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OBCHODY SETNEJ ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Rekord dla Niepodległej
Odśpiewanie Hymnu

Obchody 100-ej rocznicy
odzyskania Niepodległości
przez Polskę w Szkole
Podstawowej nr 21 zostały
poprzedzone licznymi
działaniami, w które
włączyła się cała
społeczność szkolna.

Mieliśmy liczne działania
artystyczne.
Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej zorganizowali z
tej okazji międzyszkolny
dzielnicowy konkurs plastyczny
pod nazwą W moim sercu
Odrodzenie Polski dla uczniów kl.
I-III.
W naszej szkole odbył się także
Przegląd pieśni patriotycznych.
Realizowany jest ponadto Projekt
e- twinning Kto Ty jesteś? Polak
mały w klasie 1 b.

 Włączyliśmy się w Ogólnopolską Akcję Rekord dla
Niepodległej, zorganizowaną przez Minister Edukacji
Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.
W tym celu w piątek 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11,
odświętnie ubrani, zgromadziliśmy się w sali
gimnastycznej naszej szkoły, by wspólnie zaśpiewać
cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.
Panował niezwykle podniosły nastrój. Gdy zagrzmiały
słowa hymnu, czuliśmy się częścią naszej Wielkiej
Ojczyzny. Wydarzenie przebiegło w porządku i z
godnością, uczniowie naszej szkoły pięknie się
zaprezentowali.
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100. Rocznica Odzyskania Niepodległości
w przedszkolu nr 130

13 listopada uczniowie klas pierwszych zostali
zaproszeni do Przedszkola 130 na obchody 100.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Oglądaliśmy występ dzieci przedszkolnych
zawierające recytacje wierszy, taniec oraz wspólnie
śpiewaliśmy znane dzieciom pieśni. Uczciliśmy w ten
sposób święto naszej Ojczyzny.

Przygotowania do obchodów
rocznicy Odzyskania
Niepodległości Polski objęły
różne działania dzieci,
młodzieży, nauczycieli i
rodziców. Wszyscy
odczuliśmy wagę i
doniosłość chwili, mając
świadomość, że świętujemy
wyjątkowo ważny moment
naszej historii.

Wzięliśmy udział w zorganizowanym przez Kuratorium
Oświaty w Krakowie Marszu dumy i radości.
Uczestniczyliśmy w Turnieju Strzeleckim,
zorganizowanym przez Radę Dzielnicy, zajmując I
miejsce - drużynowo i II m. w zawodach
indywidualnych (J. Grygorowicz), a także w Turnieju
Piłki Nożnej w SP 107 dla Szkół Dzielnicy
Krowodrza, w którym nasza szkoła zajęła II m.

Szkoła została pięknie udekorowana, a wszystkie
klasy wykonały gazetki o tematyce
niepodległościowej, uczniowie uczestniczyli w
wycieczkach przedmiotowych, odwiedzali wystawy i
muzea w związku z tą ważną dla nas rocznicą.
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Rowerowy Rajd Niepodległości

 W dniu 7 października zorganizowaliśmy Rowerowy
Rajd Niepodległości dla  uczczenia setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości  poprzez
odwiedzenie miejsc pamięci związanych z Józefem
Piłsudskim i Pierwszą Kompanią Kadrową. 
Przybyły całe rodziny! Najmłodsi uczestnicy rajdu
chodzili jeszcze do przedszkola. Przy pięknej
pogodzie kolumna złożona z ponad osiemdziesięciu
rowerzystów dojechała pod muzeum zwane Domem
Józefa Piłsudskiego, usytuowane przy ul. Oleandry. 
Stąd Komendant wymaszerował  ze swoją I Brygadą,
aby walczyć o wolną Polskę. Złożyliśmy tu kwiaty oraz
logo szkoły.
Druga wiązanka została złożona przez Panią Dyrektor
wraz z Delegacją szkoły pod Obeliskiem Legionów
Polskich w Michałowicach. Tu Pierwsza Kadrowa
przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego, obalając
zaborcze słupy graniczne.
Na powracających uczestników rajdu czekał
poczęstunek z grilla, odbył się także konkurs wiedzy o
Marszałku Piłsudskim.
To był piękny dzień.
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Droga do Niepodległej
W dniu 16 listopada 2018 roku, uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 21 obejrzeli przedstawienie
przygotowane przez klasy 5a i 8b pt „Droga do
Niepodległej”.
  Pod koniec drugiej godziny lekcyjnej udaliśmy się do
Sali Teatralnej, która znajduje się przy  Kościele pw.
św. Jadwigi Królowej. Tam okazało się, że mamy
gościa specjalnego – księdza proboszcza Marka
Hajdyłę. A potem rozpoczął się spektakl.
  Najpierw obejrzeliśmy krótki film o polskiej rodzinie w
czasie walk o niepodległość Polski, po czym dwaj
narratorzy przypomnieli, jaką ważną rocznicę
obchodzimy w tym roku – stulecie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Kiedy już widzowie wiedzieli, w
jakim celu się zebrali, rozpoczęło się przedstawienie.
Wszyscy aktorzy wyszli na scenę i odśpiewali
piosenkę „Uwierz Polsko”. Następnie na scenie
pojawili się caryca Katarzyna Wielka, Franciszek I
Habsburg i Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern, którzy
ustalili, jakie tereny Polski przyłączą do swoich
krajów. Potem władcy rozerwali mapę, a na scenę
weszła dziewczynka ubrana w białą bluzkę i czerwoną
spódnicę – alegoria Polski – oraz inne dziewczyny
ubrane na czarno; zaczęły tańczyć, aż w końcu
związały Polskę i zabrały ją ze sobą. Po chwili pojawili
się narratorzy i opowiedzieli o powstaniu
listopadowym, a dwaj recytatorzy wyrecytowali
wiersze o nim. A zaraz potem rozegrało się wspaniałe
widowisko.
Wszyscy aktorzy zjawili się na scenie, i zaczęli
tańczyć poloneza do utworu M. Ogińskiego pt.
„Pożegnanie ojczyzny”. Taniec trwał bardzo długo, za
to był piękny, dostojny i dostosowany do tematyki
przedstawienia.

Istotnym wydarzeniem obchodów było
przygotowanie inscenizacji    przez klasę 8b
pod kierunkiem p. Joanny Gielas, oraz klasę
5a pod opieką p. Małgorzaty Goldman-
Żukowskiej. Obie panie wychowawczynie
klas opracowały choreografię, a nad
scenariuszem pracowały: Joanna Gielas,
Magdalena Jabłońska oraz Anna
Korzonkiewicz.
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 Po polonezie trzy dziewczyny wyrecytowały wiersz C. K. Norwida o ojczyźnie, a narratorzy przypomnieli
kolejne powstanie – tym razem styczniowe – potem zaś wszyscy chłopcy zaśpiewali „Rotę”. Następnie jedna
dziewczynka zaśpiewała i zagrała na gitarze „Rozkwitały pąki białych róż”, a pozostałe dziewczyny po kolei
wchodziły na scenę i każda kładła białą różę. Kiedy gra się skończyła, narratorzy opowiedzieli nam o wielkich
Polakach – Józefie Wybickim, Fryderyku Chopinie, Janie Matejce i o Henryku Sienkiewiczu

Potem przenieśliśmy się do czasów I Wojny
Światowej – widzieliśmy, jak Józef Piłsudski
przemawiał do wojska. Następnie aktorzy zaśpiewali
„Szarą Piechotę”, recytator wyrecytował wiersz o
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zaśpiewano
„Pierwszą Brygadę”, a na scenę wbiegł gazeciarz,
krzyczący o tym, że Polska odzyskała niepodległość.
Wyrecytowano kolejny wiersz  - „Nocleg hetmański”
Ludwika Kondratowicza. Potem narratorzy zachęcili
nas do refleksji na temat patriotyzmu, wolności i
ojczyzny. Następnie aktorzy zaśpiewali „Jest taki kraj”.
Rozległy się brawa. Wszyscy myśleli, że to już koniec i
będą wracać na lekcje, ale pani dyrektor zrobiła nam
niespodziankę – po podziękowaniach przeczytała
nam fragment kroniki szkoły z dnia 11 listopada 1918
roku. Dla wielu było czymś nowym, że nasza szkoła
jest tak stara!
Inscenizacja ta bardzo mi się podobała, gdyż była
oryginalna, ciekawa i przedstawiała w sposób
symboliczny wydarzenia. 
  Anna Korniak kl. 5c

Dzień 11 listopada to szczególny dzień, który
skłania nas refleksji na temat patriotyzmu.
Jest to święto, które łączy Polaków na całym
świecie. W godnym i uroczystym przeżyciu
tego święta pomógł nam udział w tym
przedstawieniu. Była to piękna i pouczająca
lekcja historii, która przypominała nam jak
cierpiało nasze państwo podczas rozbiorów. 
Przepełnieni zadumą i powagą wróciliśmy do
szkoły. Maja Gromala kl. 5 c

Inscenizacja Droga do Niepodległej wzbudziła we
mnie uczucie miłości do ojczyzny, szacunku do
symboli narodowych i radości z odzyskania
niepodległości. Przedstawienie podobało mi się,
ponieważ ukazywało drogę Polski od niewoli do
wolności, gdy po stu dwudziestu trzech latach
nieobecności nasz kraj wrócił na mapę Europy.
Przedstawienie było ciekawe i pozwoliło nam w pełni
uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.  Szymon Rojek klasa 5c
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Wyjątkowy dzień w życiu
każdego pierwszoklasisty -
musi zostać przyjęty do
grona uczniów poprzez
udział w tej uroczystości

Ślubowanie klas pierwszych

Jak działają roboty Wondera Dash i Dot? Co zrobić, aby
wykonały nasze polecenia?
Wiedzą to uczestniczki warsztatów programowania, które 
weszły w świat programowania, tworzyły zdarzenia i
algorytmy dla poszczególnych robotów.
W piątek 5 października odbyły się w naszej szkole warsztaty
z programowania. W zajęciach wzięło udział 15 dziewczynek z klas II,
III i IV.  Warsztaty przeprowadzone zostały przez panią Annę Szwiec
z Fundacji “Kosmos dla dziewczynek”, która dba właśnie o
zachęcenie  dziewczynek do zawodów związanych z
programowaniem. Dzięki świetnej zabawie dziewczynki weszły w świat
informatyki, tworzyły zdarzenia i algorytmy dla poszczególnych robotów.
Musiały myśleć logicznie i rozwiązywać problemy. 

Przystępujemy do programu Stars - Rowerem do szkoły

Podróż do szkoły jest najczęściej krótka i nie przekracza 5
km. Taki dystans można swobodnie pokonać rowerem.

W ramach działań w szkole będą organizowane różne wycieczki,
spotkania np., z serwisowania, warsztaty, przedstawicielami Fundacja
Otwarty Plan, którzy wspierają nas w tym projekcie  i inne zajęcia
promujące jazdę na rowerze, również te organizowane przez Urząd
Miasta Kraków. Ponadto zajęcia z przedstawicielami Policji i Straży
Miejskiej odnośnie bezpieczeństwa na rowerze.
Chcemy, aby dzieci przekonały się, że rower, hulajnoga to najlepszy
sposób poruszania się na małych dystansach a przede wszystkim
atrakcyjny i zdrowy.

Programowanie
dla dziewcząt
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2. Światowy Dzień Ubogich

  W sobotę 17 listopada 2018 roku musiałam obudzić
się stosunkowo wcześnie, zważając na to, że w
weekendy zwykle śpię co najmniej do południa.
Miałam jednak doskonałą motywację – o trzynastej
byłam umówiona z Madzią i panią Anią na pętli, skąd
tramwajem miałyśmy pojechać na Mały Rynek. Trwał
tam wówczas Tydzień Ubogich, który poprzedzał
wypadający w niedzielę Światowy Dzień Ubogich. Jest
to święto ustanowione w 2016 roku przez papieża
Franciszka, którego celem jest niesienie pomocy
potrzebującym. Byłyśmy tam wolontariuszkami.
  Muszę przyznać, że dla mnie i Madzi nie był to z
początku wymarzony sposób na spędzenie
sobotniego popołudnia i podchodziłyśmy do tego
wolontariatu bardzo sceptycznie. Naszą największą
zachęta były dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół
średnich za aktywność na rzecz innych ludzi.
  Podróż tramwajem upłynęła nam szybko oraz
przyjemnie dzięki pani Ani, która całą drogę
opowiadała nam o pomaganiu na ŚDU.
  Po dotarciu na miejsce, w pierwszej kolejności
udałyśmy się do punktu medycznego, mieszczącego
się przy ulicy Siennej. Zostawiłyśmy tam zebrane w
naszej szkole ubrania dla potrzebujących i
przeszłyśmy do głównego namiotu wydarzenia. Pani
Ania wpisała nas na specjalną listę i przedstawiła
innym wolontariuszom. Dostałyśmy specjalne imienne
plakietki oraz pomarańczowe koszulki, które miały nas
odróżniać od pozostałych osób biorących udział w
Światowych Dniach Ubogich.
  Namiot był podzielony na dwie części – mniejszy
przedsionek, gdzie stało kilka stanowisk z różnymi
książkami, ulotkami czy mapkami oraz dużo większą
główną salę, która była sercem całego wydarzenia.
Znajdowała się tam scena, kuchnia, mnóstwo stołów,
przy których siedziało kilkaset (a może nawet ponad
tysiąc) osób ubogich i bezdomnych. Było tam także
specjalne miejsce, w którym można było porozmawiać
z księdzem.

Wszystko to wyglądało niesamowicie, jednak – tak jak
można się domyślać – było tam bardzo
duszno,a w powietrzu unosił się nieprzyjemny zapach.
Na początku ciężko mi się tam oddychało, więc co
jakiś czas byłam zmuszona wychodzić do
przedsionka.
  Naszym pierwszym zadaniem było sprzątanie stołów
– chodziłyśmy między nimi z wielkimi, czarnymi
workami, do których zbierałyśmy śmieci, resztki
jedzenia, sztućce i naczynia. Później poznałyśmy
innych wolontariuszy pomagających w kuchni (w tym
słynnego Krystiana), a także niesamowicie
sympatycznego księdza Dawida, z którym chwilę
później tańczyłyśmy taniec wymyślony przez
prowadzącego część rozrywkową na scenie. Teraz
trochę żałuję, że nie zwróciłam większej uwagi na to,
co działo się tam w późniejszym czasie. Kilka osób
śpiewało i tańczyło, odbyło się nawet przedstawienie
rosyjskiej grupy tanecznej.
  Kolejne pół godziny spędziłam na wydawaniu kawy i
herbaty. Wtedy zaczęły się pierwsze rozczarowania.
Miałam nadzieję, że ludzie, którym pomagamy
docenią ten gest i będą dla nas mili. Część z nich była
naprawdę przyjaźnie nastawiona. Niektórzy natomiast
wszędzie szukali problemów i okazji do kłótni – „za
długo trzeba czekać na tą herbatę”, „za mało cukru”,
„kto to widział stać w takiej kolejce?”, „skończyły się te
dobre ciastka, a innych nie będę jeść”, „jak to zupa
dopiero za godzinę?!”. Oczywiście dałoby się to
wszystko powiedzieć w kulturalny sposób, z
szacunkiem, bez wrzasków i przewracania oczami.
Starałyśmy się puszczać to wszystko mimo uszu i
byłyśmy dla nich wyjątkowo miłe.
  Następnym, bardzo przyjemnym zajęciem było
roznoszenie jedzenia. Zaczęło się już ściemniać, więc
zrobiło się bardziej nastrojowo. Z głośników leciały
stare polskie przeboje, takie jak „Wehikuł czasu” czy
„Takie tango”. Swoją drogą, śpiewałyśmy z Madzią te
dwie piosenki przez następny miesiąc. Dzięki muzyce
i pozostałym wolontariuszom, z pozoru tak proste i
nudne zadanie upłynęło nam w cudownej atmosferze i
stało się naprawdę niesamowitym doświadczeniem.
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Wymiana pocztówkowaPo 3 godzinach na nogach byłyśmy już odrobinę
zmęczone. Poszłyśmy wziąć z naszych torebek coś
do jedzenia. Tak się złożyło, że zostawiłyśmy nasze
rzeczy w przedsionku, tuż za punktem informacyjnym.
Szczęśliwym trafem akurat szukali tam kogoś, kto
dobrze mówi po angielsku. Zaproponowałam więc
siebie i było to najlepsze, co mogłam zrobić. Praca
tam była przede wszystkim siedząca i w chłodnym
miejscu – nasz punkt mieścił się tuż przy wejściu do
namiotu, co było przyjemną odmianą po tak długim
czasie spędzonym w dusznej sali. Nasze zajęcie nie
było też zbytnio wymagające – polegało ono głównie
na rozmawianiu z ludźmi. Namiot był umieszczony w
takim miejscu, że przyciągał wielu zagranicznych
turystów, a ja jako jedyna potrafiłam dogadać się z
nimi po angielsku i odpowiedzieć na każde ich pytanie
dotyczące wydarzenia.
Niedługo potem dołączyła do nas Oliwia z równoległej
klasy. Siedziałyśmy tam we trójkę aż do dwudziestej.
W międzyczasie podeszło do nas kilka osób, które
opowiadały nam
przeróżne historie dotyczące swoich najrozmaitszych
przeżyć i doświadczeń. Najbardziej zapadł mi w
pamięć pan, który kiedyś bardzo dużo podróżował i
cały czas podkreślał, że w ciągu dwóch miesięcy był
na trzech kontynentach. Dużo mówił też o swoich
dzieciach, a na koniec zasypał nas ciekawostkami o
Krakowie. Dzięki niemu wiem między innymi, jak duże
są planty. Dobrze wspominam również pana, z którym
wdałam się w gorącą dyskusję na temat systemu
prawnego w Polsce.
O godzinie 20 pożegnałyśmy się ze wszystkimi i tata
Madzi odwiózł nas do domów. Gdy wróciłam, byłam
naprawdę wykończona. Obiecałam jednak rano
rodzicom, że po powrocie przygotuję dla nich
guacamole. I kiedy siedziałam w kuchni blendując
awokado, cała przesiąknięta tym charakterystycznym
zapachem, opowiedziałam mamie i tacie o swoim
dniu. Z każdym słowem stawałam się coraz bardziej
szczęśliwa. Nie żałuję ani trochę poświęcenia tych
siedmiu godzin na pomoc potrzebującym. Bo
uszczęśliwiając innych ludzi, uszczęśliwiamy też
siebie. 

Wiktoria Bartkowiak 8 c

Klasa 1a uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Wymiana
pocztówkowa”.
Polega ona na tym, że dzieci ze szkoły
zainteresowanej programem wymieniają się kartkami
pocztowymi z uczniami innych szkół biorących udział
w zabawie. Na pocztówkach związanych z okolicą i
miejscem szkół nadawców znaleźć mogą się
pozdrowienia lub krótkie wiadomości. Bez wątpienia,
wymiana pocztówkowa będzie nietuzinkową formą
nauki geografii. Dzieci podziwiając widokówki z
różnych części kraju  mają możliwość poznania
innych regionów, miast, ich ciekawych zakątków oraz
położenia na mapie. Będzie to też świetna
sposobność, by przybliżyć dzieciom zasady działania
poczty. Możliwość nawiązania kontaktu  rówieśnikami
otworzy dzieci na świat i nowe przyjaźnie.
Wysłaliśmy pocztówki  m.in. do Wrocławia, Lublina,
Łodzi, Warszawy, Włocławka.
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Obserwacje w parku

Konkurs programistyczny
Festiwal Gier

Debata Telewizyjna przy Herbatce

Czy interesujesz się przyrodą? Czy chcesz zobaczyć co ukrywa się w
korze drzewa lub w trawie? Odpowiedzi na te pytania dostarczają
obserwacje.
Wystarczy mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Bądź zainspirowany
ciekawością świata do obserwacji przyrodniczych i szacunku do tego, co
nas otacza. 
Uczniowie 1a

  W  roku 2018 obchodzimy jubileusz 70 – lecia informatyki w Polsce. Z
tej okazji XI LO w Krakowie wspólnie z Oddziałem Małopolskim 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego w listopadzie zorganizowało
konkurs programistyczny pod hasłem ,, Festiwal gier”.
  Z naszej szkoły 4 uczniów, pod opieką p. Barbary Oparowskiej,
zaprezentowało swoje prace.
  Finalistą został Piotr Szymański, uczeń klasy 8A. Podczas Finału
konkursu zaprezentował swoją pracę pt. ,,Kosmiczny atak”. Wszyscy
uczestnicy oraz uczniowie kl. 7b mieli możliwość nie tylko zapoznania się
z nagrodzonymi pracami, ale również mogli zagłosować na najlepszą grę
/ nagroda publiczności/, zwiedzić Liceum i  porozmawiać z jego 
uczniami, skosztować pysznych ciast ozdobionych elementami
informatycznymi.
  

W naszej szkole odbywają się zajęcia: „Debata Telewizyjna przy
Herbatce”. Zasiadając przy herbatce, poznajemy zasady dobrego
wychowanie, uczymy się dyskutować, a przede wszystkim poznajemy
świat przez zabawę. 

Andrzejki oraz tradycyjne wróżby też miały u nas miejsce. Zajęcia
prowadzi pani Anna Korzonkiewicz.
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Jasełka na strychu
W tym roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
spektaklu słowno-muzycznym pt. „Jasełka na
strychu”, które przygotowali uczniowie kl. 2a i 2b pod
opieką wychowawców, a za razem reżyserów tego
spektaklu: Joanny Zając i Anny Rudnickiej.  
   Akcja „Jasełek na strychu” toczyła się w magicznym
miejscu, jakim jest strych pewnego domu, do którego
na Święta Bożego Narodzenia trafia Pola i Maks.
Strych tego domu był pełen gratów, wśród których
znajdowały się wiklinowa skrzynia, stary wieszak oraz
fotel, „skrzydła anioła”, sianko, kije, „korona” - jak się
potem okazało, przedmioty te żyły, a do tego znały
bardzo dokładnie historię narodzenia Pańskiego, którą
ze szczegółami opowiedziały głównym bohaterom –
Poli i Maksowi. „Jasełka na strychu“ w bardzo ciekawy
sposób łączyły przedstawienie jasełkowe z ukazaniem
tego, że stare przedmioty mają swoją wartość. Ważne
było przesłanie, że niczego nie należy od razu
skreślać, a słowo „przepraszam“ ma wielką wartość.
Niezwykłość świętowania Bożego Narodzenia
ukazana została podwójnie: religijnie oraz poprzez
niezwykłość wydarzeń. To właśnie dzięki nim młody
chłopiec Max zrozumiał swoje błędy i przeprosił.
Oczywiście przedstawienie było jasełkowe, tak, więc
nie zabrakło postaci znanych z Biblii. Uczniowie
zobaczyli przepełnione nastrojową muzyką sceny:
zwiastowanie, poszukiwanie przez Maryję i Józefa
miejsca i narodziny w stajence, a także reakcję
pasterzy i króli. Pasterzom ukazał się anioł, natomiast
królom – tańcząca gwiazdka.
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Dla uczniów klas VIIA i VIIB 10 X był dniem
niezwykłym. Pod opieką wychowawców pani B.
Oparowskiej i pani M. Jabłońskiej  uczniowie wyruszyli
na wspaniałą wycieczkę w Gorce.
Głównym celem była Dolina Potoku Kamienica i
słynna Papieżówka – miejsce, w którym odpoczywał i
rozmyślał kardynał Karol Wojtyła. Przy obelisku
upamiętniającym pobyt naszego Papieża w Gorcach
złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.
    Wszystkich zachwyciły piękne widoki – Gorce
tonęły w słońcu i kolorowych liściach.  Spacer ścieżką
edukacyjną dostarczył wielu miłych wrażeń.
Uczniowie odpoczywali przy ognisku oraz podczas
wspólnych gier i zabaw. 

Witamy
w Gor-
cach
klasy
siódme

W 
Magicz
nym
Domku

Akade
mia
Kropel
ki
w Wodo
ciągach

18.10.18r. my, klasy pierwsze, pojechaliśmy na
wycieczkę do Magicznego Domku. Zwiedzaliśmy
Magiczny Domek, mieliśmy warsztaty plastyczne,
zawody sportowe i zabawy ruchowe oraz mnóstwo
fantastycznych kreatywnych zadań do wykonania.
Dopisała nam piękna, słoneczna pogoda. Było super!

Uczniowie klasy 2b pod opieką mgr Anny Rudnickiej
uczestniczyli w warsztatach „ Akademia Kropelki”
odwiedzili Wodociągi Krakowskie.  
 Uczniowie poznali obieg wody w przyrodzie,
zależności ekosystemów i wpływ działalności 
człowieka na zasoby naturalne, nauczyli się  też
postaw proekologicznych.
Klasa podzielona była na różnokolorowe zespoły,
które rywalizowały ze sobą podczas wykonywanych
zadań konkursowych. Każde dziecko otrzymało na
pamiątkę bidony
i   „Podręcznik Akademii Kropelki”, dzięki któremu
uczniowie mogą sobie przypomnieć i utrwalić tematy
poruszone na warsztatach.
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Akademia pana Kleksa
w Teatrze Nowym

Uczniowie klas czwartych wraz z wychowawczyniami
udali się na spektakl pt. „Akademia Pana Kleksa”
Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów Teatru Nowego.
Jest to opowieść o niezwykłych przygodach Adasia
Niezgódki, który wspólnie z innymi chłopcami odbiera
nauki w szkole Ambrożego Kleksa. Będący adaptacją
powieści Brzechwy spektakl w reżyserii Piotra
Siekluckiego to wędrówka do krainy dziecięcej
wyobraźni, opowieść o dorastaniu, w którym to, co
realne i prawdziwe, miesza się z tym co wyśnione i
magiczne. „Akademia Pana Kleksa” staje się tutaj
szkołą marzeń, w której najważniejsza jest
kreatywność i otwartość na to, co nas otacza.
Ambroży Kleks uczy swoich wychowanków przede
wszystkim tego, że muszą być odpowiedzialni za
siebie i za innych. Dając im ogromną swobodę w
poznawaniu świata i siebie samych, pozwala im
wchodzić w dorosłość. Dba również o to, aby w ich
życiu nie brakowało zabawy. Ambroży Kleks wie
doskonale bowiem, że nic tak nie zniechęca do pracy i
nauki, jak nuda.
Naszym uczniom bardzo podobała się adaptacja
znanej wszystkim lektury szkolnej, a wraz z aktorami
współtworzyli sztukę aktywnie uczestnicząc w
spektaklu.
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W Operetce Krakowskiej

Warsztaty w Muzeum Narodowym

Klasy 4. w
Niezwojowicach

14 grudnia klasy 4a, 4c i 4d wraz ze swoimi wychowawczyniami
Katarzyną Michałowską, Grażyną Błaut oraz Katarzyną Olchawą wybrały
się do  gospodarstwa agroturystycznego w Niezwojowicach.
Był to dzień pełen wrażeń. Uczestniczyliśmy w lekcji historii –
wysłuchując prelekcji dotyczącej bitwy pod Racławicami patrząc na
wspaniałą makietę przedstawiającą bitwę i życie codzienne tamtych
czasów; następnie udaliśmy się do XIX wiecznej szkoły, gdzie uczyliśmy
się pisać gęsim piórem maczanym w kałamarzu z atramentem. Razem z
gospodarzem przygotowaliśmy sobie świąteczne stroiki z sianka i
jodłowej gałązki. Następnie udaliśmy się do kuchni gdzie razem z
gospodyniami zagniataliśmy i wyrabialiśmy ciasto na świąteczne
pierniczki oraz knedle. Część z nas opiekowała się maleńkim pieskiem,
część lukrowała pierniczki,  inni gotowali, a jeszcze inni nakrywali do
stołu. Po przepysznym obiedzie zwiedziliśmy jeszcze regionalną chatę,
gdzie przeczytaliśmy „Pana Tadeusza”. Na koniec wycieczki w
oczekiwaniu na dopieczenie ostatnich przepysznych pierniczków
śpiewaliśmy kolędy po polsku, angielsku a nawet niemiecku. To była
cudowna przygoda.

Uczniowie klasy 2b odwiedzili Muzeum Narodowe, gdzie uczestniczyli w
warsztatach pod tytułem – Czy woda jest niebieska, a jabłko okrągłe?.

Uczniowie oglądnęli wystawę „Sytuacja się zmieniła”, omawiali dzieła
sztuki rozmawiali o kolorach i kształtach w sztuce współczesnej, poznali
różne rodzaje malarstwa zwracali uwagę na barwę, kolory zimne i ciepłe,
barwy podstawowe i pochodne.
Poznali pojęcia abstrakcja, proporcja, bryła, geometria w malarstwie,
kompozycja. Na zakończenie uczestniczyli w warsztatach plastycznych,
gdzie tworzyli  własny pejzaż.

Uczniowie klasy 2b pod opieką mgr Anny Rudnickiej uczestniczyli
warsztatach-edukacyjnych  związanych z poznawaniem folkloru i
obyczajów własnego narodu.
Projekt wpisany jest w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Poprzez taniec, muzykę i śpiew, dzieci odczuły poczucie
własnej tożsamości narodowej, ale także ciekawość i otwarcie na
otaczający świat. Podczas zajęć, miały okazję przyjrzeć się tańcom i
strojom ludowym, wziąć udział w warsztatach tańca.
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Po klasówce z
matematyki
rozmawiają
dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś
zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani
znowu powie,
że ściągaliśmy
od siebie.

Rozmowa
kolegów z
gimnazjum:
- Chodzę z
Zosią, bo ona
jest zupełnie
inna, niż
wszystkie
dziewczyny.
- Tak? A co w
niej takiego
wyjątkowego?
- Ona jako
jedyna w ogóle
chce ze mną
chodzić.

- Nie
rozumiem, jak
jeden człowiek
może robić tyle
błędów? -
dziwi się
polonistka,

oddając pracę
domową
uczniowi.
- Wcale nie
jeden -
odpowiada
uczeń -
Pomagali mi
mama i tata.

Dlaczego
Popek traci
fanów?
Bo likwidują
gimnazja.

- Nasza
nauczycielka
mówi sama do
siebie. Wasza
też?
- Nie, nasza
myśli, że ją
słuchamy!

Katechetka do
dzieci:
- Co robimy
kiedy jest
post?
-
Komentujemy i
dajemy lajka!

Przed

egzaminem
student pyta
studenta: 
- Powtarzałeś
coś? 
- Ta. 
- A co? 
- Będzie
dobrze, będzie
dobrze!

Złodziej
upatrzył sobie
stary dom. 
Wchodzi tam
i słyszy: 
- Uważaj,
Anioł Cię
widzi -
ignoruje to. 
Po chwili ten
sam głos: 
- Uważaj,
Anioł Cię
widzi - znowu
to ignoruje. 
Za chwilę
jeszcze raz: 
- Uważaj,
Anioł Cię
widzi!!! -
Złodziej
świeci latarką
w tamtą
stronę i widzi
papugę, pyta:
- Jak się
nazywasz?

- Kleopatra 
- Co za
głupek
nazwał
papugę
Kleopatrą -
śmieje się
złodziej 
- Ten sam co
nazwał
rotwailera
Anioł - odcina
się papuga

Jasio rozbił
szybę w
samochodzie
sąsiada. 
- Jasio co
powiedział
sąsiad gdy
zbiłeś mu
szybę? -
Ominąć
brzydkie
wyrazy? 
- Oczywiście! 
-To nic nie
powiedział.

- Czy w tej
restauracji
zmienia się
obrusy?! - pyta
rozgniewany

klient kelnera. 
- Ależ
oczywiście
proszę pana.
Obrus z
pańskiego
stołu cały
ubiegły tydzień
leżał na
tamtym stoliku
pod oknem.

Na oceanie
zatonął statek.
Ocalało tylko
małżeństwo
Szkotów,
którym udało
się chwycić
deski. 
- Już nic
gorszego nie
mogło nas
spotkać!
Straciliśmy
cały bagaż -
narzeka żona. 
- Mogło być
gorzej - mówi
mąż - bo
miałem zamiar
kupić bilety
powrotne.

- Córeczko tyle
razy

Cię prosiłam,
żebyś nie
dawała kotu
ziarna. Ziarno
jest dla
kanarka. 
- Tak
mamusiu, ale
kanarek jest w
kocie.
.
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