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IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Mruczący
przyjaciel".
Dnia 27.04.2017 r.  w Szkole Podstawowej nr 37 w Krakowie odbył
się  finał
IV Międzyszkolnego  Konkursu  Recytatorskiego "Mruczący
przyjaciel".
Tegoroczny konkurs przebiegał pod patronatem Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami.  
Pięćdziesięciu uczniówz 13 szkół zaprezentowało wybrane przez
siebie wiersze o kotach .
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie wyłonieni w eliminacjach
szkolnych: Gabriela Grzywacz z klasy 2a, Amelia Berbeć z klasy
2c, Jakub Pers z klasy 3b oraz Zuzanna Kępa z klasy 3a.
Jury składające się z Dyrektora SP 37  oraz przedstawicieli TOZ
w oceniało znajomość tekstu,  dykcję,  interpretację tekstu,  oraz
 ogólny wyraz artystyczny ( ruch, gest, rekwizyty, strój).  
Miło nam poinformować, że uczennica Zuzanna Kępa zdobyła
zaszczytne II miejsce.
Serdecznie gratulujemy Zuzi oraz Gabrysi, Amelce i Kubie za
wspaniałe reprezentowanie naszej placówki.
 Pani Nina Szczęsna

Uczniowie klas II-VI wzięli udział w
konkursie ekologicznym zorganizowanym
przez Młodzieżowy Dom Kultury "Dom
Harcerza" pod patronatem Prezydenta
Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w
ramach "Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla miasta Krakowa". W konkursie
należało ułożyć porywające hasło i
narysować komputerowy rysunek
promujący starania o czyste powietrze w
naszym mieście.
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BIBLIOTECZNY ZAUŁEK

Mikołajek
Na pięć zabawnie zilustrowanych książek składają się historyjki o
szkolnych kolegach i rodzinie, śmiesznie opowiadane przez małego
Mikołajka.
Pierwsza historyjka o przygodach Mikołajka została opublikowana 29
marca 1959 na łamach francuskiego dziennika ”Sid-Quest Dimanche”
Mikołajek miał być powieścią jednoczęściową, ale czytelnicy chcieli więcej
Mikołajka. I dlatego jest wiele części Mikołajka. Tyle o historii. Autorami
Mikołajka są: Jean - Jaques Sempe i Rene Goscinny. Mikołajek,
Maksencjusz, Kleofas, Gotfryd, Alcest, Rufus, Joachim, Jadwinia,
Ludwiczka i Euzebiusz mogą sprawić, że może stać się wszystko.
Bardzo polecam tę książkę. 

                                       Adam

W imieniu Redakcji życzę udanych wakacji, słonecznych, radosnych i
bezpiecznych.
                                Do zobaczenia we wrześniu!

Święto Konstytucji 3 maja
W tym miesiącu obchodziliśmy Święto Konstytucji 3
Maja. Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791r.
Autorami Konstytucji byli Król Stanisław August
Poniatowski, Ignacy Połocki i Hugo Kołłątaj.
Konstytucja 3 maja wprowadzała trójpodział władzy na
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w
akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Zniesiona
została wolna elekcja. Powołała pierwsze ministerstwo
oświaty Komisja Edukacji Narodowej. Ta konstytucja
była pierwszą nowoczesną Konstytucją w Europie i
drugą na świecie, po konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć
istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych
magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej.
Niestety, reformy sejmu Czteroletniego zakończonego
Konstytucją 3 Maja nie weszły w życie, a Polska na
mocy traktatu z 1793 roku została po raz drugi
podzielona.
                                      Adam                     
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