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1 wrześn ia 2017 roku do nas zej szkoły uczęszcza 355 uczniów, uczących się w 17

oddziałach. Zatrudnionych jest 40 na uczyc ieli. O śmio letnia szkoła podstawowa
zlokalizowana jest w dwóch budynkach przy ul. Jaskrowej 5
oraz przy ul. Łuczanowickiej 2A.

Dyrektorem szkoły został pan mgr Sławomir Nosek,
dyplomowany nauczyciel matematyki

z dziesięcioletnim stażem pedagogicznym.

Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Magdalena Górska,
która do tej pory uczyła w naszej szkole w kl. I – III.

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w przekształconej ośmioletniej Szkole
Podstawowej Nr 78 prowadzone są także klasy dawnego Gimnazjum Nr 43, ul.

Łuczanowicka 2A. Uczniowie klas trzecich przystąpią do egzaminu gimnazjalnego

i otrzymają świadectwa dotychczasowego gimnazjum. Uczniowie tegorocznych klas

siódmych za rok w roku szkolnym 2018/2019 przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Grono Pedagogiczne
Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

mgr Magdalena Górska

wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna

mgr Sławomir Nosek
mgr Anna Adamska

ks. mgr Szymon Bryniarski
mgr Joanna Bujak

mgr Barbara Chuchmacz
mgr Joanna Cygan
mgr Anna Dragan

mgr Zenobia Gawin

mgr Katarzyna Grabowska

mgr Małgorzata Jakubowska
mgr Jadwiga Juszczyk
mgr Dorota Kadula

dyrektor, matematyka
język angielski
religia

język angielski

biologia, przyroda
język angielski
język polski
historia

wychowanie fizyczne
biblioteka

doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja wczesnoszkolna

mgr Helena Karolczyk – Wysogląd religia, technika
mgr Dorota Karyś

historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Beata Korycińska – Furtak

zajęcia komputerowe, matematyka, informatyka

mgr Krystyna Klus

mgr Elżbieta Krowińska
mgr Urszula Krówka

mgr Grażyna Kryjomska

edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
surdopedagog

edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Like

logopeda

mgr Beata Maziak

wychowanie fizyczne

mgr Wiesław Niejadlik
mgr Aleksandra Mazur
mgr Jolanta Pajor

mgr Maria Piecha

mgr Maria Porębska

mgr Barbara Poskrobko
mgr Barbara Romanik
Halina Sendor

mgr Dorota Sobczak
mgr Dorota Sowa

mgr Elżbieta Stadnik
mgr Beata Szaro

mgr Marta Tkacz

mgr Karolina Wąsowicz
mgr Witosława Wiącek

mgr Anna Wojnarowska
mgr Anna Zagrodzka

mgr Anita Zakrzewska
mgr Elżbieta Zaręba

wychowanie fizyczne
geografia

matematyka
język polski
muzyka

religia, zajęcia artystyczne
fizyka

matematyka

przyroda, biologia, chemia
edukacja wczesnoszkolna

matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe
pedagog, nauczyciel wspomagający

pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
język angielski
biblioteka

język niemiecki

edukacja wczesnoszkolna
język polski
świetlica

Radio „Kraków”
W drugiej połowie września uczennice kl. VII a: Zuzanna Nowak i Urszula Bielaska

wraz z wychowawcą p. Haliną Sendor gościły w czwartkowej audycji „Przed Hejnałem” w
Radio Kraków. Rozmawiano o VII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który przypada

29 września. Hasłem przewodnim tegorocznego święta jest „Młodsi sprawdzają czy
starsi tabliczkę mnożenia znają”.

http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/swiatowy-dzien-tabliczki-mnozenia/

Serdecznie gratulujemy Pani Halinie Sendor oraz uczennicom występu oraz dziękujemy
za promocję szkoły i wszystkie przedsięwzięcia związane z realizacją tego projektu na
terenie naszej szkoły.

Dzień Nauczyciela
12 października 2017 r. w naszej szkole odbyło się

Uroczyste Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na wstępie Dyrektor Szkoły mgr Sławomir Nosek

złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. \

Następnie wręczył Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz za wzorowe wywiązywanie się
z obowiązków na danym stanowisku pracy.

W dalszej części spotkania uczniowie klasy IVc zaprezentowali przedstawienie pt.
„Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty”, by okazać wdzięczność nauczycielom i wszystkim
pracownikom szkoły. Zwrócili uwagę na niezwykłą rolę nauczyciela w kształtowaniu

osobowości ucznia, ponieważ „nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata

płynie wraz z uczniami przez szkolne lata”. Podali także humorystyczny przepis na
ucznia, którego formowanie jest procesem długofalowym oraz zestaw pomocy

niezbędny na stanowisku nauczyciela. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom

i wszystkim pracownikom szkoły czwartoklasiści złożyli muzyczne życzenia.
Spotkanie zakończyło wystąpienie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy do
życzeń dołączyli kwiaty dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Scenariusz i reżyseria przedstawienia: Maria Piecha
Oprawa scenograficzna: Anita Zakrzewska
Oprawa muzyczna: Maria Porębska

Przygotowanie wystąpienia SU: Dorota Sobczak
Użyczenie nagłośnienia: Robert Bąk

Opieka akustyczna: Filip Bąk (klasa Va)

Ślubowanie
12 X o godz. 17.00 odbyło się Uroczyste Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych.
Dzieci w obecności rodziców, dyrektora i wicedyrektora szkoły, wychowawców
oraz starszych kolegów przyrzekły:

* Zawsze dbać o dobre imię swojej szkoły.

* W pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę.
* Postarać się uzyskać jak najlepsze oceny.

* Szanować nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
Uroczystego pasowania i przyjęcia do braci uczniowskich SP nr 78 w Krakowie dokonał
Dyrektor Szkoły Sławomir Nosek. W ciepłych słowach skierowanych do dzieci i ich
rodziców pan dyrektor zwrócił uwagę na wpływ rodziny i szkoły na kształtowanie

młodego człowieka. Tą podniosłą uroczystość poprowadziły uczennice klasy VII b

Klaudia Śledziewska i Wiktoria Cudek. W trakcie spotkania pierwszoklasiści
zaprezentowali swój pierwszy program artystyczny. Nie zabrakło wierszy, piosenek jak

również tańca. Niejednemu rodzicowi "zakręciła się łza w oku". Uzupełnieniem występu
był "krakowiak" w wykonaniu uczniów kl. II b wchodzących w skład szkolnego zespołu

wokalno- tanecznego "Jaskierki". Na koniec uczniowie wraz z rodzicami udali się do sal

lekcyjnych, gdzie wychowawcy, panie: K. Klus i A. Zagrodzka, wręczyły dzieciom
legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy.

Happening „Odblaskowy Wadów”
30 października 2017r. w ramach akcji „Odblaskowy Wadów” ulicami osiedla

przemaszerowali „odblaskowi” uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki w
towarzystwie dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz starszego rodzeństwa. Nad
bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci, strażacy oraz strażnicy miejscy. Celem
happeningu było promowanie bezpieczeństwa na drodze wśród uczniów i mieszkańców

poprzez zwrócenie uwagi na konieczność obowiązkowego noszenia elementów
odblaskowych. Najmłodsi uczestnicy zaopatrzeni w samodzielnie wykonane

transparenty głośno skandowali „odblaskowe hasła i rymowanki”. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom happeningu za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego
wydarzenia!

Międzyszkolny Konkurs

„Omnibus 2017r.- ABC bezpieczeństwa”
15.11.17 r. odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs „Omnibus 2017 – ABC

Bezpieczeństwa”. W zmaganiach wzięło udział 8 drużyn z klas III ze Szkoły Podstawowej
nr 140, 129, 98 i 78.

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu: przepisów ruchu
drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, postępowania w sytuacjach dotyczących
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje bardzo wysoki poziom przygotowania wszystkich drużyn.
Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: p. Izabela Bareła, p. Marta
Sobańska, p. Katarzyna Ucherek,, p. Marianna Gąsiorowska oraz p. Jacek Gronowski –
przedstawiciel Straży Miejskiej i p. Jacek Wcisło – przedstawiciel Policji.
Zwycięzcami konkursu zostały trzy drużyny:
Kamila Chmura i Igor Bonarski (SP 78)
Emilia Chrzanowska i Bartosz Chrzanowski (SP 98)
Zofia Basak i Emilia Biernat (SP 78)

II miejsce zajęli:
Natalia Bednarczyk i Mateusz Gmer (SP 129)
Wiktoria Maj i Dominika Radosz (SP 98)
Bartosz Czopek i Paweł Szymski (SP 98)

III miejsce zajęli:
Maja Ucherek i Amelia Brzęk (SP 140)
Dorian Grelecki i Wiktor Błaszczyk (SP 129)

Nagrody wręczył Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 78 Sławomir Nosek. Wszystkim
uczestnikom tegorocznego konkursu serdecznie gratulujemy. Dziękujemy również
Radzie Dzielnicy XVII, która ufundowała nagrody dla wszystkich uczestników
konkursu. Organizatorzy konkursu: P. G. Kryjomska, P. E. Krowińska, P. D. Kadula.

Dzień Papieski 2017
Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.
W tym okresie wspominaliśmy również stulecie objawień fatimskich. Nasi uczniowie 16
listopada w szkole i 19 listopada w kościele parafialnym w Ruszczy, przedstawili te dwa
ważne wydarzenia. Maryja (Ola Sendor), Łucja (Wiktoria Kostecka), Franciszek ( Jakub
Prosianowski), Hiacynta (Kamila Chmura), Anioł (Oliwia Nowak) przypomnieli nam,
że modlitwą różańcową można wyprosić wiele łask dla siebie i dla świata. Gabrysia
Grymek zwróciła uwagę na dwie ważne: daty 13.05.1981 zamach na św. Jana Pawła II
oraz 13.05.1917 roku przepowiednia Matki Bożej o papieskim cierpieniu. Pozostałe
dzieci: Wiktoria Zawadzka, Kaja Bąk, Teresa Żywioł , Wiktoria Gil, Daria Nowak, Ola
Piskorz, Ala Piśko, Kinga Bucka, Szymon Czajka recytowanymi tekstami przypominały
nauczanie św. Jana Pawła II, który zapewniał nas, że „Bóg jest pierwszym źródłem
radości i nadziei człowieka, dlatego musimy być mocni mocą nadziei, która przynosi
radość życia”.
Dziękuję dzieciom za piękny i wzruszający występ, a rodzicom za wszelką pomoc .
Helena Karolczyk-Wysogląd.

Szkolny Tydzień Życzliwości
Z okazji Światowego Dnia Życzliwości, który jest obchodzony 21 listopada, samorząd
uczniowski zorganizował w szkole Szkolny Tydzień Życzliwość. Wszyscy uczniowie,
nauczyciele i pracownicy otrzymali uśmiechnięte buźki z życzeniami miłego dnia.
Ponadto Samorząd częstował nauczycieli i rodziców uśmiechniętymi mandarynkami i
jabłkami z hasłami życzliwości. W szkole stanęło drzewo życzliwości w przygotowaniu
którego brali udział uczniowie wszystkich klas. Na lekcjach wychowawczych uczniowie
wypisywali swoje hasła życzliwości na listkach które następnie zawisły na wspólnym
drzewie. Cała szkoła obklejona została uśmiechniętymi buźkami, życzeniami uśmiechu,
miłego dnia oraz tekstami zachęcającymi do życzliwych zachowań. Nauczyciele
obserwowali przez cały tydzień wszystkich uczniów i za pomocą naklejek z
uśmiechniętymi buźkami nagradzali najbardziej życzliwych uczniów. W ostatnim dniu
ukoronowaniem akcji było zebranie informacji od uczniów.

Dzień Św. Andrzeja- patrona Szkocji
W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Dzień św. Andrzeja –
patrona Szkocji.
Uczniowie klas 4-7 przygotowali oprawę plastyczną tego święta w postaci figurek
małych Szkotek i dudziarzy w tradycyjnych szkockich strojach, flag szkockich tj. krzyża
św. Andrzeja. Nie mogło zabraknąć ilustracji odwołujących się do szkockiej historii i
kultury oraz albumów prezentujących ten kraj i jego bogatą tradycję. W „Galerii
tartanu” można było obejrzeć projekty wzorów szkockiej kraty wykonane przez uczniów
klas 6 i 7.
W przeddzień Dnia św. Andrzeja tj. 29 listopada uczniowie założyli ubrania w kratkę, a
ich twarze ozdobił biało-niebieski tatuaż w formie krzyża św. Andrzeja. Podczas
uroczystej akademii obejrzeli prezentacje multimedialne przybliżające kulturę Szkocji.
W ich wykonaniu pięknie zabrzmiał hymn „Flower of Scotland”, a podczas
wykonywania tradycyjnej szkockiej pieśni „Auld Lang Syne” uczniowie spletli ręce w
braterskim uścisku.. Jedną z atrakcji spotkania był pokaz tradycyjnego tańca
szkockiego w wykonaniu uczennic z kl. 6b.
Organizatorami Dnia Św. Andrzeja były: p. A. Adamska, p. J. Bujak i p. K. Wąsowicz.

Kolędowy czas
Już czuć w szkole zapach i smak świątecznych pierniczków, migocą lampki na choinkach i z oddali
słychać kolędowe melodie… To już niedługo Święta!!! Magiczny czas oczekiwania na przyjście
Zbawiciela i kolędowania Jezusowi.
Tradycyjnie zespół „JASKIERKI” wzbogacony uczniami starszych klas przygotował i zaprezentował
przedstawienie jasełkowe pt. „KOLĘDOWY CZAS”.Dużo niepokoju zasiał Diabeł, a i Śmierć
groziła, ale w końcu wszyscy zgodnie powędrowali do szopy powitać Jezusa Narodzonego i złożyć
Mu pokłony. Radość swoją wyrażali kolędowaniem i tańcem, życząc zebranym Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia i Szcęśliwego Nowego Roku. Tą Dobrą Nowiną dzieliły się dzieci kilkakrotnie:

– 19 XII 2017r. – Wigilijne Spotkanie pracowników szkoły i zaproszonych gości;
– 22 XII 2017r. – Spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;
– 5 I 2018r. „GLORIA 2018” – Przegląd Przedstawień Jasełkowych;
– 10 I 2018r. – Gościnny występ dla dzieci z Przedszkola Nr 63 w Wadowie i Luboczy;
– 10 I 2018r. – Uroczyste Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka;
- 21 I 2018r. – Uroczyste przedstawienie jasełkowe z okazji Dnia Babci i Dziadka w Parafii Świętego
Grzegorza Papieża w Krakowie – Ruszczy
opieka artystyczna – mgr Dorota Sowa, mgr Anna Zagrodzka, mgr Helena Karolczyk-Wysogląd

Z kolędą w zakładzie

opiekuńczo- leczniczym „Serdeczna troska”
W ramach przegotowania do przeżywania Bożego Narodzenia uczniowie klasy 6bpod
opieką wychowawczyni p. Anny Adamskiej i p. Marii Porębskiej – nauczyciela muzyki,
wystąpili z koncertem kolęd dla podopiecznych .Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
„Serdeczna Troska”.
W repertuarze znalazły się kolędy tradycyjne i nowoczesne, które uczniowie wykonali z
akompaniamentem gitarowym p. Marii Porębskiej. Na zakończenie Mikołaj Żywioł
złożył zebranym życzenia świąteczne, a przewodnicząca klasy Weronika Sendorek
przekazała bombkę świąteczną wykonaną przez Zosię Mirochę. Pracownicy zakładu
wyrazili serdeczne podziękowania za wprowadzenie świątecznego nastroju i obdarowali
każdego z uczestników grupy kolędniczej upominkiem przygotowanym przez
podopiecznych w czasie terapii zajęciowej. Mamy nadzieję, że za rok znów razem
zakolędujemy.

Pierwsze kroki na śniegu
W dniu 15.01.2018 r. odbył się pierwszy wyjazd na narty i snowboard
do Sieprawia w ramach realizacji programu „Pierwsze kroki na śniegu”.
Uczniowie klasy czwartych i piątych mieli możliwość wypożyczenia sprzętu
narciarskiego i skorzystania z pomocy wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na
nartach i snowboardzie. Dzieci początkujące mogły nauczyć się podstaw jazdy na
nartach oraz snowboardzie oraz bezpiecznego zachowania na stoku.. Uczniowie, którzy
umieją już jeździć mogli zadawać pytania i udoskonalić technikę jazdy pod okiem
instruktorów. Troszkę się przewracaliśmy :-))), ale mimo wszystko zabawa była
wyśmienita i wszyscy wróciliśmy z wyjazdu z uśmiechami na twarzach. Wojna na
śnieżki w oczekiwaniu na autobus też sprawiła nam wielka frajdę :-).
Czekamy na kolejne wyjazdy! Zakończenie programu w marcu…

Dzień krakowski
Do tradycji naszej szkoły wpisał się „DZIEŃ KRAKOWSKI”, czyli cykl spotkań dla
uczniów klas młodszych oraz przedszkolaków.
Już od rana ( 26 I) słychać w szkole śpiewy i przytupy. To mali krakowiacy i małe
krakowianki rozpoczynali „DZIEŃ KRAKOWSKI”. Barwne stroje, a do tego dziecięca
spontaniczność, tworzyły urokliwy obraz pięknie korelujący ze scenografią, do której
wykorzystano ryciny krakowskich zabytków i wstążki w typowych dla naszego regionu
kolorach. Ale tego dnia nie tylko dzieci rządziły sceną. Nauczyciele i Rodzice wcielając
się w role Lajkonika, Żaka i Kwiaciarki, w lekki i pełen humoru sposób odkrywali przed
zabłąkanym Podróżnikiem i zgromadzoną widownią uroki grodu Kraka. Nie zabrakło
harców i tańców w krakowskim rytmie, do których włączyły się dzieci i… pan Dyrektor.
obsada:
Lajkonik – Katarzyna Grabowska
Kwiaciarka – Anna Zagrodzka
Żak – Dorota Sendor
Podróżnik – Dorota Sowa
oraz uczniowie kl. 1a i 2b

Zabawa karnawałowa
W poniedziałkowe popołudnie, 5 lutego, odbył się – tak długo oczekiwany
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 – bal karnawałowy.

W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek,
czarodziejów, księżniczek, kowbojów, i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek.
Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców dzieci mogły
pobawić się ze szkolnymi kompanami, a także rodzicami i nauczycielami.
Rozrywkę uczestnikom balu zapewnił profesjonalny wodzirej, który nikomu nie
pozwolili się nudzić. Podczas krótkiej przerwy wszystkie dzieci udały się na poczęstunek
przygotowany przez rodziców w klasach. Pyszne przekąski i słodkości zregenerowały siły
i można było dalej się bawić. Uwieńczeniem zabawy karnawałowej było nagrodzenie
przez Radę Rodziców dzieci, które były najładniej przebrane.
Po zakończeniu zabawy dla najmłodszych, rozpoczęła się dyskoteka dla uczniów
klas V-VII oraz klas gimnazjalnych.
Już od dziś z niecierpliwością czekamy na następną zabawę karnawałową w naszej
szkole.

Krakowska Noc Matematyki
16 marca 2018 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie –
„Noc Matematyki. Królowa nie chce spać”.
Tegoroczna edycja Nocy Matematyki była już ósmą z kolei, ale po raz pierwszy odbyła
się w naszej szkole. Pomysłodawcą tego wyjątkowego przedsięwzięcia jest
Dyrektor Szkoły – pan Sławomir Nosek.
Poprzez wspólne przeżywanie z uczniami i ich rodzicami ekscytującej przygody
w krainie „Światła i Dźwięku” nauczyciele realizowali cele istotne dla działalności szkoły.
Uczniowie poznali praktyczne zastosowanie matematyki. Dowiedzieli się, jak mierzymy
natężenie dźwięku, w jaki sposób matematyka współgra z chemią, jak zaprogramować
robota, rozpoznać fazy księżyca, przeprowadzać eksperymenty z dziedziny
elektrostatyki i optyki. Ponadto uczniowie mogli zagrać w gry planszowe i komputerowe.
Oprócz wzięcia udziału w intelektualnych zmaganiach uczestnicy Nocy wysłuchali
recitalu Kasi Ignatowicz oraz oklaskiwali uczniów klasy VII b (N. Gierasa, D. Trelę, B.
Przeniosło), którzy brawurowo wykonali piosenkę pt. „Matma”.

Taka noc w szkole, to doskonała okazja do lepszego poznania naszych uczniów, a dla
nich -okazja do głębszej integracji. Zabawy były tak zorganizowane, by pokazać
dzieciom, że istotą efektywnej pracy zespołowej jest konstruktywne działanie wszystkich
członków zespołu. Przy szybkim podejmowaniu decyzji znikają bariery i rodzą się więzi,
ponieważ potrzebna jest współpraca.
Atmosfera zabawy, akceptacji, życzliwości i otwartości, która towarzyszyła tej imprezie,
na pewno pozwoliła uczniom polubić szkołę i odnaleźć tu swoje miejsce, a przejście
wieczorem po szkolnych korytarzach w domowych kapciach i pidżamach pomogło
traktować szkołę jak drugi dom.

Szkolne Święto liczby Pi
W dniu 14 marca w budynku szkoły przy ulicy Łuczanowickiej klasy gimnazjalne
obchodziły Szkolne Święto liczby Pi. Święto pochodzi ze Stanów Zjednoczonych gdzie
zapisując datę najpierw pisze się miesiąc , a później dzień: 3.14.

Uczniowie klasy II przygotowali wystawę plakatów o historii i ciekawostkach związanych
z tą niewymierną liczbą.
Następnie wszyscy odsłuchali piosenki Sama Boczusia o liczbie Pi starając się
zapamiętać jak najwięcej informacji dotyczących tej liczby. Basia Jelonek odczytała
wiersz Wisławy Szymborskiej poświęcony liczbie Pi i została nagrodzona gromkimi
brawami.
Dziewczynki z klasy III Ola Jajko i Julka Zębik przygotowały słodkie babeczki i owsiane
talarki z liczbą Pi, a klasa druga przyniosła Pierniczki i Pieguski.
Wszyscy uczniowie pisali Wielki Test o liczbie Pi. Szkolne Święto Liczby Pi zakończyło się
słodką degustacją.

Rok Kościuszkowski
Dnia 27 marca 2018 roku uczestnicy Kółka Teatralnego zaprezentowali
społeczności uczniowskiej program podsumowujący ROK 2017, którego patronem był
nasz bohater narodowy Tadeusz Kościuszko.
Właśnie w tymże roku minęło 200 lat od jego śmierci.Uczniowie z klasy VII B
opowiedzieli swoim kolegom o jego życiu, walce i niespełnionych miłościach.W zacnym
gronie wybitnych Polaków znaleźli się również Joseph Conrad Korzeniowski, brat Adam
Chmielowski, Józef Piłsudski.O każdym z nich coś ciekawego dowiedzieliśmy się
i zobaczyliśmy ich portrety.Po prezentacji ” aktorzy”zaprezentowali scenę przysięgi na
rynku w Krakowie a „kosynierzy” trzymali w dłoniach kosy wykonane przez rodziców.
W rolę Kościuszki godnie wcielił się Norbert Gieras, w role kosynierów Dawid Trela
i Bartek Przeniosło.Na zakończenie naszych występów Klaudia Śledziewska zaprosiła
uczniów do konkursu matematycznego pt” Kościuszko w matematyce”.Nie było
przegranych bo wszyscy uczestnicy podziwiają T.Kościuszkę a matematykę zwyczajnie
lubią!.Nad całością czuwała p.Z. Gawin, piosenkę o słynnym chłopie Bartoszu spod
Racławic zaśpiewała klasa IV B z p. A. Dragan.

Dzień Ziemi
Dnia 20.04.2018 r. klasy 1 b, 2 a wraz z wych. Krystyną Klus, Dorotą Kadulą
zaprezentowały przedstawienie „Leśne problemy” z okazji Dnia Ziemi.
Zwierzęta leśne zostały zmuszone do opuszczenia lasu. Las, ich ukochany dom,
ze względu na hałas, śmieci, dewastację roślin, wycinanie drzew przez człowieka stał się
dla nich zbyt niebezpieczny. Ponadto na Ziemię dotarli kosmici, którzy poszukiwali ziół
dla swojego chorego kolegi. Ze względu na zalegające śmieci nie mogli ich dostrzec.
Na szczęście ludzie zareagowali na apel leśnych zwierząt i naprawili szkody wyrządzone
naturze.

W poniedziałek 23 kwietnia w naszej szkole odbył się „Szkolny Bieg Ekologa”.
Program tego biegu był bardzo urozmaicony. Przewidziano: zadania sprawnościowe,
rozwiązywanie zagadek o tematyce przyrodniczej – Ekozagadki, zadania matematyczne
i geograficzne, ekokrzyżówki i ekorebusy, konkurs plastyczny, rymowanka ekologiczne
– zachęcająca do dbania o środowisko naturalne, segregację śmieci oraz mini sudoku
W dniu 27 kwietnia odbył się apel podsumowujący Szkolny Tydzień Ekologii.
W apelu wzięli udział uczniowie klas 4-7 naszej szkoły.
Na początku przedstawiciele samorządu podsumowali Szkolny Bieg Ekologa
nagradzając zwycięzców medalami i dyplomami.
Miejsce pierwsze zdobyła klasa 7a
Miejsce trzecie klasa 4a
Miejsce trzecie klasa 5b
Następnie nagrodzeni zostali zwycięzcy konkursu pt. „Coś z niczego”.
Pierwsze miejsce Kinga Bucka za wykonanie zegara z wykorzystaniem opony,
Miejsce drugie Katarzyna Stawiarska za wykonanie torebki z tektury,
Trzecie miejsce przypadło Aleksandrze Sendor za zrobienie skarbonki z puszki.
Wyróżnienie potrzymał Jan Szopa za wykonanie lampy z plastikowych łyżeczek.
Na zakończenie apelu pan Dyrektor wręczył puchar ekologa klasie 5a za zwycięstwo
w turnieju piłki ręcznej.

Mam Talent 2018
Kochani ! Już po raz ósmy prezentowaliśmy szkolne talenty.

Dnia 23 V nasze koleżanki i koledzy śpiewali, grali i jak co roku tańczyli.

Artystów podziwiała cała społeczność szkolna oczywiście w zacnym towarzystwie p. dyr,
p. wice – dyr, nauczycieli i rodziców! Artystów zapowiadały Nikola i Patrycja z kl VI B, a

dowcipy o uczniach, nauczycielach ” opowiadali ” Bartek i Hubert z kl VII B. Jury miało
trudne zadanie, bo wszyscy stanęli na wysokości zadania.
I tak I miejsce otrzymała OLA SENDOR z kl V A,

II miejsce zespół taneczny JULIA BIGAJ, MARTYNA KOZIK, WIKTORIA ZAWADZKA I
WIKTORIA KOSTECKA z kl VI B,

III miejsce AGATA NOWAKOWSKA z kl VII B!

W tym roku szczególnie dopisali artyści z młodszych klas, co nas bardzo cieszy!

Całość przygotował i otoczył troską p.W. Niejadlik przy wsparciu i pomocy p. Z, Gawin.
DZIĘKUJEMY!

Dzień Języków Obcych
W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy w dniach 17 i 18 maja Dni
Języków Obcych. Upływały one pod hasłem „Dlaczego warto uczyć się języków obcych, a
w szczególności języka angielskiego?”.

Każda klasa w ramach tego projektu przygotowywała plakat, album lub lapbook

prezentujący ciekawe informacje na temat wylosowanego wcześniej kraju. Te
plastyczno-literackie prace uczniów utworzyły kolorową i przyciągającą uwagę galerię.

Innym zadaniem, a właściwie wyzwaniem dla grup zadaniowych w klasach było

przygotowanie stoisk prezentujących kulturę poszczególnych państw. W ofercie stoisk
znalazły się tematyczne quizy wiedzy o danym państwie, gry i zabawy. Nie mogło

zabraknąć tutaj typowych smakołyków kojarzących się z danym krajem. Oprawę
plastyczną stoisk stanowiły plakaty, flagi, balony, maski, maskotki, zabawki, przedmioty

codziennego użytku, miniatury zabytków danego kraju oraz kostiumy gospodarzy
stoisk nawiązujące do tradycji danego kraju .

Uczniowie klas 4-6 obejrzeli program artystyczny, który poprowadziły uczennice kl. 7b:
Klaudia Śledziewska i Maja Grembowska, w ramach którego obejrzeli: scenki w języku
angielskim. Klasy 4 a, b i c pod kierunkiem p. Joanny Bujak odśpiewały zagraniczne
hity takie jak „Champs Elysee”, „Malowany dzbanku” i „Katiusza”.

W kolejnym dniu odbył się konkurs „Master of English”, w którym wybrani uczniowie z
poszczególnych klas 5-7 zaprezentowali swoją znajomość funkcji językowych .

W trakcie przeglądu piosenki obcojęzycznej zabrzmiały takie przeboje jak: „Biełyje

rozy” po rosyjsku, „Jożin z bażin” po czesku, „Italiano vero” po włosku, „This land is your

land” po angielsku czy „Schnappi kleine krokodyl” po niemiecku. A żeby nie było

nudno, w przerwach publiczność mogła wziąć udział w mini quizie wiedzy o krajach
europejskich „20 pytań”, które zostały przygotowane w oparciu o informacje zawarte na
plakatach.

17 maja w Dniu Języków Obcych w naszej Szkole odbyło się przedstawienie w języku
angielskim " Legenda o Lechu, Czechu i Rusie". Przedstawienie zaprezentowali

uczniowie klasy 3b dla klas 1-3.Wesołe piosenki i żywe dialogi aktorów ubranych w

piękne kapelusze i wyposażonych w rekwizyty teatralne były przeplatane narracją w
języku polskim w wykonaniu Wiktorii Morawian, wprowadzającą kolejne akty sztuki.
Rolę Lecha grał Krzysztof Wąsowicz, rolę Czecha Kacper Soja a rolę Rusa Norbert Kita.
Przedstawienie spotkało się z aplauzem ze strony odbiorców.
Uczniowie zostali przygotowani przez p. Joannę Cygan.

Dzień Dziecka

Marszobieg o Puchar Dyrektora Szkoły
Każdy, kto spojrzy do kalendarza, wie doskonale, jakie święto
przypada 1 czerwca. I dorośli i młodsi – a może szczególnie oni –

dbają o to, aby ten dzień był wyjątkowy. W naszej szkole Dzień

Dziecka został zorganizowany 29 maja, we wtorek. Od samego rana dopisywały

wszystkim humory i pogoda. Słońce jakby chciało uczcić ten dzień i świeciło
intensywnie. Spotkanie rozpoczęło się na boisku szkolnym od powitania wszystkich
uczniów przez Pana Dyrektora. Każdy zespół klasowy uczestniczył w zaplanowanych
dzięki współpracy z Radą Rodziców atrakcjach. Uczniowie mieli możliwość poskakać i

pobawić się na dmuchańcach. Ponadto mogli uczestniczyć w sportowych rozgrywkach:
meczu piłki nożnej na boisku, meczu siatkówki w sali gimnastycznej i biegu po zdrowie

w parku. Na każdego ucznia czekała również nie lada gratka w postaci fotobudki.

Śmieszne zdjęcia, w przebraniu, w towarzystwie przyjaciół cieszyły się ogromnym

zainteresowaniem. Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach
zorganizowanych przez policjantów, strażaków i strażników miejskich. Ucztą dla ciała

był słodki poczęstunek. Ten dzień upłynął wszystkim w radosnej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, a uczniom za postawę, która gwarantowała
bezpieczeństw

W dniu 29 maja na terenie parku odbył się ,, Marszobieg o Puchar Dyrektora Szkoły

Podstawowej nr 78 w Krakowie”. Do wspólnej zabawy zaproszono wszystkich uczniów
szkoły.

W kategorii klas IV – VII zwyciężyła klasa IV b (wych. p.mgr Beata Korycińska -Furtak)

wynikiem 8,57 okrążenia na ucznia. Najlepsi zawodnicy to : Czajka Paulina, Jeleń Jakub
VII a , Krześniak Maksymilian VII a i Barczyński Karol IV b.

W młodszej grupie wiekowej klasy I-III , największą ilość okrążeni ,, wybiegali ”

uczniowie klasy III a (wych. p. mgr Grażyna Kryjomska). Najlepsi zawodnicy ,to Żywioł
Teresa IIIa , Amelia Adamus, Basak Zofia IIIb oraz Sendor Kamil II b.

W dniu 30 maja Dyrektor Szkoły pan mgr Sławomir Nosek uhonorował medalami
najlepszych zawodników oraz wręczył Puchar zwycięskiej klasie III b.

Patronat nad imprezą- Dyrektor Szkoły pan mgr Sławomir Nosek, organizator
nauczyciel wychowania fizycznego pani mgr Katarzyna Grabowska.

Dzień Patrona Szkoły
W przededniu 163 rocznicy śmierci Piotra Michałowskiego społeczność naszej szkoły
uczciła pamięć Patrona Szkoły. Z tej okazji klasa IV c przygotowała przedstawienie pt.

„Nic nie jest za trudne na siły człowieka”. Tytuł przedstawienia nawiązywał do motta

życiowego Piotra Michałowskiego. Piotr Michałowski dał się poznać jako człowiek o wielu
talentach, dla którego nie ma rzeczy niemożliwej i który potrafił udzielać się w wielu

dziedzinach jednocześnie. Uczniowie, prezentując sylwetkę Patrona Szkoły, podkreślili

jego oddanie krajowi w służbie rządowej i w działalności społecznej, wzorowe
prowadzenie majątku w Krzysztoforzycach i Bolestraszycach, a nade wszystko talent
malarski. Zwrócili uwagę na fakt, że Piotr Michałowski stał się najważniejszym polskim

artystą doby romantyzmu, jedynym polskim malarzem, którego obraz zawisł w jednym

z najwspanialszych muzeów europejskich, w słynnym paryskim Luwrze. Zauważyli
również, że wielu z nich, gdyby żyło w I połowie XIX wieku, byłoby sąsiadami Piotra
Michałowskiego w Krzysztoforzycach.

scenariusz i reżyseria przedstawienia: Maria Piecha

scenografia: Anita Zakrzewska, Iza Jejeśniak (kl. VI a), Sylwia Tomczyk (kl.VI a)
Serdeczne podziękowania dla Rodziców uczniów klasy IV c za pomoc w przygotowaniu
uczniów do przedstawienia oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej
wydarzenia.

Rowerowy Maj
W dniach od 7 do 30 maja br. nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w

ogólnopolskiej kampanii dla szkół podstawowych pt „Rowerowy Maj”. Akcja polegała na
tym, żeby uczniowie w miarę swoich możliwości docierali do szkoły rowerem, hulajnogą,
na deskorolce, na rolkach czyli dozwolone wszelkie kółka ale bez silnika

Celem tej kampanii było promowanie zdrowego trybu życia i zrównoważonej mobilności

wśród uczniów oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną
z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy

dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii.
Miejmy nadzieję, że Rowerowy Maj skutecznie zmieni okolice naszej szkoły na bardziej

bezpieczne i przyjazne rowerzystom zmniejszając liczbę samochodów dowożących
dzieci.

Nasza szkoła na 35 placówek krakowskich biorących udział w tej kampanii zajęła 16
miejsce. To całkiem niezły wynik biorąc pod uwagę, że startowaliśmy pierwszy raz a

dojazd rowerem wcale nie był łatwy ze względu na to, że nie mamy ścieżek rowerowych.
Mamy natomiast nadzieję, że kiedyś to się zmieni

Zabawa była przednia !

W kategorii indywidualnej najaktywniejsi uczniowie naszej szkoły, a było ich 157,
otrzymali kolorowe pokrowce na siodełka rowerowe.

Dodatkowe nagrody to bilety wstępu do Parku Wodnego, do Inwałdu, do teatru, na
ściankę wspinaczkową i na mecze hokejowe.

Zwycięskie klasy to:
I miejsce – klasa Va
II miejsce – klasa Ivc
III miejsce – klasa VIa
IV miejsce – klasa VIb
Najlepsze klasy otrzymały vouchery na wyjścia do Muzeum Inżynierii Miejskiej, do

Teatru Groteska, do Międzynarodowego Centrum Kultury oraz na pokaz Chemical
World.

Zwycięzcom GRATULUJEMY, a wszystkich zapraszamy za rok!

Święty Józef- Patron Rodziny
Z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty dzieci z kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IVa, Va,
VIb przygotowały przedstawienie „Święty Józef – patron rodziny”.
W sposób szczególny dedykowały ten występ swoim rodzicom, którzy mogli ich obejrzeć
w niedzielę 17 czerwca w kościele w Ruszczy.
Dzieci przedstawiając historię życia św. Józefa jednocześnie w modlitwie prosiły Go, aby
miał w opiece wszystkie rodziny. To przedstawienie zobaczyli również nauczyciele i
uczniowie naszej szkoły oraz przedszkola w Wadowie.
H. Karolczyk-Wysogląd

Piosenka na wędrówkę- wakacyjne rady
„Piosenka

na

wędrówkę”

–

„Wakacyjne

rady”

Po trudach roku szkolnego przyszedł czas na nagrodę- WAKACJE!
jeziorach…

Każdy uda się w podróż. Będzie odpoczywał w górach, pływał w morzu,

Dobrze będzie spędzać czas z piosenką, o czym przekonywali 15 VI uczniowie kl. II b i I a

prezentując program i zapraszając na „Piosenkę na wędrówkę”, aby wrócić zdrowym i
wypoczętym.19 VI program został zaprezentowany przedszkolakom.. Rodzic- pani
Dorota Sendor napisała wiersz poświęcony bezpiecznym wakacjom.

