 4b - 4 książ-

ki, 3c, 4c, 5a, 5c, 6b - 3 książki, ostanie 
miejsce zajęły klasy 3d, 3e, 5b, 5d, 5e, 
6a, 6c, 6d i 6e - 2 książki.  
 

Konkursy w I semestrze  
 

Klasy I-III 

konkursy polonistyczne: 5 
konkursy plastyczne: 6  
konkurs kolęd i pastorałek: 1  
 
Klasy IV-VI 
konkursy polonistyczne: 3 
konkursy matematyczne: 3 
konkursy przyrodnicze: 4 
konkursy historyczne: 1 
konkursy z języka angielskiego: 3 
konkursy informatyczne: 1 
konkursy plastyczne: 3 
konkursy fotograficzne: 1 
konkursy religijne: 1 
konkurs Przeciwpożarowy: 1 
 
Najnowsze wyniki konkursów: 
 

Uczennica klasy 6c Julia Stępień 
zakwalifikowała się do etapu woje-
wódzkiego Małopolskiego Konkursu 
Przyrodniczego.  

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedmiotowej z przyrody ZEBRA. 
Na poziomie klas czwartych najlepsze 
wyniki uzyskali: Kacper Lipski kl. 4a 
(6 miejsce w kraju), Aneta Dyrdał kl. 
4f (10 miejsce), Julia Chochowska 
kl. 4b (11 miejsce), Klaudia Guzik kl. 
4a (11 miejsce).  

Wśród klas piątych: Karol Krzeczek kl. 
5a (8 miejsce w kraju).  

W klasach szóstych: Weronika Cze-
lińska kl. 6c (6 miejsce), Julia Stę-
pień kl. 6c (11miejsce). 

Łukasz Dydek uczeń klasy 6a zakwali-
fikował się do etapu wojewódzkiego 
Małopolskiego Konkursu Matematycz-
nego. 

Wyniki I etap Konkursu Kaktus 2014. 
Najwyższą lizcbę punktów uzyskali: 
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Anna Urbańska kl. 3d, Olimpia Fili-
pek kl. 3f, Daria Górka kl. 3a. 

Wyniki Olimpiady Wiedzy Archime-
des.Plus – Matematyka.plus – edycja 
XX.  

Laureaci I stopnia z wyróżnieniem: 
Patryk Bogacz kl. 6c, Weronika Cze-
lińska 6c, Łukasz Dydek 6a. 

Małopolski Konkurs Ekologiczny. 
Prace następujących uczniów, którzy 
uzyskali 60% procent punktów możli-
wych do zdobycia, zostały przekazane 
do organizatora konkursu:  
Katarzyna Bryk kl.6c, Weronika Cze-
lińska kl. 6c, Karol Krzeczek kl. 5a, 
Katarzyna Cholewa kl. 6c, Julita 
Szafrańska kl. 5b, Weronika Kacz-
marczyk kl. 6c. 
 
Krakowska Matematyka 2013/2014 - 
 „Dzielnice Krakowa” do etapu mię-
dzyszkolnego zakwalifikowali się: Ma-
teusz  Korfel kl. 4a, Karol Krze-
czek kl. 5a, Weronika Czelińska kl. 
6c. 

Konkurs wiedzy o Krakowie "Kraku-
sek". Do dalszego etapu, który odbę-
dzie się na Wawelu zakwalifikowali się 
uczniowie: Mateusz Zieliński kl. 3a, 
Marlena Mikrut kl. 3b, Kacper Guzik 
kl. 3c, Anna Murawska kl. 3d, Szy-
mon Leśniak kl. 3e, Anna Gajewska 
kl. 3f. 
 
Zapowiedzi konkursów: 
 
Międzynarodowy Konkurs Matema-
tyczny KANGUR 2014 w kategoriach: 
„Żaczek” – dla klas 2,  
„Maluch” – dla klas 3 i 4,  
„Beniamin” – dla klas 5 i 6,  
TERMIN: 20 marca 2014 r. 
 
"Razem w naszej szkole" - konkurs 
wiedzy o niepełnosprawności dla 
uczniów klas czwartych. Termin ma-
rzec 2014 r. 

Konkurs plastyczny "Jan Paweł II - 
nasz Przyjaciel" - organizator: Wydział 
Katechetyczny Kurii Metropolitalnej  
w Krakowie. Prace konkursowe w for-
macie nie mniejszym niż A3 (format 
mniejszy niż A3 dopuszczany jest  
w przypadku prac na szkle).  
Można stosować techniki plastyczne tj. 
rysowanie, malowanie, wyklejanie, 
wydzieranie, grafika. Konkurs nie 
obejmuje prac przestrzennych.  
 
Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy 
Świetlik dla uczniów klas 1- 6, termin: 
18 marca 2014.  

Etap międzyszkolny konkursu Kra-
kowska Matematyka 2013/2014 od-
będzie się 14 marca 2014 r (piątek)  
o godz. 13.00. Naszą szkołę reprezen-
tować będą: Korfel Mateusz 4a, Krze-
czek Karol 5a, Czelińska Weronika 6c. 

Etap wojewódzki Małopolskiego 
Konkursu Matematycznego 
2013/2014 odbędzie się 4 marca 2014 
r. w Tarnowie.  

Działo się: 

9 stycznia 2014 r. nauczyciele wycho-
wania fizycznego zorganizowali „Gry  
i zabawy ze Śnieżynką” dla dzieci  
z Przedszkola nr 148 na os. Tysiącle-
cia.  

Bal karnawałowy 

 

 

 

 
Dnia 15 lutego 2014 r. w godzinach od 
14.15 do 17.45 jak co roku w naszej 
szkole odbył się Bal Karnawałowy. 
Uczniowie bawili się w dwóch turach, 
podzieleni na klasy 0 -I i II - III.  

Organizatorzy ze Szkoły Tańca AS 
zadbali o to, aby w tym dniu sala gim-
nastyczna, za pomocą wspaniałej de-

koracji zamieniła się w salę balową  
i wprowadziła dzieci w niezapomniany, 
radosny nastrój zachęcający do wspól-
nej zabawy.  

Tematem przewodnim balu było 
poszukiwanie św. Mikołaja. Dzieci 
wraz z bohaterami krótkich scenek 
filmowych wyświetlanych na telebimie 
wspólnie musiały rozwikłać zagadkę – 
Kto porwał św. Mikołaja?  

Zabawę prowadził DJ z animatorkami 
 i nauczycielkami. Dzieci przebrane  
w kolorowe stroje wcielając się w różne 
bajkowe postacie doskonale bawiły się 
przy utworach przygotowanych spe-
cjalnie dla nich. Nie zabrakło też kon-
kursów i wspólnych zabaw.  

Po balu wszystkie klasy rozeszły się do 
swoich sal lekcyjnych na słodki poczę-
stunek przygotowany przez rodziców. 
 
Zima w szkole: 

W dniach od 3 do 7 II 2014 r. nasza 
szkoła uczestniczyła w programie „Zi-
ma w szkole 2014”, którego tematem 
przewodnim było hasło „Rozwijam 
swoje pasje i zainteresowania”.  

150 uczniów podzielonych było na 11 
grup z klas 0-III i 4 grupy z klas IV-VI. 
W tym czasie uczniowie uczestniczyli  
w wielu atrakcjach, m. in.: w spektaklu 
teatralnym „Przygody Arka Noego”, 
brali udział w warsztatach regionalnych 
„W chałupie Szpinaka”, odwiedzili stad-
ninę koni, bawili się w Parku Wodnym 
oraz w Centrum Zabaw Dziecięcych – 
Gibon, uczestniczyli w zajęciach na 
strzelnicy, byli w Multikinie oraz krę-
gielni, wzięli także udział w warsztatach 
teatralnych w Teatrze Groteska.  

Tegoroczne ferie, to czas spędzony 
bardzo aktywnie. Dzięki zaangażowa-
niu nauczycieli nikt nie mógł narzekać 
na nudę.  

Ten rodzaj wypoczynku to stworzenie 
okazji do odebrania szkoły nie tylko jako 
miejsca do typowej nauki, ale również 
miejsca, w którym można miło spędzić 
czas i dobrze się bawić. 


