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LUB ZDROWIA 
 
 
MISTRZOSTWA SZKOŁY w ŻEGLARSTWIE  

 
Dnia 18 października 2013 r. na Zalewie Bagry Wielkie odbyły się Mistrzostwa Szkoły 
w Żeglarstwie w klasie Optimist. Regaty zostały rozegrane w kategoriach szkoły 
podstawowej  
i gimnazjum, osobno dla dziewcząt i chłopców. Mimo niesprzyjającej pogody ( silny wiatr, 
chłód i przelotne opady deszczu ) młodzi żeglarze dzielnie walczyli na wodzie, a pozostali 
uczestnicy brali udział w grach i zabawach na brzegu oraz oglądali film o tematyce 
żeglarskiej. Mistrzostwa zorganizowane były w Ośrodku Żeglarskim HORN przez Panią 
Prezes Józefę Ogrodnik przy wsparciu p. Magdaleny Miłoń, a z naszej szkoły p. Elżbiety 
Wolskiej oraz ks. Mariusza Wrzesińskiego, który okazał się zapalonym żeglarzem. 
Medale, dyplomy i pamiątkowe statuetki dla zwycięzców wręczał m.in. Mistrz Świata i Polski 
– Piotr Ogrodnik. 
 
Wyniki: 
Szkoła podstawowa – dziewczęta 

1. Anna Stanula  
2. Natalia Baran 
3. Martyna Łach  
4. Lena Ogrodzka i Karolina Hebda 

Szkoła podstawowa – chłopcy 
1. Szymon Rybak 
2. Martin Smela 
3. Sergiusz Smela 
4. Szymon Sowula 
5. Krzysztof Sowula 
6. Natan Gnutek 

Gimnazjum - dziewczęta 
1. Izabela Wajda 
2. Karolina Burkat 

Gimnazjum – chłopcy 
1. Bartłomiej Barwiński 
2. Mateusz Florek 
3. Daniel Czyż 
4. Dawid Wszołek 
5. Mateusz Sułek 
6. Piotr Sułek 
7. Daniel Boguszewski 



8. Mariusz Wąchal 

ODBLASKOWA SZKOŁA  

We wrześniu i w październiku uczniowie klas I-III biorą udział w konkursie „Odblaskowa 
Szkoła”, zorganizowanego przez Wojewódzką Komendę Policji przy wsparciu 
krakowskiej Straży Miejskiej . Celem konkursu jest wskazanie, iż szkoła nie tylko uczy, ale 
również dba o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. W ramach programu 
realizujemy następujące zadania.  

1. We wrześniu klasa I wzięła udział w drugiej edycji Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Poruszane tematy w czasie programu to: 
bezpieczeństwo w domu, w szkole i na drodze, w czasie zabawy. Dzieci otrzymały książeczki 
z zadaniami pomagającymi przyswoić treści związane z bezpieczeństwem. 
Klasy I-III wybrały się na spacer po najbliższej okolice. Dzieci ubrane w kamizelki 
odblaskowe uczyły się lub przypominały sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez 
jezdnię, wypatrywały znaków drogowych i starały się je zapamiętać. Po powrocie do szkoły 
wymienialiśmy napotkane znaki, omawialiśmy ich kształt, kolorystykę oraz znaczenie. 
 
2. W październiku odbył się konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. Chętni 
uczniowie za pomocą różnych technik prezentowali swoją drogę z domu do szkoły. 
Wszystkie prace zostały pięknie i starannie wykonane, co przysporzyło wiele trudności w 
wyborze tych najlepszych. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Madzia Dziedzic z klasy I, 
drugie miejsce zajął Karol Pisarczyk z II klasy, a III miejsce Hania Adamczyk z klasy I. 
 
3. 23.10.2013 w naszej szkole odbył się Dzień Bezpieczeństwa. Uczniowie klas I-III wzięli 
udział w konkursie „Wiedza o bezpieczeństwie”, tworzyli plakaty, których przewodnim 
tematem było „Bezpieczeństwo w drodze do domu i ze szkoły”, a także projektowali i 
tworzyli własne stroje odblaskowe z przyniesionych materiałów oraz bibuły. Dzień 
Bezpieczeństwa zakończył się pokazem mody, podczas którego uczniowie prezentowali 
stworzone przez siebie ubiory. Nasz Dzień Bezpieczeństwa obserwowała i fotografowała 
dziennikarka z „Gazety Krakowskiej”. Dzieci chętnie brały udział we wszystkich zabawach, 
ucząc się zarazem i dowiadując na temat bezpieczeństwa w domu, w szkole i na drodze. 

4. 28.10.2013 naszą szkołę odwiedziła pani ze Straży Miejskiej. Dzieci z klas I-III brały 
udział w zajęciach przygotowanych przez naszego gościa. Ponownie przypominały sobie 
o prawidłowym poruszaniu się na drodze oraz mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, 
podróżując w przebraniach samochodu. 

5. W ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” uczniowie z 2 i 3 klasy wykonali na zajęciach 
w świetlicy makietę miasta. Podczas pracy szczególną uwagę zwracaliśmy na prawidłowe 
oznaczenie przejść dla pieszych, oznakowanie szkoły, umieszczenie znaków drogowych. 
Potem sprawdzaliśmy swoją wiedzę o bezpieczeństwie na drodze bawiąc się samochodami 
i ludzikami poruszającymi się po makiecie naszego miasta. Bawiąc się i ucząc szybciej 
zapamiętamy reguły bezpiecznego poruszania się na drodze.  

 
 
 
 



 
 
MISTRZOSTWA KRAKOWA w INDYWIDUALNYM TENISIE STOŁOWY M 

 
Dnia 30 stycznia 2013 r. nasi uczniowie ze szkoły podstawowej brali udział  
w Mistrzostwach Krakowa w indywidualnym tenisie stołowym chłopców w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które zostały zorganizowane przez Krakowski Szkolny 
Związek Sportowy. Nasza reprezentacja w składzie: Hubert Mucha (kl. 4A) i Maciej 
Wróblewski (kl. 4A) po raz pierwszy uczestniczyła w zawodach zaliczanych do Krakowskiej 
Olimpiady Młodzieży. Sędzią głównym i prowadzącym zawody okazał się były Mistrz Polski 
w tenisie stołowym pan Zbigniew Kostuch oraz jedna z najwybitniejszych polskich tenisistek 
stołowych – czterokrotna Mistrzyni Polski i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w deblu 
pani Jolanta Szatko.  
 

PIRAMIDA ŻYWIENIA - KONKURS  

Dnia 28 lutego uczniowie klasy IV wzięli udział w konkursie pt. "Piramida żywienia”. 
Podczas prezentacji swoich projektów omawiali zasady prawidłowego żywienia. Nagrodzone 
prace zostały wywieszone na szkolnym korytarzu. Podczas lekcji wykorzystano materiały 
otrzymane z Sanepidu oraz Wydziału Zdrowia UM Kraków, z którym nawiązaliśmy 
stałą współpracę. 

 
 
IGRZYSKA MŁODZIE ŻY SZKOLNEJ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM  

 
Dnia 6 marca 2014 r. odbyły się w Sieprawiu Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach 
Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim. Celem zawodów było 
wyłonienie najlepszych krakowskich zawodników w kategorii szkół podstawowych oraz 
popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci i młodzieży. Mimo, że śniegu było 
niewiele udało się przeprowadzić jeden przejazd slalomu giganta, a nasza reprezentacja w 
składzie: Karolina Matejko (1A), Ania Stanula (3A), Karolina Janeczek (3A), Kuba Sykulski 
(1A), Józiu Adamczyk (2A), Kajetan Wiśniowski (4A) zdobyła punkty do klasyfikacji 
drużynowej. Organizatorem zawodów był Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, 
Krakowski Szkolny Związek Sportowy i Szkoła narciarska Siepraw-ski.  
 
 


