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Rok
szkolny
start !!! 

Parada
Patro-
nów 
na
Wawelu

Dnia 1 września w czwartek oficjalnie zaczął się rok
szkolny. Wszyscy uczniowie aż kipieli zachwytem, co
wyrażali poprzez westchnienia tęsknoty do
wakacyjnego czasu. Najpierw uczniowie powitali w
klasach swych nauczycieli. Następnie udaliśmy się do
kościoła, aby pomodlić się o dobry rok szkolny. Na
sam koniec poszliśmy na uroczysty apel, gdzie finalnie
powitała nas Pani Dyrektor.
Mateusz Rokita VId

4 października w naszej szkole odbyło się ,,Dyktando
Niepodległościowe. Po Polsku o historii". Konkurs
poprowadziła pani Magdalena Jabłońska. Dyktando
nosiło tytuł ,,Na wodzie i w przestworzach". Tekst
odnosił się do czasów II wojny światowej i zawierał
informacje o Dywizjonie 303 oraz o
najnowocześniejszym (jak na tamte czasy)
niszczycielu polskim ,,ORP Orzeł". Dyktando nie było
łatwe i wymagało cierpliwości. Zdaniem uczestników
można się było wiele nauczyć z tego tekstu.    J.W i
M.R
                                               
  

Po
polsku
o
historii
konkurs

1 września

                                             

W dniu 1 października uczniowie klasy 6a pod opieką
 p. Płonki wzięli udział w paradzie patronów. Natalia
Synoś wystąpiła w stroju Jagiełły, Karolina Krzysztof
reprezentowała szkołę w przebraniu Jadwigi, Piotrek
Szymański przywdział wspaniały strój rycerza. Oliwia
Krok wystąpiła jako dwórka. Ulicami Krakowa
przeszedł barwny korowód dzieci i młodzieży wraz z
nauczycielami. Reprezentanci z każdej szkoły,  idąc
od Wawelu do Rynku Głównego, prezentowali postać
swojego patrona i poszczególne dzielnice Krakowa. 

Jak co roku, 
na Paradzie Patronów 
nie mogło zabraknąć
Władysława Jagiełły i jego
dworu...

2016r.
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Fizyka dla smyka  - tajemnice
powietrza

XXIII Turniej wiedzy o Mitologii 
i Antyku

              Dzień jabłka

26 października 2016 roku odbył się w naszej szkole Dzień Jabłka. Z tej
okazji wszyscy ubrali się na czerwono bądź zielono. Na szkolnych
korytarzach zostały zawieszone dekoracje oraz informacje, dlaczego
warto jeść te owoce. Dowiedzieliśmy się z nich, że regulują przemianę
materii, pomagają osobom z nadciśnieniem, a także są źródłem wielu
witamin. Nasi koledzy i koleżanki rozdawali soczyste jabłka. W klasach
była przeprowadzona akcja „Śniadanie daje moc”, której tematem
oczywiście było jabłko. Dzięki temu dniu wszyscy nabyliśmy trochę
wiedzy o tych słodkich i niezwykle zdrowych owocach.
Natalia Bodziony kl. 6 d

21.10.16r. na lekcji przyrody odbyły się zajęcia "Fizyka dla smyka".
Zajęcia prowadziła Pani, z którą przeprowadziliśmy eksperymenty.
Jednym z nich było doświadczenie ze szklanką wody. Napełniliśmy
szklankę wodą, przyłożyliśmy na szklankę gruby papier i odwróciliśmy ją. 
Myślałam, że woda się wyleje, ale nie. W trakcie zajęć były jeszcze inne
doświadczenia. Wszystko było bardzo pouczające i ciekawe, szkoda, że
lekcja trwa tylko 45 minut. Czekamy na więcej, bardzo prosimy... 

Turniej organizowany jest przez DK Podgórze. Jest atrakcyjny, bo można
wziąć udział w różnych kategoriach. My zaangażowaliśmy się w test
wiedzy (zawierał sto pytań i składał się chyba z dziesięciu stron), a także
konkurs literacki - trzeba było napisać wiersz o Hektorze, oraz konkurs
plastyczny. O wynikach można przeczytać  w dziale "konkursy".
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Odblaskowa dyskoteka z okazji Dnia
Chłopca - odblaski rządzą !!!

Jesienne ślubowanie klas
pierwszych w SP 21

Konkurs fotograficzny "Pełnia
księżyca - Superksiężyc"

W piątek 14 października w naszej szkole odbyło się uroczyste
ślubowanie klas pierwszych. Pod czujnym okiem pani wychowawczyni 
klasy 1a (pani Monik Mrowczyk )  i 1b ( pani Beaty Bergiel ) dzieci ślicznie
mówiły wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły. Po części występów i
ślubowaniu uczniowie zostali pasowani przez panią dyrektor. Całe
wydarzenie zorganizowane było w dużej sali gimnastycznej. Na
ślubowanie licznie przybyli rodzice uczniów, towarzysząc swoim
pociechom w tym ważnym dniu. Obecne były także dzieci z okolicznych
przedszkoli. Po zakończeniu ceremonii uczniowie wraz z paniami udali się
do swoich klas. Ślubowanie przebiegło pomyślnie. Witamy w gronie
uczniów Szkoły Podstawowej nr 21.                                                         
E.S.                                                         

Jak co roku z okazji Dnia Chłopca odbyła się w naszej szkole dyskoteka.
Nowością tegoroczną było zastosowanie w tańcu elementów
odblaskowych. Każdy obecny miał na sobie jakiś element odblaskowy.
Wyglądało to bardzo dynamicznie, kolorowo i jaskrawo. Ale najważniejsze,
że utrwaliliśmy sobie konieczność noszenia odblasków po zmroku. Było to
jedno z działań przeprowadzonych w ramach akcji ,,Odblaskowa Szkoła".

Dzień Chłopca był też
"Dniem Gentelmana". Nasi
młodzi mężczyźni założyli
krawaty i muszki, a otrzymali
słodkie upominki i życzenia.

Jesienią w naszej szkole pani Borowska zorganizowała konkurs na
najlepsze zdjęcie księżyca w pełni. Obserwowaliśmy i fotografowaliśmy
Księżyc, który wydawał się 14% większy i 30% jaśniejszy.
Całkiem sporo osób wzięło udział w konkursie, ale I miejsce jest tylko
jedno! Zajął je Marcin Rajtar z klasy 6B, drugie miejsce zająłem ja
(Bartłomiej Krewniak). W nagrodę dostałem dyplom i małego Power
Banka. Po konkursie na I piętrze można było podziwiać te piękne zdjęcia.
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           Śniadanie daje moc

          Kraków z darów jesieni

    Konkurs na najładniejszą              
maskotkę   SKO

Pod koniec września w szkole na parterze  pojawiła się wystawa jesienna
pt. „Kraków z darów jesieni”. Wystawiono na niej prace zrobione z darów
jesieni. Prac było dwadzieścia, a wszystkie były bardzo piękne.Ze
wszystkich najbardziej spodobała mi się praca wykonana przez klasę
szóstą B. Przedstawiała ona smoka. Wykonany był on z dwóch dyni
ozdobnych, łupin kasztanów i żółtej fasolki szparagowej. Do większej dyni
przymocowana była mniejsza tworząc tułów z ogonem,  na grzbiecie
smoka wykałaczkami umocowano łupiny po kasztanach, jego głowa
ozdobiona była fasolką. Smok był estetycznie wykonany, przez co
śliczny.   E.S.
Najbardziej podobała mi się praca klasy 3a. Została zrobiona z dyni, w
której wyrzeźbiono najważniejsze zabytki Krakowa np. Sukiennice,
Kościół Mariacki. Wetknięto w nią pawie pióro oraz liście. Wszystkie prace
wyszły ładne, ale ta według mnie była najstaranniejsza.   B.K.

 26.10. i 23.11.16  w czasie zajęć w klasach 1-3 oraz na zajęciach
wychowawczych w klasach 4-6 odbyła się po raz kolejny akcja pod nazwą
"Śniadanie daje moc". Uczniowie nie tylko wymieniali się swoją wiedzą o
zasadach zdrowego żywienia, ale sami przyrządzali pyszne szkolne
śniadania, np. kanapki czy sałatki owocowe. Dzień ten  był też Dniem
Jabłka, a szkoła została udekorowana plakatami informującymi o zaletach
jedzenia jabłek. 

W listopadzie w naszej szkole odbył się konkurs na nową maskotkę SKO.
Największe wrażenie zrobiła na mnie praca Martyny Liszki z klasy 1a.
Przedstawia ona niebieskiego smoka z czerwonym grzbietem siedzącego
na czerwonej szkatułce. Na pudełku, przed potworem znajduje się
wykonany ze złotej bibuły otwór na monety oraz 3 monety jednogroszowe.
Poza tym smok ma czarne skrzydła i taki sam koniec ogona. Całość
dopełnia jęzor ognia wydobywający się z jego paszczy. Cała wystawa
bardzo mi się podobała.    J.W.
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Dzień
życzli
wości

11 XI
Święto
Niepod
ległości
- apel
klasy 6a

Hasło

W dniu 21.11.2016r został zorganizowany ,,Dzień
Życzliwości''. Z tej okazji na korytarzu zostały
rozwieszone plakaty. Samorząd uczniowski rozdawał
cukierki i wesołe nalepki z hasłem ,,Bądź Życzliwy''.
Pogoda też była życzliwa i przygrzała nam słońcem, to
był naprawdę ,,ciepły'' dzień.

                                                                   J.W
                                                                   E.S
                                                                   6D  

Projekt
przyro
dni
czo-
plasty
czny

Klasa 2a przygotowała prace o tematyce przyrodniczej
dotyczącej wybranego przez siebie drzewa. Uczniowie
wykonali obserwacje, zebrali informacje, ciekawostki,
zebrali liście, fragmenty kory. W sali można było
zobaczyć piękną wystawę. Zobaczcie sami…
A  w ramach zajęć z przyrody, klasa 2c przygotowała
albumy drzew. Prace zawierają wiele ciekawych
informacji, zdjęć a nawet fragmentów liści czy owoców
drzew. Uczniowie w ciekawy sposób wykonali
zadanie. Wystawę ich prac można było podziwiać na
przygotowanej wystawie.

 9 listopada  klasa 6a pod opieką p. Stanisławy
Mierzwy przedstawiła krótki program artystyczny z
okazji Święta Niepodległości. 
Uczniowie przedstawili nam sytuację polityczną, w
której znalazła się Polska w drodze o walkę o
niepodległość. Po 123 latach niewoli i trudnych
wydarzeń nasz kraj odzyskał niepodległość w dniu 11
listopada 1918 r. Przypomniano nam powstania, w
których nasi przodkowie walczyli o Polskę, postać
Józefa Piłsudskiego oraz pieśni patriotyczne. 
  

Polska jest naprawdę!
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Mikołajki -  prezentów czar...

Klub Doświadczalskich

Kiermasz pierników świątecznych

Każdy z was zapewne lubi dostawać prezenty, a kto z was lubi je
dawać? No właśnie, różnie obchodzono u nas Mikołajki, w jednej klasie
każdy losował osobę do obdarowania, w innej każdy uczeń bawił się w
Mikołaja przynosząc prezenty dla zwierząt ze schroniska. Co do kwestii
dawania i otrzymywania każdy ma swoje zdanie. Ale nawet TY może być
świętym Mikołajem!
                                                                            J.W 

W tym roku szkolnym w klasie 3b powstał ,,KLUB
DOŚWIADCZALSKICH" w każdy czwartek chętne dzieci z klasy
prezentują przygotowane przez siebie doświadczenia. Celem
przeprowadzanych doświadczeń jest zilustrowanie pewnego zjawiska
(tematu, problemu).  Uczniowie sami zadają pytania i próbują szukać na
nie odpowiedzi w ten sposób uczą się od siebie, wyciągają wnioski.
 Towarzyszy im wielka radość odkrywania, która otwiera umysł na
zdobywanie wiedzy i umiejętności. Ten rodzaj nauki jest wyjątkowo
efektywny.

Święty Mikołaj istniał
naprawdę, żył w III wieku
naszej ery. Miły zwyczaj
obdarowywania się
przypomina nam o nim.

W naszej szkole przed świętami odbył się kiermasz pierniczków. Każda
klasa miała przygotować "dostawę" - co najmniej tyle pierniczków, ilu
uczniów jest w klasie. Oczywiście nie obyło się bez pomocy i
zaangażowania naszych drogich Mam, które te pierniczki upiekły. A my w
klasach dekorowaliśmy je i pakowaliśmy w przezroczystą folię. 
Później pierniczki te sprzedawane były na parterze. Były pyszne! :-) (nie
mówiąc już o ich pięknym wyglądzie)

                                                             B.K. i J.W.
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Jasełka czyli "Droga do Betlejem"

Wystawa konkursowa "Tradycyjna
szopka Krakowska"

Kolędnicy misyjni śpiewają dla
Amandy

Jak co roku przed przerwą świąteczną w naszej szkole odbyło się
kolędowanie misyjne. Przebrani uczniowie z klas szóstych przez prawie
cały dzień chodzili po szkole odwiedzając kolejne klasy. Celem
kolędowania misyjnego jest zebranie pieniędzy na naukę szkolną Amandy
z Peru. W akcje prowadzoną przez panią Joannę Gielas, zaangażowało
się jedenaścioro uczniów ( Oskar Socha - główny kolędnik niósł gwiazdę,
Ania Burdak - aniołek, Mateusz Zygmunt - pasterz, Weronika Marchewka
- Maryja, Maciej Pipień - Józef, Kasia Budzyn - Europejka, Natalia Synoś -
aniołek, Emilia Snopek - Indianka, Wiktoria Gawlik - Australijka, Emilia
Nowak - Murzynka, Oliwia Krok - aniołek)                     E.S

Na wystawie pod nazwą "Tradycyjna szopka Krakowska" znalazło się w
tym roku siedem szopek. Wszystkie były ładne, ale najbardziej spodobały
nam się szopki Mai Kazimierczak z 2B (szopka miniaturowa), Olgi
Szczęsnej także z 2B (z papierowymi ptaszkami) i Kacpra Burkata z 4B.
Rozmiarem wyróżniała się szopka rodziny Wilków. Podziwiamy precyzję
wykonania autorów szopek.
                                                Redakcja

21.12.2016r. w sali teatralnej odbyły się Jasełka przygotowane przez panią
Małgorzatę Żukowską i panią Annę Rudnicką. Przedstawienie było bardzo
unowocześnione, ponieważ Maria i Józef spotykali: chuliganów ubranych
w dresy, bogatego biznesmena, malarkę i wiele innych osób.
Przedstawienie mi się podobało, ponieważ nigdy jeszcze nie widziałem
takiego oryginalnego spektaklu.

                               B.K.
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W tym roku szkolnym klasy 3a i 3b przygotowywały jasełka. Uczestniczyli w nich pastuszkowie, trzej królowie,
diabły, anioły i gwiazdki, ale były też role nietypowe jak bankowiec, modelki, reżyser, raper, kompozytor i
malarka. Jasełka były bardzo udane. Widownia wiwatowała, domagała się autografów i głośno klaskała. Ta
historia nie będzie o tym. 
Aktorzy mieli swoje rekwizyty. Iza opierała się na laseczce, Mikołaj miał telefon komórkowy, Antek koronę,
Witek słuchawki, a Krzysiu miał ciupagę. Jacek, dla Józefa przyniósł świeżo ścięty patyk owinięty taśmą klejącą.
Jednakże wśród szkolnych rekwizytów znalazł się ładniejszy kij. To on posłużył Józefowi na scenie. Tymczasem
Jackowy kij stał sobie smutno w kącie klasy. Wszyscy o nim zapomnieli. 
Pewnego dnia nasza klasa siedziała na dywanie. Ocenialiśmy swoje zachowanie. Nagle, ktoś zauważył obok
kosza na śmieci zapomniany Jackowy kij. Niby ten sam, ale całkowicie odmieniony. W jednym miejscu taśma
klejąca się odsunęła, a z gałęzi wyrosła nowa, zielona roślinka! Cała klasa bardzo się zdziwiła. Każde dziecko
chciało zobaczyć ten cud natury na własne oczy! 
                                                                                                                Tomasz Wojdacki 3b

 Klasy 4a, 4c i 6c biorą udział w programie wychowawczym "Zielone i żółte kartki". Polega on na zbieraniu kartek
w kolorze zielonym lub żółtym, na tych samych warunkach jak zbieranie uwag pozytywnych i negatywnych. W
tym okresie na uczniów czekała nagroda - NOCOWANIE W SZKOLE. Każdy kto w ciągu 
tego okresu zebrał tylko zielone kartki mógł "odebrać" nagrodę. Jeśli uczeń zdobył tylko jedną żółtą, nauczyciele
wychowawcy decydowali, jak poważne było "przewinienie" i czy może wziąć udział w zabawie. W sumie nagrodę
"odebrało" 35 uczniów. O godzinie 19 rozpoczęło się eksperymentalne przedsięwzięcie. 
Mieliśmy zawody sportowe, zagraliśmy w grę "Fabryka Książek" oraz w "5 sekund" i tańczyliśmy.
Była przerwa na kolację oraz wieczorną toaletę, a na dobranoc oglądnęliśmy "Minionki". Graliśmy też w inne gry,
które przynieśliśmy z domu. Spaliśmy na podłodze w śpiworach  w sali 63 i 62 (klasa 6c). 
To było super doświadczenie, zasnęliśmy bardzo późno, a wstaliśmy po siódmej, ponieważ cała zabawa
kończyła się w sobotę o 8.00. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i chcemy jeszcze. Tylko co na to wychowawcy?

                                
                                     O kiju św. Józefa

                                
                                    Nocowanie w szkole 
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Jest taki dzień... bardzo ciepły, choć grudniowy...

Jak co roku, tak i teraz spotkaliśmy się w klasach przy
wigilijnym stole. Był opłatek, życzenia, chwile
wzruszeń przy choince, no i oczywiście pyszny
poczęstunek. 
Takie spotkania świątecznie są u nas radośnie
obchodzone. Rodzice pomagają, jak mogą, my też się
staramy i jesteśmy wyjątkowo grzeczni...
Miło usiąść w takim szczególnym dniu przy białym
obrusie, w tym samym, choć nie takim samym gronie i
popatrzeć na siebie trochę innymi oczami.
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Klasowy konkurs kolęd i pastorałek
dla klas IV - VI

              Kulturomat -
mówmy "Dzień dobry"

Kulturomat
Dnia 26 stycznia na pierwszym piętrze naszej szkoły stanęło urządzenie
wykonane przez klasę 6D, zwane Kulturomatem. ,,Wydarzenie" to miało
za zadanie zmierzyć poziom kultury uczniów naszej szkoły. Dobrym
pytaniem (który każdy pewnie sobie zadaje) jest: Jak niby ktoś miałby
zmierzyć kulturę uczniów za pomocą kartonu i kilku cukierków? 
Ano tak: każdy uczeń który wziął cukierka ( cukierki były przeliczane
poprzedniego dnia) powinien napisać na karteczce ,,Dziękuje 6D". A więc
sposób był prosty i już każdy rozumie, że celem tego nie było rozdanie
cukierków. Wynik jest prosty: cukierki wsypane do maszyny - karteczki z
podziękowaniami. Po zliczeniu wrzuconych papierków okazało się, że 155
osób podziękowało, a więc 26 osób nie wrzuciło podziękowań. Wśród tych
,,nie wrzuconych" karteczek znalazły się także wrzucone,lecz
niepoprawnie opisane tj.: 3x Dzień dobry, Przepraszam, 2x proszę czy :-
)            J.W

                             Czarodziejskie znam wyrazy,
                                 które mówię wiele razy,
                           Gdy przychodzę do mej szkoły
                           to "Dzień dobry!" zawsze wołam.

Akcja szkolnego samorządu pod nazwą "Dzień dobry,
do widzenia", zachęca do używania tych i innych
"czarodziejskich wyrazów" w życiu codziennym. Klasa
6 d żywo włączyła się w tę akcję.

W styczniu, jak każe obyczaj, rozbrzmiewają pieśni o narodzeniu Pana
Jezusa. U nas zorganizowano, ogólnoklasowy konkurs. Każda klasa
przygotowała, pod batutą pani Płonki, jeden utwór. Mogła to być dowolna
kolęda lub pastorałka. Występ można było uświetnić kolędniczymi strojami
i grą na instrumentach (o ile ktoś potrafi, oczywiście). 
Wszystkie klasy wywiązały się z tego zadania bardzo ładnie, ale
najwyższy poziom osiągnęły klasy 4 c i 6 b. Zaprezentowały nie tylko
perfekcyjny wokal, ale też wystąpiły w pięknych przebraniach. 
Redakcja
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Misjonarka z Peru
kolejny raz w
naszej szkole

Spotkanie 
z panem poetą

Dnia 14 grudnia klasa 3c udała się do Krowoderskiej Biblioteki Publicznej
na spotkanie z poetą panem Franciszkiem Klimkiem. Jest on autorem
wierszy o zwierzętach, głównie o kotach. W czasie spotkania pan Klimek
czytał nam swoje wiersze. Pod koniec wizyty w bibliotece mieliśmy
możliwość zakupienia jego książek oraz okazję do uzyskania dedykacji od
autora. Czas spędzony z poetą będziemy miło wspominać.
  Anna Korniak 3c

We wrześniu 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z
zaprzyjaźnioną z nami misjonarką z Peru  p. Dominiką Szkatułą.

 Za każdym razem, kiedy tylko misjonarka przebywa na urlopie w Polsce,
odwiedza naszą szkołę. Bardzo cieszymy się ze wspólnych spotkań
połączonych z tańcem i śpiewem piosenek. Cała społeczność szkolna, z
wielką radością oczekuje na niezwykłe opowiadania misjonarki o życiu
ludności Amazonii, ale najbardziej wszystkich uczniów interesują losy
naszej podopiecznej Amandy. 

Od kilku lat łożymy na edukację dziewczynki. Pani J. Gielas – opiekun
Koła Misyjnego organizuje w roku szkolnym dwie akcje, podczas których
zbieramy ofiary na naukę dla dziewczynki. Dzięki wrażliwości dzieci,
rodziców i nauczycieli, Amanda może również liczyć na posiłek, który
otrzymuje w szkole. Nie uczęszczałaby do niej, gdyby nie nasze akcje. 

Utrzymujemy listowny kontakt z naszą podopieczną z Iguitos i jej
opiekunką siostrą Jean. Otrzymujemy świąteczne życzenia, listy, zdjęcia i
podziękowania za pomoc w edukacji Amandy. Spotkania z Panią
Dominiką dają nam radość i nowe siły,  oraz budzą coraz większy
entuzjazm  do podejmowania kolejnych, wspólnych akcji i działań
misyjnych, a jej pełne wdzięczności słowa utwierdzają w przekonaniu, że
warto innym pomagać

Siostra Jean opiekunka Amandy
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         Spotkanie z leśnikiem

  
         Spotkanie z alpinistą

Spotkanie świetlicy ze Strażą Miejską

W piątek 2 grudnia naszą klasę spotkała wielka niespodzianka. Odwiedził
nas tata Szymka Rojka, którego pasją są góry. Opowiedział nam o swojej
ostatniej górskiej wyprawie. Swoją opowieść wzbogacił licznymi zdjęciami.
Oprócz tego pokazał nam sprzęt wspinaczkowy. Bardzo mi się podobało,
że mogłem go dotykać. Była tam specjalna uprząż , czekan, raki i
specjalny ubiór wspinaczkowy. Pan Grzegorz objaśnił nam, do czego to
służy. Dowiedzieliśmy się, jakie są warunki wspinania  na wysokie góry.
Konieczna jest aklimatyzacja, dlatego zakłada się bazy na różnych
wysokościach. Oddychanie w górach jest bardzo trudne, bo im wyżej, tym
mniej w powietrzu jest tlenu. Bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ
sam lubię chodzić z rodzicami po górach, chociaż nie tak wysokich jak
pan Grzegorz.
                                           Mateusz Kotas kl. 3c

 23 listopada młodsze klasy naszej szkoły spotkały się z Panem
Leśnikiem oraz z jego dwoma pracownikami. Pan Leśniczy opowiedział o
codziennej pracy leśnika. Pokazał nam narzędzia, którymi posługuje się
leśnik. Pokazał i opowiedział nam o różnych rodzajach roślin rosnących w
lasach i zwierzętach zamieszkujących leśne tereny. 
Spotkanie było bardzo pouczające, a zostało zorganizowane przez Panią
Emilię Borowską - nauczycielkę przyrody. 

09.01.2017  mieliśmy  w świetlicy  spotkanie z przedstawicielami Straży
Miejskiej . Zajęcia dotyczyły tematów – "Bezpieczne zabawy zimą" i
"Zawód - Strażnik Miejski".
Dowiedzieliśmy się, jakie obowiązki ma strażnik miejski. 
Rozmawialiśmy także, jak bezpiecznie spędzić ferie; jak powinniśmy
zachowywać się na osiedlowej górce czy stoku narciarskim oraz jak
zachować się, gdy ktoś wpadnie do zimnej wody. Spotkanie było bardzo
interesujące.
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Kuratoryjne konkursy przedmiotowe

 JESTEŚMY NAJLEPSI W KRAKOWIE 

W październiku
odbyły się
Kuratoryjne
Konkursy
Przedmiotowe.
W etapie
szkolnym w
każdym z tych
konkursów
wzięła udział
spora ilość
uczniów. Do
etapu
rejonowego
przeszli: 
w konkursie

humanistycznym
P. Korniak,
w konkursie
matematycznym
P. Korniak i K.
Zdebski,
w konkursie
języka
angielskiego P.
Korniak, M.
Janczur, A.
Przewoźnik, 

Wiktoria
Bartkowiak,
Oliwier Angielski
i Piotr
Szymański, 
w konkursie
biblijnym Paweł
Korniak.
W grudniu i
styczniu odbyły
się etapy
rejonowe.
Czekamy na
wyniki i
życzymy
powodzenia. 

W  VII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły
w Krakowie jest najlepszą szkołą w Krakowie.
Jury Konkursu składające się z przedstawicieli: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty, Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Krakowie, Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, przyznało punkty konkursowe na
podstawie przesłanego do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie sprawozdania uczestnika Konkursu
oraz opinii Naczelnika WRD KMP w Krakowie, które stanowiły podstawę wyłonienia zwycięzcy.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016r. w
Krakowie – Sala Audytoryjna ICE Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17.
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Konkurs SYNAPSIK 

Konkurs biblioteczny klasy
3b

    
   24 października klasa 3b uczestniczyła w konkursie
czytelniczym zorganizowanym przez Bibliotekę
Publiczna filia 34 przy ulicy Opolskiej. Uczniowie mogli
zaprezentować swoją wiedzę na temat lektury „ Czy
wojna jest dla dziewczyn?” Zwycięzcami konkursu
zostali Wiktor Bryła, Amelia Siwosławska oraz Tomasz
Wojdacki .

GRATULUJEMY!!!

19 października 2016 roku 11 uczniów klas drugich i 19 uczniów klas trzecich wzięło udział w
konkursie przedmiotowym SYNAPSIK „MEN”. Konkurs miał charakter ogólnopolski, a jego
celem było sprawdzenie wiedzy najmłodszych uczniów z zakresu treści zawartych w
czterech częściach podręcznika, umiejętności rozwiązywania zagadek, zadań
matematycznych i logicznego myślenia. Sprawdzono wiedzę z zakresu edukacji
polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.
20 grudnia 2016 otrzymaliśmy wyniki konkursu. 
Laureaci konkursu: Olga Szczęsna kl. 2 b, Małgorzata Urbańska kl. 3b
Na wyróżnienie zasługują uczniowie klas drugich:
•Miłosz Pękała kl. 2d – wynik  89%, Daryja  Novobranchenko kl. 2d- wynik  88,2%, Maja
Kaźmierczak kl.2 – wynik  88,2%, Małgorzata Czekaj kl. 2d -wynik  85,3%, Amelia Sojka kl.2
– wynik 83,8%, Milena Dziedzina kl.2 – wynik 82,4%.
 Na wyróżnienie zasługują również uczniowie klas trzecich:
•Amelia Siwosławska kl. 3b – wynik  88,4%, Anna Korniak kl.3c – wynik 88,4 %, Krystian
Rymarz kl.3b – wynik 87,7%, Milena Mistur kl. 3a –wynik 85,6%, Izabela Wadowska kl.3b –
wynik 80,1%.
Należy również nadmienić, iż uczennice Daryja Novobranchenko kl.2d, Izabela Wadowska
kl.3b oraz Iga Hawrat z kl. 3c zdobyły 100% punktów z edukacji matematycznej.
Gratulacje dla wszystkich uczestników!

Energia
elektryczna pod
kontrolą, to
nazwa
konkursu
przygotowane
go przez
Politechnikę
Krakowską.
Pierwsze
miejsce zdobył
Paweł Korniak

Wszyscy
uczniowie klas
4 do 6 wzięli
udział w
zajęciach
pierwszej
pomocy
przedmedycz
nej, projekt
AED. Zajęcia
zorganizowało
stowarzyszenie
Fraktal
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 Konkurs Recytatorski i Pięknego
Czytania

 Konkursy
świetlicowe

 Gratulujemy
nagrodzonym!

.

Wyróżnienie: Jan Mleczko (2a), Małgorzata Czekaj (2d), 
Klasy: IV – VI
I miejsce – Izabela Wasylik (kl. 4a), II miejsce – Weronika Marchewka (kl.
6c), III miejsce – Jan Rusnak (kl. 6a), Wyróżnienie: Aleksandra Wajda (kl.
6d)

Dnia 30 XI 2016r. biblioteka szkolna zorganizowała Konkurs Recytatorski
oraz Konkurs Pięknego Czytania. Dzieci wygłosiły z pamięci wiersz oraz
przeczytały fragment prozy. Teksty związane były z Krakowem.
Uczestnicy konkursów zaprezentowali wysoki, wyrównany poziom.
Najlepsi przechodzą do dalszego etapu. 
Wyniki Konkursu Recytatorskiego  - Klasy: I – III
I m Maja Dorna (3a),II m,ex aequo Katarzyna Skoczek (1b), Tomasz
Wojdacki (3b),III m,ex aequo Julia Socci (2b),Mateusz Cabała
(2a),wyróżnienie:Lena Kozłowska (2a), Wojciech Gorzkowski (3a)
Klasy: IV – VI : I m Maria Zając (4b), IIm ex aequo Julia Iwańczyk (4b),
Hanna Kochanowska(4b),IIIm exaequo Maciej Pipień (6c), Agnieszka
Kania (5b), wyróżnienie Zofia Rusnak (4c), Karol Kundera (4b). 
Wyniki Konkursu Pięknego Czytania: 
Klasy I-III:
I m Zuzanna Pieróg (3c),II m Jacek Konieczny (3b),III m,ex aequo Amelia
Kunińska (3a),Szymon Więcek (2b).

W Międzyszkolnych Konkursach
Świetlicowych wzięło udział wielu
uczniów. W listopadzie odbył się

konkurs plastyczny pt. Łapy,

łapy. Z naszej szkoły nagrody

zdobyli 2 miejsce G. Piotrowska kl.

3a, 3 miejsce I. Habrat kl. 3c i Z.

Cieślik kl. 2b, wyróżnienie M.

Mistur  kl. 3a.
 W grudniu odbył się konkurs
plastyczny pt. Najpiękniejsza
ozdoba choinkowa. 
Nagrodzeni to: 1 miejsce M.

Gromala kl. 3c, 2 miejsce I. Habrat

kl. 3c i O. Woźniak kl.

2c, wyróżnienie L. Kozłowska kl.2a.

GRATULUJEMY!!! 
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     Alfik Matematyczny

Konkurs historyczny XXIII Turniej
Wiedzy o Mitologii i Antyku

Konkursy Krowoderskiej Biblioteki  
Publicznej Filia nr 20 

Maria Lachowska zdobyła nagrodę,
a Martyna Stasielak wyróżnienie w
konkursie plastycznym Wiedźmini i
wiedźminki.

Test wiedzy był bardzo trudny. Jan Rusnak z klasy 6 a zdobył IV miejsce,
a Zofia Szewczyk z klasy 6 c otrzymała wyróżnienie. W konkursie
poetyckim „Hektor – antyczny superbohater” II miejsce zdobyła Julia
Kardaś z kl. VI c, a wyróżnienie zdobyła Natalia Bodziony z kl. VI d.
Weronika Marchewka z kl. VI c otrzymała wyróżnienie w konkursie
plastycznym "Wojna Trojańska"

Cieszymy się z Waszych sukcesów i gratulujemy!

W konkursie czytelniczym, organizowanym przez Filię nr 20 Biblioteki
Publicznej, zdobyli pierwsze miejsce: Kamila Rymarz, Weronika Zgoda,
Karolina Kyzioł i Lena Kozłowska.
W konkursie Czy wojna jest dla dziewczyn pierwsze miejsca zdobyły
Anna Korniak i Zuzanna Pieróg.
W styczniu odbył się tam także konkurs pn. Wielkie czyny małych dzieci.
Pierwsze miejsce zajęli w nim: Wiktor Bryła, Izabela Wadowska,
Małgorzata Urbańska i Amelia Siwosławska. 

Konkurs ten organizowany jest dla uczniów klas młodszych. Mogą się
wykazać swoją wiedzą matematyczną. 
Spośród uczniów naszej szkoły najlepszy wynik uzyskał Tymek Maźur,
czyli 87,67 % punktów możliwych do uzyskania. Bardzo dobry wynik
uzyskali także Miłosz Iwańcewicz 74,17 %, Jan Mleczko 72,33%,
Kacper Wojtaszczyk 70,50 %. Dobry wynik miała także Izabela
Wadowska 66,67 %

W konkursie Doktor Dolittle i jego
zwierzęta Olga Szczęsna zdobyła
pierwsze miejsce, Zuzanna Cieślik
drugie, a Julia Socci i Karolina Duda
Trzecie miejsce. Konkurs
organizowała Krowoderska
Biblioteka Publiczna.

W konkursie IV
Małopolskie Dyktando
Niepodległościowe Po
polsku o historii tytuł
laureata zdobyli: Paweł
Korniak zajmując VIII
miejsce ex aequo oraz Jan
Rusnak zajmując XII
miejsce w małopolsce ex
aequo. Gratulujemy!
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Z okazji Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich wraz z rodziną w
niedziele wybraliśmy się do Muzeum Inżynierii Miejskiej. Oglądałam
wystawę interaktywną " Wokół Koła" złożoną z 27 stanowisk. Przy
każdym samodzielnie mogłam je obsługiwać według instrukcji i opisów.
M.in. podniosłam tam 119kg silnik. Ciekawe było też żarno rotacyjne i
żyroskop. Najbardziej jednak spodobała mi się wystawa o tematyce
motoryzacyjnej. Poznałam najstarsze pojazdy polskiej produkcji.      
Weronika Basiaga 5a

TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE
Od dnia 27.10. do 30.10. w EXPO Kraków mogliśmy zobaczyć tegoroczne
Targi Książki. Głównym celem mojego (Bartłomiej K.) zainteresowania
były autografy sławnych osób. Można tam było spotkać wielu autorów
swoich ulubionych książek np.: Paweł Beręsewicz oraz Andrzej Maleszka.
Zaproszono tam również znanych aktorów, którzy napisali swoje dzieła
np.: Robert Janowski, Anna Dymna tudzież Wojciech Cejrowski. Autografy
rozdawali także: Piotr Pręgowski (Pietrek z serialu ,,Ranczo") i Ewa Kuryło
(dyrektor z ,,Rancza"). Głównym punktem mojego (Mateusz R.)
zainteresowania była książka pt.: ,,Harry Potter i przeklęte dziecko".

, W dniu 20 listopada odbył się w Krakowie otwarty Dzień Muzeów. Wraz z
rodziną odwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne. W tym muzeum
widziałam eksponaty pochodzące z różnych wieków, które zostały
znalezione na terenie Małopolski. Następnie zwiedziłam piwnice gdzie
kiedyś było więzienie. W tym dniu raz w roku był udostępniony dla
turystów wewnętrzny dziedziniec, który był kiedyś częścią kościoła. W
czasach zaborów kościół ten został zrujnowany i zamieniony w więzienie.
Ten dziedziniec jest obecnie miejscem Pamięci Narodowej. W czasie II
wojny światowej dokonywano tu egzekucji Polaków walczących o wolność
ojczyzny.                                              Zuzanna Basiaga 4c
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Relacja z
wystawy szopek 

6.11.2016 odbyła się klasowa wycieczka do NCK. Skrót NCK oznacza
Nowohuckie Centrum Kultury. Na miejscu zostaliśmy podzieleni na grupy.
Każda grupa miała swojego sołtysa (Sołtys to szef) (Jakub Liszka 3 C)  .
Na miejscu dostaliśmy śniadadanie. Atmosfera tego domu sprawiała że
śniadanie smakowało jeszcze lepiej. (Mateusz Kotas 3C). DAlej w
grupach bawiliśmy się w różne zgadywanki. Pan Szpinak zadawał
nam pytania, a my odpowiadaliśmy. Chłopcy z dziewczynami przegrali 3:4
i muszą im kupić pół kilo cukierków(Szymon Rojek). Były też wróżby
Andrzejkowe przewidujące gdzie pojedziemy w przyszłości. Ja ponoć
pojadę do Danii(Anna Korniak). Mogliśmy zobaczyć jakich przedmiotów
używało się kiedyś w gospodarstwach (Maja Gromala 3c). Próbowaliśmy
ostrzy siekierę, maglować obrus i ugniatać pasze dla kaczek. (Zuzanna
Pieróg 3c)

 wygrała jedna
szopka. Były
również miejsca
drugie i trzecie.
Większość
szopek na
wystawie była
bardzo
kolorowa.
Wszystkie
zawierały
elementy
związane
zarówno z
Bożym
Narodzeniem

(np. Pan Jezus
w żłobie), jak i
elementy
krakowskie (np.
Lajkonik,
Twardowski).
Niektóre szopki
miały
elementy
mechaniczne,
które poruszały
postaciami.
Oskar
Farbaniec 4 b

Na Wystawę
Szopek
Krakowskich
poszedłem w
niedzielę
15.01.2017 r.
Wystawa była
zorganizowana
w Pałacu
Krzysztofory na
Rynku
Krakowskim.
Wszystkie
wystawione
szopki były

przygotowane w
ramach
corocznego
konkursu.
Szopki były
dzielone na
kategorie: małe,
średnie, duże,
miniaturowe
oraz
wykonywane
przez dzieci i
młodzież. Z
każdej kategorii
wygrała jedna
szopka. Były

również miejsca
drugie i trzecie.
Większość
szopek na
wystawie była
bardzo
kolorowa.
Wszystkie
zawierały
elementy
związane
zarówno z
Bożym
Narodzeniem
(np. Pan Jezus
w żłobie), jak i

elementy
krakowskie (np.
Lajkonik,
Twardowski).
Niektóre szopki
miały
elementy
mechaniczne,
które poruszały
postaciami. 
Oskar
Farbaniec
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  "Bociany"

"Magiczne Święta"

Dnia 8 grudnia poszliśmy do kina w Galerii Bronowice
na film "Magiczne Święta".
Mira i Kevin znajdują grotę, która stanowi przejście do
fantastycznego świata. Tam czekają ich niesamowite
przygody i udział w grze o tron magicznego królestwa.
A wszystko odbywa się tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia.
Jest to bardzo fajny film i jeśli ktoś go jeszcze nie
oglądał to koniecznie powinien. Film wprowadził nas w
atmosferę świąt i prezentów. Dobrze, że całą klasą
poszliśmy na wycieczkę. Magia Świąt i wspólne
wyjście na pewno dobrze podziałają na nas
wszystkich. 
                                             Adrian Wilk, 4c 

14.10. 2016r. pojechaliśmy z klasą do kina Cinema
City na film pt. "Bociany". Film opowiada o korporacji
bocianów, które dawniej roznosiły dzieci, a teraz
dostarczają inne towary. Główną bohaterką jest
Tulip,która 18 lat temu nie została dostarczona
rodzicom i pracuje w korporacji.Pewnego dnia zostaje
przeniesiona do zamkniętego działu dzieci.Po przyjęciu
zamówienia na  dziecko rozpoczyna się prawdziwa
przygoda. Zobaczcie tę bajkę koniecznie, jest bardzo

zabawna.                    

16 września poszliśmy na wycieczkę do Kamienicy
Hipolitów na wystawę "Jak pies z kotem". 
Na wystawie można było zobaczyć coś dla miłośników
psów i kotów. Widzieliśmy portrety znanych krakowian
z ich pupilami, poznaliśmy też historię Dżoka,który
stracił swojego pana na Moście Grunwaldzkim i tam na
niego czekał, aż do swojej śmierci. Dowiedzieliśmy się
także o wystawach dla zwierząt i dawnych lecznicach.
Wystawa była interesująca, jest już zamknięta.

Polecam za to inne wystawy w Kamienicy Hipolitów  
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   Narciarstwo
     alpejskie

Pierwsze miejsce
Kingi Sowy

 Sukces drużyny 
   chłopców

Szymon Rojek
zajął I miejsce
w I i II
zawodach Ligi
Szkół
Krakowskich, w
Mistrzostwach
Wadowic w
slalomie
gigancie też był
pierwszy.

W dniu
18.01.2017 r.
nasi narciarze
alpejscy 
wywalczyli dla
SP 21 drugie
miejsce w
klasyfikacji
drużynowej
chłopców. W
Krakowskiej

Olimpiadzie
Młodzieży
reprezentowali
szkołę: Szymon
Rojek z 3 c,
Artur Jaworski
z 3 b i Maciej
Skraba z 4 b.
Brawo!

Sezon zimowy
to czas
sukcesów
naszych
narciarzy.
Pięknie
zaprezentowali
się podczas

Krakowskiej
Olimpiady
Młodzieży w
dniu 18 stycznia
2017 r. Kinga
Sowa zdobyła I
miejsce
indywidualnie,
Szymon Rojek

II, Maciej
Skraba V
miejsce, Artur
Jaworski VI
miejsce.
Życzymy Wam
wielu dalszych
sukcesów

w narciarstwie i
innych sportach

To nie pierwszy
sukces Kingi.
Co roku bierze
ona udział w
licznych
zawodach
narciarskich,
przy wsparciu
swojej rodziny i
przyjaciół.

W bieżącym
numerze
publikujemy
wywiad z Kingą,
która chętnie
opowiada o
swojej pasji do
sportu.
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Wywiad z Kasią
Budzyn, która
lubi rysować

Redaktor Emilia : Czy od dawna
rysujesz?
Kasia: Rysuję odkąd pamiętam,
czyli od czasów, kiedy miałam 3-
4 lata. Niestety moje pierwsze
prace przedstawiają w
większości kreski.
R.E: Do jakiej gry tworzysz
rysunki?
K: Tworze rysunki do gry online
MovieStarPlanet, ale po wielu
latach użytkowania wchodzę
teraz na nią tylko po to, by
znaleźć nowych modeli rysunku. 
R.E:  Jak długo użytkujesz tą
grę?
K: W 2012 założyłam pierwsze
konto, ale zapomniałam hasła i w
2014 założyłam konto na
poważnie.
R.E: Jak dużo czasu poświęcasz
na rysowanie?
K: Od października rysuje
codziennie bez przerwy, a
przynajmniej staram się.
R.E: Co najbardziej lubisz
rysować?
K: Portrety.

R.E: Zarabiasz coś na swojej pasji?
K:  Jak na razie tylko satysfakcję i
zadowolenie z efektów mojej pracy,
ale dzięki mojemu hobby poznaje
także wiele nowych osób.
R.E: Jaka jest twoja ulubiona i
najbardziej nielubiana technika
rysunku?
K: Bardzo lubię kolorować
markerami, chociaż nie do końca je
opanowałam, lubię też rysować
ołówkiem. Nie przepadam za
farbami olejnymi i kredkami.
R.E: Czy sprawia ci to
przyjemność?
K: Jak najbardziej, bardzo lubię
rysować i nie wiem,co by się stało,
gdyby ktoś zabronił by mi rysować.
R.E: Uczysz się rysunku, chodzisz
na jakieś zajęcia? 
K: Chodziłam przez kilka lat do
Dworku Biało prądnickiego, ale
stwierdziłam, że nie lubię rysować
krajobrazów, zwierząt i martwej
natury.
R.E:  Jaki jest twój ulubiony
przedmiot w szkole?
K: Przerwa, chociaż to nie jest
przedmiot, lubię matematykę,
polski, angielski, przyrodę. Ktoś
może się zdziwić, że nie lubię
plastyki, ale jak wcześniej
wspomniałam, nie lubię malować
krajobrazów i martwej natury..
R.E: Dziękuję za wywiad.
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1. Jak się nazywasz?
Nazywam się Jerzy Wajda.
2. Ile masz lat?
Mam około 90 lat.
3. Czy zdradzisz nam jak
wyglądało Twoje dzieciństwo?
 Mogę zdradzić. Było nas trzech w
domu. Najstarszy był Sławek, drugi
Zbyszek, a ja trzeci. 1939 rok jest
rokiem przełomowym, ponieważ
byliśmy już dostatecznie duzi, żeby
o nas mówić.
 Sławek miał wtedy 19 lat i zdał
maturę, a następnie pojechał do
Żabiego, nad granicę rumuńską,
gdzie odbywał praktykę, jaką trzeba
było przed wojskiem skończyć, dla
kogoś kto kończył już studia.
 Zbyszek jeździł do Jarocina, gdzie
chodził do czwartej klasy
gimnazjum.
 Jurek (czyli ja) byłem najmłodszy.
Na sobie miałem fartuszek, na nim
była koszulka, a na niej słonik.
 Każdy miał w domu określoną
pracę do wykonania. Poza pracą
wszyscy się bawiliśmy. Naszą
ulubioną zabawą, była zabawa w
żołnierzy. Mieliśmy drewniane
armaty, na kółkach, które jeździły z
nami do lasu, a ciągnął je nasz pies
Boks.
4. Jak potoczyły się twoje dalsze
losy?
 Moi rodzice byli nauczycielami .
Najbardziej surowa była moja
mama, która dawała mi najgorsze
noty z historii. Bo ja bardzo nie
lubiłem historii. W takiej sytuacji
zastała  nas II wojna światowa w
1939 roku.
 

                  Wywiad z dziadkiem Jurkiem 
                       przeprowadza Ola Wajda

Sławek przekroczył granice
rumuńską, tam przebywał, a potem
poprzez Jugosławię i Włochy
dostał  się do Francji. My dwaj,
czyli ja i Zbyszek, zostaliśmy w
poznańskim, gdzie pracowali moi
rodzice. Mieszkali tam dlatego, że
poprzednia wojna zniemczyła
bardzo Poznań i poproszono ich,
aby tych poznaniaków nauczyć
polskiego. Moi rodzice oraz ja i
Zbyszek zostaliśmy wysiedleni
przez Niemców i zawiezieni  do
obozu. Obóz znajdywał się w
Jarocinie, był to dawny
franciszkański klasztor, w którym
było tylko siano, słoma i beton. Nie
było miejsca do spania. 
W obozie co dzień rano odbywał się
apel nad strumykiem. Trzeba było
zgłosić się  i przeskoczyć strumyk.
Kto nie przeskoczył i wpadł do
wody (zwykle były to starsze
osoby), ten wkrótce chorował na
grypę i umierał. 
Ponieważ nas nie pilnowano,
uciekliśmy. Udaliśmy się do
Krakowa, gdzie mój tato dużo
wcześniej wybudował dom, w 1935
roku.
5. Czy pamiętasz jakąś swoją
pasję?
W Żerkowie naszą pasją było
wojsko.
6. Jaki jest Twój ulubiony gatunek
muzyczny?
Najbardziej lubię patriotyczne pieśni
wojskowe, głównie Legionów
Polskich.
7. Czy Twoje małżeństwo było
szczęśliwe?
Moje małżeństwo było bardzo
szczęśliwe.
8. Ile odwiedziłeś krajów?
Odwiedziłem szesnaście krajów.

Najbardziej utkwiły mi w pamięci
Hiszpania i Portugalia.
8. Czy miałeś swojego pupila?
Miałem bardzo mądrego psa Boksa
rasy foxterrier. Był wyjątkowo
elegancki. Nosił moją marynarkę.
Potrafił chodzić po pochyłym
drzewie. Potem zastrzelili go
Niemcy, kiedy nas wysiedlali.
9. Czy lubiłeś wycieczki?
Od zawsze bardzo lubiłem góry.
Najpierw ustalaliśmy trasę razem z
przewodnikami, zazwyczaj w
schronisku w Morskim Oku lub na
Gąsienicowej Hali. Wyruszaliśmy
wcześnie rano, bo wtedy pogoda
jest najpewniejsza. Cały czas
byliśmy w kontakcie z
przewodnikami.
10. Co było największym
szczęściem, jakie Cię spotkało?
Moja kochana wnuczka Ola :)

Na zdjęciu: dziadziuś jako chłopiec
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   Wywiad z Kingą Sową, której pasją jest sport

Dawid Kaczmarczyk: Od ilu lat
jeździsz na nartach?
Kinga: Zaczęłam jeździć, gdy
miałam trzy lata, więc jeżdżę już
ponad 9 lat to będzie mój 10 rok.
Mateusz Rokita: Jak sądzisz ile
trzeba czasu aby nauczyć się
jeździć?
K: Zależy od wieku, niektórzy u czą
się wolno, a niektórzy szybko.
Jeśli będziemy uczyć się w
młodszym wieku o wiele szybciej
nam pójdzie. Moim zdaniem im się
jest lżejszym tym łatwiej się
nauczyć.
Pani Pipień: Myślę że Mateusz
miał siebie na myśli. Ile czasu byś
mu dała? 
K: Jeżeli ktoś ma talent może
nauczyć się w tydzień.
Stanisław Pudełko: Czy
chciałabyś kiedyś trenować skoki
narciarskie jak np: Kamil Stoch?
K: Nie. Ja się bardzo boję skakać.
Michał Perek: Czy na twoim
poziomie potrzebujesz
profesjonalnego sprzętu?
K: Tak, oczywiście. Narty trzeba
zmieniać odpowiednio do naszego
wzrostu. Mój tata przed zawodami
ostrzy narty w serwisie. Co jakiś
czas należy oddawać narty do
serwisu.
D.K: Jakie były twoje pierwsze
sukcesy i jak się czułaś gdy
wygrałaś zawody po raz pierwszy?
K: Pamiętam, gdy w przedszkolu
na zawodach byłam lepsza od
mojego starszego brata, bardzo się
wtedy cieszyłam, ponieważ byłam
pierwsza, a on drugi.
M.R: Czyli twoje rodzeństwo także
interesuje się narciarstwem?

K: Tak, mam starszego brata, który
też jeździ na nartach. Jest on w
gimnazjum i tak jak ja zdobywa
różne tytuły i nagrody.
M.R: Czyli to wasz sport rodzinny.
K: Tak, mama tez jeździ na
nartach, a tata nauczył się za
naszą namową.
M.P: Czy posiadasz jakiegoś idola,
którego naśladujesz?
K: Często oglądam zjazdy
narciarskie, i bardzo lubię Lindsey
Vonn.
D.K.: Ile nagród już masz na swoim
koncie i za co je zdobyłaś?
K.: Mam już wszystkie nagrody
narciarskie, jakie były w moim
zasięgu, dwie nagrody za jazdę
konną, i jeszcze kilka za pływanie.
Mam 22 złote medale i 9 srebrnych.
Ale czasem jest tak, że dają
puchar, a nie dają medalu, a
czasem odwrotnie. Mam trzy półki
na te puchary, i już z trudem
cokolwiek można tam zmieścić. 
W narciarstwie najważniejsze jest
jednak, że się wygrało. To bardzo
miłe uczucie, zostać mistrzem
Polski, mistrzem jakiegoś
województwa, a nawet jakiegoś
miasta.
D.K: Kto cię uczył jeździć na
nartach i jak długo ci to zajęło?
K: Uczyła mnie moja mama. Ile to
trwało, nie wiem, ale uważam, że
cały czas się uczę. Nikt nie jeździ
perfekcyjnie, cały czas trzeba
poprawiać jakieś błędy, doskonalić
się.
D.K.: Jaki był twój najlepszy czas?
K: Tego się nie da powiedzieć, bo
wszystko zależy od stoku, jego
długości, czy jest bardzo stromy,
itd. 

D.K.: Czy kiedyś odniosłaś jakąś
kontuzję?
K: Na stoku nie.
D.K: Dlaczego wybrałaś właśnie
narciarstwo?
K: Gdy byłam mała, rodzice
postanowili, że nauczą mnie
jeździć, a potem bardzo to
polubiłam. Ale między sezonami
uprawiam też inne dyscypliny, bo
jazda na nartach jest tylko w zimie.
Gram w siatkówkę, trenuję jazdę
konną i pływanie. Ale to już bardziej
dla przyjemności, nie nastawiam
się na udział w zawodach. 
D.K.: Jaki jest twój ulubiony stok do
zjazdów?
K: Lubię wiele stoków, zwłaszcza
tych stromych, ale nie mam
ulubionej górki. 
D.K: Bardzo dziękujemy za
wywiad.



"Góra grosza"  W tegorocznej akcji
udało nam się zebrać aż 346zł.

Pamiętajcie: "Pomagajmy póki
możemy..."

Sprzedaż kartek bożonarodzeniowych, kwotę 98 zł
przekazaliśmy stowarzyszeniu Sursum Corda na
pomoc chorym dzieciom.

Razem z p. Gielas i klasą 6b Samorząd uczniowski
nadzorował zbiórkę plastikowych nakrętek dla Maxa,
dzięki której chłopiec będzie miał zapewnioną
rehabilitację.

W naszej szkole, za sprawą Samorządu Uczniowskiego, którym opiekuje
się pani Agnieszka Płonka, przeprowadzono następujące akcje
charytatywne: "Szkoło pomóż i ty" - pomoc Danielowi Czerniakowi, który
cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Zebraliśmy 200 zł sprzedając 100
cegiełek.

Szkolne Koło PCK wraz z opiekunem przeprowadziło
w naszej szkole akcję „ Czerwonokrzyska Gwiazdka”, 
czyli zbiórkę produktów żywnościowych na
przygotowanie paczek bożonarodzeniowych dla
najbardziej potrzebujących rodzin.

Z początkiem roku szkolnego Szkolne Koło PCK, pod
przewodnictwem p. Emilii Borowskiej, zaangażowało
naszych uczniów w ogólnopolską akcję „Wyprawka dla
Żaka”, czyli zbiórkę zeszytów i innych  przyborów
szkolnych.

 Jako wolontariusze PCK, pomagaliśmy organizatorom
w trzecim   KrwioBiegu – przy zabezpieczaniu trasy, a
także w dekoracji medalami uczestników po biegu.
 

  Nieobcy naszym wolontariuszom z PCK był także 25
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy –
kwestując na rzecz dzieci i osób starszych,
zebraliśmy 2, 469, 05 zł. 
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Kotki w kropki to konkurs
plastyczny, mający uwrażliwić
młodych ludzi na potrzeby zwierząt.
Wzięły w nim udział Julia Maluty i
Maja Pląder.

W szkolnym  konkursie
plastycznym pod nazwą "Świeć
przykładem noś odblaski" pierwsze
miejsce zdobył Szymon Rojek. 

Julia Kardaś zdobyła II miejsce w
konkursie literackim Hektor
antyczny superbohater,
organizowanym w ramach XXIII
Krakowskiego Turnieju Wiedzy o
Mitologii i Antyku przez Dom
Kultury Podgórze. W turnieju tym
zdobyliśmy szereg nagród w kilku
kategoriach.

Hektor – dzielny obrońca Troi:
Wiatr wieje, lecz mu nie przeszkodzi.

Na czele swych wojsk dumny stoi
I czuje, że wróg już nadchodzi.

Wrogów widać na widnokręgu.
Już atakują ze wszystkich stron,

Lecz trojanie stoją w okręgu
I wyciągają swą mocną broń.

Wnet Hektor dostrzegł Achillesa.
Z rozmachem mieczem uderzył.

Ale wojak trafił Patroklosa.
Wbrew nadziei Greków – nie przeżył.

Patroklos miał zbroję kuzyna,
Więc Hektor omyłkę popełnił.

Zły Achilles w ręku miecz trzyma
I swoje zamiary wnet spełnił.

Poszedł do Hektora się zemścić
I przeciwnika szybko zabił.
Udało się kuzyna pomścić.
Jego ciało na żer wystawił.

A po kilku dniach ojciec jego
Po z Achillesem rozmowach 
Wyprosił zwłoki syna swego 
W zamian za wóz pełen złota.

Hektor walczył do swych sił kresu.
Każdy wiedział, że się nie boi.

Nie dał się ponieść falom stresu
I został bohaterem Troi.

Julia Kardaś 6c



1.  Katedra
– Jaka jest wysokość katedry w Lincoln? – zapytał
amerykański turysta.
– 80 metrów plus połowa jej wysokości – odpowiedział
mieszkaniec miasta.
Jaka jest wysokość katedry w Lincoln?

2.  Córka
Jestem cztery razy starszy od mojej córki. Za 20 lat
będę dwa razy starszy od mojej córki.
W jakim wieku jesteśmy teraz? 

3.  Królewna
Każda królewna, a tym bardziej ona, musi uważać na
wrzeciona. 

4.  Maleństwo
Z płatka róży kołderka, a kołyska z orzeszka. Taka
mała drobinka, tyle przygód ją czeka.

 

 Odpowiedzi: 
1.  160 metrów
2.   Mam 40 lat. Moja córka ma 10 lat.
3.  Śpiąca Królewna
4.  Calineczka 
5. Obrazek Stopa procentowa 
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            Zima w szkole? Dlaczego nie!

W czasie ferii zimowych, od 6 do 10 lutego 2017r.,
w ramach akcji „Zima w szkole” odbyły się zajęcia
ruchowe, plastyczne, komputerowe, gry, zabawy,
a także wyjścia do kina, teatru, biblioteki. 

Podczas wizyty w teatrze, uczniowie sami stali się
aktorami, a raczej sztukmistrzami! Brali udział w
sztuczkach, grali w orkiestrze, tańczyli i wcielali się
w różne postaci. A to wszystko na scenie, która ich
pokochała!

 Nieodłączną częścią zimowych zajęć są potyczki 
na sali gimnastycznej. Drużyny ścierały się w różnych
konkurencjach, które zawsze niosły ze sobą wile
radości i emocji. Najważniejsza zawsze była dobra
zabawa, a zasady fair play stały na pierwszym
miejscu.

 Dzieci chętnie brały udział w atrakcyjnych zajęciach
plastycznych, a na zakończenie akcji uczestniczyły 
w konkursie „Mam talent” i turnieju sportowym.
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-Wisła płynąc
przez Żuławy
wpada w
depresję

-Złodziej ukradł
krzesło.
Poszedł
siedzieć.

-Jasiu ma
problem z
przecinkami -
zupełnie nie
wie, gdzie je
stawiać. Po
powrocie ze
szkoły
oznajmia
mamie:
- Znowu pała
z dyktanda...
- Niemożliwe!
- mówi mama
- Pokaż
zeszyt!

- Matka czyta,
co napisał
syn:
"Do chaty
wszedł
myśliwy na
głowie, miał
czapkę na
nogach, nowe
buty, z
cholewkami w
zębach,
papieros w
oczach,
świeciła mu
radość." 

Ojciec pyta
syna:
-Jasiu, co
dzisiaj
robiliście na
matematyce?
-szukaliśmy
wspólnego
mianownika.
- Coś

ty?! Gdy ja
chodziłem do
szkoły, też go
szukaliśmy. Że
też nikt nie
miał
szczęścia go
znaleźć do tej
pory...

Kolega Jasia:
Jasiu,
przecież
jesteś moim
najlepszym
kolegą, jak
mogłeś mnie
nazwać
matołem
przed całą
klasą?
Jaś: nie
wiedziałem że
trzymasz to w
tajemnicy

  Dowcipy z
zeszytu

- Jasio
wyrzucił
przez okno
plecak kolegi i
powiedział że
jak kocha to
wróci.

- Klasa chodzi
po klasie i nie
zwraca uwagi
na uwagi
nauczyciela

- Z
dzienniczków
uczniowskich
: Zamknął
panią
szatniarkę w
szatni i żąda
okupu. 
Wysłany po
kredę,
przyniósł cały
karton

twierdząc, że
pani woźna
zwiększyła
wydobycie
rudy kredy.

Do Kowalskich
przyjechała
babcia i pyta
Pawełka:
-Jak się
wnusiu
chowasz?
-Staram się,
Ale mama
zawsze mnie
w końcu
znajdzie i
wykąpie. 

-Synku, w
szafce były
dwa ciastka.
Teraz jest
jedno. Co się
stało? 

-To nie moja
wina. Było
ciemno i nie
zauważyłem
tego drugiego. 

Dwóch
chłopców
rozmawia w
przedszkolu.
-Mój tata pływa
w marynarce -
chwali się
pierwszy.
-A mój w
kąpielówkach -
odpowiada
drugi. 

Dwóch gości
siedzi w kinie.
-Podobał Ci się
film?
-Nie.
-To dlaczego
klaszczesz?
-Bo już się
skończył.


	Jest taki dzień... bardzo ciepły, choć grudniowy...
	W konkursie IV Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii tytuł laureata zdobyli: Paweł Korniak zajmując VIII miejsce ex aequo oraz Jan Rusnak zajmując XII miejsce w małopolsce ex aequo. Gratulujemy!
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