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Drodzy Czytelnicy!

Kolejny rok szkolny za nami. Dla jednych to pierwszy rok w

szkole podstawowej, dla innych ostatni... Dla wszystkich na

pewno rok pracowity, po którym zasłużyliście na wakacyjny

odpoczynek.

Podsumowując osiągnięcia uczniów naszej szkoły w roku

szkolnym 2008/9 należy podkreślić, że

. W skali

standardowej dziewiątki (od 1 do 9), wprowadzonej w celu

ustalenia pozycji wyniku danej szkoły na tle wyników innych

szkół,

Gratulujemy uczniom i nauczycielom życząc dalszych sukcesów!

W najnowszym numerze Szkolniaczka znajdziecie obszerne

sprawozdanie z zielonej szkoły, wspomnienia i zdjęcia z

czerwcowego Święta Szkoły i wycieczki do Bielska-Białej, oraz

wiele ciekawych artykułów.

Zachęcamy do odwiedzania nowej strony internetowej szkoły,

gdzie w dziale , znajdziecie wiele zdjęć z

imprez szkolnych:

Redakcja życzy wszystkim Uczniom wspaniałych wakacji!

Odpoczywajcie bezpiecznie i z radością wróćcie do nas we

wrześniu!!

sprawdzian w klasie

szóstej wypadł bardzo dobrze! ŚREDNI WYNIK

UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY TO 26,3

Album fotograficzny

http://sp134kr.edupage.org

średnia uczniów naszej szkoły odpowiada

8 stopniowi skali, co oznacza poziom bardzo wysoki!
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wakacje

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie

6 czerwca odbyło się coroczne . Impreza

rozpoczęła się o godz. 9.00 powitaniem na sali gimnastycznej.

Następnie rozpoczęły się długo wyczekiwane zawody na boisku

szkolnym. Zawody sportowe obejmowały m.in. tor przeszkód,

slalom z pałeczkami i piłką do tenisa, układanie literek, toczenie

dwóch piłek jednocześnie, noszenie wody. Walka była zacięta i

wyrównana, ostatecznie konkurencje wygrała grupa pani Iwony

Gizickiej-Jarek. II miejsce zajęła grupa pani AgatyRegiewicz, III

miejsce - grupa pani Małgorzaty Tkaczyk.

W szkole odbywały się zajęcia z ceramiki. Uczniowie lepili z gliny

nie tylko drobne figurki, ale nawet całkiem spore naczynia!

W budynku szkolnym odbył się także konkurs plastyczny pt.

, w którym I miejsce zajęła Nikola Jamróz,

II- Angelika Poprawa, a III - Klaudia Mucha. W kolejnym

konkursie plastycznym

I miejsce zajęła Gabrysia Cymborowicz, II - Dominika Klaś, a

III - Zuzanna Filek.

Święto Szkoły

Moje wymarzone wakacje

Moja wymarzona dyscyplina sportowa

SWIETO SZKO£Y
'

'

Już prawie
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Dzieci z klasy I obchodziły święto rodziny. Zaprosiły swoich

rodziców na tę uroczystość. Zatańczyły na nich tańce celtyckie

oraz Różową Panterę i Taniec Kwiatów. Zaśpiewały wzruszające

piosenki o mamie i tacie. Recytowały z głębi serca wiersze o

swoim uczuciu do kochanych rodziców. Wspólnie z nimi

odgadywali zagadki. Najwięcej niespodzianek sprawiło

porównywanie odpowiedzi dzieci i rodziców na pytania: o czy

marzą rodzice? Co mama lubi robić najbardziej? Co tata lubi

robić najbardziej? Wspólny taniec był miłą chwilą dla całej

rodziny. Życzenia i podarunki własnoręcznie wykonane przez

dzieci ucieszyły rodziców, którzy im podziękowali za

uroczystość przygotowanym poczęstunkiem. Tak miłe chwile

zapadły dzieciom i dorosłym głęboko w serca.

pani Marta Bażela

Po wyczerpujących konkursach można było się posilić smaczną

gorącą kiełbaską z grilla oraz skorzystać z atrakcji na loterii

fantowej, gdzie za jedyne 2 zł wygrywało się wspaniałe

nagrody.

Niesamowitą atrakcją był występ czarowników z czarodziejskiej

grupy Mefisto. Czarodzieje czarowali i czarowali... I tak

zaczarowali uczniów, że mamy nadzieję, że średnia ocen w

przyszłym roku szkolnym wynosić będzie 6.0!! :)

Na boisku szkolnym odbyły się również konkursy „bule” i

„przeciąganie liny” . Do konkurencji stanęli rodzice i

nauczyciele. Wygrały mamy naszych uczniów!

W maju wybraliśmy się na wycieczkę. Zwiedziliśmy Kopalnię

Soli w Bochni. Super jechało się tam podziemną kolejką,

oglądało dawne miejsca wydobycia soli i słuchało o nich

opowieści. Potem pojechaliśmy oglądnąć dawny pałacyk w

Brzesku. Oczyma wyobraźni można było zobaczyć ten tętniący

dawniej życiem ogromny dom w czasach jego świetności.

Obserwowaliśmy tam pracę ekipy filmowej z Łodzi, która

kręciła sceny do filmu. Ale najfajniej było na Rancho Pasja w

Brzesku. To kraina wprost wymarzona do dziecięcych zabaw.

Ściana wspinaczkowa, jazda na quadach, zjeżdżalnie,

trampolina, basen z piłeczkami i wiele innych atrakcji otwarło

przed nami swoje bramy. Można było się wyszaleć do woli.

Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Krakowa.

Uczniowie klasy I i III a

Święto zakończyło się występem tanecznym uczniów uczących

się tańczyć w szkole tańca As oraz przybyciem wspaniałego

clowna! Clown został przyjęty z prawdziwą euforią. Był, jak na

clowna przystało, bardzo śmieszny, puszczał ogromne bańki

mydlane i każdy chciał sobie z nim zrobić zdjęcie!

Na koniec rozdane zostały wspaniałe nagrody, a zadowoleni

uczestnicy zabawy wrócili do domów.

pani Ula Stosio

Na boisku odbył się również konkurs kulinarny. Okazało się, że

mamy w szkole kandydatów na kucharzy! Są to Nikola Jamróz i

Ignacy Tekieli, którzy zaj li I miejsce swoj cudown chocia nie

skosztowan przez nikogo potraw .

ę ą ą ż

ą ą

Ale fajnie, ale super!

Święto Mamy i Taty
w klasie I



25 kwietnia 2009

Wyruszyliśmy spod szkoły o godzinie 8.00. Jechaliśmy przez trzy

i pół godziny z jedną małą przerwą po drodze. Gdy dotarliśmy, a

nasze bagaże zostały wniesione, pani Stasia wychowawca z

ośrodka - przydzieliła nam pokoje. Po błyskawicznym zajęciu

pokoi, poszliśmy na Stadion, gdzie pan Krzysztof przedstawił

nam zasady, które obowiązują w Domu Wczasów Dziecięcych w

Kościelisku. Po powrocie do budynku ośrodka zjedliśmy obiad.

Potem wyruszyliśmy na Miechówkę, obejrzeć panoramę Tatr

(Tatry Bielskie, Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie). Pani Małgosia

powiedziała nam o pięciu piętrach roślinności, jakie występują w

Tatrach:

1. regiel dolny - stanowią go na ogól lasy i polany położone

najniżej czyli do wysokości 1200 m n.p.m. Lasy tej strefy są na

ogół bukowo-jodłowe .

2. regiel górny - ta strefa roślinna obejmuje wysokość od 1200 m

do ok. 1550 m n.p.m. Jest porośnięta borem świerkowym.

3. piętro kosodrzewiny - rozciąga się pomiędzy 1500 m a 1800 m

n.p.m. Najbujniejsza rośnie na wysokościach górnej granicy lasu

i osiąga wysokość nawet do 3 m. Im wyżej tym staje się ona

rzadsza i niższa.

4. piętro hal - ta strefa roślinności rozciąga się pomiędzy 1800 m

a 2300 m n.p.m. W tej strefie na podłożu wapiennym występują:

sesleria tatrzańska, dębik ośmiopłatkowy i wierzba żyłkowana,

wierzba zielna. Obok nich rosną: skalnice, fiołek alpejski,

siekiernica górska.

5. turnie i piargi - pomimo najsurowszych warunków

klimatycznych niektóre rośliny potrafią znaleźć tam dogodne

warunki do rozwoju. Są wśród nich np. porosty.

Zmęczeni i głodni wróciliśmy do ośrodka na kolację. Nasz dzień

zakończyła dyskoteka.

Aleksandra Świerczek kl. IV

26 kwietnia 2009

27 kwietnia 2009

Punktualnie o godzinie 8.00 zostaliśmy obudzeni przez panią

Basię. Ubrałyśmy się, a potem poszłyśmy się umyć. Śniadanie

rozpoczęło się o godzinie 8.30. Gdy zjedliśmy posiłek

wyznaczono nam przerwę, abyśmy posprzątali swoje pokoje,

ponieważ później specjalna komisja sprawdzała czystość w

każdym z pomieszczeń. Po wykonaniu sprzątania udaliśmy się

do kościoła, aby uczestniczyć we mszy świętej. Gdy wróciliśmy

do ośrodka mieliśmy chwilę czasu na zabawy na podwórku.

Później poszliśmy na obiad, a po nim nastąpiła cisz poobiednia.

W dalszej części dnia udaliśmy się na spacer krajoznawczy w

okolicę Miechówki. W drodze powrotnej odwiedziliśmy

pobliski sklep. O godzinie 18.45 rozpoczęła się prezentacja

przygotowana przez mieszkańców poszczególnych pokoi. W

tym dniu była też dyskoteka, na której wszyscy tańczyli.

Po śniadaniu wybraliśmy się do Kuźnic. Ubraliśmy się ciepło, bo

miał wiać wiatr. Przyjechały po nas trzy busy. Gdy dojechaliśmy

na miejsce, mogliśmy zobaczyć rzeźbę wykonaną przez

Władysława Hasiora. Odwiedziliśmy też Sanktuarium Brata

Alberta (T.P.N.). W muzeum oglądaliśmy filmy o tematyce

przyrodniczej. Wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale zadowoleni.

Kamila Zander kl. IV
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Zielona szkoła w Tatrach



Zjedliśmy obiad i poszliśmy na długi spacer. Bardzo bolały mnie

nogi. Wróciliśmy do ośrodka na kolację. Później niektóre osoby

poszły do sklepu, aby zrobić zakupy. Wieczorem oglądaliśmy

pozostałe prezentacje przygotowane przez mieszkańców

kolejnych pokoi. W tym dniu odbyła się też dyskoteka.

Tego dnia po śniadaniu udaliśmy się do Zakopanego.

Wyjechaliśmy kolejką szynową na Gubałówkę. Widok był

niesamowity! Pierwsze miejsce, do którego się udaliśmy to

tablica, przedstawiająca panoramę Tatr Bielskich, Zachodnich i

Wysokich. Dowiedziałam się, że - Giewont liczy 1894 m. n.p.m.,

ks. Kazimierz Kaszelewski zorganizował dawno temu wyprawę

na Giewont, której celem było postawienie na jego szczycie

krzyża z 400 prętów metalowych (krzyż ma 16 metrów).

Potem chodziliśmy sobie po okolicy i śpiewaliśmy.

Spacerowaliśmy koło chat góralskich. Pani powiedziała, że ich

dach pokryty jest gontem, a ściany wykonano z połówek drzew

zwanych płazami. Te chaty były naprawdę piękne. Później

przeszliśmy przez las i wróciliśmy do ośrodka, i zjedliśmy obiad.

Na szczęście nie zmęczyłam się tak, jak myślałam. Wieczorem

nastąpił pokaz mody.

2

Gabriela Tekieli  kl.V

Maria Olender kl. V

28 kwietnia 2009

29 kwietnia 2009

30 kwietnia 2009

Rano ubrałam się to oczywiste. Zjadłam śniadanie i zrobiłam w

naszym pokoju porządek. Później poszliśmy do Doliny

Strążyskiej (Dolina w Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy

Doliną ku Dziurze, a Doliną za Bramką. Wylot doliny znajduje

się przy Drodze pod Reglami, na przedłużeniu zakopiańskiej ul.

Strążyskiej, a sama dolina prowadzi aż do stóp głównego

wierzchołka Giewontu. W górnej części doliny znajduje się

niewielka Polana Strążyska, na której są dwa szałasy i bufet.)

Było tam bardzo fajnie, dowiedzieliśmy się, że nazwa polany, jak

również doliny pochodzi od góralskich słów strąga

oznaczających zagrodę do dojenia owiec.

Wieczorem po powrocie poznaliśmy elementy stroju

góralskiego. Strój góralki składa się z kierpców, czyli góralskich

butów wykonanych ze świńskiej skóry, fartucha (wbrew

pozorom jest to halka pod tradycyjną spódnicą), spódnicy

(kiedyś jednolitej) w kwieciste wzory, koszuli, którą góralki

własnoręcznie wyszywały, gorsetu wyszywanego kwiecistymi

akcentami przy pomocy korali i cekinów, chusty, którą góralki

nakładały na ramiona (panny) albo na głowę (mężatki).

Strój górala składa się z kierpców, portek (spodnie z owczej

wełny), białej koszuli, pasa, płaszcza zakładanego luzem na

plecy.

Rano wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i poszliśmy na wycieczkę z

Kościeliska Drogą pod Reglami, aż do Zakopanego. W

Zakopanym zwiedziliśmy dom Sabały. Jan Krzeptowski Sabała

urodził się w 1809 r. jako Jan Gąsienica, jednak z czasem zaczęto

używać w jego rodzinie przydomku Krzeptowski jako nazwiska

właściwego. Powszechnie zwany Sabałą. W młodości podobno

był zbójnikiem. Mówili, że siedział w więzieniu, że brał udział w

powstaniu chochołowskim. Na pewno kłusował i polował.

Chociaż nie został przewodnikiem tatrzańskim, w wieku 66 lat

otrzymał honorową odznakę przewodnicką, którą z dumą nosił

aż do śmierci. Nie umiał pisać ani czytać, ale potrafił pięknie i

żartobliwie opowiadać.

W drodze na Krupówki niestety zaczął padać deszcz, ale szybko

minął. Kiedy dotarliśmy na Krupówki kupowaliśmy różne

pamiątki. Ja zakupiłam wisiorek i słonika na szczęście.

Karolina Barycz kl. V

Oliwia Więcek kl. III b
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1 maja 2009

2 maja  2009

Tego dnia przyjechałam w odwiedziny do mojego synka i

zabraliśmy go na małą wycieczkę. Na samym początku

poszliśmy na mały spacer, potem Kamil wraz z siostrą skakali na

trampolinie i korzystali z różnych atrakcji. Kamilowi najbardziej

spodobała się trasa wspinaczkowa, na której trzeba było

pokonać różne przeszkody. Potem poszliśmy coś zjeść. Wracając

zatrzymaliśmy się nad rzeczką i trochę poleniuchowaliśmy.

Dzień był bardzo udany, ale niestety trzeba wracać do domu.

Gdy zjadłam śniadanie, poszłam grać w twistera. Następnie po

skończonej grze malowaliśmy na szkle było bardzo fajnie.

Później zjedliśmy obiad. Podano krupnik, rybę, ziemniaki i

kiszoną kapustę. Po południu pojechaliśmy obejrzeć helikopter.

Później poszliśmy pod Gubałówkę, aby uczestniczyć w IX

Festiwalu Piosenki Regionalnej. Mogliśmy też dokonać zakupu

pamiątek kupiłam sobie super rzeczy. Gdy wróciliśmy do

ośrodka podano kolację, a po niej odbyły się półfinały twistera i

piłkarzyków, niestety przegrałam.

Dzień był bardzo deszczowy, ale pogoda nie zniechęciła nas do

wyjścia. Wybraliśmy się zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej

Fatimskiej na Krzeptówkach. Kościół ten zbudowany został

jako podziękowanie za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła

II. Później nawiedziliśmy Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym

Brzyzku w Zakopanem (nazywany też starym cmentarzem) to

pierwszy zakopiański cmentarz przy ul. Kościeliskiej, powstały

w połowie XIX wieku, na którym od lat dwudziestych XX wieku

chowano - oprócz tych, którzy posiadali tu rodzinne grobowce -

już tylko ludzi wybitnych i zasłużonych dla Zakopanego, Tatr i

Podhala (Kornela Makuszyńskiego, Władysława Orkana,

Sabały, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Stanisława

Witkiewicza, Władysława Hasiora).

Elżbieta Szulc, mama Kamila Szulca z kl. III b

Klaudia Mucha, kl. IV

Po powrocie i krótkim odpoczynku wychowawcy zorganizowali

nam ognisko. Pomimo zmęczenia bawiliśmy się bardzo dobrze.

Były kiełbaski i śpiew.

Wieczorem z uśmiechem na ustach udaliśmy się do spania.

Dzisiaj po śniadaniu wyruszyliśmy busami pod Dolinę

Kościeliską. Następnie przemierzyliśmy pieszo tę dolinę i

dotarliśmy pod samą Jaskinię Mroźną. Droga była dość

męcząca, ale przyjemna. Jaskinia Mroźna bardzo się wszystkim

podobała, chociaż wyszliśmy z niej ubłoceni i zmęczeni. Szliśmy

później po długich i krętych schodach, a potem wreszcie

mieliśmy czas na odpoczynek.

Wieczorem uczestniczyliśmy w koncercie muzyki Indian z Peru.

Po kolacji ogłoszono wyniki konkursów na najlepiej grających

w: pikarzyki, tenis stołowy, piłkę nożną, twistera, grupy, która

utrzymywała w nienagannej czystości swój pokój przez cały czas

pobytu na zielonej szkole oraz najładniej prowadzony

dzienniczek.

Aleksandra Paluch kl. VI

Wiktoria Orłowska kl. V

3 maja 2009
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26 maja byliśmy na wycieczce w Bielsku. Uczestniczyły w niej

klasy IIIb, V i VI. Zwiedzanie zaczęliśmy od studia filmów

rysunkowych, w którym powstawały i nadal powstają takie bajki

jak "Reksio" i "Przygody Bolka i Lolka". Widzieliśmy jak

powstaje film rysunkowy i jak za pomocą jednej lampy można

zmieniać w bajeczce pory dnia, jak za pomocą rzeczy

codziennego użytku można naśladować dzwięki, na przykład

stukot koput konia, otwierające się drzwi, skrzypienie śniegu pod

stopami. Mieliśmy okazję zobaczyć jak cieniuje się i koloruje

kadry z bajki na komputerze. Widzieliśmy też starą maszynę do

robienia klatek w filmie. Pod koniec wizyty w studio mieliśmy

przyjemność obejrzenia "Reksia", "Bolka i Lolka", a także jedną

z najnowszych produkcji tego studia "Bocianowo".

Po zwiedzeniu studia filmów rysunkowych wjechaliśmy kolejką

gondolową na Szyndzielnię. Wagoniki miały duże szyby, przez

które mogliśmy patrzeć na to, co mijamy. Było co podziwiać.

Piękne lasy, skały i - przede wszystkim - panorama Bielska.

Miasto wyglądało dumnie wśród promieni słonecznych. Gdy

wjechaliśmy już na górę mieliśmy chwilę na kupienie pamiątek.

Reksio spod Szyndzielni Były termometry z Szyndzielni, klepsydry, owieczki, wisiorki.

Potem udaliśmy się do schroniska, żeby tam cos zjeść i napić się,

gdyż teraz dopiero zaczynał się trud naszej wycieczki. Na

odpoczynek mieliśmy pół godziny. Potem zaczęliśmy schodzić z

Szyndzielni. Było bardzo wesoło, chociaż miejscami naprawdę

nie mieliśmy już siły. Po długich namowach pani przewodnik

pozwoliła nam odpocząć. Dobrze, że schodziliśmy, a nie

wchodziliśmy, bo byłoby jeszcze ciężej. Gdy już zeszliśmy na

dół, byliśmy tak zmęczeni, że marzyliśmy tylko o wygodnych i

miękkich fotelach w autokarze. Mimo trudu ostatniej „atrakcji”,

uważamy, że wycieczka byłaby wspaniała i nie żałujemy tego, że

musieliśmy wstać godzinę wcześniej niż zwykle. Było wspaniale i

ten fakt jest niepodważalny!

Maria Olender, Karolina Barycz, Agnieszka Biela, klasa V

13 i 14 kwietnia uczniowie klasy V: Patryk Wiechniak, Kuba

Konieczny i Mateusz Urban; wzięli udział w Turnieju Wiedzy o

Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Konkurs odbywał się w

Parku Wodnym w Krakowie. W pierwszym dniu chłopcy

sprawdzali swoją wiedzę podczas testu    z przepisów ruchu

drogowego, a następnie wykazywali się umiejętnościami z

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W drugim dniu

cała trójka jeździła rowerem po miasteczku rowerowym i

pokonywała tor przeszkód, a wszystko to pod czujnym okiem

policjantów z krakowskiej drogówki, którzy oceniali

uczestników. Po trudach konkursu wszyscy relaksowali się w

Parku Wodnym. Kilka dni później poznaliśmy wyniki- nasi

uczniowie zajęli III miejsce spośród prawie trzydziestu

krakowskich szkół i zostali obdarowani wspaniałymi nagrodami

na uroczystym zakończeniu turnieju.

pani Katarzyna Nowak

Bezpiecznie na rowerze
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Dzieci pod kierunkiem p. Heleny Bogacz przygotowały prace do

kilku konkursów plastycznych.

- w konkursie plastycznym pt.: „Co w trawie piszczy wiosenna

łąka” zorganizowanym przez Dom Kultury „Podgórze” w

Krakowie, kl. IV,

- w międzyszkolnym konkursie plastycznym, pt.: „Wiosenne

ogrody” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 36 im.

Henryka Sienkiewicza w Krakowie,

kl. IV,

- w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt.: „Pani Wiosna”

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 27 im. Marii

Konopnickiej w Krakowie, kl. I, a

wyróżnienie otrzymały kl. I i

kl. II,

- w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Przyroda w

kolorach” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury

w Krakowie, kl. IV.

I miejsce zajęła Oliwia Zaitz

I miejsce zajęła Alicja

Ślęczek

I miejsce zajęła Julia Zaitz

Weronika Zaitz Debora

Zielińska

I miejsce zajęła Michalina Sypka

W poniedzia ek 15 czerwca na boisku szkolnym odby a si

ostatnia lekcja uczniów klasy , w której uczestniczyli

rodzice. Dzieci przedstawi y któtki program artystyczny,

nast pnie wspólnie z rodzicami uczestniczy y w grach i

zabawach. Najwi cej rado ci sprawi Rodzicom wspólny taniec

celtycki. Na zako czenie czeka na wszystkich smaczny

pocz stunek. Spotkanie up yne o w mi ej atmosferze, wszyscy

fantastycznie si bawili

ł ł ę

ł

ę ł

ę ś ł

ń ł

ę ł ł ł

ę

IIIb

.

pani Joanna Płonka

W dniu 19 marca 2009 roku został przeprowadzony

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" i

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Kangurek"(edycja

XVIII). W regionie krakowskim do tych konkursów przystąpiło

16810 uczniów, a z naszej szkoły 30 uczniów klas II - VI.

W konkursie przyznawane są następujące nagrody: dla laureata

(obozy, wycieczki), za bardzo dobry wynik (nagroda I stopnia),

za wyróżnienie(nagroda II stopnia). Uczniowie naszej szkoły

Elżbieta Kalicka kl.VI i Jakub Konieczny kl.V uzyskali

wyróżnienia. Gratulujemy!

pani dyrektor Iwona Nosek

KANGUREK I KANGUR 2009
ECHO ŚWIETLICY

- wyniki konkursu matematycznego
- sukcesy artystyczne

Pożegnania nadszedł czas...
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03.04.2009 - j

08.04.2009

09.04 - 14.04.2009

14.04.2009

15.04.2009

25.04 - 04.05.2009

- .05.2009

ak co roku nasza szkoła uczciła 4 już rocznicę

śmierci Wielkiego Polaka - papieża Jana Pawła II. Z tej okazji

uczniowie klasy V z panią Lidią Stasiak przygotowali

przedstawienie „Witaj w domu Ojca”. W przedstawieniu

przypomniano fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II i niektóre

wydarzenia z Jego życia w wykonaniu naszych aktorów. Powaga

uroczystości udzieliła się oglądającym, co wyrazili wielką uwagą

i skupieniem. Zainteresowanie wzbudziła dekoracja, stroje a

zwłaszcza strój papieża i oczywiście występ „aktorów”. Nie

zapomniano o ulubionej pieśni papieża „Barce”, którą na

koniec wszyscy wspólnie odśpiewali przy zapalonych świecach.

- wyjście klas IV i VI do C.K. Rotunda na

przedstawienie profilaktyczne „Dzieci w sieci”

-wiosenna przerwa świąteczna

- Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze

zorganizowało dla uczniów wyjście na festyn ludowy

„Rękawka”

- Dzień otwarty w naszej szkole

- zielona szkoła w Kościelisku

odbył się

.

05.05.2009

13-15. 05.2009

I miejsce Zuzanna Filek

I miejsce Wiktoria

Orłowska

13.05.2009 X

Festiwalu Artystycznym Dzielnicy X

- w UMK finał konkursu „Prawo i my”

zorganizowany dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

Miasta Krakowa i przeprowadzony w ramach programu

„Współpracujemy” przez Straż Miejską Miasta Krakowa.

Nasze finalistki Ola Łoboz, Patrycja Kaczmarczyk i Ola Paluch

godnie reprezentowały szkołę. Wykazały się bogatą wiedzą z

przepisów ruchu drogowego, uprawnień i zadań Straży

Miejskiej oraz prawa. Gratulujemy i serdecznie dziękujemy!

- klasy IV-VI wzięły udział w VI Wiosennych

Zmaganiach z językiem polskim organizowanych przez Dom

Kultury „Podgórze”. Konkurs miał formę testu literacko

językowego. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami otwartymi w

oparciu o dołączony tekst literacki.

W kategorii klasy IV zajęła (na 101

uczestników), wśród klas V - zajęła

(na 158 uczestników), Maria Olender otrzymała

wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w

codziennych zmaganiach z językiem polskim.

- uczniowie z koła teatralnego wzięli udział w

, gdzie zaprezentowali

spektakl „Mucha przed sądem”.

19 21 III Festiwal Piosenki

Angloj zycznej

- odby si

W przes uchaniach wzi o udzia 180

wykonawców z 56 szkó i o rodków kulturalnych.

ł ę

ł ęł ł

ł ś

ę

KRON1KA  WYDARZEÑ
Jury w sk adzie: Katarzyna Maszczak (wokalistka), Alicja

uka ko (anglistka) i Piotr Skóra (gitarzysta, wokalista)

postanowi o przyzna nast puj ce nagrody i wyró nienia:

Kategoria: ZESPO Y WOKALNO – INSTRUMENTALNE

I espó HEADSHOT/ I LO, X LO, VI LO,

Technikum czno ci espó D /Gim. 2

ł

Ł ń

ł ć ę ą ż

Ł

ł

Łą ś ł

miejsce zajął z

, a z endrofeels

oraz . Gratulujemy i

żałujemy, że nie wszyscy mogliśmy bawić się pod sceną podczas

Waszego występu! ;)

Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze

zorganizowało dla uczniów s

Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze

zorganizowało dla uczniów w

II

espó HARD ROCK KIDS/SP 134

miejsce

z ł

29.05.2009 -

W czerwcu

I miejsce Patrycja Kaczmarczyk

30.05.2009

13.06.2009

.06.2009

18.06.2009

klasy IV VI udały się na festyn sportowo-

rekreacyjny na stadion KS Korona zorganizowany przez

Gimnazjum 34 im. Henryka Sienkiewicza. W tym dniu

przygotowano konkurencje sportowo-rekreacyjne, turniej piłki

nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły dla uczniów klas V i VI,

pokaz wozu policyjnego, konkurs plastyczny, malowanie twarzy

oraz koncert muzyczny absolwentów Gimnazjum 34.

nastąpiło rozstrzygnięcie całorocznego konkursu

ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii dla klas IV VI.

, kl. VI, II miejsce Wiktoria

Orłowska z kl. V i Oliwia Zaitz z kl. IV.

-

pacer po Parku im. Wojciecha

Bednarskiego

-

ycieczkę rekreacyjno-turystyczną

do Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

-

Zwiedziliśmy ę , ę ą, w

ej le oraz Maczugę Herkulesa.

- świętujemy English Day!

,

, p , g

.

17 odby a si szkolna wycieczka do Ojcowa, w której

wzi li udzia uczniowie klas II i IV oraz kilkoro z klas V i VI.

Jaskini okietka Bram Krakowsk zamek

Pieskow Ska

W programie: English

Song Festival Przedstawienie konkursowe "Sleeping cloud" -

klasa I iosenki konkursowe klasy II - VI o cinny wyst p pana

Erika Lutley wraz z uczniami z mi dzynarodowej szko y w

Lusinie

ł ę

ę ł
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W najbliższym
czasie...

WAKACJE !!


