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Pierwsze miejsce w
Krakowie w 2016 roku!

Poranny patrol drogowy

Odblaskowe rozpoczęcie
roku szkolnego

 Jesteśmy bardzo dumni! - podkreśla
dyrektor szkoły Ewa Nering. - Pierwszy raz
braliśmy udział w akcji "Odblaskowa szkoła",
i od razu taki sukces. Zajęliśmy pierwsze
miejsce ze wszystkich szkół w Krakowie.
Dyplom uznania w postaci pamiątkowej
plakietki wisi na honorowym miejscu w moim
gabinecie. Zapraszam do oglądania.

W ramach akcji Odblaskowa Szkoła klasa VIIa
otrzymała zadanie zorganizowania Porannego Patrolu
Drogowego. Przez cały tydzień od 18 do 22. 09.2017 r.
od godziny 7.40 pomagaliśmy prawidłowo przechodzić
przez jezdnię, dyżurując wspólnie z Rodzicami na
pasach w okolicy naszej szkoły. Kierowcom, którzy
zatrzymali się umożliwiając bezpieczne przejście
przechodniów, rozdawaliśmy ulotki. A abyśmy również
byli bezpieczni mieliśmy na sobie odblaskowe
kamizelki.

Nasza szkoła już od pierwszego dnia dba o
bezpieczeństwo swoich podopiecznych! Dlatego też
skoro świt pojawił się w naszej  szkole  wyjątkowy
gość – Inspektor Wawelek! Ta znana już wszystkim
uczniom postać zadbała o to, by każdy wychodzący
ze szkoły otrzymał odblask. Odblaski oczywiście
lądowały na rękach uczniów, były również przypinane
do plecaków lub torebek. A wszystko po to, aby dzieci
były widoczne na drodze!Przy przejściach dla
pieszych pojawili się policjanci, którzy czuwali nad
bezpieczeństwem dzieci .
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Odblaskowe
podchody 
po zmroku 
z udziałem
Rodziców, Babć
 i Dziadków

Próbny alarm
przeciwpożarowy
w kamizelkach

Nabożeństwo
Różańcowe z
odblaskiem w tle

27 września w szkole odbył
się próbny alarm
przeciwpożarowy. Uczniowie
założyli kamizelki
odblaskowe, zamknięto okna
i wszyscy bezpiecznie
ustawili się przed budynkiem
szkoły.

Dnia 2 października w parafii Św.
Jadwigi Królowej odbył się
wyjątkowy "różaniec". Po
zakończeniu nabożeństwa przy
każdym wyjściu z kościoła czekała
delegacja, która rozdawała
Seniorom odblaski. Prawie
wszyscy chętnie je przyjmowali.

11 października
2017r. odbyły
się
ODBLASKOWE
PODCHODY.
Uczniowie wraz
z opiekunami
licznie przybyli
do naszej
szkoły na godz.
17.00. Po
ustaleniu grup
UCIEKAJĄCYCH
i TROPIĄCYCH
wyruszyliśmy
ulicami naszego
osiedla na
poszukiwanie
świetnej
zabawy. W tym
dniu nawet
pogoda
sprzyjała nam w
poszukiwaniach. 
Grupy
uciekające
wyznaczyły
nam trzy trasy.
Grupa pierwsza
udała się na
pętlę
autobusową

na Azorach,
grupa druga
dotarła aż do
ulicy Zdrowej,
natomiast grupa
trzecia,
składająca się z
uczniów klas I –
III dotarła aż na
pętlę
autobusową
Prądnik Biały. 
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim
uczestnikom, a
szczególnie
wszystkim
SENIOROM,
którzy dzielnie
pokonywali
kilometry tras
oraz z
ogromnym
zaangażowa
niem wspierali
przygotowywa
nie i
wykonywanie
zadań we
wszystkich
grupach.
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Konkurs Wiedzy
o
Bezpieczeństwie
w Ruchu
Drogowym

Odblaskowy Rodzinny Przejazd Rowerowy

Ramię w ramię z
Biblioteką filia 20
w walce o
bezpieczeństwo
na drodze

W dniu 12 października
odbył się konkurs wiedzy o
bezpieczeństwie w ruchu
drogowym dla klas 6. i 7.
Pytania nie były łatwe.
Wymagały myślenia i
współpracy. Zwyciężyła
reprezentacja klasy 7 d czyli
Dawid Kaczmarczyk i Jakub
Wolski. Gratulujemy!

 
Osiedlowa Biblioteka filia 20
wspiera nasze działania
związane z Odblaskową
Szkołą. Odbywają się tam
zajęcia dotyczące
bezpieczeństwa na drodze i
obowiązku noszenia znaków
odblaskowych.

28 września po
południu placyk
przed szkołą
zapełnił się
rodzinami na
rowerach.
Wszyscy
obowiązkowo
byli ubrani w
kamizelki
odblaskowe.
Nikt nie
zapomniał też o
kasku. Pod
opieką zawsze
gotowej do
pomocy Policji
ruszyliśmy
propagować
bezpieczne
poruszanie się
po ulicach
naszego miasta.

Pogoda
dopisała, więc
impreza nie
mogła się nie
udać.  W
towarzystwie
mam, tatusiów,
babć albo
dziadków czas
mija szybka i
przyjemnie.
Dobra zabawa,
ruch i
bezpieczeństwo
sprawiły, że
każdy uczestnik
był zadowolony.
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Odblaskowa
galeria wycieczek

We wrześniu i październiku każda
klasa była na jakiejś ciekawej
wycieczce. Przy tej okazji
utrwalaliśmy sobie zasady
bezpieczeństwa na drodze. 

Obejrzeliśmy w kinie ciekawe filmy,
takie jak Tarapaty albo Lego
Ninjago. Zwiedziliśmy wystawę z
klocków Lego, która poświęcona
była Polsce i jej historii. Młodsze
klasy odwiedziły Magiczny domek
w Głogoczowie, gdzie widziały
"misiową komnatę", wyścigowały
się na szczudłach i jadły kiełbaski z
grilla. 
Te miłe chwile będą nam
przypominać zdjęcia w
charakterystycznych,
odblaskowych kamizelkach. 
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Turniej Piłki
Nożnej dla klas II
i III w SP nr 119

Nasze
(odblaskowe)
podróże

Spotkanie z
przedstawicielami
Policji

20.10.2017r. nasza odblaskowa
drużyna uczestniczyła w Turnieju
Piłki Nożnej dla klasy II i III, który
zorganizowała SP nr 119 pod
patronatem Straży Miejskiej.
Świecąc przykładem w czasie
zaciętej rywalizacji udało się nam
zdobyć III miejsce.

Jak kierować ruchem drogowym na
skrzyżowaniach?Jak chronić głowę
w czasie jazdy na rowerze po
parku? Policjanci opowiadali o
elementach umundurowania, a
dzieci wymieniały numery
alarmowe pod które należy dzwonić
w razie wypadku.

Wycieczka do
Opactwa
Benedyktynów
w Tyńcu

W środę,
04.10.2017r.
klasy szóste
wybrały się na
wycieczkę do
Opactwa
Benedyktyńskiego
w Tyńcu.  

Opactwo
zostało
założone w
1044r.
Zabudowania
klasztoru
zostały
wykonane w
stylu
romańskim,
były

kilkukrotnie
przebudowywane,
najpierw w XV
wieku na styl
gotycki, a
następnie na
styl barokowy.
W XVII wieku
opactwo
zostało
zniszczone.
Dzięki
inicjatywie
belgijskiego
benedyktyna
Karola van
Oosta, mnisi
powrócili do
Tyńca po 123
latach - 30
lipca 1939, a
od 1947r.
odbudowywali
podniszczony
kompleks. W
1968r.

przywrócono
opactwo. 19
sierpnia 2002r.
opactwo
odwiedził Jan
Paweł II. Na
wycieczce
zwiedziliśmy
kościół,
bibliotekę,
studnię,
muzeum oraz
skryptorium.
Skryptorium to
miejsce ,w
którym mnisi
ręcznie
przepisywali
księgi. Niestety
nie przetrwało
ono do
dzisiejszych
czasów, więc
byliśmy w
zrekonstruowanym
pomieszczeniu.

Odbyliśmy tam
zajęcia
kaligraficzne.
Na początku
pan
przewodnik
pokazał nam
do czego
służyły pulpity, 
później
zobaczyliśmy
kałamarze,
pergaminy,
gliniane
tabliczki,
ręcznie
przepisywane
księgi i gęsie
pióra.
Następnie
dostaliśmy
pergamin oraz
pióro gęsie i
próbowaliśmy
pisać mocząc
pióro

w kałamarzu.
Na papirusie
napisaliśmy
benedyktyńskie
motto „Ora et
labora”, co po
polsku znaczy
„Módl się i
pracuj”.
Oczywiście nie
obyło się bez
wejścia do
benedyktyńskie
go sklepu. Na
końcu
zrobiliśmy
sobie
pamiątkowe
zdjęcie pod
kościołem. 

Wszystkim
wycieczka
bardzo się
podobała.

  Oskar
Worgacz 6A

6 a


