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Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 

Przed nami dwa miesiące słodkiego lenistwa. Niech to będzie czas słonecznej pogody, 
rodzinnych spotkań, beztroski oraz bezpiecznego wypoczynku.

 

Z życia szkoły: 
● 15 maja klasy piąte i szóste miały spotkanie z dietetykiem. 

● 24 maja klasową uroczystość z okazji Dnia Mamy 
zorganizowała klasa IIa.  

● 1 czerwca cała społeczność szkolna uczestniczyła w Dniu 
Sportu na Orliku. Zorganizowano turniej gry w kręgle oraz 
gry i zabawy sportowe. 

● 7 czerwca dla rodziców z klas I-II na świetlicy 
zorganizowano warsztaty  „Zrób to sam". 

● 9 czerwca nasza szkoła była współorganizatorem „Pikniku 
na Chojnach” z udziałem m.in. wiceprezydentów Łodzi: 

Krzysztofa Piątkowskiego 
i Tomasza Treli. Podczas wspaniałej 
zabawy podsumowaliśmy Budżet 

Obywatelski. Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie, 
a uczniom za udane występy. 

● 12 czerwca w naszej szkole podsumowano projekt Sachi 2 
w ramach projektu Erasmus plus, którego celem było 
uczenie wielopokoleniowe. Gościliśmy dyrektora projektu 
panią Grażynę Busse oraz uczestników projektu - seniorów. 
Honorowymi gośćmi byli: poseł Waldemar Buda, profesor 
Małgorzata Niewiadomska, przewodnicząca Rady Osiedla 
pani Jolanta Kamińska, inspektor 
Łukasz Charuba, dyrektorzy szkół. 
Goście obejrzeli przedstawienie 
w wykonaniu uczniów z klasy IVd 
oraz rapowe przeboje uczennic z VIIc.  

● 14 czerwca Dzień Rodziny obchodzono w klasach:  IIIa, 
IIIb, IVa, a 19 czerwca również w klasie IIIc. 

● 15 czerwca zorganizowano Dzień Pustej Klasy. Uczniowie 
klas czwartych mieli lekcje języka polskiego na podwórku 
(polonistyczny biwak). 

● 16 czerwca jak co roku nie zawiedli rodzice, dziadkowie, 
Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna 
podczas Pikniku Rodzinnego. Zapach 
wspaniałych wypieków, grilla, wspaniałe 
występy i liczne atrakcje przyciągnęły 

tłumy mieszkańców. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.  
● 19 czerwca klasa IIa zorganizowała apel „Powitanie 

wakacji”. Uroczystość była jednocześnie zakończeniem 
projektu promocji zdrowia. 

●22 czerwca uczestniczyliśmy w zakończeniu roku 
szkolnego. Były nagrody, wyróżnienia i podziękowania. 
Rano w kościele parafialnym uroczyście pożegnaliśmy 
odchodzącego na emeryturę proboszcza Władysława 
Łojana. 

 

Lekcje w terenie: 
● 16 maja klasa IVd pokazała przedstawienie dla 

przedszkolaków pt.: „Bazyliszek" oraz zorganizowała 

warsztaty teatralne. 

● 17 maja klasa Vc uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych  

pt.: „Słowniki, encyklopedie jako źródło informacji”. 

● 18 maja dzieci z klas I-II uczęszczające na świetlicę 

odwiedziły Straż Miejską. 

● 21-22 maja w wycieczce szkolnej „Szlak Piastowski 

i Toruń" uczestniczyły klasy: IVa i IVd.  

● 21-23 maja zorganizowano wycieczkę szkolną 

w Świętokrzyskie dla klas: Va, Vb, VIa i części VIIb i VIIc. 

● 21-25 maja na wycieczkę w Pieniny pojechali uczniowie 

z klas: VIb i Vc. 

● 22 maja klasa VIIa odwiedziła  Centrum Nauki i Techniki 

w EC1. 

● 23 maja na warsztaty kulinarne do pizzerii FIERO wybrały 

się klasy: IVa i IVd. 

● 24 maja zorganizowano „Zmagania klas"  w ramach 

integracji klas czwartych. 

● 25 maja w klasie IVd przeprowadzono warsztaty kulinarno-

literackie na podstawie lektury oraz projekcję filmu „Charlie 

i fabryka czekolady”. 

● 25 maja zorganizowano zajęcia plastyczne w plenerze 

dla klasy IVa. 

● 28 i 29 maja egzamin praktyczny na kartę rowerową zdawali 

uczniowie klas piątych. Gratulujemy otrzymania tak 

ważnego dokumentu czyli „Karty rowerowej”. 

● 5 czerwca klasa IIIb wyszła do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej na zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. 

● 8 czerwca klasy: Ia, Ib oraz 15 czerwca klasy: Vc i VIb 

wyjechały na wycieczki do muzeum „Giganty mocy” 

w Bełchatowie w ramach projektu „Nie samym chlebem 

żyje człowiek, czyste powietrze to też zdrowie" 

dofinansowanego z WFOŚiGW. 

● 8 czerwca klasa Vb wzięła udział w zajęciach 



warsztatowych  z cyklu „Globalnie w bibliotekach". 

Tematyka: Katastrofy naturalne, pomoc humanitarna. 

●  Warsztaty ekologiczne przeprowadzono: 11 czerwca 

w klasie IIId, 12 czerwca w klasie  IIIc, 13 czerwca w klasie 

IIIa. 

● 12 czerwca na wycieczkę do Wrocławia i wrocławskiego 

ZOO pojechali uczniowie z klas:  IIa, IIIa i IIIb. Zwiedzili 

również wspaniałe Kolejkowo. 

● 12 czerwca na wycieczkę do krainy zabaw  „Baśniowe Sady 

Klemensa” wybrali się uczniowie klas: Ia i Ib. 

● 14 czerwca wycieczkę do  Łowicza i okolic zorganizowano 

dla  klas: IIIc i IIId. 

● 14 czerwca na zwiedzanie Łodzi udali się uczniowie z Koła 

Historycznego „Koło detektywów". Odwiedzili: Stary 

Rynek, Park Staromiejski, kościół św. Józefa i Manufakturę. 

● 20 czerwca Piknik na działce zorganizowała  klasa IIIc. 

● 20 czerwca wyjście na lody i relaks pod chmurką miała 

klasa IVa. 

 

Z kulturą na ty: 
● 17 maja zorganizowano wyjście klas: IIIa i IIIb do kina 

Charlie na  koncert z okazji Dnia Seniora. 
● 18 maja klasy: Ia i Ib uczestniczyły w spektaklu pt.: „Koziołek 

Matołek" wystawianym przez aktorów Narodowego Teatru 
Edukacji im. Adama Mickiewicza. 

● 19 czerwca dzieci z klasy VIIa obejrzały w kinie Helios film 
pt.: „Bella i Sebastian”. 

● 20 czerwca wyjście do kina Helios na film pt.: „Odlotowy 
nielot" zorganizowano klasom: IIa, IIIa, IIIb. 
 

Konkursy:  

● 18 maja troje uczniów klas 1-3 reprezentowało naszą szkołę 

w kolejnej edycji Konkursu na Mistrza Warcabów wśród 

dzieci uczęszczających na świetlicę zorganizowanego przez SP 7. 

Lena Gajek z IIIb zdobyła III m, Piotr Szlifirski z IIa – IV m oraz 

Hubert Kubczak z Ic– miejsce piąte. 

● 22 maja ogłoszono wyniki szkolnego konkursu języka 

angielskiego ,,Mistrz ortografii" dla klas I-III. W klasach 

pierwszych: I m - Amelka Winklewska Ic, II m - Ania 

Bełdzińska Ic, III m - Oriana Lemańczyk Ib. W klasie drugiej: 

I m - Ewa Kostrzewa, II m - Patryk Stawicki, III m - Gabryś Fryt. 

W klasach trzecich: I m – Lena Gajek IIIb, II m – Nela 

Sałkowska IIId, III m – Wiktoria Łyszkowska IIIc. Wyróżnienia 

otrzymali: Lenka Kurzawińska Ib, Julka Pewińska Ic, Mateusz 

Kabat IIIa, Pola Stasiak IIIb i Krzysztof Zabłotni IIId. 

● 22-24 maja  przeprowadzono szkolny Konkurs Wiedzy 

Przyrodniczej w klasach czwartych. I miejsce: Norbert Jaskuła 

IVb i Szymon Winklewski IVc, II miejsce: Zofia Mielczarek 

IVd, III miejsce: Julia Dąbrowska IVb. Wyróżnienia: Ewelina 

Wymysłowska IVc i Barbara Cywka IVc. 

● W dniach: 24 i 30 maja przeprowadzono dwuetapowy szkolny 

konkurs dla klasy drugiej „Każdy może być asem". Zwyciężyli: 

Jagoda Pawlak i Patryk Stawicki. 

● 29 maja  rozstrzygnięto konkurs plastyczny na plakat o mleku pt.: 

„Mleko z klasą". Zwycięzcą została klasa IIIa. 

● 29 maja rozstrzygnięto konkurs „As Trzecich Klas”.  Asem 

Trzecich Klas została uczennica klasy IIIa - Zuzanna Kurowska. 

Gratulujemy. 

● 30 maja przeprowadzono finałowy etap szkolnego konkursu 

„Najlepszy Rachmistrz". Tytuł Najlepszego Rachmistrza 

otrzymali: w klasach czwartych - Aleksandra Okolewska IVd, 

w klasach piątych - Damian Kowalski Va, w klasach szóstych - 

Julia Krajewska VIa oraz w klasach siódmych - Mateusz 

Kobalczyk VIIb. 

● 4 i 5czerwca odbył się świetlicowy Konkurs o Ruchu 

Drogowym dla klas trzecich. Mistrzem Ruchu Drogowego 

została Lena Gajek z IIIb oraz Adrian Stańczak z IIIb. 

● 8 czerwca podsumowano międzyszkolny konkurs plastyczno - 

literacki „Mój ulubiony bohater z lektury". 

● 14 czerwca rozstrzygnięto szkolny konkurs na wiersz „Kolaż 

o Wiośnie”. Oto wyniki wiosennego konkursu: I m: Julia 

Łukaszuk IVd, II m: Jakub Zeler IVa, III m: Nikola Kolad IVd. 

Wyróżnienia: Natalia Łukaszuk IVd i Mateusz Rudnik IVa. 

● 15 czerwca najlepsi uczniowie w bezbłędnym pisaniu z klas 

trzecich przystąpili do finału konkursu „Mistrz ortografii 

trzecich klas”. Zwyciężyły: Aleksandra Pietrasik i Anna 

Dziedziczak z IIIc. 

● 18 czerwca  odbył się Szkolny Turniej Gry w Kręgle. 

W kategorii klas I-II zwyciężyła klasa Ia oraz indywidualnie 

Wiktoria Kuźnicka z IIa, a w kategorii klas III zwyciężyła klasa 

IIId oraz indywidualnie Mateusz Kabat z IIIa. 

● Znane są już wyniki I Szkolnego Konkursu z Języka 

Niemieckiego dla klas siódmych „Deutsch - mein neues 

Hobby": I m - Katarzyna Mrożkiewicz VIIb, 

II m - Marta Twardowska VIIc, III m - Mateusz Kalwiński VIIa, 

Bartosz Osóbka VIIc oraz Barbara Kobalczyk VIIb. 

● Oto wyniki konkursów w ramach projektu „Nie samym chlebem 

żyje człowiek, czyste powietrze to też zdrowie". W konkursie na 

plakat na temat „Jak poprawić czystość powietrza i być 

zdrowym?" zwyciężyli: I m - Igor Góźdź Va, II m - Pola Stasiak 

IIIb, III m - Bartosz Stasiak IVb, wyróżnienie - Igor Sławski IIa. 

W konkursie na prezentację multimedialną na temat „Źródeł 

zanieczyszczenia powietrza i wpływu na zdrowie człowieka 

i innych organizmów" I m - Weronika Koziróg VIIa, II m - Anna 

Janasik VIIa, III m - Joanna Śliwkowska VIIb, wyróżnienia: 

Łukasz Kmin Vb, 

Mateusz Kobalczyk VIIb, Julia Piątkowska VIb, Kewin 

Leszczyński VIb oraz Oliwier Sławski VIb. 
 

Wyniki klasyfikacji rocznej 
Średnia ocen szkoły – 4,22 
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