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Zaczarowaną Dorożką w świat
Doroty Gellner
2 marca 2017 r. w Samorządowym

Przedszkolu nr 12 „Zaczarowana Dorożka” odbyła się trzecia edycja konkursu
recytatorskiego „Zaczarowaną Dorożką
w świat Doroty Gellner”. Do konkursu
zostały zaproszone samorządowe przedszkola z Dzielnicy III Prądnik Czerwony,
z których zgłosiło się 12 uczestników.
Celem konkursu było popularyzowanie
poezji i prozy dla najmłodszych z repertuaru Doroty Gellner, promowanie czytelnictwa, kontynuowanie współpracy
między przedszkolami, zachęcanie dzieci
do występów na scenie i prezentowania
swoich umiejętności.
Wykonawców oceniało jury w składzie:
Edyta Kurnik - dyrektor Samorządowego
Przedszkola nr 12, Henryk Redkiewicz przewodniczący Komisji Kultury i Zabytków Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

i Michalina Kmiecik – doktor Wydziału
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
które jednogłośnie postanowiło nagrodzić:
- w kategorii wiekowej 3-4 latki:
I miejsce i nagroda specjalna – Franciszek
z Samorządowego Przedszkola nr 162;
– w kategorii wiekowej 5-6 latki:
I miejsce – Michał z Samorządowego
Przedszkola nr 178,
II miejsce Bartłomiej z Samorządowego
Przedszkola nr 178,
III miejsce Laura z Samorządowego
Przedszkola nr 122
oraz przyznać dwa wyróżnienia:

minki, a laureaci - nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Dzielnicy III Prądnik
Czerwony. Nagrodę specjalną, bilety do
Parku Rozrywki Rabkoland, ufundowała
dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 12.
Organizatorzy bardzo dziękują członkom jury za poświęcony czas i wyłonienie nagrodzonych, nauczycielom za duże
zaangażowanie w przygotowanie dzieci,
udział w konkursie recytatorskim oraz
wiele miłych słów doceniających.
Monika Lach, Iwona Margosiak,
Elżbieta Kwas
Organizatorki konkursu

Jesienny turniej koszykówki
Kolejny raz nasza szkoła miała przyjemność zorganizowania „Jesiennego
Turnieju Koszykówki Drużyn Mieszanych o Puchar Przewodniczącej Dzielnicy
III”. Spotkaliśmy się 29 listopada 2016 r.
w hali Klubu Sportowego Prądniczanka,
a w turnieju wzięły udział reprezentacje
Szkół Podstawowych nr 2, 64, 95 i 114.
Ogromną pomoc w organizacji turnieju uzyskaliśmy od trenerki koszykówki KS Prądniczanka Joanny Pierzchały – Cempury.
Nasze zawody przebiegały, jak zawsze,
w przyjacielskiej atmosferze. Nie znaczy to, że było lekko, łatwo i przyjemnie
- wszystkie mecze były zaciętymi i emocjonującymi widowiskami. Turniej rozgrywaliśmy systemem „każdy z każdym”,
a po sześciu meczach było wszystko jasne: pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 95, drugie – Szkoła nr 64,
trzecie – Szkoła nr 2, a Szkoła nr 114 nie
została sklasyfikowana z uwagi na niepełny skład.
Tytuły najskuteczniejszych zawodników turnieju zdobyli: Amelia Oryl i Mikołaj Kociołek ze Szkoły Podstawowej nr 64.
Oprócz pucharów i dyplomów wszystkie szkoły otrzymały nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu sportowego, których
fundatorem była Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejne zawody sportowe pod patronatem
Rady Dzielnicy III.
Dyrekcja i nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 64

Fot. Przedszkole nr 12

Julia z Samorządowego Przedszkola
nr 123,
Barbara z Samorządowego Przedszkola nr 162.
Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania, pamiątkowe dyplomy oraz upo-

Przyjaciele Szkoły
„Przyjaciel to ktoś, kto zna twoje możliwości i pomaga Ci rozwinąć je w najwyższym
stopniu. Zna on także twoje ograniczenia
i ostrzega Cię przed różnymi przedsięwzięciami”.
Jednym z ważniejszych wydarzeń,
które miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie była uroczystość,
na którą przybyły osoby szczególnie zaangażowane w życie naszej szkoły. Przyznając im tytuł Przyjaciela Szkoły, pragnęliśmy wyrazić naszą wdzięczność za ich
zaangażowanie, otwarte serce i pomoc,
która jest dla nas bardzo ważna.
Uczniowie klas Ia i IIa wystąpili
w przedstawieniu „Choroba smoka Hipolita, czyli jak smok w Krakowie alergii się
nabawił” autorstwa Moniki Nodzyńskiej
i Haliny Kłonicy.
Dzieci rozpoczęły część artystyczną
od piosenki „Smok z Krakowa”, zatańczyły
taniec łabędzi, po czym goście obejrzeli spektakl teatralny. Zawarte w przedstawieniu treści odzwierciedlały między
innymi obecny problem smogu, z jakim
zmaga się miasto. Główny bohater smok
Hipolit zaproponował prezydentowi Adamowi Krakowskiemu rozwiązania, ujmując je tak:
„Mądrze mówicie królewskie ptaki
mój pomysł jest wiec taki:
Trzeba liczbę samochodów zmniejszyć,
a tereny zielone powiększyć.
Tu panie prezydencie dla pana rola zaraz niech pan podwładnych zwoła.
Uchwały odpowiednie podejmiecie,
czym zapewne mieszkańców ujmiecie.
Po pierwsze, należałoby darmową
komunikacje wprowadzić,
w ten sposób do zmniejszenia liczby
samochodów można by doprowadzić.
Po drugie, należy częściej fabryki
kontrolować,
żeby zanieczyszczeń wszelkie normy
zachować.
Po trzecie, nie drzew wycinanie
lecz ich systematyczne dosadzanie.
Po czwarte, trzeba tak budować,
żeby kanały powietrzne zachować…”
Po zakończonej występie dzieci otrzymały owacje na stojące. Było to bardzo
udane popołudnie. Uczniowie z wypiekami na twarzy opuszczali scenę. Pochwały
Gości zmobilizowały ich do dalszej pracy
twórczej.
Halina Kłonica
Wychowawca kl. II a
Szkoła Podstawowa nr 64

Fot. Uczestnicy turniej koszykówki. Fot.
SP nr 64

10

