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Aktualności w Krakowie i naszej szkole

Osiągnięcia

Pod koniec
listopada
odbędzie się
wolontariat
Bank Żywności.
Zapisy u pani
Beaty
Kordeckiej.

Zachęcamy do
przygotowania
świątecznych
paczek dla
seniorów. Gotowe
paczki wraz z
życzeniami prosimy
oddać do sali 21A
do 30 listopada
2019 roku

Patriotyzm

Za nami 11
listopada, czyli
ważne święto
narodowe.
Dziękujemy klasom
5a i 6c oraz dwóm
dziewczynkom z
klasy 7c za
przygotowanie
spektakularnego
apelu, za który
bardzo dziękujemy.

W ciągu tego
półrocza zarówna
Kraków, jak i nasza
szkoła, zrobił  dużo
postępów.
Obietnica pana
dyrektora po dwóch
latach wreszcie
została spełniona.
Koło naszej szkoły
powstał basen.
Jeżeli chcesz
dowiedzieć

się więcej o tym
temacie, możesz
przeczytać artykuł
w tej tematyce.
Jeżeli chodzi o
osiągnięcia z całej
Polski, to możemy
pochwalić się
nagrodą Nobla.
Dostała ją Olga
Tokarczuk z
dziedziny literatury.
Więcej

o tej utalentowanej
kobiecie można się
dowiedzieć,
czytając następne
strony. Innym
osiągnięciem
Krakowa jest
również mniejsza
ilość smogu, dzięki
czemu w
przyszłości będzie
się przyjemniej żyło
w Krakowie.

Nasza szkoła
pomaga fundacji
Alma Spei od
jakiegoś czasu i
dlatego odbywa się
zbiórka na prezenty
na mikołajki dla
dzieci z tej fundacji.
Każda osoba
powinna przekazać
2 złote, żeby
pomóc w zebraniu
wyznaczonej
kwoty. Wszystkim
dziękujemy za
zaangażowanie w
pomoc chorym
dzieciom.

_ _
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Oliwia 
Barańska kl.7a

  Uroczystość

 Co dalej?

Obchody
rozpoczęte 18
października
zakończy piąty
Piknik dla
Zdrowia
organizowany w
maju. Z okazji
tego pięknego
jubileuszu
rozpoczynamy

przy szkole
budowę ścieżki
edukacyjno -
ekologicznej.

*

18 października
obchodziliśmy
Jubileusz 25-
lecia Szkoły.
Wśród  gości
pojawili się
m.in.:pani
prezydent

miasta - Anna
Korfel-Jasińska,
pan prezydent
Bogusław
Kośmider,
przewodniczący
rady miasta -
pan Rafał

Komarewicz,
profesor
Aleksander
Skotnicki i Jan
Mela. Nie
zabrakło
emerytowanych
pracowników

szkoły,
absolwentów,
uczniów i Rady
Rodziców. 

         25-lecie 
          szkoły

Winczi
Uczniowie oraz 
absolwenci
przygotowali 
program
artystyczny.
Występował
chór muzyczny
p. Byliny,
cheerleaderki p.
Winczury

oraz m.in.
Klaudia Gabor
ze swoimi
piosenkami.
Następnie odbył
się
poczęstunek.

*

*

W tym artykule
dowiesz się o
wydarzeniach
na Jubileuszu
Szkoły. Jeżeli
byłeś na tej
uroczystości, to
świetnie! Jeśli
nie, to 
zachęcam do
czytania.

*

Cheerleaderki

*

*
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Basen naszej
szkoły już otwarty!

Natalia Furgała
7a

Co dalej?

Co wydarzyło się
na otwarciu?

Na uroczystość
otwarcia
basenu
zaprosiliśmy
wielu gości,
m.in
Prezydenta
Miasta Krakowa
Pana Jacka
Majchrowskiego

-

19.06.16r., czyli
ostatniego dnia
poprzedniego
roku szkolnego,
w naszej szkole
doszło do
szczególnego
wydarzenia.

Dnia tego
oficjalnie
otwarty został
szkolny basen,
najnowsza
duma naszej
placówki.
Otwarcie

basenu zawsze
było ogromnym
marzeniem
wszystkich
nauczycieli i
uczniów, a po
wielu staraniach
marzenie stało

się prawdą.
Basen otwarto
po krótkim
czasie budowy.

-

-

-

Podczas
uroczystości
wystąpił m.in
szkolny chórek
oraz nasze
cheerleaderki.
Swoją
przemowę
wygłosili
również m.in
dyr. szkoły Pan
Jerzy Kubieniec

oraz Prezydent
Miasta
Krakowa. Po
występach
zaproszeni
goście udali się
na
przygotowany
wcześniej
poczęstunek.

Co będzie dalej
z naszym
basenem? Już
teraz nasi
uczniowie
odbywają raz w
tygodniu zajęcia
na basenie.
Poza godzinami
lekcji

prowadzone są
jeszcze zajęcia
dodatkowe dla
różnych grup
wiekowych. W
godzinach
wolnych można
również udać
się na basen
prywatnie :D.

-

-

-

-
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Kinga
Machniewicz k.7a

    Walka ze smogiem -
mały sukces w Krakowie

Mówimy NIE
smogowi !!!

Walczmy o czyste
powietrze !!!

1 września
2019 r. w
Krakowie
zaczął
obowiązywać
całkowity zakaz
palenia węglem
i drewnem.

Smog nad Krakowem

To historyczny
moment, gdyż
Kraków jest
pierwszym
miastem w
Polsce, które
zdecydowało
się na

radykalną walkę
ze smogiem i
zakazało
stosowania
paliw
stałych. Nowe
przepisy
wprowadzono

m.in. dzięki
aktywistom.
W 2012 r.
powstał
Krakowski
Alarm
Smogowy, który
przez lata

zachęcał
władze miasta
do podjęcia
zdecydowanych
kroków w walce
ze smogiem.

To również
wielki sukces
samych
mieszkańców
Krakowa, którzy
w licznych
marszach dla
czystego
powietrza i
ulicznych
protestach

"wychodzili"
nową uchwałę
antysmogową. Od
kilku lat w
Krakowie trwała
wymiana
palenisk
węglowych.
Udało się ich
zlikwidować
ponad 40 tys. 

Stare kopciuchy
zostały
zastąpione
nowymi
ekologicznymi
źródłami ciepła.
Jednak aby w
Krakowie
zlikwidować
problem smogu,

to sąsiednie
miejscowości
muszą w ślad
za nim
zrealizować
ustawę
antysmogową i
zlikwidować
stare, kopcące
piece.
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   Polska Noblistka - Olga Tokarczuk

    Las Noblistki   

     
      10.10.2019

     
      Twórczość

25 tys. drzew
zasadzonych
przez
krakowian-
decyzją
prezydenta
Krakowa
utworzono las
upamiętniający
Nobla Olgi
Tokarczuk.

Zadebiutowała
w 1978 na
łamach pisma
„Na przełaj”,
pod ps. Natasza
Borodin
opublikowała
pierwsze
opowiadania.
Jako pisarka
zadebiutowała

w 1993 książką
"Podróż ludzi
Księgi". Książka
dostała nagrodę
Polskiego
Towarzystwa
Wydawców
Książek.

Nagroda Nobla
w dziedzinie
literatury za
2018 
„za wyobraźnię
narracyjną,
która z
encyklopedyczną

pasją
reprezentuje
przekraczanie
granic jako
formę życia.”

.

Jest
absolwentką
Wydziału
Psychologii
Uniwersytetu
Warszawskiego.
W czasie
studiów jako

wolontariuszka
opiekowała się
osobami
chorymi
psychicznie.
Zainteresowała
się również
pracami Carla

Junga, co
wywarło wpływ
na jej
twórczość.
Po studiach
pracowała jako
psychotera-
peutka. 

w Poradni
Zdrowia
Psychicznego w
Wałbrzychu.

-

-

-

.

-

-

-
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