Co słychać w 113?
Reforma edukacji
Szanowni Państwo.
Informujemy, że od roku
szkolnego 2017/2018 nasza szkoła przekształci się
w ośmioletnią szkołę podstawową. Obecne klasy
szóste kontynuować będą
u nas naukę w klasach siódmych, a potem w ósmych.
Szkoła posiada odpowiednią
bazę lokalową, która umożliwi
naukę
wszystkim
uczniom na pierwszą zmianę.
Ogłaszamy zapisy na rok
szkolny 2017/2018 do:

- oddziału przedszkolnego dla dzieci
sześcio i
pięcioletnich urodzonych
odpowiednio
w
latach
2011 i 2012,

Dnia 19 stycznia 2017 roku odbył się IX Ogólnopolski
Konkurs "Zapomniane Kolędy i Pastorałki" organizowany
przez naszą szkolę i Zespół Szkolno — Przedszkolny
w Łostówce. Imprezę honorowym patronatem objęła pani

- klas pierwszych dla
dzieci siedmio i sześcioletnich urodzonych w latach 2010 i 2011,
- klasy czwartej sportowej o profilu koszykówka
dla uczniów obecnych klas
trzecich.
Wszelkich
informacji
udziela i przyjmuje zapisy
sekretariat SP 113.

Święta, Święta...
Tradycyjne
spotkanie
opłatkowe w sali teatralnej
zgromadziło
rodziców,
członków rodzin, uczniów
i nauczycieli na wspólnym
kolędowaniu. Uwspółcześniona historia narodzin
Bożego Dziecięcia przedstawiona przez uczniów
wprowadziła wszystkich w
atmosferę nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia.

IX Ogólnopolski Konkurs
"Zapomniane Kolędy i Pastorałki"

Łamiąc się opłatkiem życzyliśmy sobie, "by radość i
zdrowie na zawsze zamieszkały w naszych domach". Na
koniec każdy otrzymał mały
św i ąt ec z ny
p r e z enc i k
- piernikowe ciasteczko
pieczone
przez
grupę
"szkolnych babć" i nauczycielek.

Barbara Nowak — Małopolski Kurator Oświaty. Jak co
roku konkurs cieszył się dużą popularnością i zainteresowaniem. W przesłuchaniach konkursowych wzięło
udział 11 zespołów wokalno-instrumentalnych ze szkół
podstawowych i przedszkoli. 133 uczestników zmierzyło
się ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii dzieci młodszych bezkonkurencyjni okazali się " Mali
Muzykanci" z Samorządowego Przedszkola Nr 130
w Krakowie oraz "Wesołe Nutki" z Przedszkola Samorządowego Nr 39 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 2 w Krakowie. W kategorii dzieci starszych zwycięstwo przypadło grupie "Muzykalni" ze Szkoły Podstawowej Nr 113 w Krakowie oraz "Małym Muzykantom z
Siekierczyny" ze Szkoły Podstawowej Nr 1 W Siekierczynie.

„Sobota z Babcią i Dziadkiem”
21 stycznia mieliśmy zaszczyt gościć nasze drogie
babcie i dziadków. Kolejny już raz odbyła się impreza z cyklu
„Sobota z Babcią i Dziadkiem”.
Dziadkowie z wnuczętami uczestniczyli w grach i zabawach
sportowych - zręcznościowych z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Eduball. Szyli lalki na akcję charytatywną
„Wszystkie kolory świata” organizowaną przez Polski Komitet Narodowy „Unicef”.

Dużym powodzeniem cieszyły się gry planszowe i szachy.
Babcie i dziadkowie z zainteresowaniem przystąpili do
twórczych zajęć z użyciem programu Baltie 3 oraz do
programowania klocków Lego. O słodki poczęstunek zadbała jak zwykle pani Monika - mama Kacpra z klasy czwartej. Na koniec każda babcia otrzymała bransoletkę, a
dziadek breloczek, zrobione przez dzieci i nauczycieli.

JĘZYK ANGIELSKI — INNOWACJA PEDAGOGICZNA
W bieżącym roku szkolnym
kontynuowana jest w naszej szkole
innowacja pedagogiczna pod nazwą:
„ Witamy w Krakowie. Spacer po
naszym mieście w towarzystwie
Smoka Wawelskiego”.
Podobnie, jak w zeszłym
roku szkolnym, innowacją zostali
objęci wszyscy uczniowie klas IVI. Zajęcia odbywają się w czasie
dodatkowych, obowiązkowych lekcji języka angielskiego. Doskonalenie kompetencji językowych jest
tym razem osadzone w tematyce

naszego miasta Krakowa oraz kraju
naszych gości. Pragniemy bowiem
przygotować uczniów do przyjęcia
belgijskich rówieśników w swoich
domach, tak by potrafili swobodnie
komunikować się z nimi w sytuacjach codziennych oraz by byli w
stanie oprowadzić ich po Krakowie.
W związku z tym na zajęciach
omawiane są kwestie dotyczące
życia codziennego, ze szczególnym
naciskiem na stosowanie zwrotów
grzecznościowych oraz zagadnienia
dotyczące szkoły, kuchni, zaintere-

„Z programowaniem za pan brat”
Aktualnie w naszej szkole w klasach I - VI na zajęciach komputerowych realizowana jest innowacja pedagogiczna, mająca na celu
wprowadzenie nauki programowania od początku szkolnej edukacji
Zgodnie z podstawą programową
do zajęć komputerowych dla
I i II etapu kształcenia ogólnego, innowacja ta zwraca uwagę na:
•
Rozwiązywanie problemów
i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
•
Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy
i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

•

Komunikowanie się za pomocą
komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Na lekcje z podstaw programowania planuje się
przeznaczyć 8-12
godzin z rocznego
ramowego planu
zajęć. W czasie
pozostałych 20-26 godzin rocznego
ramowego planu zajęć będą realizowane inne treści zgodnie z obecnie
obowiązującą podstawą programową.

II KRAKOWSKI TURNIEJ
ŚWIETLIC SZKOLNYCH
W czwartek 24.11.2016 r. w Szkole
Podstawowej nr 123 w Krakowie odbył się II KRAKOWSKI TURNIEJ
ŚWIETLIC SZKOLNYCH pt. "Kto ty
jesteś? Polak mały". Naszą szkolną
świetlicę reprezentował zespół w
składzie: Julia Klęk i Milena BajorekDołba z kl. 2B, Aleksandra Kraj z kl.
2C i Oliwia Rajtar z kl. 3B. W rywalizacji 10 zespołów z krakowskich
szkół nasz zespół zwyciężył - dziewczęta zajęły I miejsce.

Środowisko, w którym uczniowie
będą poznawać podstawy programowania to Baltie 3.

Co słychać w „Małym samorządzie”?
W dniu 3 października w naszej szkole odbyły się wybory do Małego Samorządu. Przewodniczącą samorządu została Martyna Wątroba z klasy 3b, zastępcą
Lena Strońska z klasy 2a. Do Prezydium wybrano: Oliwię Rajtar z klasy 3b oraz Aleksandrę Bartosz z klasy 3c.Wspólnie z Samorządem Szkolnym włączamy się
w akcje charytatywne np. Góra grosza, czy akcje organizowane przez UNICEF. Także sami organizujemy
akcje pomocowe i włączamy do nich naszych uczniów.
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sowań, sportów narodowych, zabytków Krakowa, ciekawostek dotyczących regionu, legend, jak
również symboli narodowych i geografii. Podczas lekcji w dalszym
ciągu wykorzystywane są metody
aktywizujące m.in.: odgrywanie ról,
scenek, drama, gry i zabawy językowe, metoda projektu, metoda
TPR (Total Physical Response), burza mózgów oraz bogata baza multimedialna szkoły.

W listopadzie zbieraliśmy karmę i koce dla zwierząt z
Przytuliska w Łętkowicach- Kolonii. Akcja spotkała się z
dużym odzewem wśród dzieci. Zebraliśmy wiele paczek
dla zwierzaków. Cieszy nas, że nie tylko los zwierząt jest
nam bliski. Pamiętaliśmy także o osobach starszych i samotnych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie
klas młodszych wykonali kartki świąteczne dla Domu
Opieki Społecznej im. Brata Alberta.
Choć jesteśmy jeszcze mali, staramy się godnie reprezentować naszą szkołę na różnych imprezach szkolnych.
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CO PORABIA SZKOLNA RADA UCZNIOWSKA?
Pierwsze półrocze bieżącego roku
szkolnego było bardzo pracowitym
czasem dla S zkolnej Rady
Uczniowskiej. Po wyborach, które
odbyły się na początku października rozpoczęto działania w nowym
składzie. Przewodniczącą została
Jagoda Skotnicka z kl. 5 b .

Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego spędzali czas
wolny od nauki bardzo produktywnie. Ogromnego zaangażowania
wymagało przede wszystkim włączenie się w stałą współpracę z
Fundacją „Promień Nadziei” i stworzenie Klubu Wolontariatu Szkolnej Rady Uczniowskiej. Dzięki
współpracy z fundacją uczniowie w
ramach programu „KOMPAS” bezpłatnie korzystali z ciekawych
warsztatów. W I półroczu odbyły
się następujące zajęcia:
• MNEMOTECHNIKI,
• P O R OZ U M I E N I E BEZ
PRZEMOCY,
• ZAJĘCIA UMUZYKAL NIAJĄCE.
Po feriach będą się odbywać kolejne warsztaty w poszczególnych

klasach.
Więcej na temat wielkiego serca
i bezinteresownej pomocy, niesionej przez naszych uczniów potrzebującym, można przeczytać w artykule nt. wolontariatu (str.6).
Realizując priorytet „Prawe życie
- nieznajomość prawa szkodzi” wieloletniego programu „SP 113 DLA
WARTOŚCI”, a także w nawiązaniu
do ustanowienia roku 2016/2017
rokiem wolontariatu w szkołach,
włączyliśmy się do akcji „Gwiazdka
dla zwierzaka”, „Góra grosza” oraz
„Pomóż i Ty”. Utworzona została
nowa tablica informacyjna Szkolnej Rady Uczniowskiej. Oprócz
ogłoszeń można na niej każdego
miesiąca przeczytać nowe hasło,
związane z prawem. We wrześniu
było to wyjaśnienie samego słowa
„prawo”, w październiku „prawa
dziecka”, w listopadzie „prawa
człowieka”, a w styczniu
„odpowiedzialność nieletnich”.
Współtworzyliśmy część artystyczną Szkolnego Dnia Profilaktyki pod hasłem „Nieznajomość prawa
szkodzi”.

W październiku zaplanowaliśmy
wydarzenia związane z inicjatywą
budowy pomnika „Orlęta – Obrońcy
Lwowa – 1918r.”, który ma się znaleźć u zbiegu ulic Piłsudskiego i
Retoryka w Krakowie.
Samorząd uczestniczył w niemalże
wszystkich uroczystościach szkolnych: Dniu Edukacji Narodowej,
Narodowym Święcie Niepodległości, Bożym Narodzeniu, Sobocie
z Babcią i Dziadkiem, Dniu Otwartych Drzwi dla przyszłych uczniów.
Pomagaliśmy na różne sposoby.
Wykonywaliśmy dekoracje lub
przygotowywaliśmy i prowadziliśmy
część artystyczną.
W grudniu ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy konkurs na najładniej
udekorowaną salę (w kategorii klas
młodszych I miejsce zajęła kl. 3a, a
w klasach IV – VI zwyciężyła klasa
6c). Jak co roku uczestniczymy w
zbiórce makulatury, elektrośmieci
oraz zakrętek dla Hospicjum św.
Łazarza.
W pierwszym półroczu bawiliśmy
się na jednej dyskotece z okazji
Andrzejek.

Szkolny Dzień Profilaktyki
15 listopada, w imieniny patrona naszej szkoły, tzw. "Leopoldynki", spotkaliśmy się w sali teatralnej na corocznym Szkolnym Dniu Profilaktyki.
Spotkanie rozpoczęliśmy piosenkami
o prawach dzieci, nawiązując tym
samym do, przypadającej 20 listopada 27 rocznicy uchwalenia przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ najważniejszego dokumentu określającego
prawa dziecka - Konwencji o Prawach
Dziecka. Temat tegorocznego święta
to NIEZ NAJOMOŚĆ PRAWA
SZKODZI - bo właśnie w tym roku
szkolnym, realizując wieloletni program "SP 113 dla wartości" mówić
będziemy o prawie. Prowadzący spo-
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tkanie, ubrani w prawdziwe prawnicze togi, przeprowadzili nas przez
gąszcz przepisów, paragrafów,
ustaw; w tle - ilustrowane pantomimicznymi scenkami w wykonaniu
szkolnego koła teatralnego. Niełatwy
temat przybliżyła nam dodatkowo
prezentacja plakatów dotyczących
rozumienia prawa, wykonywanych
wcześniej w każdej klasie. Co ważne,
uświadomiliśmy sobie, że prawo dotyczy nas wszystkich, czy tego chcemy
czy nie. Prawo wpływa na naszą sytuację i otaczającą nas rzeczywistość.
Kształtuje ją. a nieznajomość prawa
nikogo nie usprawiedliwia. I jeszcze
jedno ważne przesłanie Szkolnego

Dnia Profilaktyki - Jeżeli masz problem, porozmawiaj o tym z rodzicami
lub skontaktuj się ze swoim nauczycielem, Rzecznikiem Praw Ucznia,
czy pedagogiem szkolnym. O problemach warto rozmawiać. Wspólnie
łatwiej znaleźć rozwiązanie.
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Szkolne konkursy
Nasza promocja czytelnictwa

II miejsce – Katarzyna Stoch
– kl. 4B – „Uciekający Pinokio przed
złodziejami w środku nocy”
III miejsce – Aleksandra Bartosz
– kl. 3C – „Spotkanie ojca z synem
w brzuchu rekina”
Wyróżnienia otrzymali:
- Eryk Woźniak – kl. 4A – „Pajac
spotyka się z lisem i kotem”
- Mateusz Darłak – kl. Kl. 4B
– „Rekin połyka pajaca”

W ramach promocji czytelnictwa
biblioteka zorganizowała dwa konkursy dla uczniów klas III-IV związane
z 190. rocznicą urodzin Carla Collodiego „Przygody drewnianego pajaca”:

– kl. 6C – „Nel karmi słonia”
II miejsce – Adrian Kaczor – kl. 6C
– „Obawa Stasia o Nel podczas jej
zabawy ze słoniem”
III miejsce – Katarzyna Paliwoda
– kl. 5B – „Nel karmiąca słonia”
Wyróżnienie – Emilia Grzyb – kl. 6B
– „Wędrówka ze słoniem”.
Wszystkim uczestnikom
konkursów - dziękujemy, a laureatom
gratulujemy!

- Nikola Ćwierz – kl. 3C – „Rekin”
- Maja Mianowska – kl. 3B – „Pinokio
wpada w paszczę rekina”.

ŚWIATOWY DZIEŃ
TABLICZKI MNOŻENIA

- Konkurs recytatorski prozy tego
autora,

W związku z 100. rocznicą
śmierci Henryka Sienkiewicza biblioteka przygotowała dwa konkursy dla
uczniów klas IV-VI „Przygody bohaterów prozy Henryka Sienkiewicza”:

30 września 2016 roku w ramach VI
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
uczniowie klas piątych i szóstych,
wzięli udział w szkolnym konkursie
tabliczki mnożenia.

- Konkurs plastyczny w oparciu o
książkę „Pinokio”.

- Konkurs pięknego czytania prozy
tego pisarza,

W konkursie recytatorskim:

- Konkurs plastyczny.

I miejsce zdobył Mateusz Marek
– kl. 4A

W konkursie pięknego czytania:

Konkurs składał się z dwóch etapów.
W finale wzięło udział 10 uczniów,
którzy oprócz bardzo dobrej znajomości tabliczki mnożenia musieli wykazać się szybkością i matematycznym sprytem.

II miejsce – Karolina Hajduk
– kl. 3B
III miejsce – Patrycja Loranc
– kl. 4B
Wyróżnienia otrzymali: Martyna
Wątroba i Oskar Jurka z kl. 3B.
W konkursie plastycznym:
I miejsce zajęła Julia Niziurska
– kl. 4B – „Pinokio ratuje ojca”

I miejsce zdobyła Maja Biedrzycka
– kl. 5B - Potop
II miejsce – Gabriela Klimczyk
– kl. 6c – Pan Wołodyjowski
III miejsce – Maciej Goś – kl. 4B
– W pustyni i w puszczy
Wyróżnienie – Jagoda Skotnicka
kl.5B – Pan Wołodyjowski.
W konkursie plastycznym:
I miejsce zdobyła Emilia Siudut

Dzień Bezpiecznego Internetu
Po raz kolejny przyłączamy się do obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku
- pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”.
Podczas zbliżającej się 13 edycji tego wydarzenia
w Polsce organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę
każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy
z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci
i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI
szczególnie podkreślony zostanie potencjał Internetu,
który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji,
kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę
twórczej rozrywki. W naszej szkole proponujemy:
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8 grudnia odbył się finał konkursu.
Nie brakowało emocji i determinacji,
by sięgnąć po wygraną. Do ostatnich
chwil uczniowie z zapałem walczyli o
tytuł Mistrza Mnożenia. Zwycięzcą
konkursu została Emilia Dyrduł z kl.
6B, drugie miejsce zajęła Katarzyna
Paliwoda z kl 5B a trzecie - Adrian
Kaczor z kl 6C. Gratulujemy!

- zajęcia dla wszystkich uczniów, dotyczące bezpieczeństwa w Internecie
(w czasie godzin z wychowawcą, zajęć
komputerowych, zajęć z wychowania
do życia w rodzinie);
- konkurs wiedzy o bezpiecznym Internecie dla klas IV - VI (etap klasowy i szkolny - po feriach);
- konkurs na plakat i komiks w klasach I - III i oddziale
przedszkolnym;
- ulotki dla rodziców;
- gazetki ścienne i informacje na stronie internetowej
szkoły.
Co słychać w 113?

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE
Nasi uczniowie brali udział w licznych konkursach przedmiotowych
o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, międzyszkolnym. W etapie rejonowym małopolskich konkursów: humanistycznym
matematycznym i j. angielskiego.
szkołę reprezentowała Emilia Dyrduł z kl. 6B. W konkursie humanistycznym dołączyła do niej Jagoda
Skotnicka z kl. 5B.

W Małopolskim Tematycznym Kon-

W Międzynarodowym konkursie Informatycznym „Bóbr" wśród bardzo
licznej grupy uczestników najlepsze
wyniki osiągnęli:

Mateusz Marek z kl. 4A

w kategorii kl. I-III
Oliwia Rajtar z kl. 3B
Sebastian Strycharz z kl. 3A
Aleksandra Bartosz z kl. 3C
w kategorii kl. IV - VI
Tymoteusz Augustyn z kl. 6B
Amadeusz Miazga z kl. 6A
Jagoda Skotnicka z kl. 5B

kursie Programistycznym dla
uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych „Małopolski Baltie 2017" najlepsi okazali się:
Natalia Sztandarska kl. 6B
Maciej Goś z kl. 4B
Łukasz Niepsuj z kl. 5A
Do etapu wojewódzkiego konkursu
„Krakowska Matematyka" przeszli:
Łukasz Niepsuj z kl. 5A
Uczniowie klas czwartych walczyli
o udział w finale miejskim Konkursu
Wiedzy Przeciwpożarowej. W finale
reprezentował nas uczeń z kl. 4B Maciej Goś, który zdobył III miejsce.
W ramach Tygodnia Świadomości
Dysleksji w konkursie pięknego
czytania II miejsce zajęła Daniela
Dalewska z kl. 6B , wyróżnienie
otrzymała Julia Kidoń z kl. 6B, a w
Konkursie Ortograficznym wyróż-

"Odblaskowa
We wrześniu w „zerówce” oraz w świetlicy
szkolnej
odbyły
się
warsztaty
plastyczne
w ramach konkursu „ Odblaskowa Szkoła”. Na zajęciach dzieci wykonywały odblaskowe misie. Tworzyły
też plakat - makietę ruchu drogowego.

nienia otrzymały uczennice z kl. 6A
Patrycja Franaszek i Klaudia Góral.
Klasa 2C uczestniczyła
w programie edukacyjnym „Czytam,
rysuję i segreguję”, promującym
postawy ekologiczne wśród uczniów
krakowskich szkół podstawowych
oraz selektywną zbiórkę odpadów
w Krakowie. W konkursie w kategorii
„Najlepszy duet” nagrodę zdobyli
Milena Żuwała i Borys Pawłowski.

Młodzieżowy Dom Kultury przy
ul. Beskidzkiej w Krakowie co roku
organizuje
Małopolski Konkurs
Recytatorski poezji Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, zatytułowany „Siódme niebo”. Eliminacje
szkolne wyłoniły trzech recytatorów, którzy zakwalifikowali się do
dalszego etapu: Zuzannę Lipień
(5b), Emilię Hennessy (5b) i Alicję
Brożek (6a). W etapie wojewódzkim I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Emilia Hennessy.
Wszystkim gratulujemy.

Szkoła"

W ramach konkursu "Odblaskowa Szkoła" przeprowadziliśmy zajęcia profilaktyczne dla grup sześciolatków
z czterech przedszkoli. W dniu 26 października odwiedziło nas Przedszkole nr 130 oraz Przedszkole nr 138.
Dzień później gościliśmy Przedszkole nr 118 i Przedszkole nr 121. W czasie zajęć nasi goście zmierzyli się
z labiryntami, kolorowankami i innymi łamigłówkami.
Zagrali również w grę planszową, sprawdzającą wiedzę
z zakresu bezpiecznych zachowań. Na koniec każda
grupa otrzymała pamiątkowy dyplom oraz grę, a każdy
uczestnik zajęć otrzymał odblask i książeczkę o bezpieczeństwie.

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
17 października, w ramach "Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca", przy jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wzięli
udział uczniowie klas II — VI. Akcja była koordynowana
przez nauczycieli naszej szkoły.
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Osiągnięcia sportowe naszych uczniów
W turnieju tańca towarzyskiego
I miejsce wytańczyła: Amelia Zegiel z kl. 3A.
Z XIII Mikołajkowego Turnieju
Taekwondo z medalem wróciła
Dagmara Zawisza z kl.2B.
W Turnieju Mikołajkowym
minikoszykówki chłopców i dziewcząt nasze drużyny zdobyły 4-te
miejsca.
Szkołę reprezentowały:
Gabrysia Pabian, Magda Trzos,
Roksana Wójcik, Ola Przydatek
z kl. 5A oraz Lilianna Malik, Natalia Piła, Julia Strycharz, Roksana Sałamaj, Gabrysia Gruszczak, Małgosia Gruszczak z kl.
4A. Najlepszą zawodniczką w drużynie została Gabrysia Pabian.
Drużynę chłopców tworzyli:
Mikołaj Sawicki, Przemek Kos,
Paweł Bartosz, Adam Żołnierek,

Łukasz Janda z kl. 5A, Krystian
Miodek, Krystian Jarosz, Filip
Litwa, Filip Lisak, Mateusz Marek, Mateusz Bujniewicz i
Krzysztof Babrzyński z kl. 4A.
Najlepszym zawodnikiem drużyny
został Mikołaj Sawicki.
W Mikołajkowym Turnieju
Ligii Can — Pack w minikoszykówce
wzięło udział 34 uczniów
W kategorii drużyn młodszych grali
uczniowie z kl. 4A : Krzysztof Babrzyński, Emilia Balogh, Bartosz
Biernacik, Gabrysia Gruszczak,
Roksana Sałamaj, Kacper Trzos,
Eryk Woźniak, Bartłomiej
Orzech, Mateusz Marek, Szymon
Madej.
W kategorii drużyn starszych grały dwie drużyny. W skład jednej z
nich weszli: z kl. 4A - Natalia Pi-

ła, Liliana Malik, Małgorzata
Gruszczak, Urszula Kwiecień,
Filip Litwa, Filip Lisak i Krystian
Jarosz;
z kl. 5A - Ola Olszewska, Maja
Żuwała, Wiktoria Wiecheć, Łukasz Niepsuj i Kamil Kaszowski.
Kolejny zespół w kategorii starszych zdobył w finale w stawce 11
drużyn — II miejsce.
W jego skład weszli z kl. 5A - Julia Kowalska, Gabrysia Pabian,
Jan Kulma; z kl. 6A - Alicja Brożek, Anna Brożek, Klaudia Góral,
Julia Juszczyk, Nadia Florek,
Magda Pyrek, Mateusz Tomana,
Kamil Szwed i Amadeusz Miazga.
Gratulujemy

OWOCNA WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ PROMIEŃ NADZIEI
Na początku bieżącego roku szkolnego rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Promień Nadziei. Niesie ona
pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin
ubogich, zagrożonych marginalizacją
społeczną, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej, a także ciężko chorym wymagającym leczenia
specjalistycznego.
W ramach działalności fundacji, stałym programem pomocowym objęte zostały 24 rodziny z terenu miasta Krakowa i okolic. Fundusze przeznaczane są na sprzęt i rehabilitację około 100 podopiecznych, będących uczniami szkół
specjalnych z terenu Krakowa.
Pomagając młodszym, fundacja pamięta także o osobach starszych. W lutym rusza z projektem
budowy domu, oferującego całodobo-
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wą opiekę geriatryczną dla osób
starszych, samotnych, potrzebujących pomocy.
Fundacyjny koordynator wolontariuszy ze 113 - ki w grudniu napisał do
nas: „Pragnę najcieplej podziękować

za zaangażowanie podczas akcji charytatywnych. Mam nadzieję, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będę mogła pochwalić się pewnym sukcesem w pomocy naszym Podopiecznym z niepełnosprawnością,

który jest Państwa udziałem. Za tę
pomoc w pomaganiu oraz Wasze złote serca, dziękuję! Dziękuję w imieniu swoim oraz potrzebujących.”
Szkolna Rada Uczniowska zorganizowała i wraz z wolontariuszami przeprowadziła już
cztery akcje charytatywne.
Uczniowie z naszej szkoły
pomagają w pakowaniu zakupów w Simply Markecie przy
ul. Mackiewicza w Krakowie.
Jednocześnie odbywa się
zbiórka pieniędzy do puszek.
Wolontariuszy można spotkać w sklepie raz w miesiącu
w piątki, soboty i niedziele.
Thomas Jefferson powiedział:
"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na
potrzeby innych ze współczuciem i
życzliwością." Drodzy wolontariusze,
jesteście przykładem dla innych.

Co słychać w 113?

Wizyta w Domu Opieki Społecznej
9 stycznia 2017 roku w ramach realizacji priorytetów pracy szkoły
- SP113 dla wartości i roku wolontariatu - uczniowie klasy 3b odwiedzili
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta przy ul. Nowaczyńskiego w Krakowie. Dzieci zaprezentowały scenkę bożonarodzeniową, a następnie zaprosiły oglądających do wspólnego kolędowania przy
akompaniamencie flażoletów. Spotkanie dostarczyło wszystkim wiele
radości i niezapomnianych wrażeń.
Pensjonariusze ze wzruszeniem oglą-

dal i pr zedstaw ienie i c h ętnie
kolędowali, a podczas rozmów wspominali wcześniejszą wizytę małych artystów z przedstawieniem „Królewna Śnieżka”. Wyjazd
ten to kontynuacja przedsięwzięć
uczniów wobec ludzi w podeszłym
wieku, chorych , samotnych i niepełnosprawnych. Przed świętami Bożego
Narodzenia uczniowie klas drugich
i trzecich
wykonali
świąteczne
kartki z życzeniami, a delegacja z
klasy 3b przekazała je
każdemu
mieszkańcowi z serdecznymi życze-

niami od całej społeczności „Stotrzynastki”. Każda wizyta w
Domu Opieki Społecznej jest dla
uczniów wielkim wydarzeniem i prawdziwą lekcją wychowawczą, która
uczy szacunku, godności i życzliwości
dla drugiego człowieka, a
w szczególności zwrócenia uwagi na
otaczający nas świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez czynienie
dobra na rzecz ludzi szczególnie go
potrzebujących.

Współpraca
z Filharmonią Krakowską

XIV Krakowski Konkurs Tradycyjnej Pieśni
i Piosenki Polskiej z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości
W dniu 17.11.2015 roku nasi ucznio-

tów oraz strunowo-szarpanych - gi-

W pierwszym okresie odbyło się 5

wie z klas I – VI wzięli udział w Kra-

tar.

lekcji umuzykalniających dla uczniów

kowskim Konkursie Tradycyjnej Pie-

wyczuciem rytmu oraz wrażliwością

śni i Piosenki Polskiej z okazji roczni-

artystyczną. Swoim występem zain-

w koncertach: „Koncertowe obycza-

cy Odzyskania Niepodległości, który

teresowali słuchaczy, którzy z zacie-

je”, „Z operą na ty – Zamek w

odbył się w Młodzieżowym Domu Kul-

kawieniem wysłuchali zaprezentowa-

Czorsztynie”, „Z dawnego Krakowa”,

tury „Dom Harcerza” przy ulicy Lot-

nego przez uczniów programu wokal-

„Kołysanki — rozbudzanki pod choin-

niczej 1 w Krakowie. Zaprezentowali

no-muzycznego.

kę” oraz „Karnawał z rodziną Straus-

Młodzi muzycy wykazali się

utwory: „Marsz Pierwszej Brygady”

naszej

szkoły.

Muzycy

wystąpili

sów”.

oraz „Piechota” przy akompaniamencie instrumentów dętych — flażole-

Wyjazd uczniów naszej szkoły do Belgii w ramach wymiany międzynarodowej.
We wrześniu, jak co
roku, nasi uczniowie
wyruszyli do Belgii,
aby odwiedzić swoich kolegów, którzy
w maju gościli w
Krakowie. Amadeusz, Julia, Kacper,
Franek, Ania , Ola,
Róża, Iwo i Ula
przez pięć dni przebywali w Diest, w
miejscowości w pobliżu Brukseli. Podczas pobytu zwiedzili wieli ciekawych miejsc, m.in.
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park krajobrazowy i safari w Ardenach oraz
Diest wraz z okolicą
i szkołą, w której uczą się belgijscy
koledzy. Nasi uczniowie świetnie
czuli się ze swoimi
przyjaciółmi
i nawiązali wspaniałe przyjaźnie.
Uwaga! Zaczynamy zapisy uczniów
klas 5 do udziału w wymianie. I etap
– pobyt belgijskich uczniów w Krakowie w dniach od 7 do 11 maja 2017,
II etap – rewizyta w Belgii we wrześniu 2017. Zapisy do końca stycznia!
piękne miasto portowe Antwerpię,
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Warsztaty w Muzeum Etnograficznym
W okresie przedświątecznym klasy
4b i 6c uczestniczyły w warsztatach
„Czas niecodzienny – Tradycje i obrzędy Bożego Narodzenia”. Uczniowie dowiedzieli się, co wspólnego ma
pająk z Bożym Narodzeniem i jak
wyglądały i do czego służyły
„opłatkowe światy”. Mogli poznać
znaczenie wigilijnych smaków i zapachów, a na koniec stworzyć tradycyjne ozdoby na choinkę.
Podczas

warsztatów

„W

Ogłoszenie

nistrów , tabliczek, kałamarzy, oślich
uszu

i

klęczenia

na

woreczkach

z grochem.

dawnej

Konkurs z języka angielskiego Galileo dla klas 4-6
odbędzie się w naszej
szkole 6.03.2017.
Zgłoszenia u nauczycieli
języka angielskiego w trybie pilnym.

szkole” klasa 4b poznała edukację
pradziadków, świat drewnianych tor-

ZIELONA SZKOŁA
Na przełomie września i października
klasa 2c była na zielonej szkole w
Soli koło Żywca. W ciągu tygodnia
wędrowaliśmy górskimi ścieżkami,
wyszliśmy na górę Kłokocz oraz szlakiem papiesko— loretańskim na polanę u podnóża Rachowca. Byliśmy na
wspaniałych wycieczkach. Spacerowaliśmy po zabytkowym Parku Zamkowym w Żywcu. Oglądaliśmy tam
Pałac Habsburgów, park miniatur,
Domek Chiński, stajnie i ZOO. Później pojechaliśmy do Beskidzkiego
Centrum Nauki w Świnnej. Jest to
niezwykłe miejsce, gdzie samodzielnie uczyliśmy się przez zabawę. Pan

Bogdan, kurator niezwykłej wystawy,
zaprezentował nam wspaniałe doświadczenia z ciekłym azotem . Na
koniec wszyscy zagraliśmy w rurkowej orkiestrze. Pan Bogdan pełnił
rolę dyrygenta. Było wspaniale. Druga
wycieczka była jeszcze lepsza - do
Leśnego Parku Niespodzianek w
Ustroniu. To niekonwencjonalny
ogród zoologiczny. Tam zwierzęta
swobodnie przemieszczają się wśród
zwiedzających. Sarny, lamy, daniele i
muflony karmiliśmy z ręki. W zagrodach oglądaliśmy: żubry, jelenie szlachetne, dziki, żbiki, szopy pracze i
inne. Największą atrakcją dla nas

była sokolarnia i sowiarnia, gdzie panowie sokolnicy pokazali ptaki drapieżne i sowy podczas ich lotów .
Później mogliśmy trzymać na ręce
orła bielika i sówkę. Mamy wspaniałe
zdjęcia. Aleją bajkową przeszliśmy
na olbrzymi plac zabaw. To było coś
fantastycznego. W drodze powrotnej do Soli zatrzymaliśmy się w Wiśle, żeby zobaczyć z bliska skocznię
im. Adama Małysza. Na koniec,
w ostatni piękny wieczór, panie kucharki przygotowały dla nas grilla. To
była rewelacyjna zielona szkoła.

NOC W KOPALNI SOLI W BOCHNI
Spanie w domu z rodzicami to codzienność. My szukamy atrakcji.
Klasa 2c, 3a, 4a w grudniu spędziła
noc w kopalni w Bochni, w Komorze
Ważyn 250 metrów pod ziemią .
Nasza noc zaczęła się od zwiedzania kopalni: trochę pieszo i podziemną kolejką. Podziwialiśmy oryginalne narzędzia i urządzenia górnicze oraz niezwykłe komory solne
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z zachowanymi śladami prac eksploatacyjnych, oglądaliśmy film w
podziemnym kinie, mięliśmy zorganizowane zajęcia sportowe na podziemnym boisku, a niektórzy mogli
zjeżdżać na 140-metrowej zjeżdżalni. Kiedy zegar wybił północ
wszyscy udali się na spoczynek.
Wróciliśmy rano,
pełni wrażeń,
choć trochę niewyspani.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za rok 2015
na rzecz naszej szkoły. Zebraliśmy kwotę 1159 złotych, która
w części pokryje zakup nowego
rzutnika multimedialnego.
Przed nami nowy okres rozliczeń
z urzędem skarbowym. Prosimy o
nas pamiętać.

Co słychać w 113?

Zajęcia ze Strażą Miejską
W tym roku szkolnym Straż
Miejska dwukrotnie odwiedziła naszą
szkołę.
Pierwsze zajęcia odbyły się
27 września w oddziale przedszkolnym i dotyczyły bezpieczeństwa
w drodze do szkoły i w szkole oraz
unikania różnego rodzaju zagrożeń,
np. w kontaktach z osobami obcymi.
Strażnicy starali się wykształcić u
dzieci prawidłowe nawyki uczestnika
ruchu drogowego. Ucząc ich podstawowych przepisów w zakresie
dotyczącym pieszych i rowerzystów.
Dzieci poznały również znaki drogowe. 17 października strażnicy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne
w klasie I. Następnie najmłodsi

Edukacja społeczna

uczniowie zastosowali zdobytą wiedzę w zabawach z „Autochodzikiem”.
Na zakończenie zajęć obdarowani
zostali odblaskami i książeczkami.

Profilaktyka

W klasach drugich b i c oraz
trzecich na lekcji edukacji społecznej uczniowie poznają zasady bezpiecznych zachowań oraz unikania
zagrożeń. W trakcie zajęć wykorzystywane są filmy edukacyjne z programu „Bezpieczne Miasto” oraz materiały z innych projektów dotyczących
bezpieczeństwa,
np.
„Odblaskowe Pierwszaki”, Przygody
Woosha”. Wykorzystywane są także
materiały edukacyjne z cyklu ”Logico

Remontów ciąg dalszy

Klasy piąte biorą udział w warsztatowych spotkaniach w ramach projektu przygotowanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Filia nr 2, pod nazwą „Zachowania ryzykowne
– miejmy to z głowy”. Do tej pory warsztaty
(w sumie po 5 godzin w każdej klasie) przeprowadzili pracownicy socjalni, policjanci oraz
psycholodzy-terapeuci z Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień.

Na początku roku odbyły się także warsztaty
podatkowe prowadzone przez pracowników
urzędu skarbowego – dla klas drugich i trzecich.

By poprawić estetykę sal szkolnych wyremontowaliśmy podłogi,
kładąc wykładzinę przemysłową w salach nr 9, 36 i stołówce szkolnej. W świetlicy położona została wykładzina dywanowa. Do remontów przystąpili także rodzice i dziadkowie naszych uczniów. Salę
nr 9 wyremontowała „mocna brygada” z kl. 2A a salę nr 36 wymalowały trzy mamy uczniów z kl. 5A.
Serdecznie dziękujemy.
Z funduszy uzyskanych z ubezpieczenia wymieniono nawierzchnię
boiska wielofunkcyjnego, które padło ofiarą wandali. Przy okazji
firma wykonująca zlecenie odnowiła nawierzchnię boiska górnego.
W ramach reklamacji została po raz kolejny zmieniona wykładzina
na korytarzu na parterze. Wszystkie sale lekcyjne są już wyposażone w rzutniki multimedialne i komputery z dostępem światłowodowym do Internetu.

Projekt budowy pomnika „Orląt Lwowskich”.
Za dwa lata będziemy obchodzić nie
tylko setną rocznicę Odzyskania
Niepodległości, lecz także sto lat od
obrony Lwowa – miasta ze wschodnich kresów Rzeczpospolitej, w którego obronę zaangażowało się tak
wielu młodych Polaków. Z tej racji na
początku roku szkolnego 2016/2017
Komitet Budowy Pomnika „Orlęta –
Obrońcy Lwowa” w Krakowie zaproponował, aby uczniowie szkół krakowskich włączyli się w jego ufundowanie
poprzez różnorakie akcje, które pomogą zebrać fundusze na jego reali-
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zację.
W odpowiedzi na inicjatywę wybudowania pomnika Obrońcom Lwowa w
naszej szkole zaplanowane są między innymi:
- kiermasz „Niepotrzebne zabawki
i książki” ,
- zbiórka makulatury,
„Orlęta Lwowskie” – kiermasz rękodzieła (albumy, szkice, obrazy, breloczki, fotografie miejsc historycznych Krakowa itp., które wykonane
zostaną przez uczniów naszej szkoły).

Wszystkie działania przeprowadzi
społeczność szkoły, a nad ich przebiegiem czuwać będzie Szkolna Rada
Uczniowska wraz z Małym Samorządem. Zebrane środki zostaną przekazane na konto Komitetu Budowy
Pomnika „Orlęta – Obrońcy Lwowa –
1918 r.
Zachęcamy także rodziców, aby towarzyszyli dzieciom podczas wymienionych działań. Wasza obecność i
pomoc będzie znakiem, że przykład
bohaterów jest wciąż obecny w naszej pamięci.
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Młodzi Krakowianie
poznają swoje miasto
Uczniowie klas 1, 2 i 3 biorą udział
w pilotażowym projekcie organizowanym przez Gminę Miejską Kraków Urząd Miasta Krakowa pn. „Akademia
Młodego Krakowianina”. Celem projektu, do którego zaproszono 20 szkół
podstawowych z Krakowa, jest poznanie specyfiki i profilu działalności instytucji i spółek miejskich, którymi
kieruje samorząd. W I okresie roku
szkolnego uczniowie brali udział w
warsztatach organizowanych przez
MPWiK, KHK i MPK. Przed nimi jeszcze wiele atrakcji w kolejnym okresie.

„Mały Mistrz”
W drugim roku realizacji programu
„Mały Mistrz” do klas drugich dołączyła
klasa pierwsza. By uatrakcyjnić uczniom
zajęcia zakupiliśmy ZESTAW EDUBALL
- piłki edukacyjne, które przy okazji
lekcji wf- u pozwalają utrwalać wiedzę i
kształtować umiejętności z matematyki,
j. polskiego i zajęć komputerowych.

Młody inżynier
- przyroda źródłem twórczej inspiracji
Politechnika Krakowska rozpoczyna w lutym bieżącego roku realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Młody inżynier - przyroda źródłem twórczej
inspiracji”. Ma on na celu wprowadzenie dzieci w nowoczesną problematykę innowacyjnego projektowania poprzez badanie i poznawanie
systemów biologicznych dla zastosowania ich zasad w technice inżynierskiej. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV — VI szkół
podstawowych. Zajęcia odbywać się będą w soboty w głównym kampusie Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24 oraz
w Muzeum Przyrodniczym PAN przy ulicy Sebastiana 9. Każde
dziecko weźmie udział w czterech zajęciach od lutego do czerwca.
Opłata za uczestnictwo w projekcie wynosi 100 złotych. Rekrutacja
uczestników będzie trwała do 20 lutego 2017 roku (decyduje kolejność zgłoszeń). Wypełnione i zeskanowane zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: uniwersytetdzieci@pk.edu.pl
Deklaracje uczestnictwa oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: http://www.cpip.pk.du.pl pod hasłem NOWY PROJEKT
— UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY. Bardziej szczegółowe
informacje można uzyskać pod nr telefonu 12 628-25-19. Informacji udziela także sekretariat SP113 dysponujący bardziej szczegółowym opisem projektu.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
z Gramatyki Języka Polskiego

Konkurs organizowany jest
przez naszą szkołę i odbędzie
się
21.02.2017 roku. Objęty
został Patronatem Honorowym
Prezydenta Miasta Krakowa.
Adresujemy go do uczniów klas
IV - VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. Cele
konkursu:
- uczczenie Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego i propagowanie języka polskiego jako
naszego dziedzictwa kulturowego;

Mikołaj w naszej szkole
" A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna.
Od domu do domu, ciężką pracę ma."

To słowa piosenki, którą śpiewały dzieci z klas
młodszych 6 grudnia, w oczekiwaniu na spotka- rozpowszechnienie i popula- nie z Mikołajem. W ten dzień uczniowie oddziału
przedszkolnego oraz klas I-III zgromadzili się
ryzacja wiedzy na temat graw świątecznie udekorowanej sali, z niecierpliwomatyki języka ojczystego;
ścią nasłuchując "Mikołajowych" dzwoneczków.
- kształcenie umiejętności poGdy w drzwiach pojawiła się oczekiwana postać
szukiwania i wykorzystywania
w czerwonym stroju, rozległy się głośne brawa.
informacji z różnych źródeł;
Gość rozpoczął wizytę od opowieści o swoich
- promowanie dzieci o wybitdalekich podróżach po świecie, prezentując
nych zdolnościach humaniwspaniałe zdjęcia z odwiedzanych miejsc.
stycznych i ich rozwijanie;
Uczniowie zadawali Mikołajowi wiele pytań doty- ukazanie aktywności intelek- czących jego podróży i ciężkiej pracy przy roztualnej, jako źródła osobistej wożeniu dzieciom prezentów. Kulminacją odwiesatysfakcji.
dzin było wręczenie każdemu dziecku podarunSzczegółowy regulamin konkur- ku, co wywołało wiele radości. Na koniec wszystsu znajduje się na naszej stro- kie klasy pozowały do zdjęć z szacownym gościem. Będą one wspaniałą pamiątką z tego sponie internetowej:
tkania. Dziękując Mikołajowi, uczniowie wrę-

www.sp113.ovh.org

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka polskiego.

czyli mu drobne upominki i życzyli dużo zdrowia i siły do dalszej pracy.

