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Biuletyn Informacyjny dla Rodziców NUMER 4 (84)  ( XI-XII 2016) 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen radości i wytchnienia oraz 

zatrzymania od codziennego pędu. 
 

Z życia szkoły: 
● Zbliża się gorączka przedświątecznych zakupów  i czas 

prezentów. Dla niektórych dzieci zwykły, codzienny obiad 

jest prezentem. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 

się do możliwości zjedzenia ciepłego posiłku w szkole przez 

najbardziej potrzebujących uczniów. Podziękowania 
składamy na ręce: księdza proboszcza Władysława Łojana, 

pracowników PCK, MOPS, TPD i organizacji „PAJACYK”. 

Dziękujemy członkom Spółdzielni „Chojny”, a przede 

wszystkim Radzie Nadzorczej Spółdzielni „Chojny”, której 

członkowie dobrowolnie wsparli finansowe dzieci z naszej 

szkoły. 

● Dziękujemy rodzicom, fundacjom, partiom (Nowoczesnej) 
za podarowanie na rzecz szkoły i świetlicy szkolnych 

artykułów piśmienniczych. 

●  16 listopada po raz jedenasty 
obchodziliśmy  w naszej szkole 

Dzień Tolerancji. Z tej okazji 

odbył się apel dla klas I-VI, 

podczas którego Karolina 

Kozińska i Daria Spiczak 

odczytały „List Otwarty" do wszystkich uczniów, w którym 
przypomniały, co to jest tolerancja. Następnie uczestnicy 

imprezy obejrzeli przedstawienie „O Jędrku Jeżyku" 

przygotowane przez klasę Vb i VIa. Wręczone zostały 

dyplomy za udział w konkursach o tolerancji. 

● 16 listopada pierwszakom 
zorganizowano spotkanie z psem 

poszukującym w ramach projektu 

„Bezpieczny pierwszak”. 

 

 

● 17 listopada klasa IIIa, 18 listopada IIb i IIc uczestniczyły 
w warsztatach  „Woda źródłem życia służącym do mycia". 

● 17 listopada w klasie Vb, a 18 listopada  w IId  
przeprowadzono warsztaty pt: „Tolerancja”.   

● 22 listopada 2016 roku obchodziliśmy w naszej szkole 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji na sali 

gimnastycznej odbył się konkurs dla klas IV-VI 

przebiegający pod hasłem: „ Mamy i znamy swoje prawa”. 

Uczniowie wykonywali także plakaty 
do wylosowanego przez daną klasę 

prawa.  I miejsce uzyskała klasa Vb, 

II miejsce - klasa IVb i VIa, 

III  miejsce - klasa Va, IVc, VIb, VIc, 

IV miejsce - klasa IVa. 

● 23 listopada  na sali  gimnastycznej uczniowie klas trzecich 
mieli zajęcia sportowe z animatorami w ramach projektu 

Kids Athletics.  Kids Athletics to największy na świecie 

unikalny projekt w zakresie sportu powszechnego. 

Ćwiczenia przeprowadzane są w  formie zabawowej. Kids 

Athletics ma za zadanie wprowadzenie dzieci w świat 

lekkiej atletyki.   

● Na przełomie listopada i grudnia w klasach III-VI i w Ia 
przeprowadzono zajęcia związane z badaniami Urzędu 

Statystycznego. W zależności od wieku uczniowie poznali  

●  
różnorodną tematykę: „Województwo łódzkie na tle innych 

województw”, „Łódź w liczbach”,  „Rocznik statystyczny 

Polski” oraz gry i zabawy statystyczne. 

● Dzień Pluszowego Misia obchodziliśmy 25 listopada. Dla 
klas I–III 

dzieci 
z klasy IId 

przygotowały: prezentację o historii powstania święta oraz 

program o misiach w bajkach i piosenkach oraz zabawy 

z miśkami. W klasach starszych wykonano pamiątkowe 

zdjęcia z ulubionymi pluszakami. Zorganizowano też liczne 

konkursy. 

● 25 listopada andrzejkowe wróżby zorganizowano 
w Katarzynki w klasach: IVb, Va, VIa, VIb, VIc, 

a 29 listopada wróżono w klasach młodszych. 

● W listopadzie w klasie IIb i IVb pani Agnieszka Góras 
autorka wspaniałych wierszy o „Prawach dziecka” 

przeprowadziła ciekawe warsztaty. 

Uczniowie poznali prawa dziecka. 
Stworzyły również katalog zasad gry 

fair play. Zajęcia zorganizowano 

dzięki pomocy TPD oraz UKS 109. 

● 29 listopada pracownicy z Poradni PP nr 6 przeprowadzili 
dla uczniów z klas: IIIa i IIIb warsztaty pt:  „Rozwijanie  

umiejętności psychospołecznych z wykorzystaniem  

elementów dramy”.   

● W listopadzie i grudniu w klasach: Ia, IIa, IIb, IIId odbyły 
się warsztaty z Edukacji globalnej dla najmłodszych 

prowadzone przez instruktora z ODE „Źródła”. 

● 6 grudnia grupa 
przedszkolaków z PP 215 odwiedziła 

naszą szkołę. Dzieci zwiedziły salę 

zabaw, świetlicę, bibliotekę i sale 

lekcyjne. Wspólnie z uczniami klasy 

IId na zajęciach wykonały Mikołaje. Poznały również 

historię Mikołaja. 

● 6 grudnia wspominając Świętego Mikołaja Biskupa, 

wolontariusze SKC rozpoczęli rozprowadzanie czekolady 

z wizerunkiem Świętego. Przypominamy również, że trwa 
szlachetna akcja „Drzewko Miłości”. Umiejmy się dzielić 

z innymi. 

● 7 grudnia zorganizowano kolejne warsztaty pt: „Pierwsza 
pomoc dla najmłodszych” w ramach projektu „Bezpieczny 

pierwszak". 

● 7 grudnia przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „Między 
nami kobietkami" dla dziewcząt klas szóstych. 

● 8 grudnia członkowie Caritasu z naszej szkoły uczestniczyli 
w Skupieniu Adwentowym dla Wolontariuszy SKC 

połączone z obchodami Dnia Wolontariatu w Kościele 

Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi. 

● 8 grudnia zorganizowano kolejne warsztaty dla klas VI 
w ramach „Profilaktyki uzależnień” z psychologiem 

z Poradni PP nr 6. 



● 9 grudnia podczas apeli dla klas 
starszych i młodszych 

podsumowaliśmy konkursy i akcje 

wolontariatu w naszej szkole. 

Przedstawiono kolejną edycję 

UNICEf-u  „Kolory Świata”. Uczniowie z klas Vb i IVa 
zaprezentowali wzruszające przedstawienie oparte na baśni 

pt.: „Dziewczynka z zapałkami”.   

 

Lekcje w terenie: 
● W lekcjach bibliotecznych uczestniczyli: 

- 18 listopada IIIb i IId – Rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych Arteterapia "Poznajemy Łódź"; 
- 21 listopada VIb i Vb - „Rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych - komunikacja międzyludzka”; 
- 22 i 28 listopada IIId i III b - „Rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych poprzez różne formy obcowania z literaturą - 

zajęcia plastyczne”. 
● 23 listopada klasa Va wybrała się do  Muzeum Włókiennictwa 

na warsztaty w pracowni materiału. 
 

● 6 grudnia na niezwykłą wycieczkę do 
Kołacinka do Krainy Świętego Mikołaja 

pojechali uczniowie klas: Ia, IIa, IIb. 

Dzieci miały okazję obejrzeć całą krainę, 

wybić szczęśliwą monetę, odwiedzić kino „Pod 

dzwoneczkiem” oraz  spotkać Mikołaja i jego renifery. 
● 8 grudnia klasy: IIIb i IIIc pojechały do 

Piotrkowa Trybunalskiego do Fabryki 

Bombek oraz zwiedziły Nagórzyckie 
Groty. 

● 9 grudnia w poszukiwaniu gwiazd na 
wycieczkę do planetarium wyruszyły klasy: IIc i IId. 

 

Z kulturą na ty: 

● 23 listopada klasy Ia, IIa, IIb odwiedziły Teatr Nowy 
i obejrzały spektakl o przygodach niezwykłej dziewczynki 

“Pippi”. 
● 23 listopada w kinie Helios uczniowie klas: VIa i VIb 

obejrzały film „Za niebieskimi drzwiami”. 
● 24 listopada dzieci z klas: IIIa, IIId w kinie Helios zobaczyły 

film „Trole”. 

● 30 listopada do Teatru  Arlekin na spektakl  „Matek 
Rozstawacz" udały się klasy: IIc i IId. 

● 1 grudnia uczniowie z klas: VIc i VIb, a 6 grudnia uczniowie 
z klas: Va i VIa w oczekiwaniu na święta obejrzeli  

„Opowieść wigilijną” w Teatrze Nowym. 

 

Konkursy:  

● Przedstawiamy wyniki konkursu  Samorządu Uczniowskiego 

„My i tolerancja" z 10 listopada: w kategorii klas czwartych: 

I miejsce klasa IVc,  II miejsce klasa IVa, III miejsce klasa 

IVb; w kategorii klas piątych: I miejsce klasa Va, II miejsce 

klasa Vb; w kategorii klas szóstych: I miejsce klasa VIb, 

II miejsce klasa VIa, III miejsce klasa VIc. 

● Otrzymaliśmy również wyniki Ogólnopolskiego Testu 

Ortograficznego 2016 dla klas: Va, Vb i VIa. Tytuł „Mistrza 

Ortografii” zdobyli: Agata Pruk z VIa, Mateusz Kalwiński 

z VIa, Amelia Grudziak z Vb, Julia Jarmołowska z VIa. 

Wyróżnienie i tytuł „Eksperta Ortografii” zdobyła Julia 

Piątkowska z Vb. 

● 14 listopada rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny 

Samorządu Uczniowskiego „Różne oblicza tolerancji”. 

W klasach czwartych: I-Wiktoria Lenczewska IVa, II-Jakub 

Dąbrowski IVa, III-Daria Spiczak IVa. W klasach piątych: I-

Mateusz Szrajber, Kewin Leszczyński z Vb i Piotr Nagalewski 

z Va, II-Patryk Jatczak z Va oraz Oliwier Sławski i Konrad 

Łuszczyński z Vb, III-Anna Karbowiak z Va i Piotr 

Pietkiewicz z Vb. W klasach szóstych: I-Ola Zeler i Agata 

Pruk z VIa, II-Anna Janasik, Nikola Tylak z VIa.  

● Rozstrzygnięto konkursy o misiach:  

Dla klas I plastyczny „Mój przyjaciel 
Miś"- Nagrodzeni: Maja Pawełkowicz, 

Maks Polański, Igor Sławski, Patryk 

Stawicki, Danusia Telmanowska, Iza 

Włodarczyk. 
Dla klas II recytatorski „Moje ulubione 

wiersze o misiach"- I m-ce Lena Gajek (IIb), wyróżnienia: 

Julka Bińkowska (IId)  Wiktoria Łyszkowska (IIc), Zuzia 

Kurowska (IIa), Krzyś Zabłotni (IId). 
Dla klas III literacki „Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci"- 
I m: Basia Cywka (IIIc), Maja Durys (IIId), Hania 

Łyszczyńska (IIId); II m: Anastazja Kraska (IIId), Zosia 

Mielczarek (IIId), Ania Romanowicz (IIIa); III m: Natalia 

Nowak (IIIb), Weronika Przygodzka (IIId), Ewelina 

Wymysłowska (IIIc). 
● 24, 28 i 30 listopada odbyły się Wojewódzkie Konkursy 

Przedmiotowe z języka angielskiego, języka polskiego 

i matematyki. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: 

Mateusz Kobalczyk z VIb (matematyka) i Mateusz Kalwiński 

z VIa (j. polski). 

● 29 listopada przeprowadzono  etap konkursu przedmiotowo-

językowego „English is my passport” w SP189. Naszą szkołę 

reprezentowały: Weronika Koziróg i Klaudia Toszek z klasy 

VIa. 

● 30 listopada  odbył się szkolny konkurs recytatorski dla klas 

IV-VI „Książka słowem malowana" w ramach projektu 

„Przyjemności daje wiele, książka moim przyjacielem". 

Wyniki: I miejsce - Marta Twardowska VIc, II miejsce - Jakub 

Sękowski IVb, Krystian Stróżczyk IVa, Damian Gajek IVa, 

III miejsce - Julia Jarmołowska i Maja Jakóbczyk z VIa. 

● 2 grudnia przeprowadzono szkolne eliminacje do konkursu 

j. angielskiego – SKILFULER. W klasach szóstych: I -

 Klaudia Toszek VIa, II - Joanna Pałasz VIa, III -  Aleksandra 

Zeler VIa; w klasach piątych: I – Laura Kosińska i Joanna 

Kmiecik Va, II – Mateusz Szrajber Vb, III – Kacper Kowalski 

Va; w klasach czwartych: I – Ola Kulesza IVb, II – Daria 

Spiczak IVa, III – Damian Kowalski IVa. 

● 8 grudnia uczniowie klas czwartych 

wzięli udział w kolejnym turnieju 

piłki ręcznej klas IV w Łodzi. 

Gratulujemy dwóch zwycięstw.   

● 9 grudnia w międzyszkolnym 

konkursie zorganizowanym w SP 30 pt: „Matematyka 

z energią” naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Janczarek 

i Marta Twardowska z klasy VIc. 

Komunikaty: 
● Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy  
● Ferie świąteczne od 22 XII do 1 I 
● Dyżury na świetlicy (bez obiadu) w dniach:  

22.12- 30.12 (z wyjątkiem dni świątecznych) 
 od 7.00 do 17.00 

● Zebrania z rodzicami – 11 stycznia  


