
      Info-Echo 109- tki  
 

Biuletyn Informacyjny dla Rodziców NUMER 3 (101)  (X– XI 2018) 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami obchodzili 

100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Zbliżają się chłodniejsze dni. Pamiętajmy o odpowiednim stroju dla dzieci i uważajmy na 

przeziębienia.

 

Z życia szkoły: 
 

●17 października w klasach: Ic i Id zorganizowano  
spotkanie z Policją. Uczniowie dowiedzieli się jak 
dbać o swoje bezpieczeństwo w domu, w szkole i na 
ulicy. 

●19 października przedstawiciele ze Szkoły Muzycznej 
zaproponowali w krótkim programie artystycznym 
zajęcia gry na keyboardzie, gitarze, w zespole  
wokalnym. 

●19 października kolejne zajęcia z seniorami mieli 
uczniowie klasy Vd tym razem o  polskich obyczajach. 

●22 października klasy pierwsze uczestniczyły 
w zajęciach na temat „Bezpiecznej drogi do szkoły"- 
spotkanie prowadzone było przez Straż Miejską. 

●25 października zorganizowano warsztaty edukacji 
prawnej dla kl. IVc. 

●25 października w ramach realizacji projektu Budżetu 
Obywatelskiego zostały przeprowadzone warsztaty 
listopadowe z seniorami, podczas których, dzieci 
wspólnie z babciami przygotowywały wspaniałe 
wiązanki z okazji 1 listopada. Dziękujemy 
za zaangażowanie i wspaniałe dzieła.   

●26 października klasy: Ia i Ib w ramach projektu „Żyj 
aktywnie w czystym środowisku” wzięły udział 
w zajęciach pt.: „Zabawy podwórkowe i nie tylko - 
czyli jak się nie nudzić.”   

●26 października spotkanie z seniorami  klasy Vd 
dotyczyło Łodzi, naszej małej ojczyzny. 

●29 października dzieci ze świetlicy wystąpiły 
w „Jesiennym Koncercie Na Dwa Świerszcze i Wiatr” 
oraz uczestniczyły wraz z rodzicami w „Jesiennych 
warsztatach”. 

●31 października uczniowie mogli obejrzeć 

przedstawienie o Janie Pawle II i wspólnie 
powspominali tego wielkiego Polaka. 

●7 listopada w klasach pierwszych uczniowie mieli 
zajęcia z psem poszukiwawczym. Dowiedzieli się, jak 
ważną rolę odgrywa on dla naszego bezpieczeństwa. 

●8 listopada zorganizowano warsztaty z ODE Źródła 
dofinansowane z WFOŚiGW pt.: „Pakuję ekologicznie 
nie tylko od święta – Eko Torby” dla klas: Ib, IVa, 
IVc, Vd, a 13 listopada dla klas: IIc, IIb, Ia. 

●8 listopada najlepsi uczniowie z klas VII i VIII pisali 
szkolny etap wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego 
z języka angielskiego.   

 

●9 listopada cała społeczność szkolna uczciła 100-

lecie niepodległości Polski. Zorganizowano 

uroczystą akademię pt.: „Przez stulecie”, podczas 

której odśpiewano m.in. hymn Polski. W całej 
szkole można oglądać liczne wystawy i dekoracje 

poświęcone Świętu Niepodległości. Uczniowie wzięli 

też udział w licznych konkursach patriotycznych, 

których wyniki poznamy w następnym biuletynie. 

Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy znaczek 

z okazji 100-lecia niepodległości, który pięknie 

prezentował się na galowych strojach dzieci. 
Uczniowie mogli też zrobić pamiątkowe zdjęcia. 

●13 listopada uczniow ie klas ósmych uczestniczyli  
w warsztatach z ODE Źródła dofinansowanych 
z WFOŚiGW pt.: „Ty i ja w materialnym świecie”.   

 Bardzo miło nam poinformować, że dzięki wsparciu 
i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej 
i oddanym głosom, nasza placówka uzyskała 

3 miejsce w plebiscycie  Dziennika Łódzkiego 
i Expressu Ilustrowanego „Szkoła Roku”.  



●Gratulujemy również naszym nauczycielom, którzy 
zostali wyróżnieni przez rodziców i zgłoszeni do 

tytułu Nauczyciel Roku. Pani Agata Frączak 

zdobyła 3 miejsce w tym plebiscycie. Gratulujemy 
również pani Elżbiecie Szumieł, Beacie Zduńczyk, 

Beacie Firkowskiej, Agacie Winczewskiej, Bożenie 

Lisiak oraz panu Maciejowi Binkowskiemu. 
●Miło nam poinformować, że od 1 września 2019 nasza 

szkoła będzie realizowała projekt w ramach RPO 
Kapitał Ludzki z zakresu edukacji informatyczno - 
matematycznej i językowej. W ramach projektu 
zakupimy pomoce dydaktyczne i będą się odbywały 
zajęcia dla uczniów. 

 
 

 

Lekcje w terenie: 
 

●18 października w wycieczce do Żelazowej Woli i do 
Warszawy uczestniczyli uczniowie klas: Vb, Vc, Vd. 
Zwiedzili: miejsce urodzin Fryderyka Chopina, Stare 
Miasto w Warszawie, Kolumnę Zygmunta, Kościół 
Św. Krzyża,  Zamek Królewski, Grób Nieznanego 
Żołnierza oraz  Stadion Narodowy. 

●18 października klasa IIIa wybrała się na stadion 
Widzewa. Uczestniczyła też w warsztatach 
edukacyjnych „Z życia pszczół." 

●24 października uczniów klasy IIc gościli pracownicy 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, którzy 
przeprowadzili warsztaty „Zabawa w teatr". Zajęcia 
utrwaliły wiedzę o teatrze oraz rozwija ły wyobraźnię 
i zdolności manualne poprzez tworzenie teatralnych 
lalek. 

●5 listopada klasa  Ib uczestniczyła w  warsztatach  
pt.: „Na książęcym dworze" zorganizowanych  przez  
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Dzieci poprzez 
zabawę poznały, jak dbano o higienę w dawnych 
czasach. 

●6 listopada klasy: IIa i IIb wyjechały  na wycieczkę do 
Warszawy. Uczniowie zwiedzili: Centrum Nauki 
„Kopernik", Stadion Narodowy, Stare Miasto, Łazienki, 
Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza. 

●13 listopada klasa IIa świetnie się  bawiła podczas 
warsztatów w Castoramie na temat 
„Majsterkowo – skrzynki na 
narzędzia”.   
 

 

 

 

 

Z kulturą na ty: 
 

●17 października dzieci z klas Ia, Ib i IIIa odwiedziły 
Teatr Muzyczny, gdzie obejrzały wspaniały spektakl 
pt.: „Madagaskar”. 

●18 października klasy Ic i Id  pojechały  do kina Helios 
na projekcję filmu pt.: „Biały Kieł".  

●26 października  do kina Helios na film pt.: „Zegar 
Czarnoksiężnika" wybrały się klasy: Va, Vb, IVa, IVb. 

●7 listopada  do kina Helios na  film pt. : „Mała 
czarownica" udali się uczniowie klasy IIc. 

●9 listopada zorganizowano „Wieczór Filmowy” dla 
uczniów klasy Va. Tym razem wspólnie obejrzano 
„Opowieści z Narnii". 
 

 
 

Konkursy: 
 

●Świetlica naszej szkoły była organizatorem 
międzyszkolnego konkursu plastycznego dla 
wychowanków świetlic szkolnych „Jesienią z mojego 
okna”. I m zajęła SP 48, II m - SP 137, a III m - SP 7. 
Wyróżnienia otrzymali uczniowie z SP 137 i SP 51. 

●22 października w półfinale Mistrzostw Łodzi 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłkę ręczną 
chłopców wziął udział  zespół naszych uczniów z klas 
ósmych w składzie: Igor Kleszcz, Mateusz Kobalczyk, 
Oskar Konciak, Jakub Kozubski, Jakub Mitera, Michał 
Mitera, Piotr Peżan, Igor Zbiorczyk i Kamil Związek. 

●6 listopada odbył się szkolny etap konkursu języka 
polskiego „Wędrówki z ortografią”. Do etapu 
ogólnołódzkiego zakwalifikowały się: Aleksandra 
Kulesza z VIb, Aleksandra Okolewska z Vd oraz 
Katarzyna Mrożkiewicz z VIIIb. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia! Kolejny etap 11 grudnia. 

●7 listopada 59 uczniów z klas III-VIII wzięło udział 

w ogólnopolskim konkursie matematycznym 

„Archimedes Plus". Na wyniki czekamy.  

●Rozstrzygnięto świetlicowy konkurs plastyczny 

„Liścioludki”. Zwycięzcami zostali: Lena Szachowałow 

z Id, Oliwia Kwaśniewska z Ic, Hania Miłak z IIa, Agata 

Florczak z IIc oraz Jagoda Kopa z IIIa. Dodatkowo 

przyznano wyróżnienia następującym autorom prac: 

Martynie Durys z Ic, Julii Wieczorek z Ic, Aleksandrze 

Kabale z Id, Sandrze Spiczak z Ib, Julii Drozda z IIc, 

Orianie Lemańczyk z IIb i Aleksandrze Czarnota z IIb. 

 
 

Komunikaty: 
● Następne konsultacje –19 grudnia 

Nasz adres strony internetowej: 
www.sp109lodz.wikom.pl 

 

 

 

 

http://www.sp109lodz.wikom.pl/

