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Nowa gazetka szkolna "Kropek"
już w waszych rękach!. Redagują
ją uczniowie kl.4b, 5ai oraz 5d.

 Zapraszamy do 
 czytania! ��

 Same ciekawe 
 artykuły! �

..

Poświęcimy też
dużo czasu
sportowi, który jest
bardzo potrzebny
dla zdrowia
fizycznego i
psychicznego.
Nasza szkoła ma
doskonałe zaplecze
sportowe: basen,
dwie sale
gimnastyczne, orlik,
boisko do
siatkówki, boisko
do gry w tenisa,
bieżnię...

W pobliżu budynku
Szkoły
Podstawowej nr
158 znajduje się
Centrum Kultury
Ruczaj. To filia
Domu Kultury
Podgórza. Ten
ośrodek
usytuowany jest w
pobliżu kościoła
przy ul.
Rostworowskiego.
Posiada bogatą i
ciekawą ofertę
zajęć, m.in.:

plastycznych,
teatralnych,
wokalnych,
tanecznych,
języków obcych,
programowania, a
nawet prowadzi
warsztaty
twórczego myślenia
13+. To tu klasy
młodsze od lat
przychodzą na
koncerty muzyki
klasycznej.

Po dłuższej
przerwie związanej
z pandemią
zaczynamy nowy
etap naszej
działalności.
Zmienia się
również skład
naszej redakcji.
Poprzedni zespół
opuścił już mury
szkoły. Obecnie to
już absolwenci
naszej szkoły. 
Pałeczkę od nich
przejęli uczniowie

klasy 4b w
większości oraz
dwoje uczniów z 5d
i jeden z 5ai. 
Mamy zamiar
skupić się na
tematach
interesujących
młodszych
nastolatków, na ich
hobby, ulubionych
zajęciach i
rozrywkach.
Chcemy też pisać o
szkole, nauce,
przerwach

i wszystkich
zagadnieniach,
które pośrednio
łączą się z tym
zagadnieniem:
organizacja czasu,
stres, koncentracja
uwagi czy sposoby
uczenia się i
odpoczynku.
Autorką komiksu
jest Hanna Zając.

..
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Na przerwy wychodzę
razem z kolegami.

Chodzimy też do sklepiku,
lub do automatu.

Maciek
Borecki

Tu jest tylko:
pisk, bieganina
hałas, wyścigi i
zabawy. 
Prawdziwa
szkoła
przetrwania.
Tylko dla
wytrwałych!
Nieźle, co nie?

Nasze
przerwy to
po prostu
beczka
szaleju... 
Albo ostra
jazda bez
trzymanki

.

.

W czasie
przerw
załatwiamy
same pilne
sprawy. Czyli
głównie
chodzimy do
sklepiku.
Czasami zdarza
się komuś, że
nie zabierze

ze sobą
śniadania i
wtedy ten ktoś
prosi nas,
żebyśmy mu
pożyczyli
pieniądze. Nikt
nie lubi sobie
pożyczać kasy,
ale gdy kumpel
w potrzebie...�

Tak odbiegając
od tematu, to
jesteśmy bardzo
fajną klasą. Gdy
byliśmy w Go
Jump, nasza
pani była
bardzo
zadowolona... z
tego, że
wróciliśmy cali i
zdrowi. Chyba w
to nie wierzyła!

Tak też było w
kopalni.  
4b                
                           
                           
                           
               

My i nasze przerwy w szkole. Artykuł wyłącznie
dla tych o mocnych nerwach �

Na holu
siadamy sobie
na ławeczkach i
rozmawiamy ,
a czasami
wyciągniemy
telefony, ale to
ryzykowne

działanie � ️,bo
czasami
przyłapują nas
jacyś
nauczyciele i
wtedy mogą
zarekwirować
telefon�...

U góry na
ławeczkach jest
dobry widok na
hol, a jest co
oglądać! �

Bawimy się też
w chowanego,
Mamy świetne
kryjówki�.
Czasami
chowamy się na
drugim końcu
szkoły, a gdy

jest dzwonek na
lekcje, my
niestety się
spóźniamy, co
wywołuje złość
nauczycieli�

Jak biegamy, to zawsze jakaś pani rozkłada ręce i nas
łapie. To wygląda, jakby bawiła się z nami murarza.�

.

.
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     25-lecie UKS Wilgi i zawody pływackie

Wszyscy zawodnicy byli
zadowoleni z zawodów. 

 Artykuł napisały : Madzia Gawlik, Zofia Niestrój i Alicja
Budzińska z kl.4b.

Basen jest ważny dla dobrej
postawy.

Na koniec, jako
nagrodę każdy
z uczestników
otrzymał medal i
po dwa cukierki.
Była to
przyjemna
forma rozrywki.

Na pewno
zapamiętamy te
zawody na
długo.   

Szkoła
158

 19 
 października we
wtorek 
 odbyły się 
 zawody 
 pływackie, w
których 
wzięli udział
uczniowie 
SP 158.

Zawody odbyły
się na basenie
w Szkole
Podstawowej
158 w
Krakowie. We
wtorek brały
udział klasy 3 i
4, a w następne
dni starsze
klasy.

Uczniowie
pływali dwoma
stylami:
grzbietowym i
kraulem. Każdy
przepłynął 50
metrów. 

Każdy z
zawodników
miał do
przepłynięcia
dwie długości
basenu, po 25
metrów. Na
gwizdek

sędziego
zawodnicy
startowali, a na
drugim końcu
basenu
nauczyciele
mierzyli czas
każdego
uczestnika.

1

1

 Klasy 3-4 styl
grzbietowy
kobiety: 1.
miejsce Staszek
Emma 4d, 2.
miejsce
Banaszak
Amelia 4e, 3.
miejsce
Onishchuk
Daryna 4c       
Chłopcy: 1.
miejsce

Szymański
Maksymilian 4e,
2. miejsce Cyz
Maciej 3e, 3.
miejsce Caban
Maks 3b.    

W zawodach
brało udział 91
uczniów naszej
szkoły. To
sporo. 
Widać, że dużo
młodzieży lubi
pływać,
zwłaszcza na
basenie
przyszkolnym!  

1

1
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Wzmacnia mięśnie, poprawia 
wydolność naszych płuc!

Redukuje stres,
wzmacnia kości.  

             Basen - jak wpływa pozytywnie na zdrowie�

Wyniki
zawodów
pływackich:
Klasy 3-4 styl
dowolny
kobiety: 1.
miejsce
Stanaszek
Emma 4d, 2.
miejsce
Węglowska
Zofia 4f,3.
miejsce
Banaszak
Amelia 4e.
Chłopcy:

1. miejsce
Szymański
Maksymilian 4e,
2. miejsce Cyz
Maciej 3e, 3.
miejsce
Wiernicki Piotr
4c. Wszystkim
uczniom
gratulujemy!
Redaktorki
gazetki
z 4b:Ala

Budzińska,
Madzia Gawlik,
Zosia Niestrój

1

.

 Basen jest
ważny,
ponieważ
trzeba się
ruszać i dbać
o swoje
zdrowie.
Przez lekcje 
zdalne dużo
osób
przybrało na
wadze.
������������������������������������

1

.
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    siatkówkaMarysia  Manys kl.4b                           
Sekcja piłki siatkowej dla dziewcząt   

szkoła

siadkówka
sp

sp

W naszej
szkole
odbywają
się
zajęcia
piłki
siatkowej
dziewczyn. 

Zajęcia
odbywaj
się  raz w
tygodniu i
trwają
godzinę.

podstawowe
zasady w grze
W grze biorą
udział dwie
drużyny.
Każda stara się
przerzucić
piłkę nad
siatką (nie
łapiąc jej w
dłonie,

a odbijając) i
sprawić, żeby
przeciwnik nie
zdołał jej
odbić.
zawodnicy. 

sp

Na boisku
obowiązuje
etyka gry,
której
zawodnicy
muszą
przestrzegać.
Wymaga się
szacunku do
przeciwników

oraz sędziego,
nieokazywania
agresji.
Niestosowne
zachowania są
zabronione i
karane żółtymi
i czerwonymi
kartkami.

sp.158

UKS
wilga

sakówka

sakówka

sakówka
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W IV klasie jest fajnie, tylko
trzeba w siebie uwierzyć

Są jeszcze zajęcia z wychowawcą i język polski
oczywiście, który jest ciekawy, ale trzeba szybko pisać.

Na przerwie szkolnej też
obowiązują różne zasady!

Angielski teraz
się niczym
innym nie różni
od tego w III
klasie, oprócz
tego, że się
więcej uczymy,
pani nas więcej
przepytuje.

Dobre
rady�!

Nie obawiaj się
czwartej klasy!
Może lepsze są
jednak klasy
ponad I-III.
Przeczytaj
artykuł i się
przekonaj!

Matematyka w
czwartej klasie
jest trudniejsza,
ponieważ:
- kartkówki są
częściej i
niektóre są
trudniejsze,
- sprawdziany
są rzadziej, ale
są bardziej
wymagające,
 - doszło

potęgowanie,
pewnie jeszcze
coś dojdzie.
 Na początku
tak jest, że jest
trudniej, ale
później już się
przyzwyczajasz
i jest dobrze.
To są bardzo
ciekawe lekcje!

Dobrze jest
mieć różnych
nauczycieli od
każdego
przedmiotu,
ponieważ
każdy będzie
miał większy

zasób wiedzy
na dany temat.
W taki sposób
można się
więcej
dowiedzieć
oraz przede
wszystkim

nauczyć. To
jest jeden z
dużych plusów
IV klasy oraz
na początku 
trzeba
wystawiać
wizytówki.

                     Mikołaj Janeczek 4b
          Jak to jest być czwartoklasistą?

IV klasa ogólnie
różni się tylko
kartkówkami i
sprawdzianami
oraz ich
poziomem
trudności, który
jest większy.
Jeden z wielu
plusów to taki,

że po
skończonej
lekcji możesz
samemu pójść
do kolejnej sali,
a nie tak jak w
III klasie, że
musisz czekać
na nauczyciela i
resztę klasy.

W IV klasie
będzie
więcej
pisania,
wypracowań
i zadania
domowego.
Dlatego
warto trochę
poćwiczyć   j.
polski.
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     Święto Niepodległości - 103 rocznica
odzyskania niepodległości przez Polskę po 123
latach zaborów

To ważne święto,
pamiętaj o nim!

W tym dniu każdy
wywiesza flagę.

11 listopada
Święto
Niepodległo
ści

Święto
Niepodległości
jest
obchodzone,
żeby
upamiętnić
odzyskanie
niepodległości
przez Polskę.
W wielu
miejscach
organizuje się
biegi oraz
koncerty.

.

Święto
Niepodległości
obchodzimy 11
listopada. Jest
to dzień wolny
od pracy i
szkoły. W tym
roku wypada on
w czwartek. W
Warszawie
odbywa się z tej
okazji marsz.

W Krakowie z
okazji tego
święta od
niedawna
organizuje się
śpiewanie na
Rynku Główny
o godzinie
17:00. Będą
śpiewane pieśni
związane z
rocznicą
odzyskania
Polski.

Polska
odzyskiwała
niepodległość
stopniowo.
Józef Piłsudski
jako jeden z
wielu starał się,
żeby Polska
odzyskała 
niepodległość.
Poszedł nawet
do więzienia,
ponieważ
Niemcy go
aresztowali za
działalność

niepodległościową.
10 listopada
Piłsudski wrócił
do Warszawy
po pobycie w
więzieniu. To
dzięki niemu i
tym, którzy
walczyli o
Polskę
odzyskaliśmy
niepodległość. 
A. Budzińska   
 

CIEKAWOSTKI 
1.W listopadzie
1918 roku, po
123 latach
nieobecności na
mapach Europy
Polska
odzyskała
niepodległość. 
2. Józef
Piłsudski miał
wąsy, ponieważ
nie miał
przednich
zębów i tak
ukrywał że jest

szczerbaty.  3.
W ten dzień
roku 1918
zakończyła się I
wojna światowa
4. Polska 2 lata
później o mało
co znów nie
straciła
niepodległości,
podczas wojny
polsko-
bolszewickiej.
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 KONRAD SŁAWIŃSKI z 4b o 
kultowym serialu science - fiction

"STAR WARS"

Anakin był
rycerzem Jedi

Niesamowite
wojny

"Gwiezdne
wojny" to
interesujący
film. Moja
ulubiona postać
to Anakin
Skywalker (czyli
"chodzący po
niebie").

Walczą tam
dwie strony:
ciemna i jasna.
Jasna strona
mocy ma
rycerzy Jedi, a
ciemna Sithów.
Wodzem

Sithów jest
Iperator, a
wodzem Jedi
jest Yoda. Yoda
to mały zielony
stworek, ale
niezwykle
mądry.

Ma krótki miecz
świetlny i długie
uszy. Natomiat
Imperator jest
bardzo
potężnym
Sithem i umie
strzelać przez

moc piorunami,
które rażą
przeciwnika,
nawet
śmiertelnie.

Imperator
zmusił Anakina
do przejścia na
ciemną stronę
mocy i stanięcie
się Darthem
Vaderem. Dla
niego liczy się
tylko władza.
Oczywiście
później Anakin

przechodzi
znów na jasną
stronę Mocy,
przez wpływ
swojego syna
Luke'a
Skywalkera.

Jasna strona
ma dużo
przyjaciół, na 
przykład plemię
Jar-Jar Binksa z
planety Naboo,
ojczystej planety
żony Anakina i
matki Luke'a,
królowej Padme

Amidali, czy
plemię Ewoków
z księżyca
Endor.

Ewok

Anakin

Yoda

Padme

Konrad

Konrad

Konrad

Konrad
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 Maks Sysak z 4b 
             Historia PlayStation

Pierwsza konsola Playstation
powstała 3 grudnia 1994 roku.

 Historia konsol

Bez nazwy

LOgo

Druga konsola
,,PlayStation 2"
powstała 4
marca 2000
roku. W
Stanach
Zjednoczonych 
ukazała się 26
października
2000.To jedna z
najbardziej
sprzedających
się konsol
tamtych
czasów.Trzeciakonsola
firmy Playstation

powstała 11
listopada 2006
w Japonii.17
listopada tego
samego roku
ukazała się w   
             USA

Konsola PS4
powstała 15
listopada 2013
roku podczas
targów
gamescom
2013.29
listopada
ukazała się w
Europie. 
Playstation 5
powstało w
2019 roku
przez Sony
Interactive
Entertainmen.

W 2016 roku
Firma
Playstation
postonowiła
sworzyć gogle
vr o nazwie,,PS
VR"

Playstation 1

PS
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Zbijak polega na zbijaniu
przeciwników piłką, ale i łapaniu jej.

Zbijak to gra
ogólnorozwojowa

                     Maks Kubis i Marcel Kuś kl.4b
                      Międzyszkolny turniej zbijaka 

Ostatnio
byliśmy na
turnieju zbijaka i
zajęliśmy 4.
miejsce na 11
drużyn.
Zaczęliśmy od
meczu ze
szkołą nr 151,
która na końcu
zwyciężyła cały
turniej.
Wyszliśmy z
grupy dość
łatwo, ale w 1/8
finału zaczęły

się schody.
Najpierw 
wygraliśmy, lecz
w ćwierćfinale
nas pokonano i
myśleliśmy, że
to koniec. Ale
trener
powiedział, że
gramy dalej.
Podsumowując,
zajęliśmy
czwarte
miejsce! O włos
od podium...

1

Turniej był
udany, lecz
jesteśmy trochę
smutni,
ponieważ nie
zdobyliśmy
miejsca na 
podium. 
Pocieszamy się,
że nieważny
jest wynik, gdy
poprawiamy
kondycję,
hartujemy się i
wzmacniamy
odporność,

i oczywiście
uczymy się
współpracy!
Sport to
zdrowie!�
Dziękujemy za
przeczytanie
naszego
artykułu

1
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Czytanie jest
modne ���

Aforyzmy o
czytaniu  �

Lektury i nie
tylko.

 Wciągające i ciekawe opowieści, czyli książki,
które musisz przeczytać - Antoni Strusiński 5d

1.,,Detektyw
Pozytywka"
Grzegorz
Kasdepke-
książka
opowiadająca
detektywie,
który rozwiązuje
problemy wielu
ludzi.
Zachęcam
wszystkich do
przeczytania.

2. ,,Lassie, Wróć!" Eric Knight  - opowieść  o przygodach psa rasy
owczarka szkockiego, który pewnego dnia się zagubił. Wzruszająca
historia, a zarazem bardzo ciekawa. Nie jest, to lektura obowiązkowa, ale
w końcu przeczytać nie zaszkodzi. Książka nie ma kategorii wiekowej i
myślę, że zainteresuje każdego czytelnika.
3. ,,Magiczne drzewo części 1 - 12" Andrzej Maleszka - fani Andrzeja
Maleszki doczekali się już 12 tomów sagi o magicznych historiach grupki
dzieci. Każda książka sama w sobie jest bardzo ciekawa i zachęci na
pewno wielu czytelników, niekoniecznie tych młodszych, ale tych
starszych już bardziej. Lektura w zależności od tomu nie jet zbyt krótka,
ponieważ ma około 400 stron, ale pierwsze dwa tomy mają trochę mniej.
Nie zmienia to jednak faktu, że polecam przeczytać zaczynając od
pierwszej części ,, Czerwone Krzesło"
4. Seria ,, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai" Martin Widmark i
Helena Willis - seria licząca 27 książek opowiadających o różnych
problemach w miasteczku Valleby. Jednak zawsze mieszkańcy mogą
polegać na dwójce nastolatków, którzy zawsze znajdą wolny czas, żeby
zacząć nową misję jako detektywi. Książki są napisane bardzo ciekawie,
krótko i treściwie, każdy młody czytelnik na pewno chętnie je przeczyta.
Wszystkim polecam przeczytać.

5. Miejscy
szpiedzy,
miasto świateł
James Ponti –
książka, która
trzyma w
napięciu,
ponieważ
opowieść o
szpiegach, to
coś co
zainteresuje
każdego
zwłaszcza,
kiedy tajni
agenci

to
nastolatkowie.
Mają już plan.
Czy im się
udało? Jeśli
chcecie
wiedzieć, to
zapraszam do
przeczytania
opowieści.

Lista ta została
stworzona
przeze mnie i
nie każdy musi
się z nią
zgadzać. W
opisach do
książek zawarte
są też moje
opinie, z
którymi nie
każdy musi być
zgodny.

Jeśli nie
czytaliście tych
książek, to
koniecznie
nadróbcie
straty. Kilka
książek, to
lektury, ale
nawet jeśli nie
lubicie czytać,
to zachęcam
was do tego.

Książki

 Kto czyta
książki, żyje
podwójnie.
Umberto Eco
 Ludzie
przestają
myśleć, gdy
przestają
czytać.
Denis Diderot
 Powiedz mi,
jakie książki
masz w domu, a
powiem ci, kim
jesteś.
Jarosław
Iwaszkiewicz

Postanów sobie
czytać
codziennie,
choćby przez
kwadrans, po
roku odczujesz
skutki...
Henryk Mann
Czytanie to
najlepszy
sposób uczenia
się.
Aleksander
Puszkin

Antoni
Strusiński
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Książka "Wojownicy" to fascynująca
seria! Na pewno Wam się spodoba!

  Ida Wyrostek 
   klasa 4b

Cztery klany
kotów

 Powieść fantasy

Wojownicy
występują w
postaci tomów,
super edycji,
mang i nowel.

Książka
"Wojownicy" to
opowieść o
czterech
klanach kotów,
które mieszkają
w lesie. Polują
one na
zwierzynę,
muszą pilnować
swoich granic,

a czasami
nawet walczyć
pomiędzy sobą.
Pierwszy tom -
"Ucieczka w
dzicz" opowiada
nam o
domowym
kocie, który trafił
do lasu i znalazł
tam klany.

Autorami tej
książki są Kate
Cary, Cherith
Baldry, Victoria
Holmes, Tui
Sutherland,
Clarissa Hutton,
Inbali
Iserles oraz Dan
Jolley. Kiedyś

pracowała
razem z nimi
Gillian Phillip,
jednak została
zwolniona.
Pracują oni pod
pseudonimem
Erin Hunter.

Klan Gwiazdy
to przodkowie
wszystkich
czterech
klanów. Co
księżyc
(miesiąc)
medycy

wędrują do
Wysokich Skał,
by spotkać się z
przodkami  przy
Księżycowym
Kamieniu.
Medycy to koty,
które w klanach

pomagają
swoją wiedzą o
leczniczych
ziołach, w
każdym klanie
jest jeden
medyk. Mają
oni szczególny

kontakt z
Klanem
Gwiazdy i to oni
najczęściej
dostają
przepowiednie i
omeny.

I I
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Dla miłośników
koni

ul. Kobierzyńska
w Krakowie�

Jest przepiękna! 
A do tego mądra.

Książka
przedstawia
dobre uwagi na
temat jazdy na
koniach. Mówi o
dobrej postawie
jeźdźca i ma
bardzo ciekawe
rysunki. 

 Małgosia  Knapczyk 
o książce ,,Harmonia
jeźdźca i konia"

To jest moja
książka. :)

Ja na koniach
najdłużej
trenowałam w
Bukowinie. To
dwie i pół
godziny jazdy
autem z
Krakowa.

Są tam bardzo
ładne widoki i
niepłoszące się
konie, a to
dlatego, że w
tej stadninie
konie
codziennie

chodzą w
tereny i są
przyzwyczajone
do takich
wędrówek.
Jazda w terenie
trwa:
1h,1,5h lub 2h i 

 jest tam
naprawdę
fajnie. 

W pobliżu
naszej szkoły
znajduje się
dużo stadnin
m.in. ,,KKJK"
( Krakowski
Klub Jazdy
Konnej). Trochę
dalej ,,Stadnina
Koni Huculskich
w Nielepicach".

W jeździe na
koniach trzeba
mieć dużą
cierpliwość ( do
koni, nie do
ludzi)�. 
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Jan Krzysztof Duda , Student krakowskiej
uczelni AWF zdobywcą szachowgo Pucharu
Świata 2021!♟♟♟

Mistrz Świata 
pokonany!

Historyczny
sukces!

Jan Krzysztof
Duda mieszka
w Wieliczce, a
urodził się w
Krakowie. Ma
24 lata, a
arcymistrzem
szachowym
został w wieku
15 lat.Autor: 

Patryk
Niemkiewicz
klasa 4b

Turniej odbył
się w Lipcu tego
roku w Rosji,
wzięło w nim
udział kilkoro
Polaków,
oprócz Dudy
tylko jeden -
Radosław
Wojtaszek -
zdołał dotrzeć
do
ćwierćfinałów. Jan Krzysztof Duda

Magnus Carlsen

W półfinale
turnieju Duda
zmierzył się z
Magnusem
Carlsenem,
aktualnym
mistrzem
świata, który nie
został pokonany
od ponad
półtora roku. W
tym
emocjonującym
pojedynku Polak
nieustannie
kontrolował

sytuację i zmusił
Mistrza świata
do poddania
partii.

Duda jest
pierwszym
Polakiem, który
zdobył ten
puchar po II
wojnie
światowej.
W trwającym
ponad tydzień 
turnieju Duda 
rozegrał
kilkadziesiąt
partii, z czego
tylko kilka
zremisował, a
żadnej

nie przegrał. To
niesamowite
osiągnięcie,
gdyż mierzył się
z najlepszymi
arcymistrzami
szachowymi z
całego świata. 

Ten historyczny
sukces
zapewnił
Dudzie udział w
Turnieju
Kandydatów,
który odbędzie
się w przyszłym
roku. Tam
będzie mógł
walczyć o tytuł
Mistrza Świata.
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 W planie kolejne 
 wyprawy!

 Dobrze się 
 bawimy!

Poznajemy kraj z
przyjaciółmi

W tym roku
wszystkie klasy
wyjechały na
wycieczki:
jedno-, dwu- lub
trzydniowe.
Byliśmy bardzo
spragnieni tych
wyjazdów!

1

1

1

 Wycieczki, ach, wycieczki 
 Wreszcie ruszyliśmy w Polskę!

Szkolne Koło
PTTK
zorganizowało
już przynajmniej
dwa wyjazdy w
góry. Wspaniałe
eskapady
odbyły się z

Rabki na
Maciejową,
Stare Wierchy,
do Obidowej 
( w
towarzystwie
sympatycznej
suczki Luny)

oraz szlakiem z
Tylmanowej do
Szczawnicy
przez Koziarz i
Dzwonkówkę.
Wszyscy
uczestnicy
przeszczęśliwi,

pani
przewodnik
wspaniała - z
pasją
opowiadała o
pięknej
przyrodzie.

W dniach 22 -
24 września 
uczniowie klas
ósmych
zwiedzili
Warszawę:
Centrum
Kopernika,
Zamek
Królewski,
Muzeum

Powstania
WarszawskiegoPark
Łazienkowski,
Wilanów, Pałac
Kultury, Stadion
Narodowy i
starówkę.

30.09. klasy: 1c
i 1f pojechały do
Wioski
Indiańskiej do
Szczyrzyca.
Uczniowie
podziwiali
ogromne tipi i
bawili się w
indiańskie

zabawy: wyścigi
jaszczurek,
wyścigi na
wieloosobo-
wych nartach!
Nauczyli się
indiańskiej
piosenki...

1

1

1
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 Bilet do kina za 
 aktywność

Ruch to zdrowie!

 Zdrowie jest 
 bezcenne

Wystarczyło
zaliczyć 10 dni,
by dostać
nagrodę,
co oznacza, że
251 uczniów
zostanie
nagrodzonych
biletami do
kina!��

bw

bw

1

     Akcja projektu STARS
          Rowerem do szkoły  
    zakończona sukcesem! 

Gmina Miejska
Kraków
przeprowadziła
kolejną
kampanię
rowerową,
której celem
jest

promowanie
aktywnej formy
dojazdu do 
szkoły:
rowerem,
hulajnogą lub
na rolkach. W
naszej szkole

akcję
przygotowała i
koordynowała
p. Joanna
Kulesza.
Zainteresowa-
nie projektem
ze strony

uczniów
przerosło nasze
najśmielsze
oczekiwania.
Mnóstwo dzieci
z ochotą wzięło
w nim udział.
Nagrodą jest
bilet do kina.

Podsumowanie
akcji w
Krakowie:
Najwięcej
aktywnych
uczniów (czyli
takich, którzy
choć raz
przyjechali do
szkoły aktywnie
w czasie

trwania akcji):

SP 158 - 331
uczniów !!!
SP 114 - 270
uczniów
SP 52 - 234
uczniów
SP 130 - 229
uczniów

W szkole:
Wyniki
Jesiennej Akcji
Rowerowej:
18 razy
przyjechało -
 99 uczniów
17 razy  - 36
16 razy - 12
15 razy - 30

14 razy - 12
13 razy  - 20
12 razy - 16
11 razy - 14
10 razy - 12

bw

bw

1
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 Empatia i 
 współpraca

  Szacunek dla
  bohaterów

 Umiłowanie   
 wolności

Szkoła
integracyjna ma
szczególną
misję do
wypełnienia:
rozwijać
wrażliwość,
rozbudzić
aktywność i
kształtować
osobowość.

bw bw

1

Zależy nam, by
w naszej szkole
panowała jak
najlepsza
atmosfera.
Stawiamy na
demokrację.
Dlatego u nas

prężnie działa
Samorząd
Szkolny. W
wyniku
tegorocznych
wyborów skład
zarządu
uczniowskiego

jest
następujący:
przewodnicząca
Julia Krull 8b,
zastępcy:
Wojciech
Lewandowski
7b, Bartosz

Cyboran 7e,
Alicja Węgrzyn
8e. Serdecznie
gratulujemy
zwycięzcom!

Celem edukacji powinno być uczenie
jak myśleć, a nie co myśleć.
- Bill Beattie     Szkolne wyzwania

Naszym
patronem jest
prof. Julian
Aleksandrowicz pseud.
„Doktor Twardy”
– polski lekarz
internista,
profesor nauk
medycznych,
filozof

medycyny i
hematolog. Były
żołnierz AK
odznaczony
orderem Virtuti
Militari
wcześniej uciekł
z getta
krakowskiego.

Sekcje SU:
organizacyjno
- porządkowa:
czuwa nad
bezpieczeństwem
wydarzeń
szkolnych,
dekoracyjna:
dba o estetykę
szkoły,
ekologiczna

: organizuje
zbiórki
makulatury i
elektrośmieci,
dba o kwiaty,
techniczna:
nadzoruje stan
sprzętu
szkolnego,
wolontariat.

bw bw

1
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 Zajęcia plastyczne w Ośrodku 
Kultury Ruczaj są bardzo ciekawe i
twórcze.

 Stanisław Bałka
 klasa 5ai

   wyobraźnia

 twórczy relaks

4

1

Dla wszystkich,
którzy lubią
rysować,
proponuję
zajęcia
plastyczne w
Centrum
Kultury Ruczaj.

Zajęcia są dla
mnie bardzo
fajne. Można
tam wybrać
jakiekolwiek
typy obrazów.
Można rysować
i malować

jak się
tylko zechce i
po wykonaniu
obrazka na
zadany temat to
można
rysować,
malować,

co tylko się
zechce, dopóki
lekcja się nie
skończy.
Zajęcia są dla
wszystkich
chętnych.

1

Edukacja
plastyczna
adresowana jest
do dzieci i
młodzieży.
Realizowana
jest poprzez
zajęcia
plastyczne,
udział

w konkursach i
uczestnictwo w
wernisażach.
Program zajęć
jest
dostosowany do
wieku i
możliwości
dzieci.

Rozmaite
techniki
plastyczne
płaskie i
przestrzenne
wspomagają
rozwój
manualny oraz
kreatywność.

Tytuły
obrazków:
1. Napad smoka
na górę.
2. Smok na
rykowisku.
3. Szerszeń
jesienny.
4. Desant wojsk
na plaży.

Dobór kolorów:
odcienie błękitu
i zieleni działają
kojąco na
psychikę

4

1

1
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