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„Stęskniła się szkoła za nami….” 
/L.J.Kern/ 
 
 Drodzy Czytelnicy, witajcie  
w nowym roku szkolnym 2014/2015. 
Przed nami dziesięć miesięcy wspól-
nej pracy, przygód i wyzwań. Mamy 
nadzieję, że czas upłynie szybko  
i bezpiecznie doprowadzi nas do 
kolejnych wakacji. Zachęcamy do 
poznania oferty edukacyjnej naszej 
szkoły, udziału w akcjach oraz mobi-
lizowania dzieci do brania udziału  
w konkursach.  Zapraszamy na uro-
czystości, imprezy organizowane na 
terenie szkoły. Zaplanowaliśmy na 
ten rok sporo atrakcji!  
    
  Redakcja Biuletynu 
 
„Lato w mieście” 
 
Chociaż wakacyjny czas sprzyja le-
niuchowaniu, w naszej szkole dzie-
cięcy śmiech rozbrzmiewał aż do 
połowy lipca. Tradycyjnie zaangażo-
waliśmy się w ogólnopolską inicja-
tywę „Lato w mieście”. Akcja trwała 
2 tygodnie.  
 
 
 
 
 
 
W pierwszym tygodniu na zajęcia 
uczęszczało 130 dzieci, a w drugim 
60. Program podzielony był na kręgi 
tematyczne, które realizowane były 
głównie przez codzienne wyjścia, 
wyjazdy i wycieczki (m.in. Ogród 

Botaniczny, Park Edukacji Globalnej, 
Muzeum Inżynierii Miejskiej, Ogród 
Zoologiczny, Muzeum Archeologicz-
ne, Muzeum Bursztynu, Obserwato-
rium Astronomiczne i Zamek w Nie-
połomicach, Muzeum Żup Solnych, 
Krakowska Fabryka Cukierków, Cen-
trum wspinaczkowe Awatar, Mu-
zeum Lotnictwa) Dzieci uczestniczyły 
również w zorganizowanych warsz-
tatach, w różnych instytucjach kultu-
ralnych na terenie Krakowa. Wszyscy 
bardzo chętnie rywalizowali w za-
wodach sportowych zorganizowa-
nych przez Radę Dzielnicy. Program 
dopełniły liczne zajęcia plastyczne 
 i muzyczne oraz warsztaty robotyki. 
Kolejna taka akcja już w trakcie ferii 
zimowych.  
Do zobaczenia! 
 
Ślubowanie klas pierwszych 
 
Dzień 1 września był w tym roku  
w naszej szkole szczególnie uroczy-
sty. Powitaliśmy w naszej szkolnej 
gromadzie 126 uczniów klas I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Koledzy z klas czwartych przygoto-
wali dla nich uroczyste ślubowanie. 
Każdy pierwszak ślubował na sztan-
dar szkoły, że: 
- będzie dobrym Polakiem; 
- będzie dbał o dobre imię swojej 
klasy i szkoły; 
- będzie uczył się w szkole jak kochać 
swoją ojczyznę; 
- swym zachowaniem i nauką będzie 
sprawiał radość rodzicom i nauczy-
cielom. 
Wszystkim pierwszakom życzymy, 
aby w szkole było radośnie, a na ich 

pierwszym świadectwie gościły naj-
lepsze oceny. 
 
Święto Patrona  
 
 
Tradycyjnie, wrzesień to szczególny 
miesiąc w naszej szkole. W tym cza-
sie pamiętamy o Patronie Szkoły – 
Bohaterach Września 1939r. Już od 
pierwszych wrześniowych dni wy-
chowawcy prowadzą rozmowy, pre-
zentacje przybliżające uczniom za-
gadnienia historyczne. Gazetki kla-
sowe powoli zapełniają się cieka-
wymi wystawami. Uczniowie biorą 
udział w warsztatach zorganizowa-
nych na terenie Muzeum Armii Kra-
jowej. Dla wszystkich zaplanowano 
zajęcia pod hasłem  „Poznajemy 
współczesnych rycerzy”. Podsumo-
waniem przygotowań będzie dzień 
 3 października, kiedy zamiast lekcji 
w naszej szkole odbędą się uroczy-
stości związane ze Świętem Patrona.  
Rozpoczniemy uroczystą Mszą Świę-
tą, w trakcie której odbędzie się Apel 
Poległych. To będzie szczególny 
dzień dla społeczności szkolnej, po-
nieważ w trakcie mszy poświęcony 
zostanie nowy Sztandar Szkoły. Po 
zakończeniu uroczystości kościel-
nych Sztandar zostanie przeprowa-
dzony w uroczystym pochodzie do 
szkoły, gdzie zajmie miejsce dotych-
czasowej chorągwi. Stary sztandar 
wzbogaci archiwum szkolne i zosta-
nie wystawiony w przygotowanej na 
ten cel gablocie. W szkole będziemy 
mogli obejrzeć inscenizację upa-
miętniającą wrześniowe wydarzenia. 
Przygotowano również pokaz musz-
try wojskowej oraz pokaz mundurów 
wojskowych z ostatnich dziesięciole-
ci.  Mamy nadzieję, że w tym roku, 
tak jak i w poprzednich latach, od-
wiedzą nas świadkowie wydarzeń 
sprzed 75 lat, kombatanci zrzeszeni 
przy Muzeum Czynu Zbrojnego.    
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Hymn Naszej Szkoły 
Bohaterom Września 1939 
 
 
 
 
 
Było ich wielu, lecz było za mało. 
Byli odważni, lecz brakło im sił. 
Każdy miał w sercu miłość do kraju – 
każdy za Polski wolność się bił. 
 
Wrześniowe dni mijały w ogniu zda-
rzeń. 
Wrześniowe noce tonęły we łzach. 
Nocami każdy o zwycięstwie marzył 
i bohaterem był każdy w tych dniach. 
 
Dzisiaj zaczęło się wczoraj. 
Jutro zaczyna się dziś. 
Staram się co dzień od nowa 
lepszym człowiekiem być. 
Dzisiaj zaczęło się wczoraj. 
Jutro zaczyna się dziś. 
Staram się co dzień od nowa 
lepszym Polakiem być. 
 
My za przykładem tamtych bohaterów 
dobrego życia ojczyźnie złóżmy dar. 
Z odwagą w sercu idźmy do celu: 
miłością, pracą, talentem zmieniać 
świat. 
 
Dzisiaj zaczęło się wczoraj… 

 
Słowa: Agnieszka Cygan 

Aranżacja muzyczna: Sebastian Cy-

gan 

 
WYJŚCIA, WYCIECZKI 
 
Przed nami nowy rok szkolny 
2014/2015 i cały szereg różnorakich 
imprez, wyjść i wycieczek. Co takiego 
zaplanowaliśmy dla naszych ucz-
niów? Przede wszystkim to, co dzieci 
lubią najbardziej - uczestnictwo  
w wycieczkach turystyczno – krajo-
znawczo – edukacyjnych : 
 
 
 
 
 
 
 
 

klasy IV – Ogród Doświadczeń, Mu-
zeum Czynu Zbrojnego, Muzeum 
Etnograficzne, Muzeum Armii Kra-
jowej. 
Klasy V – Ogród Botaniczny, Mu-
zeum Etnograficzne, Muzeum Armii 
Krajowej. 
klasy VI – Wycieczka do Chorzowa, 
Muzeum Emalii Oskara Schindlera, 
Muzeum Etnograficzne, Muzeum 
Armii Krajowej, wycieczka do War-
szawy. 
 
Kraków może pochwalić się imponu-
jącą liczbą muzeów, dzięki czemu 
zaliczany jest do jednego z bogat-
szych miast Europy Środkowej. Spo-
śród siedemdziesięciu krakowskich 
muzeów zdecydowaliśmy wybrać 
Muzeum Etnograficzne, ponieważ 
powstało ono z pasji i szacunku dla 
kultur, a może stać się miejscem 
myślenia, rozumienia siebie oraz 
innych. Muzeum Czynu Zbrojnego 
nasi milusińscy odwiedzają każdego 
roku przed świętem Patrona Szkoły. 
Jest to unikatowe muzeum w Polsce, 
w którym zgromadzone są głównie 
osobiste pamiątki hutników, komba-
tantów walczących w Legionach 
Piłsudskiego, w Powstaniu Wielko-
polskim, w Powstaniach Śląskich,  
w wojnie polsko - bolszewickiej,  
w wojnie 1939 roku. Zaś Muzeum 
Armii Krajowej im. gen. Emila Fiel-
dorfa „Nila” to jedyna tego rodzaju 
instytucja w Polsce upowszechniają-
ca wiedzę o Polskim Państwie Pod-
ziemnym i jego siłach zbrojnych.  
A dlaczego Ogród Doświadczeń? 
Otóż, jest on pierwszym sensorycz-
nym parkiem edukacyjnym w Polsce. 
Idea tego przedsięwzięcia została 
przeniesiona na grunt krakowski  
z Norymbergii.  
Do oazy piękna i spokoju w sercu 
wielkiego miasta, czyli "żywego mu-
zeum", a zarazem ośrodka nauko-
wego i dydaktycznego oraz ulubio-
nego miejsca wypoczynku krako-
wian, do Ogrodu Botanicznego uda-
my się na wiosnę. Wycieczki na łono 
natury i wyjazdy na Zieloną Szkołę 
będą dla dzieci wielką atrakcją. Kie-
dy, gdzie i w jakim kierunku udamy 

się w nieznane? O tym w kolejnym 
numerze Biuletynu. 
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
 
Przewodniczącą Samorządu Ucz-
niowskiego w tym roku szkolnym 
została Weronika Wyżga z klasy V f.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcję zastępców pełnią: Julita 
Szafrańska z klasy VI b, Dominika 
Zator z klasy VI d oraz Karol Mierz-
wiński z klasy VI e. 
 
Poniżej prezentujemy niektóre  
z zaplanowanych przez Samorząd 
działań: 
-   Przeprowadzenie wyborów nowe-
go Rzecznika Praw Ucznia 
-   Organizacja Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej 
-    Dyskoteki i zabawy dla klas IV - VI 
- Organizowanie „Dni Tematycz-
nych”, m. in. Dzień Chłopca, Dzień 
Życzliwości, Dzień Kobiet, Pierwszy 
Dzień Wiosny, Prima Aprilis 
- Organizacja konkursów integrują-
cych zespoły klasowe 
- Udział w ogólnopolskich akcjach 
charytatywnych 
- Współpraca z Hospicjum im. św. 
Łazarza. 
- Prowadzenie zbiórki surowców 
wtórnych np. plastikowych zakrętek. 
 
Samorząd Uczniowski prowadzi 
również całoroczną rywalizację klas 
IV-VI o tytuł „Zgranej klasy”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Redakcja: Joanna Jurek, Bożena Klimczuk, Dominika Kot, Joanna Kumala, Agnieszka Skotnicka, Katarzyna Zając, Katarzyna Ząbkowska - Kruczek  

Każdej klasie przyznawane będą 
punkty według poniższego regula-
minu oraz wpisywane w tabelę ry-
walizacji klas. Rywalizacja zostanie 
podsumowana na koniec pierwszego 
semestru i na zakończenie bieżącego 
roku szkolnego. Zwycięska klasa 
zostanie nagrodzona po każdorazo-
wym podsumowaniu punktów.  
 
Działalność uczniów podlegająca 
ocenie: 
- Pomoc w organizowanych przez 
samorząd akcjach, konkursach, im-
prezach. /0-20 pkt./ 
- Udział klasy w akcjach np.  Góra 
Grosza, Gwiazdka dla Zwierzaka, 
stroik i kartka świąteczna dla hospi-
cjum, makulatura, akcja ciasto. /0-20 
pkt./ 
- Udział klasy w konkursach organi-
zowanych przez samorząd. /0-20 
pkt./ 
- Przygotowanie gazetki klasowej. 
/0-20 pkt./ 
- Wykonanie świątecznej dekoracji 
klas. / 0-20 pkt. / 
- Wykazanie własnej inicjatywy klasy 
np. organizacja przez klasę dnia te-
matycznego, konkursu, przedsta-
wienia. / 0-40 pkt./ 
 
Zachęcamy klasy do aktywnego 
uczestnictwa w życiu szkoły poprzez 
realizację własnych pomysłów. 
Uatrakcyjni to wspólnie spędzony 
czas. Efekty waszej pracy zostaną 
przedstawione na stronie interne-
towej szkoły. 
 
AKCJE I ZBIÓRKI  
 
„Odblaskowa szkoła” 
 
 
 
 
 
 
 
w IX i X uczniowie naszej szkoły będą 
uczestniczyć w programie "Odbla-
skowa szkoła".  
W ramach tej akcji zostaną przepro-
wadzone spotkania i prelekcje  

z przedstawicielami Straży Miejskiej  
i Policji. Zostanie także przeprowa-
dzony konkurs wiedzy na temat bez-
pieczeństwa oraz konkurs plastycz-
ny. Zapraszamy! 
 
W naszej szkole będziemy kontynu-
ować Akcję Cała Polska czyta Dzie-
ciom oraz Starsi czytają młodszym. 
 
Samorząd Uczniowski kontynuuje 
zbiórkę zużytych baterii i akumulato-
rów. Prosimy wrzucać je do pojem-
nika w szatni. Zachęcamy do czyn-
nego udziału. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy również do udziału  
w innych zbiórkach: makulatury,  
puszek aluminiowych, plastikowych 
zakrętek, zużytych tonerów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
W październiku, jak co miesiąc zo-
stanie przeprowadzona zbiórka ma-
kulatury. Zachęcamy do przynosze-
nia jak największej ilości papieru, 
ponieważ zostanie przeprowadzony 
konkurs, zwycięska klasa która zbie-
rze najwięcej makulatury otrzyma 
nagrodę.  
Zebrane fundusze zostaną przezna-
czone na potrzeby klas I-III. 
 
Zbiórka plastikowych zakrętek   

w roku szkolnym 2013/2014 

19.09.2013    83 kg   49,80 zł 

04.10.2013 140 kg   84,00 zł 

25.10.2013    97 kg   58,20 zł 

25.11.2013  134 kg   80,40 zł 

19.12.2013  175 kg 105,00 zł 

30.01.2014  155 kg   93,00 zł 

21.03.2014  210 kg 168,00 zł 

15.04.2014  140 kg 112,00 zł 

23.05.2014 210 kg 126,00 zł 

25.06.2014 200 kg 160, 00 zł 
RAZEM 1544 kg 1036,40 zł 

 

 

 

Pieniądze uzyskane ze zbiórek zakrę-

tek zostały wykorzystane na zakup 

pomocy dydaktycznych dla uczniów 

korzystających z zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, rewalidacyjnych, 

integracji sensorycznej w naszej 

szkole oraz na zakup nagród dla 

najaktywniejszych uczniów uczestni-

czących w zbiórkach. Bardzo dzięku-

jemy, samorząd szkolny. 

ZAPOWIEDZI KONKURSÓW 
 
II Małopolskie Dyktando Niepodle-

głościowe „Po polsku o historii” dla 

uczniów klas IV – VI (etap szkolny) 

organizowane przez Kuratorium 

Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie 

Polonistów i Fundację Panteon Na-

rodowy odbędzie się w naszej szkole 

26 września.  

Małopolski Konkurs Humanistyczny 
„Mrok tajemnic nas otacza” – etap 
szkolny 24 października  2014 r. 
 
Serdecznie zapraszamy  uczniów  
oddziałów przedszkolnych oraz klas 
1-3 do udziału w konkursie plastycz-
nym „Jesień  z muzyką w tle” Format 
minimum A4, maksimum A3, techni-
ka dowolna. Prace należy składać do 
dnia 25.09.2014 r. 
 
Małopolski  Konkurs  Matematyczny   
- etap szkolny 7 listopada 2014 r. 
 
KOŁA ZAINTERESOWAŃ 
 
Szczegółowe informacje o rodzajach 
i godzinach kół zainteresowań zo-
staną umieszczone na stronie inter-
netowej szkoły oraz w kolejnym 
numerze biuletynu. 


