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Drodzy Rodzice i Opiekunowie!  
Witamy w kolejnym roku szkolnym. Życzymy wszystkim sukcesów i jak najmniej problemów szkolnych. 

 

                     Z życia szkoły: 

 2 września rozpoczęliśmy nowy 

rok szkolny. Szczególne emocje 

towarzyszyły uczniom i rodzicom 

aż pięciu klas pierwszych. 

 

 

 

 

 

 

 Podczas wakacji przeprowadzono 

wiele inwestycji na terenie 

szkolnym: 

- wyremontowano i urządzono pracownię techniczną 

02 (przystosowano ją do prowadzenia zajęć 

kulinarnych) 

- założono  instalację szkolnej sieci komputerowej  

- pomalowano korytarze na I i II piętrze w budynku 

klas starszych 

- przeprowadzono remont sekretariatu 

- pomalowano szatnie dla uczniów klas młodszych  

- zwiększono liczbę sal poprzez remont pokoju 

pedagoga i pokoju gospodarczego 

- trwa rozbudowa szkolnego ogrodu. 

 

 5, 6 września klasy drugie uczestniczyły 

w warsztatach przeprowadzonych przez instruktorów 

Motodromu przy ul. Parkowej 1 pt.: „Bezpiecznie 

poruszamy się po drogach”. Dzieci miały okazję 

wziąć udział w zajęciach praktycznych: jazda na 

rowerze i hulajnodze. 

 

 10 września w klasach pierwszych odbyła się 

pogadanka prowadzona przez Straż Miejską 

pt.: „Bezpieczna droga do szkoły”. 

 

 17 września obchodziliśmy w klasach młodszych 

Światowy Dzień Kropki. Dzieci obejrzały film, 

wzięły udział w zabawach z kropką, uczniowie 

odkrywali swoje talenty i mocne strony. 

 

 18 września Dzień Kropki obchodzili uczniowie 

klasy VIIa. Obejrzeli iluzje optyczne, a także 

narysowali autoportrety z użyciem kropek. 

 

 

 13, 17 września przeprowadzono warsztaty 

profilaktyczne klas trzecich „Zdrowo czyli jak?” 

dotyczące zdrowego trybu życia, prowadzone przez 

Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.  

 

 24 września odbyła się coroczna Spartakiada 

Przedszkolaków. Uczestniczyły w niej dzieci z PM 66, 

PM 26 i PM 215. Było wiele ciekawych konkurencji 

 i wspaniała zabawa. 

 

 

 

 

 

 

 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. 

Przeprowadzono konkurs, zorganizowano wystawę 

plakatów. Klasa VId uczestniczyła dodatkowo w 

projekcie z okazji Europejskiego Dnia Języków 

w VIII LO. 

 

 

 

 

 

 

 

 27 września miał miejsce Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia. Jak zwykle wszyscy uczniowie z klas III-VIII 

zostali poddani egzaminowi z tabliczki mnożenia. 

Wyłoniono Ekspertów Tabliczki Mnożenia, którzy 

na początku października będą walczyć o tytuł Mistrza 

Tabliczki Mnożenia. 

 

 30 września przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania. Uczennice klas siódmych czytały w bibliotece 

wiersze polskich autorów uczniom klas pierwszych. 

Głośne czytanie ćwiczono na początku każdej lekcji 

języka polskiego. 

 

 Rozpoczęły się zajęcia w ramach RPO: rozwijające, 

wyrównawcze, terapeutyczne. 



 

 

Lekcje w terenie: 

 Pod koniec ubiegłego roku szkolnego nasi uczniowie 

z obecnych klas szóstych w składzie: Norbert Jaskuła 

i Szymon Kobylański z VIa oraz Zosia Mielczarek, 

Iga Motow i Anastazja Kraska z VId wzięli udział 

w wojewódzkim konkursie historycznym „Kultury i  ludy 

starożytne kolebką zjednoczonej Europy”.  

We wrześniu dla finalistów i laureatów organizatorzy 

konkursu: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr  1  

oraz Kuratorium Łódzkie przygotowali nagrody. 

14 września nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach 

w Muzeum Archeologicznym na Placu Wolności 

dotyczących historii starożytnej.  

Poznali okoliczności wybuchu Wezuwiusza.  

Obejrzeli wystawy: numizmatyczną, archeologiczną 

i etnograficzną. 

 

 28 września laureaci wojewódzkiego konkursu 

historycznego „Kultury i ludy starożytne kolebką 

zjednoczonej Europy” uczestniczyli w wycieczce 

do Warszawy. 

 

       
 

 Nasza szkołę reprezentowały: Anastazja Kraska, Zosia       

 Mielczarek i Iga Motow z klasy VId. Oprócz zwiedzania    

 stolicy dziewczęta poznały tajemnice Muzeum  

 Narodowego w Warszawie. Najbardziej podobały się  

 zabytki archeologiczne z Fajum, a także malarstwo Jana  

 Matejki i obraz Bitwa pod Grunwaldem.  

 

 17 września zorganizowano wycieczkę do Muzeum MPK 

na zajęcia warsztatowe w ramach Akademii Miejskiego 

Podróżnika  dla uczniów IIIc, a 19 września dla dzieci 

z IIIa. 

 

 17 i 20 września klasy IIa i IIb odwiedziły Muzeum 

Przyrody w Parku Sienkiewicza. Obejrzały wspaniałe 

eksponaty i wysłuchały ciekawych opowieści o  życiu 

zwierząt z całego świata. 

 

 20 września klasa IIIc wybrała się na wystawę grzybów 

„Grzyby znane i mniej znane". Poruszono następujące 

zagadnienia: udane grzybobranie, rozpoznawanie 

grzybów jadalnych i trujących, sposoby zbierania 

grzybów. 

 

 20 września klasa Ia udała się na warsztaty 

„Bezpieczny powrót do szkoły" zorganizowane 

przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . 

 

 23 września zorganizowano wyjście z klasą Ib 

na warsztaty do Castoramy. Celem warsztatów było 

rozwijanie umiejętności manualnych, a także 

zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej. 

 

 26 września klasy VIIc i VIIIa  wyjechały  

na wycieczkę jednodniową na trasie Łódź- Spała- 

Nagórzyce- Konewka- Łódź. 

 

 We  września klasy piąte wzięły udział 

w pierwszym spotkaniu na kartę rowerową 

na Motodromie. 

 

Z kulturą na ty: 
 

 24 września zorganizowano wyjście do Teatru 

Pinokio na warsztaty i przedstawienie „Oskar i pani 

Róża" dla uczniów klasy VIIIa. 

 

Konkursy: 

 16 września rozpoczęły się rozgrywki Ligi Piłki 

Ręcznej dziewcząt dla klas V-VI  w Chojeńskim 

Klubie Sportowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

   
 

                 „Edukacja jest najsilniejszą bronią,  
                          której możemy użyć, aby zmieniać świat. ”    
                                                                                       Nelson Mandela     
  

         Komunikaty: 
 

 Kolejne konsultacje 16 października 2019 r. 

 Nasz adres strony internetowej: 

 

www.sp109lodz.wikom.pl 

 

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

