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Do sprawdzianu w szóstej 
klasie pozostało już tylko 5 
dni. Wszystkim Szóstoklasi-
stom życzymy połamania 
piór. 

 
 
 
 
 
 
 
WYDARZENIA:  
 
„Do zabawy potrzebny miły towarzysz 

 i natchnienie, więc swoboda." 

 Janusz Korczak 

 

Życie szkolne czwartoklasistów, pią-
toklasistów i szóstoklasistów jest 
bardzo urozmaicone. Każdy tydzień 
przynosi atrakcje w postaci konkur-
sów, zabaw, imprez. W lutym mieli-
śmy dwa ważne wydarzenia. 26 od-
był się Dzień Otwarty Szkoły.  
Odwiedzili nas przyszli uczniowie 
wraz z rodzicami. Uczniowie mogli 
zobaczyć wszystkie sale, w których 
czekały na nich różne niespodzianki. 
Dzień Otwarty Szkoły uatrakcyjniły 
występy artystyczne uczniów klas 
młodszych. Klasa II b zaprezentowa-
ła się w pięknym polonezie, nato-

miast klasa III c zatańczyła krako-
wiaka. Można było również wysłu-
chać piosenek w wykonaniu chóru 
szkolnego i obejrzeć prezentacje 
multimedialne „Sześciolatek w na-
szej szkole”. Samorząd Uczniowski  
w barwnych przebraniach oprowa-
dzał młodszych kolegów i koleżanki 
po szkole, angażował do zabawy  
i zachęcał do wstąpienia w szeregi 
naszej społeczności szkolnej.  
 
Kolejne lutowe wydarzenie to Za-
bawa Karnawałowa. Motywem 
przewodnim dyskoteki karnawało-
wej zorganizowanej przez Samorząd 
Uczniowski było hasło „Świat za 
tysiąc lat”. Uczniowie wcielili się  
w role kosmitów, robotów i innych 
stworów. Uczestnicy, którzy wyróż-
nili się wyobraźnią i poczuciem hu-
moru zostali nagrodzeni, byli to: 
Piotr Dradra z kl. 4b, Wiktor Orlicki  
z kl. 4b, Patrycja Gaj z kl. 4c, Patrycja 
Świerczek z kl. 5a. Imprezę popro-
wadził dj Miko. 
 
Marzec rozpoczęły uroczystości 
związane ze świętem - Dzień Kobiet. 
Z tej okazji Samorząd Szkolny zorga-
nizował 7 marca konkurs dla dziew-
cząt z naszej szkoły. Należało rozpo-
znać opisy sześciu znanych na świe-
cie Polek. Do skrzynki wrzucono 33 

odpowiedzi, z czego 13 było prawi-
dłowych. Bohaterkami naszego kon-
kursu były: Helena Modrzejewska, 
Maria Skłodowska-Curie, Irena Sze-
wińska, Maria Konopnicka, Justyna 
Kowalczyk, Wisława Szymborska. 
Dziewczęta, które udzieliły popraw-
nych odpowiedzi: Michalina Mikrut 
kl. 4f, Nikola Rotter kl. 5c, Weronika 
Stec kl. 5c, Pola Zych kl. 5c, Magda-
lena Szkonter kl. 5c, Dominika Kuła-
ga kl. 5c, Natalia Guzikowska kl. 5c, 
Weronika Paluch kl. 6a, Zuzanna 
Ziętara kl. 6b, Patrycja Wawro kl. 6b, 
Weronika Czelińska kl. 6c, Julia Stę-
pień kl. 6c, Antonina Malanowicz kl. 
6e.  
 
Z tej samej okazji przeprowadzono 
konkurs „Damą być...” na najorygi-
nalniejsze nakrycie głowy. Chętne 
dziewczęta zaprezentowały się  
w różnych kapeluszach (często wy-
konanych samodzielnie), czapecz-
kach, wiankach i chustkach.  
 

Serdecznie dziękujemy za przekazane w 

ubiegłym roku wpłaty na rzecz szkoły, 

które wyniosły łącznie 6700,80 zł. 

Zebrana kwota została wykorzystana na 

zakup tablicy interaktywnej oraz 

montaż radiowęzła wraz z głośni-

kami.  

 

Kwota przekazana przez Państwa  

w bieżącym roku zostanie przeznaczona 

na wymianę stołów do piłkarzyków, 

zakup nowych gier typu „cymbergaj” 

oraz gier logicznych. 

Bardzo prosimy o przekazywanie 1% odpisu podatku na rzecz szkoły oraz zachęcanie swoich znajomych do 

odpisu. Wszystkim, którzy odpowiedzą na naszą prośbę z góry dziękujemy. 
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Nagrodzone dyplomami, wyróżnie-
niami i drobnymi upominkami zosta-
ły następujące dziewczynki:  
Na poziomie klas IV– VI:  
Katarzyna Bryk kl.6c, Michalina Mi-
krut kl.4f, Natalia Częczek kl.4a, Ka-
mila Karpała kl.4a, Nikola Rotter 
kl.5c, Dziewczęta z klasy 6a, Dziew-
częta z klasy 4e, Dziewczęta z kla-
sy4f. 
Na poziomie klas I – III:  
Tola Raźny kl. 1a, Kinga Szafrańska 
kl. 1a, Wiktoria Wójcik kl. 1a, Mag-
dalena Szewczyk kl. 1a  
 
13 marca w Urzędzie Miasta Krako-
wa miało miejsce niecodzienne wy-
darzenie. Uczniowie krakowskich 
szkół „kandydowali” na radnego 
miasta Krakowa.  

 
Sztab wyborczy SP 144 w składzie: 
Julii Stępień, Karoliny Oryszczak, 
Weroniki Kaczmarczyk, Poli Jędrec-
kiej, Kornelii Kaławy i Oliwii Gibas 
zaprezentował program wyborczy, w 
którym zwrócił uwagę na problemy 
Krakowa i propozycje ich rozwiąza-
nia.  
Hasła wyborcze: „Kraków stary mu-
rami, młody mieszkańcami”, „Gorszy 
smog od smoka”, „Moc kultury ma-
my w rynku wokół mamy moc wy-
szynku”.  
Prezentacja programu wyborczego 
uzyskała duże uznanie i aplauz 
wśród komisji i widowni. Gratuluje-
my przyszłym włodarzom miasta! 
 
W piątek 14 marca nasza szkoła stała 
się areną walk matematycznych,  
w których wzięli udział uczniowie ze 
szkół krakowskich.  Był to etap mie-
dzyszkolny konkursu  „Krakowska 
Matematyka 2013/2014.  

Gościliśmy 60 uczniów ze szkół wo-
jewództwa małopolskiego, którzy 
przez 75 minut zmagali się z zada-
niami sformułowanymi wokół te-
matu „Dzielnice Krakowa”. 

 
 

 
 
 
 
Naszą szkołę reprezentowali: Mate-
usz Korfel (4a) i Weronika Czelińska 
(6c). Z niecierpliwością będziemy 
czekać na wyniki, które mają być  
w połowie kwietnia. 
 
Pierwszy Dzień Wiosny obchodzili-
śmy w nietypowy sposób. W piątek 
21 marca  każdą klasę IV-VI odwie-
dziły cztery żywioły: Woda, Powie-
trze, Ziemia i Ogień. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego zadawali 
pytania i obdarowywali uczniów 
symbolami  wiosny. Wszystkim ży-
czyliśmy ciepłej i kolorowej wiosny. 
Oby ta zagościła u nas na dobre! 
 
AKCJE I ZBIÓRKI: 
 
W dniach 10.03 do 19.03.2014 
 r. nauczyciele matematyki przepro-
wadzili zbiórkę makulatury.  
 
Najwięcej zebrali uczniowie klas: 
6d – 458 kg 
3a – 436 kg 
2a – 368 kg 
4b – 364 kg 
 
Indywidualnie najwięcej: 
Dominik Kowalczyk  -   398 kg  (6d) 
Weronika Kuc –  348 kg  (3a) 
Hubert Szuba -   200,5 kg (6b)  
 
Serdecznie dziękujemy za włączenie 
się do akcji. Za uzyskane pieniądze 
zakupione zostaną nagrody i pomo-
ce matematyczne. 
 
 
 
 
 
 
 
O zdrowie należy dbać cały rok, ale 
raz w roku 7 kwietnia obchodzony 
jest Światowy Dzień Zdrowia. Z tej 
okazji 2 kwietnia w naszej szkole 

będziemy zgłębiać tajemnice zdro-
wia. 
Zapraszamy do zabawy w poszuki-
wanie skarbów - pytań na temat 
zdrowia ukrytych na terenie szkoły. 
Dla uczniów, którzy odnajdą ukryte 
pytania i odpowiedzą prawidłowo, 
doręczając odpowiedź nauczycielom 
przyrody, przewidujemy upominki. 
 
Tego samego dnia zapraszamy  
w godzinach popołudniowych ucz-
niów klas 4-6 na konkurs „Zdrowie 
w praktyce, a nie w podręcznikowej 
rubryce”.  
Konkurs będzie polegał na wykona-
niu z przyniesionych produktów 
żywnościowych zdrowej pożywnej 
kanapki. Należy więc przynieść pro-
dukty i przyrządy do wykonania po-
trawy. Wszystkie produkty zabiera-
my z powrotem do domu. 
 
Zostaną wyróżnione 3 najlepiej przy-
gotowane kanapki. 
Ocenie podlegać będą: 
- oryginalny pomysł 
- oryginalny wygląd 
- estetyka wykonania 
- zawartość substancji odżywczych  
w kanapce w optymalnej ilości 
Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
 
WYJŚCIA I WYCIECZKI:  
 
Wyjścia i wycieczki klas 0-6 w stycz-
niu i lutym: 
 
Oa, Ob – Filharmonia Krakowska 
„Gdzie jest muzyka” 
1c, 1e – Muzeum Żup Solnych, zaję-
cia edukacyjne 
1b – zajęcia edukacyjne „W dawnej 
drukarni” 
1b, 1c, 1e, 2c, 2d – Teatr Groteska 
„Amelka, bóbr i król na dachu” 
2a – zajęcia stolarskie 
3a – zajęcia techniczne, klejenie 
gotowych elementów z drewna 
3e, 3f - Filharmonia Krakowska 
„Gdzie jest muzyka” 
4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f – Opera Kra-
kowska „Mały Lord” 
4a, 4b, 4c, 4d – Teatr Figur „Mglisty 
Billy”, Małopolski Ogród Sztuki 
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5a, 5b – Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa, Szopki krakowskie 
5b, 5c – Warsztaty bajkoterapii 
„Szukam przyjaciela i potrafię nim 
być” 
5d – zajęcia edukacyjne „Nie od razu 
Nową Hutę zbudowano” 
6c, 6e – warsztaty autoprezentacji  
„Jak powinien prezentować się rad-
ny?” 
6a, 6b, 6c, 6d, 6e – Małopolski 
Ogród Sztuki, przedstawienie  
i warsztaty 
6c, 6e – prezentacje programów 
wyborczych w ramach projektu 
uczeń - obywatel 
 
WYNIKI KONKURSÓW: 
 
Wyniki konkursu wiedzy o Zimo-
wych Igrzyskach Olimpijskich dla 
klas V i VI. 
 

 
Najwyższą liczbę punktów uzyskali: 
Weronika Czelińska kl. 6c 
Michał Kwiecień kl. 6b 
Dominik Czmil kl. 5a 
Kornelia Kałwa kl. 6e 
Mateusz Sułkowski kl. 6c 
 
Wyniki konkursu „TAJEMNICE 
PRZYRODY” dla klas czwartych  
i piątych. 
 
Wśród klas czwartych zwyciężyli: 
I miejsce: Bartek Sendor kl. 4d 
II miejsce: Kamila Karpała kl. 4a 
III miejsce: Aneta Dyrdał kl. 4f i Kac-
per Lipski kl. 4a 
 
Spośród klas piątych: 
I miejsce: Patrycja Nowak kl. 5e  
i Dawid Ropka kl. 5d 
II miejsce: Julia Mysior kl. 5d 
III miejsce: Łukasz Micho kl. 5b 
 
Laureatami pierwszej edycji kon-
kursu plastycznego „Bezpieczne 
ferie” zostali: 
Natalia Gołąb z kl. 0 a 
Wiktoria Kiełkowska z kl. I b 

Bartosz Łój z kl. II c 
Patrycja Adamczyk z kl. III e 
Wśród wyróżnionych znaleźli się 
następujący uczniowie: Adam Cu-
dek, Paulina Polak i Łukasz Gbur z kl. 
0 b; Aleksandra Szkonter i Szymon 
Bożęcki z kl. I c; Dominika Jonak, 
Bartosz Zieliński z kl. II d oraz Karoli-
na Kurek z kl. III f. 
Specjalne wyróżnienie otrzymała 
Alicja Nogieć z kl. II a. 
 
Wyniki konkursu „Julian Tuwim, 
alchemik słowa”: 
 
Klasy IV  
I miejsce Julia Chochowska kl. 4b 
II miejsce Kamila Karpała kl. 4a 
III miejsce Klaudia Guzik kl. 4a  
Klasy V 
I miejsce Julia Jędrzejewska kl.5e 
II miejsce Magdalena Szkonter kl. 5c 
III miejsce Maja Żak kl. 5e 
Wyróżnienia:  Marcin Mróz kl.5e, 
Aleksandra Mrajca kl.5b 
Klasy VI 
I miejsce  Katarzyna Cholewa kl.6c 
II miejsce  Aleksandra Harabasz kl. 
6a 
III miejsce  Karolina Oryszczak kl. 6c 
Wyróżnienie:  Weronika Mikuła kl. 
6a 
 
Wyniki konkursu ,,Pięknego czyta-
nia": 
 
Klasy II - III: 
I miejsce: Katarzyna Ludwa 2d i Mar-
lena Mikrut 3b 
II miejsce: Gabriela Stępień 2b 
III miejsce: Klaudia Słonina 2d i Pa-
tryk Mikrut 3b 
 
Klasy IV - VI 
I miejsce: Julia Stępień 6c i Katarzyna 
Bryk 6c 
II miejsce: Zofia Kubieniec 6c 
III miejsce: Alicja Bazan 4d i Kamila 
Karpała 4a 
 
Do etapu wojewódzkiego Małopol-
skiego Konkursu Historycznego 
„Wielcy Polacy - zasłużeni dla nie-
podległej Polski” zakwalifikowali 

się: Michał Ćwik kl. 5c, Weronika 
Czelińska kl. 6c 
 
ZAPOWIEDZI: 
 
26.04.2014 (Sobota) odbędzie się 
wycieczka edukacyjna dla uczniów 
klas 4-6 z okazji „Dnia Ziemi” 
 
W programie: 
� przejazd do Krynicy: wyjazd na 

Górę Parkową - gry i zabawy,  
� zejście alejkami parkowymi do 

uzdrowiska, spacer deptakiem, 
� przejazd do Kamiannej, 
� zwiedzanie Pasieki "Barć",  
� pokaz wychowu i unasienienia 

matek pszczelich,  
� opowieści z zakresu gospodarki 

pasiecznej i 
życia rodziny 
pszczelnej, 

� zakres prac w 
pasiece,  

� droga miodu do 
słoiczka,  

� prezentacja 
innych produk-
tów pszczelich,  

� przejście ścieżką między koloro-
wymi ulami,  

� degustacja miodku na wafelkach, 
� wykonanie przez każde dziecko 

świeczki z wosku 
� konkurs z nagrodami związany  

z tematyką wycieczki czyli pszczół-
kami 

� ognisko z pieczeniem kiełbasek 
Liczymy na dobrą zabawę i sło-
neczną pogodę. 
 
Konkurs plastyczny dla uczniów klas 
 I - III: „Wielkanocny koszyk” - for-
mat prac: A 4, technika wykonania: 
dowolna (na płaszczyźnie).  
Termin: 2 - 10.04.2014 r. 
 
Konkurs wiedzy "Bezpiecznie i zdro-
wo" dla klas III , z zakresu znajomo-
ści zasad bezpieczeństwa w domu, 
na placu zabaw, na drodze oraz pod-
stawowej wiedzy dot. udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej  
i zasad zdrowego odżywiania.  
Termin: kwiecień 2014 r. 


