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Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku. Wspólnie z dziećmi 

przygotujmy nasze domy do świąt w miłej, rodzinnej atmosferze. Najserdeczniejsze życzenia składa Dyrekcja szkoły 

wraz ze wszystkimi pracownikami. 

 

  

Z życia szkoły: 

 7 listopada przeprowadzono dyktando 

niepodległościowe „Po polsku o historii”. 

 

 8 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości 

i 100-lecie TPD. Podczas apelu uczniowie oraz 

zaproszeni goście zobaczyli pokazy musztry wojskowej 

w wykonaniu uczniów Liceum Mundurowego  

z ul. Klaretyńskiej w Łodzi, pokazy musztry wojskowej 

harcerzy z naszej drużyny oraz program muzyczno- 

taneczny. Wręczono odznaczenia zasłużonym 

działaczom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

 
 W dniach 12-26 listopada odbyły się warsztaty 

profilaktyczne DOP - STOP dla dopalaczy 

przeprowadzono w klasach szóstych, siódmych 

i ósmych. 

 

 Noc z 15 na 16 listopada pomimo chłodu na dworze,  

w szkole okazała się bardzo ciepła, a nawet gorąca. Oj 

działo się działo… Chętni  nowych doznań uczniowie 

klasy 6a wraz ze swoją wychowawczynią spędzili noc 

w szkole. Mała sala gimnastyczna okazała się świetną 

sypialnią dla uczniów, a przygotowane posłania bardzo 

wygodne.. Dzieci spotkały się o godzinie 18:15.  

Wszyscy wyposażeni byli w potrzebne rzeczy oraz 

przynieśli do szkoły „pełne worki dobrego humoru”. 

Największym wydarzeniem wieczoru było show „Mam 

Talent” oraz karaoke. Uczniowie ponadto 

gimnastykowali się podczas grania w Twistera, a kiedy 

już zgłodnieli zamówiliśmy pyszną pizzę.  

Po wyśmienitej kolacji wszyscy zasiedli w sali 107, 

gdzie odbył się wieczór filmowy i oglądaliśmy I część 

Harrego Pottera. Po bardzo intensywnym wieczorze, 

wszyscy zmęczeni poszliśmy spać. Z samego rana 

uczniowie w bardzo dobrych humorach, choć może 

troszkę niewyspani udali się do swoich domów. Było to 

naprawdę niesamowite doświadczenie. 

 
 

 
 

 

        

 

 22 listopada obchodziliśmy Dzień Kredki w klasach   I-III. 

Uczniowie obejrzeli krótkie przedstawienie w wykonaniu 

klasy IIc oraz wykonali prace plastyczne z wykorzystaniem 

kredek. 

 

 W dniach 26, 28 i 29 listopada uczniowie  z klas: VIIa, 

VIc, VIa, VIIb, IIb i VId zorganizowali klasowe Andrzejki. 

Również w pozostałych klasach odbyły się wróżby podczas 

godzin wychowawczych.  

 
 28 listopada w klasie IVa zorganizowano warsztaty 

profilaktyczne: „Stop agresji”. 

 
 29 listopada odbył się próbny egzamin ósmoklasisty 

z języka polskiego. 

 

Lekcje w terenie: 

 

 31 października podczas wycieczki do Bydgoszczy 

uczniowie klas: VIa, VIb, VIIIb zwiedzili: Exploseum, 

Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz Karmelową  Krainę. 

Pogoda i humory dopisały. 

 

 

 

 

 

 

 31 października klasy IIIa i IIIb zorganizowały wyjście na 

Cmentarz Św. Franciszka w ramach obchodów Wszystkich 

Świętych. 

 

 13 listopada uczniowie klasy VIc odwiedzili Planetarium 

EC1, gdzie podczas pokazu pt.: „Najbliższe Podwórko” 

odpowiedzieli sobie na pytanie, gdzie jest w Drodze 

Mlecznej nasze miejsce, spotkali się oko w oko z wielkim 

obłokiem molekularnym, z którego narodził się Układ 

Słoneczny, obejrzeli z bliska powierzchnię Słońca i „wybrali 

się” w podróż po najbardziej niesamowitych miejscach 

naszego systemu planetarnego, sięgając do jego odległych 

granic. 

 

 

Info – Echo  109-tki 



 

 

 14, 15, 19 i 21 listopada klasy piąte brały udział w kolejnych 

zajęciach na kartę rowerową na Motodromie. 

 

 18 listopada klasa VIIc uczestniczyła w ciekawych 

warsztatach  z języka niemieckiego z zakresu historii 

Niemiec w ramach współpracy z Instytutem Filologii 

Germańskiej. 

 

 

 

 

 
 26 listopada klasy VIIIa i VIIIb w ramach doradztwa 

zawodowego wybrały się  do fabryki Hutchinson. 

 

Z kulturą na ty: 
 

 19 listopada klasa Ie wybrała się na spektakl „W Krainie 

Teatru" do Politechniki Łódzkiej. 

 

 27 listopada uczniowie klas: Ia, IIa, IIb, IIc odwiedzili kino 

Sukcesja i obejrzeli film pt.: „Kraina lodu 2".  

 

Konkursy: 

 29 października uczniowie przystąpili do pisania 

Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego 2019. Właśnie 

otrzymaliśmy wyniki: 

- Poziom 2 - klasy szóste: I miejsce w kraju - Aleksandra 

Okolewska VId - uczennica zdobyła tytuł Arcymistrza 

Ortografii,  II miejsce w kraju - Zofia Mielczarek VId -

uczennica zdobyła tytuł Mistrza Ortografii, V miejsce 

w kraju - Iga Motow VId i Anastazja Kraska VId.  

- Poziom 3 – klasy ósme: IV miejsce w kraju - Amelia 

Grudziak VIIIa - uczennica zdobyła tytuł Mistrza 

Ortografii, VII miejsce w kraju - Maja Ostulska VIIIa 

i Joanna Kmiecik – VIIIa, IX miejsce w kraju - Julia 

Krajewska VIIIa. Gratulujemy. 

 

 W listopadzie przeprowadzono eliminacje szkolne 

następujących kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: 

- 6 listopada Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z Geografii 

- 8 listopada Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii 

- 18 listopada Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z Biologii 

 

 8 listopada 49-cioro uczniów z klas III-VIII wzięło udział  

w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Archimedes 

Plus”. Na wyniki czekamy. 

 
 W listopadzie w ogólnopolskim konkursie „Jesienne 

drzewo" zorganizowanym przez świetlicę Szkoły 

Podstawowej nr 109 w Krakowie III miejsce zajął Dominik 

Kaźmierczyk z klasy IIa. 

  

 

 

 
 19 listopada odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki 

Ręcznej dziewcząt klas piątych w ChKS – półfinał. 

Dziewczęta w składzie: Baranowicz Amelia, 

Krzemierzna Oliwia, Łyszkowska Wiktoria, Machacz 

Nicola, Mazurkiewicz Michalina, Pfefer Gabriela, 

Piekielna Natalia, Sałkowska Nela i Słocińska Nikola 

zajęły II miejsce i awansowały do ogólnopolskiego 

finału, który odbędzie się w grudniu w Warszawie. 

 

 22 listopada w SP nr 7 rozstrzygnięto konkurs 

historyczny  „Orlęta Lwowskie". I miejsce w Łodzi 

zdobyła  Julia Piątkowska z klasy VIIIb . Gratulujemy. 

 
 26 listopada przeprowadzono szkolne eliminacje do 

konkursu „Wędrówki z ortografią" dla klas V-VIII. Do 

etapu ogólnołódzkiego zakwalifikowali się następujący 

uczniowie: Aleksandra Kulesza VIIa, Zofia Mielczarek 

VId i Szymon Kobylański VIa. Gratulujemy. 

 
 28 listopada uczniowie klasy Ib wzięli udział 

w Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym 

„Leon". Celem konkursu było poszerzenie wiedzy z 

matematyki, języka polskiego, przyrody oraz poznanie 

mocnych i słabych stron, ale także świetna zabawa i 

zaznajomienie ucznia z regułami panującymi podczas 

różnorodnych konkursów i olimpiad. 

 

 W listopadzie rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.: 

„LIŚCIOZWIERZ". Oto zwycięzcy: w kategorii klas 

pierwszych: Zuzanna Psut Id, w kategorii klas drugich: 

Oliwia Kwaśniewska IIc, w kategorii klas trzecich: 

Agata Florczak IIIc. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria 

Kowalczyk Id, Monika Ciebiada Id, Aleksander Kraska 

Ic, Ignacy Prus IIc i Julia Drozda IIIc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

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

          Komunikaty: 
 

 Kolejne konsultacje 18 grudnia 2019 r. 

 Nasz adres strony internetowej: 

 

           www.sp109lodz.wikom.pl 

 

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

