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Biuletyn Informacyjny dla Rodziców  
                                                  NUMER 4 (93)  (XI-XII 2017) 
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 z wszystkimi 

pracownikami.

 
Z życia szkoły: 

● W dniach 13-17 listopada w naszej s zko le obchodziliś my: 

Tydzień Tolerancji: Poniedziałek - umieszczen ie plakatów 

o tolerancji i hejtowaniu, aforyzmów 

i drzewka tolerancji oraz  wizyta 

Pani To lerancji w klasach I- VII, 

czytanie bajki  „ Kłapouszek” przez 

uczniów klasy VIb uczniom klas I -

III; Wtorek - dzień biały - Dzień 

Szacunku i Czystości. Pani 

Tolerancja wyjaśniła, czym jest 

hejtowanie. W klasach I- III czytana 

była bajka „O małym motylku”;   

Środa - dzień niebieski - Dzień Ciszy. Uczn iowie przynosili 

swoje ulubione książki i podczas przerw je czytali. Pani 

Tolerancja opowiedziała o zgubnych  skutkach hałasu. 

W klasach I- III czytano bajkę „O małym Misiu.”; Czwartek 

- dzień różnorodności - Dzień Tolerancji. Pani To lerancja 

przypominała, że inny nie znaczy gorszy. W klasach I-III 

czytana była bajka  „Różowy miś”; Piątek - dzień czerwony 

- Dzień Serdeczności. Odczytano  apel o tolerancji w języku 

polskim, angielskim i niemieckim i rozwieszony został 

łańcuch tolerancji wykonany przez uczn iów 

z poszczególnych klas.  W klasach I-III czytano  bajkę 

„O zarozumiałym skowronku”. Działała również 

Tolerancyjna Poczta. Uczn iowie mogli przekazywać na 

starannie przygotowanych przez siebie kartkach przeprosiny 

dla osób, którym wyrządziły krzywdę słowną bądź fizyczną.  

● 17 listopada  klasa IIIb pokazała przedstawienie dla kl. I-V 

promujące zachowania prozdrowotne i wprowadzające 

w realizację 

projektu „Chcesz 

być zdrowy jak 

ryba - jedz owoce 

i warzywa!". 

Dzieci zachwyciły 

kolorowymi, pomysłowymi strojami warzyw i owoców oraz 

odśpiewaniem hymnu „Świeżaków”. 

● 17 listopada w klasie IIa, 22 listopada w klasach: IIIc, IIId 

oraz 28 listopada w klasach: Ia, Ib, Ic odbyły się  spotkania 

z Policją na temat „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". 

● 17 listopada przeprowadzono przez przedstawicieli fundacji 

Kamień Milowy zajęcia wars ztatowe w ramach profilaktyki 

zdrowia „Zapobieganie chorobom układu krążenia” dla klas 

VI i VII. 

● 17 listopada w ramach spotkań „Wieczorne Filmowanie 

w Szkole” wieczór filmowy zorganizowano dla klas IVa 

i IVd,  podczas którego obejrzano „Akademię Pana Kleksa" . 

●  Od 20 listopada nasza szkoła  bierze udział w akcji UNICEF 

„Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”. 

● 21 listopada  w ramach obchodów Światowego Dnia 

Życzliwości i Pozdrowień (WORLD HELLO DAY), 

wszyscy uczniowie naszej szko ły na zajęciach języka 

angielskiego przygotowali  plakietki przedstawiające 

uśmiechnięte słoneczko z napisami w języku angielskim. 

Napisy  wyrażały wzajemny szacunek i życzliwość oraz 

podkreślały, że dzieci rozumieją konieczność pokojowego 

rozwiązywania konfliktów.  

● Dzień Pluszowego Misia obchodziliśmy 27 listopada. 

Odbyła się 

Misiowa 

Olimpiada dla 

klas młodszych. 

Większość 

uczniów przyniosła tego dnia do szkoły swoje ukochane 

pluszaki. Nawet najstarsi z dumą przedstawiali swoje 

ukochane maskotki.  

● 28 listopada zorganizowano zajęcia warsztatowe d la klas: II-

IV pt: „Napoje zdrowie Twoje" .Uczniowie wyciskali soki 

z owoców 

przywiezionych 

przez organizatora 

oraz wzięli  udział 

w krótkiej 

pogadance nt. wyższości soków nad napojami słodzonymi. 

Były też zagadki i drobne upominki. 

● W  listopadzie zabawy andrzejk owe z wróżbami 

i Andrzejkowe Czary Mary  zorganizowano: 24 XI 

w klasach: Va, VIa, VIIa , 28 XI w klasie IVc, 29 XI w klasie  

IIIa, 30 XI w klasach: IVa, IVd , Vb, VIIb, VIIc.  

● 6 grudnia w wielu klasach świętowano Mikołajki, 

a w klasie IVb  - Dzień Anioła. 

● 6 grudnia w klasach: Ia, Ib, Ic zorganizowano „Barbórkę”. 

Dzieci miały spotkanie z prawdziwym górnikiem.  

● 6 grudnia w klasie Vb odbyło się czwarte spotkanie 

wielopokoleniowe 

w ramach projektu 

Erasmus plus 

„Uczymy się przez całe 

życie”. Tym razem 

uczniowie dyskutowali o szko le dawniej i dziś.  

● Do 8 grudnia trwała akcja „Marzycielska Poczta” – tym 

razem dzieci z naszej szkoły wspierały 6-letniego Pawełka. 

● 11 grudnia warsztaty profilaktyczne prowadzone przez 

Poradnię PP nr 6 na temat „Profilaktyka uzależnień” 

zorganizowano w klasach szóstych .  

● 12 grudnia w naszej s zko le odbyły się warsztaty tworzenia 

stroików dla babć i dziadków zorganizowanych 



we współpracy z Radą Osied la Chojny. Efekty prac możemy 

zobaczyć m. in. na szkolnym kiermaszu. 

● W grudniu klasa VIb była uczestnikiem ogólnopolskiego 

programu „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat 

wartości”. 

● W pracowniach: 210, 107 i 204 zainstalowano nowe tablice 

interaktywne. 

● Zakupiono krzes ła do pracowni historycznej i na świetlicę 

szkolną oraz kolorowe siedziska d la dzieci w holach szkoły.  

 

Lekcje w terenie: 
●15 listopada klasa  IIIc  uczestniczyła w warsztatach 

majsterkowania w Castoramie. 
●28 listopada klasy Ib, Ic były  na wars ztatach czytelniczych 

w Miejskiej Bib liotece Publicznej na Paderewskiego  

prowadzonych przez przedstawiciela wydawnictwa Ameet. 
●8 grudnia w klasie Ic zorganizowano wycieczkę 

do wydawnictwa Akapit Press. Dzieci poznały jak wygląda: 

pracownia pisarzy, praca redaktora, korektora, ilustratora, 

edytora tekstu. 
●8 grudnia klasa Vb po jechała do Sieradza na turniej Unihokeja  

w ramach mistrzostw Polski. Uczniowie 

rozegrali trzy mecze i zakończyli 

zmagania. Wyjazd, stroje i sprzęt dzieci 

otrzymały w ramach  współpracy 

z UKS 109.  

 

Z kulturą na ty: 

●23 listopada  w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy 

ul. Sopockiej  pokazano przedstawienie profilaktyczne  

pt.: „W sieci”  dla klas V, VI i VII. 
●28 listopada kl. IIId  była w Teatrze Pinokio na spektaklu 

pt.: „Ronja córka zbójnika"  i uczestniczy ła w warsztatach 

teatralnych. 
●1 grudnia klasy: IIa, IIIa, IIIb i IIIc odwiedziły Teatr Arlekin 

i obejrzały przedstawienie pt.: „Krawiec Pan Niteczka". 

Dzieci dowiedziały się jak ważne  jest realizowanie  własnych 

marzeń i pozostawanie sobą. 
●4 grudnia klasa Ic w Teatrze Pinokio zobaczyła 

przedstawienie pt.: „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. 

●4 grudnia klasy: VIb i Vc uczestniczyły w warsztatach 

teatralnych w ŁDK oraz oglądały przedstawienie wystawione 

przez Teatr Wrocławski na motywach powieści Marka Twaina 

„Książę i żebrak". 

●6 grudnia klasy: IIa i IIIc wzięły  udział w przedstawieniu 

profilaktycznym pt.: „Przygody zazdrosnego Liliputka" 

w Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy u l. Sopockiej. 

●7 grudnia klasa IIId w kinie Helios w Sukcesji obejrzała film 

pt.: „Coco”, promujący wartości rodzinne. 

 

Konkursy:  
● 22 listopada przeprowadzono konkurs ogólnopolski „Alfik 

Matematyczny”. Wzięło w nim udział 12 osób z klas 

czwartych. Na wyniki czekamy. 

● 24 listopada  pięcioro uczniów z klas siódmych przystąpiło do 

pisania etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Polskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się dwoje: 

Mateusz Ka lwiński z klasy VIIa i Katarzyna Mrożkiewicz 

z klasy VIIb. Gratulujemy. 

● 24 listopada w Szkole Podstawowej nr 7 podczas święta 

szkoły nagrodzono laureatów 

ogólnołódzkiego konkursu historycznego 

„Orlęta Lwowskie". Nasi uczn iowie 

zdobyli w kategorii pracy historycznej: I miejsce - Kuba 

Sękowski z klasy Vb, III miejsce - Igor Góras z klasy IVa. 

Natomiast  Julia Piątkowska z 

klasy VIb zdobyła II miejsce w 

kategorii prezentacji 

historycznych. Gratulujemy. 

 

● W listopadzie ogłoszony został konkurs szkolny dla klas IV-

VII „Wiersze o leśnych zwierzętach”. I miejsce zdobył  

Mateusz Dyba z IVc, II miejsce - Iga Motow z IVd, III miejsce 

- Jakub Zeler z IVa, Aleksandra Okolewska z IVd i Krystian 

Stróżczyk z Va. Gratulu jemy. 

● W grudniu rozgrywki w dwa ognie us portowione 

zorganizowano dla czwartoklasistów. 4 XII  dla klas IVb i IVd, 

5 XII - IVa, IVc. Szóstego grudnia rozegrano mecz finałowy 

pomiędzy uczn iami klas: IVc i IVd, a 7 grudnia mecz 

o 3 miejsce pomiędzy IVa i IVb. Ostatecznie I miejsce 

zdobyła klasa IVc, II miejsce – klasa IVd, III miejsce – klasa 

IVa.  

● 5 grudnia odbyły się eliminacje ogólnołódzkie I stopnia  

konkursu „Wędrówki z ortografią”. Naszą szkołę 

reprezentowali: Mateusz Kalwiński z VIIa, Joanna Kmiecik 

i Ju lia Krajewska z VIa. 

● 7 grudnia odbył się etap szko lny XV Łódzkiego Konkursu 

Matematycznego klas szóstych „Z Pitagorasem na ty". Do 

konkursu przystąpiło 10 uczniów.  

● 8 grudnia do etapu szkolnego konkursu języka angielskiego 

„Skilfuler” przystąpili uczn iowie klas: IV-VII. 

● 11 grudnia przeprowadzono eliminacje szkolne XVI 

Konkursu Przyrodniczego d la klas V-VI. Do etapu 

dzielnicowego przeszli: Piotr Nagalewski z VIa, Daria Spiczak 

i Martyna Toboła z Va oraz Ola Kulesza i Łukasz Kmin z Vb . 

● Otrzymaliś my wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka 

Polskiego „OLIMPUS": Dawid Kwiatkowski VIb – II wynik, 

Piotr Nagalewski VIa- III wynik, Amelia Grudziak VIb – IV 

wynik, Piotr Pasiński VIb – V wynik w kraju. 

●  W grudniu trwa konkurs  pt.: „Świąteczny czar"  na ozdobę 

Bożonarodzen iową.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Komunikaty: 
● Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy w 

dniach 12-21 grudnia w holu szkoły 

● Ferie świąteczne od 23 XII do 1 I 
● Dyżury na świetlicy (bez obiadu)  

    w dniach: 27, 28, 29 grudnia  od 7.00 do 17.00  

● Zebrania z rodzicami – 10 stycznia  

 


