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Biuletyn Informacyjny dla Rodziców NUMER 6 (86)  (I – II 2017) 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!  

Mamy nadzieję, że okres grypy i przeziębień za nami. Zachęcamy do spacerów i aktywnego 
spędzania wolnego czasu z dziećmi podczas weekendów.

Z życia szkoły: 

 

● 12 stycznia, przed feriami zimowymi, wszystkie klasy 

IV – VI miały okazję zaprezentować scenki 

o bezpieczeństwie na 

drodze i podczas zabaw 

zimowych. Pomysłowość 

i inwencja dzieci była 

ogromna. Pojawiły się 

ciekawe stylizacje i rekwizyty. Wszyscy 

z zainteresowaniem oglądali występy kolejnych klas. 

Spotkaniu na sali gimnastycznej towarzyszyła 

wystawa plakatów na temat bezpieczeństwa. 

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 

w I semestrze otrzymali pamiątkowe dyplomy 

i gratulacje od Pani Dyrektor. 

●31 stycznia odbyły się kolejne warsztaty z edukacji 
globalnej dla najmłodszych - tym razem o Boliwii. 

●Na początku lutego w klasach trzecich Miejski 
Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej przeprowadził 
warsztaty: „Promocja zdrowego stylu życia". 

●3 i 6 lutego uczniowie klas: IIa, IIb, IVa, IVb oraz 
przedstawiciele klas starszych (V-VI) odwiedzili Zakon 

Bonifratrów 
w ramach realizacji 
zadań projektu 

Erasmus+ 
„Kreujemy 

zdrowszą Europę”.  
Uczniowie podczas 

spotkań poznali pracę apteki ziołoleczniczej, cykl 
mieszania ziół i przygotowania ich dla chorych. Mogli 
również skosztować naparu z lipy, melisy czy mięty. 
Poznali też historię Zakonu Bonifratrów, który 
w Polsce jest od czasów króla Zygmunta III Wazy, 
a w Łodzi od pocz. XX wieku. 

●8 lutego klasa IIc przygotowała apel dla klas I-III 
„Zabawy zimowe 

bezpieczne 
i zdrowe". Dzieci 

przedstawiły 
piękne piosenki 
i wiersze na temat 

bezpieczeństwa 
i zabaw zimowych. Podsumowano liczne konkursy. 

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Wszystkie 
przestrogi i zalecenia jeszcze długo przydadzą się 
podczas tegorocznej zimy, która nie szczędzi śniegu 
i mrozu. 

●9 lutego odbyły się warsztaty z pedagogiem w klasie 
Ia – „Branie - dawanie - kradzież" i w klasie IIa 
(również w lutym)- „Bohaterska wyobraźnia”. 

●13 i 14 lutego w klasach młodszych zorganizowano 
spotkanie z przedstawicielami 
Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków, spotkanie z Szopem-
Praczem. Dzieci obejrzały 
ciekawy film i wzięły udział 
w quizie. 

●13 lutego w kolejnych  warsztatach pt: „Mój ideał"  
przeprowadzonych  przez pedagoga uczestniczyły 
klasy: Vb i VIb, a 14 lutego – VIc i Va. 

●14 lutego w ramach Walentynek została 
zorganizowana Poczta Walentynkowa. Ciekawą 
wystawę kartek walentynkowych po angielsku można 
oglądać na II piętrze przed pracownią j. angielskiego. 

●Uczniowie wszystkich klas przygotowali kartki 
walentynkowe dla chorej dziewczynki Wiktorii 
Kępińskiej w ramach akcji samorządu szkolnego 
„Marzycielska Poczta”. 

●15 lutego w klasie Va przeprowadzono warsztaty 
profilaktyczne o agresji  zorganizowane przez 
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 6. 

●17 lutego cała społeczność szkolna mogła obejrzeć 
happening z okazji  
Światowego Dnia Kota 

przygotowany przez kl. 
II b. 

●21 lutego uczniowie klasy IIb wzięli udział 
w warsztatach z pedagogiem „Jak sobie radzić 
z negatywnymi emocjami”. 

 

● 22 lutego na 
wspaniałych balach 
karnawałowych bawiły się 
klasy: I- III i IV- VI. Ciekawe 
efekty sceniczne (bańki 



mydlane, balony, dym) oraz 
pełne ekspresji konkursy 
prowadzone przez animatora 
bardzo się wszystkim 

podobały. 
●28 lutego koło Caritas uroczyście żegnało karnawał 

na spotkaniu w Muzeum Miasta Łodzi. To już tradycja 
naszej szkoły. 

●28 lutego klasy piąte wzięły udział w warsztatach 
„Profilaktyka uzależnień” prowadzonych przez Miejski 
Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej. 

● 1 marca podczas konsultacji można było 
przeprowadzić pomiar cukru, cholesterolu i  ciśnienia 
w ramach corocznych spotkań ze studentami 
i członkami IFMSA .  

●W szkolnym holu możemy oglądać wystawę 
projektów okładek do książek, które powstały 
w ramach realizowanego projektu czytelniczego. 

●W klasach młodszych realizowane są warsztaty 
pt.: „Niebieska planeta” oraz „Co w wodzie gra?” 
w ramach projektów ekologicznych realizowanych 
w naszej szkole. 

 

Lekcje w terenie: 

●13 stycznia uczniowie klas szóstych wzięli udział 
w lekcji pt.: „Dwa szkiełka” w Planetarium EC1.  

●3 lutego klasy: IIIa  i IIId  odwiedziły Planetarium  
i uczestniczyły w zajęciach pt.: „Gwiazdozbiory 
zimowego nieba". 

●Kolejne spotkania na kartę rowerową klas: Va i Vb 
w Miasteczku Ruchu Drogowego miało miejsce 24 i 25 
lutego. 

●27 lutego klasa Va wzięła udział w warsztatach 
„Zdrowe słodkie przekąski” w Centrum Kultury 
Młodych. 

●28 lutego klasa IIIc uczestniczyła w zajęciach „Dzieje 
książki” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. 
 

Z kulturą na ty: 

●6 lutego uczniowie klas: IVb i IVc, a 10 lutego klasy VIa 
wzięli udział w przedstawieniu - musicalu  
pt.: „Bogowie i herosi" w hali Expo. 

●9 lutego klasa Va odwiedziła Teatr Powszechny. 
Uczniowie obejrzeli spektakl pt.: „Niezwykły dom Pana 
A., czyli skradzione dźwięki”. 

●10 lutego przedstawienie „Doktor Dolittle i przyjaciele" 
oglądała w Domu Kultury klasa IIc. 

●17 lutego VIb wybrała się na spektakl „Szatan z siódmej 
klasy" do Teatru Powszechnego. 
 

Konkursy:  

●13 stycznia w etapie rejonowym konkursu języka 

angielskiego „Skilfuler” wzięli udział uczniowie: 
Klaudia Toszek, Joanna Pałasz i Aleksandra Zeler z VIa, 
Mateusz Szrajber z Vb, Laura Kosińska, Joanna Kmiecik 
i Kacper Kowalski z Va, Ola Kulesza z IVb oraz Daria 
Spiczak i Damian Kowalski z IVa. Do kolejnego etapu 
przechodzą: Daria Spiczak, Ola Kulesza i Joanna 
Kmiecik. Gratulujemy. 

●2 lutego w XV Konkursie Przyrodniczym  w  etapie 
dzielnicowym reprezentował naszą szkołę Mateusz 
Kobalczyk z VIb. 

●14 lutego odbył się etap szkolny Małej Olimpiady 
Języka Polskiego. Do etapu międzyszkolnego 
zakwalifikowały się: Agata Pruk, Julia Jarmołowska 
i Joanna Pałasz z VIa. 

● W lutym dziewczęta i chłopcy z klas szóstych 
uczestniczyli w Turnieju Piłki Ręcznej. 

●Rozegrano finał Szkolnego 
Turnieju w Tenisie 
Stołowym. Mistrzynią 
dziewcząt została Kasia 
Mrożkiewicz z VIb, 
II miejsce uzyskała Karolina 
Kozińska z VIb, a III miejsce 
Asia Śliwkowska z VIb. Mistrzem wśród chłopców 
został Michał Mitera z VIb, II miejsce Oskar Konciak 
z VIb, a III Kuba Kleszcz z IVc. Uroczyste rozdanie 
pucharów i medali w obecności prezesów UKS 109 
odbyło się 10 lutego na sali gimnastycznej. 

●24 lutego w  XIV Łódzkim Turnieju „Przygoda 
z przepisami ruchu drogowego” zorganizowanym przez 
SP 2 pod patronatem ŁCDNiKP, WORD i PZM III miejsce 
zajęli: Lena Gajek i Mateusz Zimnicki z kl. IIb. 

●Uczniowie klasy I wzięli udział w konkursie „Bezpieczny 
świat dziecka” zorganizowanym przez ŁCDNiKP 
w ramach projektu „Bezpieczny Pierwszak”. I miejsce 
zajął  Patryk Stawski, a wyróżnienia Maks Polański 
i Igor Sławski. 

●28 lutego w etapie dzielnicowym łódzkiego konkursu 
matematycznego „Z Pitagorasem na Ty” naszą szkołę 
reprezentował Mateusz Kalwiński z VIa. 
 
 
 
 

 

Komunikaty: 

● Rekolekcje wielkopostne: 6 i 7 marca 
● Dzień Otwarty Szkoły 109 - 8 marca od 17.00. 

Zapraszamy wszystkich przyszłych pierwszaków. 

● Następne konsultacje 5 kwietnia 2017r. 
● Nowa strona internetowa naszej szkoły już 

działa!!!  www.sp109.pl 

http://www.sp109.pl/

