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Chociaż wakacje są już tuż, tuż....  

W naszej szkole praca wre i nikt 

jeszcze nie myśli  o wakacyjnych 

swawolach, które rozpoczną się za 

44 dni.   

WYDARZENIA  
 
W wiosenny nastrój wprowadzili nas 
nauczyciele języka angielskiego, 
którzy zorganizowali Dzień Szkocki.  
Majestatyczne zamki, malownicze 
krajobrazy, sportowe wyzwania oraz 
gra na dudach – tego wszystkiego 
mogliśmy posmakować podczas 
świętowania.  
 
 
 
 
 
 
 
W niezwykłą podróż wybraliśmy się 
w środę 26 marca, kiedy to cała 
szkoła zamieniła się w szkocką kra-
inę. Na korytarzu ukazała się spe-
cjalna wystawa prezentująca piękno 
Szkocji, a na drzwiach sal  pojawiły 
się ciekawostki dotyczące różnych 
aspektów życia w tym kraju.  
W tym dniu wszyscy uczniowie  
i nauczyciele przywdziali kraciaste 
stroje. Wielu z nas nosiło tradycyjne 
szkockie kilty.  
 
Atrakcją dnia okazały się konkuren-
cje siłowe Highland Games, nawią-
zujące do dyscyplin uprawianych 
przez szkockich górali. Spośród trzy-
osobowych reprezentacji klas IV-VI 
wyłoniliśmy mistrzów w takich za-
wodach jak caber toss (rzut palem), 
stone put (rzut kamieniem)  
i tug of war (przeciąganie liny).  
 
Uwieńczeniem szkolnych uroczysto-
ści był pokaz gry na dudach wraz  

z zajęciami edukacyjnymi w wyko-
naniu członków zespołu Częstocho-
wa Pipes and Drums.  
Dużym powodzeniem cieszył się 
konkurs wiedzy o Szkocji, podczas 
którego uczniowie mogli zaprezen-
tować znajomość historii, tradycji 
i kultury tego kraju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 2 kwietnia obchodziliśmy Dzień 
Zdrowia. Podczas przerw śródlekcyj-
nych uczniowie poszukiwali „skar-
bów” (zagadek). Pytania były ukryte 
na II piętrze szkoły. Zainteresowanie 
zadaniem przeszło oczekiwania or-
ganizatorów.  
Uczniowie znaleźli wszystkie pytania, 
ale najlepiej z zagadkami poradzili 
sobie: O. Śmietana 4a, G. Golonka 
6c,M. Szczurek 6a, K. Karpała 4a,  
G. Ludwin 4a, J. Drabik 6c, M. Żak 
5e, K. Mierzwiński 5e, D. Górka 4a,  
J. Warchoł 4a, M. Korfel 4a, P. Krzy-
wonos 4e, B. Kiełkowski 4d, K. Mi-
klas 6a, J. Pazdur 5b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym samym dniu, w godzinach 
popołudniowych, odbył się konkurs 
na najzdrowszą kanapkę wykonaną 
według inwencji twórczej uczniów. 
Wiedza i fantazja, kolory, zapachy  
i smaki mieszały się w powietrzu, 
domowa atmosfera zagościła w sa-
lach 41 i 42. Spośród wszystkich 

pyszności uczniowie samodzielnie 
wybrali zwycięzców.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zostali nimi Żak Maja 5e, Lesisz Na-
talia 5 oraz Bronicki Cezary 6b.  
Nie było przegranych, bowiem 
wszystkie kanapki wykonane zostały 
pomysłowo, profesjonalnie i zdrowo. 
Przez chwilę szkolna ławka wygląda-
ła jak „szwedzki stół” w eleganckiej 
restauracji. Było bardzo smacznie! 
 
W środę, 16 kwietnia, odbyło się  

w naszej szkole przedstawienie dla 

klas IV – VI, pt.: „Gdyby Chrystus nie 

zmartwychwstał….”  

 

 

 

 

Inspiracją do tego wydarzenia, stały 

się oczywiście tegoroczne Święta 

Wielkiej Nocy. Przedstawienie przy-

gotowali i odegrali uczniowie z klasy 

VIe. Oprócz nich, w występie wzięli 

udział  Julia Stępień z VIc oraz Domi-

nik Kowalczyk z VId. Przedstawienie 

zmusiło nas do refleksji na tym, co 

przyniosło Zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa i jak wiele straciłby świat, 

gdyby się ono nie dokonało … 

 

Uczniowie z wielką siłą i radością,  

a także pomysłowością, zaangażo-

wali się w występ. Dziękujemy.  
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Również 16 kwietnia w przepięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej 
odbyło się przedstawienie wiosenno 
- świąteczne w wykonaniu klasy 2D. 
Dzieci przebrane w różnobarwne 
stroje zaprezentowały inscenizację 
przeplataną wierszami, piosenkami 
oraz pokazami zwyczajów i  tańców 
śląskich.  
Mali widzowie mogli zapoznać się  
z obrzędami towarzyszącymi tym 
wspaniałym świętom. Ludowym 
zwyczajem wprowadzono „Gaik”  
i przygotowano święconkę do koszy-
ka. Nie obyło się też bez „Śmigusa – 
dyngusa”. Panny siedzące przy stole 
zostały sowicie polane wodą. Ile było 
pisku?! 
 
3 maja obchodzono 223 rocznicę 

uchwalenia pierwszej w Europie  

i drugiej na świecie konstytucji regu-

lującej organizację władz państwo-

wych, prawa i obowiązki obywateli.  

 

 

 

 

Z tej okazji w naszej szkole 30 kwiet-

nia odbyła się uroczysta akademia, 

w trakcie której uczniowie klas 5b, 

5c, 6a i 6e przybliżyli kolegom te 

doniosłe wydarzenia. 

AKCJE I ZBIÓRKI 
 
Społeczność uczniowska naszej szko-

ły zaangażowała się w akcję „Świą-

teczne życzenia dla wszystkich”. 

Każda kl. przygotowała kartki wiel-

kanocne, które zostały przekazane 

pacjentom Hospicjum Św. Łazarza  

w Krakowie. Uczniowie pokazali, że 

los drugiego człowieka nie jest im 

obojętny, mają w sobie dużo życzli-

wości i potrafią dzielić się dobrym 

słowem. 

Akcja Charytatywna „Pomóż i Ty”.  

 

 

 

 

W kwietniu Samorząd Szkolny roz-

prowadzał wśród uczniów cegiełki,  

a uzyskane środki zostały przezna-

czone na rzecz podopiecznej fundacji 

„Pomóż i Ty”. 

WYNIKI KONKURSÓW 

Laureatką Małopolskiego Konkursu 
Historycznego „Wielcy Polacy- zasłu-
żeni dla niepodległości Polski” 
została Weronika Czelińska kl. 6c 
 
Mateusz Korfel z klasy 4a w Konkur-
sie Krakowska Matematyka 
2013/2014 został nagrodzony za 
ciekawe rozwiązanie zadania mate-
matycznego. 
 
Konkurs matematyczny klas II Mat-

Fanek: 

I miejsce Katarzyna Ludwa kl. 2d 
II miejsce Paweł Golonka kl. 2b 
III miejsce Gabriela Antoniuk kl. 2a 

Uczniowie wezmą udział w etapie 

pozaszkolnym. 

 

Międzyszkolny konkurs recytatorski 

z języka angielskiego organizowany 

przez Publiczne Gimnazjum Sióstr 

Salezjanek: 

I miejsce Łukasz Swatek kl. 5a 

 
Szkolny konkurs wiedzy o Szkocji: 
 
I miejsce Karolina  Oryszczak kl. 5c 
II miejsce Michał Ćwik kl. 5c 
III miejsce Weronika Czelińska kl. 6c 
 
Konkurs matematyczny dla klas III 
„Kytametam 2014” 

I miejsce Zuzanna Koral kl. 3f 
II miejsce Weronika Wilk kl. 3f 
III miejsce Magdalena Rosiek kl. 3d 
 
Konkurs „Ortofanek 2014” dla kl. III: 
 
I miejsce Daria Górka kl. 3a 
II miejsce Olga Benesz kl. 3d 
III miejsce Marlena Mikrut kl. 3b 
 
Konkurs „Bezpiecznie i Zdrowo”: 
 
I miejsce Daria Górka kl. 3a 

II miejsce Kacper Guzik kl. 3c 

III miejsce Marlena i Patryk Mikrut 

kl. 3b 

Konkurs na Baranka Wielkanocnego 
- etap międzyszkolny: 
 
Wyróżnienie: Błażej Kiełkowski kl. 4d 
 
List Gratulacyjny: Katarzyna Bryk kl. 
6c, Oskar Bitner kl. 4e, Sebastian 
Cisowski kl. 4c 
 
Konkurs na Kartkę Wielkanocną - 
etap międzyszkolny: 
 
List gratulacyjny Kinga Urbańska kl. 

4f  

WYJŚCIA I WYCIECZKI 
 
26 kwietnia, dla uczniów klas 4-6 
odbyła się wycieczka z okazji „Dnia 
Ziemi” do Krynicy i Kamiannej.  
Zdobyliśmy pieszo Górę Parkową, 
gdzie podziwialiśmy widoki Beskidu.  
W pijalni wód mineralnych skoszto-
waliśmy wód zdrowotnych. W pasie-
ce „Barć” w Kamiannej dowiedzieli-
śmy się na czym polega praca 
pszczelarza, poznaliśmy życie spo-
łeczne pszczół oraz drogę miodu  
z ula do słoika. Na zakończenie wy-
konaliśmy samodzielnie świece wo-
skowe a przy ognisku zjedliśmy wła-
snoręcznie upieczoną kiełbasę. 
Uwieńczeniem naszej wycieczki była 
podróż powrotna autokarem, pod-
czas której oglądaliśmy z przyjemno-
ścią film „Pszczółka Maja”!!! 
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Z okazji Dnia Ziemi, który obchodzo-

ny był na całym świecie 27 kwietnia,  

klasy piąte uczestniczyły w warszta-

tach zorganizowanych przez MPO 

Kraków  

 

 

Zajęcia warsztatowe dostarczyły 

uczniom wiedzy na temat segregacji 

odpadów. Dzięki wycieczce do La-

musowni dzieci przekonały się, co 

dzieje się z odpadami niebezpiecz-

nymi i problemowymi. Uczniowie 

doskonale wiedzą, że segregując 

odpady dbamy o nasze miasto oraz 

środowisko naturalne. 

1c – warsztaty naukowe dla dzieci 

„Wyładowania elektryczne” 

1b, 1c, 1e, 1e, 2c, 2d – Teatr Grote-

ska „Amelka, bóbr i król na dachu” 

2a – zajęcia stolarskie 

2b – Zbrojownia na Wawelu, „Paso-

wanie na rycerza” 

3a – „Kto tak pięknie gra?” – lekcja 

multimedialna 

3f – Muzeum Historyczne Miasta 

Krakowa, Podziemia Rynku. 

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f – Edukacja  

i terapia przez sztukę, spektakl 

„Mglisty Billy”, warsztaty teatralne 

4c Wyjście do Lasser Parku 

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f – jednodniowa 

wycieczka krajoznawczo – rekreacyj-

na do Chęciny i Sobkowa  

4b, 4d, 4f, 5d, 5e, 6a, 6c – jedno-

dniowa wycieczka do Krynicy 

5d – zajęcia edukacyjne „Nie od razu 

Nową Hutę zbudowano”, warsztaty 

w Muzeum Lotnictwa 

5c, 5e, 6b, 6c – Muzeum Historyczne 

Miasta Krakowa, Podziemia Rynku  

5a, 5b, 5c, 5d, 5e – program eduka-

cyjny „Od segregacji nie ma wakacji” 

6c, 6e – warsztaty uczeń -  obywatel 

6a, 6b, 6c, 6d, 6e – udział klas szó-

stych w warsztatach przygotowują-

cych do sprawdzianu kompetencji 

5d, 5e, 6b, 6c, 6d – sześciodniowy 

wyjazd do Ośrodka TPD w Soli 

ZAPOWIEDZI  

20 maja uczniowie klas piątych  

w ramach przygotowań do spraw-

dzianu po klasie szóstej, który będzie 

przeprowadzony już według nowej 

formuły wezmą udział w ogólnopol-

skim badaniu  „Diagnoza umiejętno-

ści matematycznych uczniów szkół 

podstawowych". 

11 czerwca odbędzie się próbny 

sprawdzian dla klas piątych  rów-

nież według nowych zasad. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 

udziału w nowej zbiórce makulatury 

od 19 do 23 maja. Z góry dziękuje-

my, zespół nauczycieli języka angiel-

skiego. 

W maju odbędą się wybory do Sa-

morządu Uczniowskiego. Spośród 

kandydatów z  klas czwartych i pią-

tych zostanie wybrany przewodni-

czący oraz zastępcy, którzy będą 

reprezentować wszystkich uczniów 

 i czuwać nad „życiem szkoły”. 

 
 
 
 
 
 
 
21 V 2014 r. odbędzie się „Akcja 
ciasto”. W tym dniu uczniowie będą 

mogli zakupić kawałek ciasta za 
symboliczną złotówkę.  
Zebrane fundusze zostaną przekaza-
ne na rzecz dzieci autystycznych. 
 
 

 

 

Dnia 4 czerwca odbędzie się przed-

stawienie dla rodziców oraz klas 0 – 

III „ O Krakowie Ci ja” w wykonaniu 

uczniów klasy III c. Zapraszamy! 

W czerwcu, tradycyjnie, odbędzie 

się Szkolna Korrida Ortograficzna.  

 

 

 

 

W trakcie zmagań wyłonimy Torre-
adora, Mistrza Ortograficznego na-
szej szkoły.  
Szykujcie się, waleczni Uczniowie. 
Szczegóły niebawem... 
 

 
 
 
 

Chór szkolny 
przy Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 144 w Krakowie 

ogłasza 

KONKURS  
na tekst hymnu szkolnego. 

 
Tekst powinien swoją tematyką 
nawiązywać do Patronów naszej 

szkoły – Bohaterów Września 1939, 
historii i tradycji. 

 
Propozycje prosimy przesyłać na 

adres ksmyk@onet.eu 
 

Termin zgłoszeń: do 25.06.2014 

Czekają cenne nagrody! 

mailto:ksmyk@onet.eu

