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Biuletyn Informacyjny dla Rodziców NUMER 8 (97)  (IV – V 2018) 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!   

Już za miesiąc koniec roku szkolnego. To już ostatnie chwile na poprawę ocen i zachowania.  

 

 

Z życia szkoły: 

 

● 18 kwietnia zorganizowano w szkole warsztaty 
filmowe dla klasy 5a, 5b, 4a i 4d prowadzone przez 
Wytwórnię Filmów Oświatowych. Uczniowie tworzyli 
również krótką etiudę filmową. 

● 19 kwietnia mogliśmy obejrzeć interesujące 
przedstawienie ekologiczne z okazji Dnia Ziemi 
przygotowane przez klasę IIIb. 

● 20 kwietnia nasza szkoła była organizatorem 
Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego „Co wiecie 
o Ekoświecie". Oto wyniki: wygrała SP 110, II miejsce 
uzyskała SP 109, a trzecie SP 83. 

● W dniach  23-27 kwietnia obchodziliśmy VII Wiosenny 
Tydzień Promocji Zdrowia  pod hasłem „Żyj 
bezpiecznie". 

● 23 i 24 kwietnia w zajęciach praktycznych z „Pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej” 
uczestniczyły  
klasy: IIIb  i IIIa. 
Poprowadził je 

p. Jakubowski jeden z rodziców ucznia naszej szkoły.  
● 25 kwietnia społeczność szkolna 

mogła obejrzeć przedstawienie 
z okazji Dnia Książki w wykonaniu 
uczniów z klas: Va i VIb.  

● 25, 26 i 27 kwietnia 
przeprowadzono w klasach piątych zajęcia 
warsztatowe dotyczące bezpieczeństwa. 

● 26 kwietnia klasy młodsze uczestniczyły w spotkaniu 
z funkcjonariuszami Policji w ramach projektu „Żyj 
bezpiecznie”. 

● 27 kwietnia apel „Żyj bezpiecznie" przygotowała klasa  
IIIa. Szczególnie podobały się 
piosenki. Uczniowie mieli okazję 
poznać pracę psa, który poszukuje 
zaginionych w katastrofach ludzi 
i obejrzeć nagrodzoną w konkursie 

łódzkim prezentację o bezpieczeństwie. 
● 27 kwietnia zorganizowano spotkanie 

z przedstawicielem Fundacji 
„Niechciane-Zapomniane" dla 
uczniów klas I-III (uczniów 
uczęszczających na świetlicę). 
 

● Obchody 1, 2 i 3 Maja w tym roku były pod hasłem 
„Uczcijmy razem święta 
majowe, czy wiesz dlaczego są 
wyjątkowe?”. Wychowawcy klas 
I-IV przeprowadzili 
przygotowane lekcje wraz 

z materiałami i planszami. 
Prace można było oglądać 
w holu szkoły. Klasy V 
rozwiązywały zadania na 
lekcjach historii. Klasy VI  miały grę terenową na 
boisku podczas  lekcji wf. Klasy VII rozwiązywały quiz 
o historii hymnu .  

● 7 maja w naszej szkole odbyły się zajęcia gimnastyczno 
-taneczne, w których uczestniczyły 
uczennice wraz ze swoimi 
mamami. W ramach spotkania 
wspólnie ćwiczyły, nauczyły się 
prostego układu tanecznego, ale 
przede wszystkim spędziły razem czas. Towarzyszyło 
im mnóstwo uśmiechu i dobrej zabawy. 

● 9 maja pokazano przedstawienie oraz quiz o Ruchu 
Drogowym dla klas pierwszych. Organizatorami byli  
uczniowie z klasy 3b uczęszczający na  świetlicę. 

● 10 maja zorganizowano „Spotkanie z kotami”. 
Uczniowie świetlicy mogli brać udział w zajęciach 
terapeutycznych z hodowcą kotów i jego pupilami.  

● 10 maja nasza szkoła była gospodarzem III etapu 
 (finału) konkursu ogólnołódzkiego „Columbus" 
(historyczno - anglistycznego). Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom bardzo dobrego przygotowania. Oto 
laureaci pierwszych czterech miejsc: I - Jakub 
Laskowski SP 172, II - Aleksandra Kulesza SP 109 
i Oliwia Bakalarz SP 160, III - Grzegorz Krawczyk SP 44, 
IV - Jakub Sękowski SP 109. 

● 11 maja na sali gimnastycznej podsumowano 
trzyetapowy konkurs ogólnołódzki  z języka 
angielskiego – Skilfuler. Pierwsze miejsce w klasach 
czwartych zdobył Maciej Maruszewski SP 202, 
w klasach piątych – Tomasz Kropat SP 190, w klasach 
szóstych – Matylda Barańska szkoła ŁSO, a w klasach 
siódmych – Antoni Nicpoń SP 202. Uczennica naszej 
szkoły Barbara Cywka z IVc uplasowała się na 
czwartym miejscu. Oprócz rozdania nagród, goście 
mogli obejrzeć przedstawienie o Bazyliszku 
w wykonaniu uczniów z klasy IVd. 



● 15 maja przeprowadzono egzamin z języka angielskiego do 
klasy dwujęzycznej dla uczniów klas szóstych. 

● 16 maja w ramach spotkań filmowych – odbyło się wspólne 
oglądanie filmu przez uczniów klasy VIa.  

 

Lekcje w terenie: 

 

● 18 kwietnia klasa VIa uczestniczyła podczas  Festiwalu Nauki, 
Techniki i Sztuki w dwóch warsztatach. 1.Scottie Go-nauka 
programowania przez zabawę. Podstawy tworzenia 
algorytmów i wykorzystania ich w życiu codziennym oraz  
w grze planszowej w połączeniu z aplikacją mobilną. 2. Lasery 
skanery sygnały w logistyce. Celem zajęć było pokazanie 
pracy urządzeń laserowych w nadzorowaniu bezpieczeństwa 
oraz odczytywaniu zakodowanych informacji. 

● 18 kwietnia klasa IIa uczestniczyła w  zajęciach 
przygotowanych przez Bibliotekę Rejonową pt: „H.CH. 
Andersen i jego baśnie". 

● W dniach: 20, 27 kwietnia i 15 maja kolejne klasy: Va, VIa, 
IVb, IVc, Ic oraz IIId pojechały na wycieczkę do muzeum 
„Giganty mocy” w Bełchatowie. Zajęcia były w ramach 
projektu „Nie samym chlebem żyje człowiek, czyste 
powietrze to też zdrowie" dofinansowanego z WFOŚ i GW. 

● 24 kwietnia klasa IVa i 26 kwietnia klasa IVb uczestniczyły 
w zajęcia bibliotecznych „ Słowniki, encyklopedie jako źródło 
informacji”. 

● 25 kwietnia klasa IIa wybrała się na wycieczkę do Muzeum 
MPK na warsztaty edukacyjne w Akademii Kulturalnego 
Pasażera. 

● 27 kwietnia klasa Ic podziwiała kolory wiosny podczas 
wycieczki do Ogrodu Botanicznego. 

● 9 maja klasa Ic pojechała na wycieczkę całodniową do: 
Kłodawy, Łęczycy i Tumu. Uczniowie zwiedzili: kopalnię soli, 
zamek i kolegiatę w Tumie. 

 

Z kulturą na ty: 
 

● 7 maja klasy: Vc i VIb uczestniczyły w warsztatach teatralnych 
oraz obejrzały przedstawienie pt: „Opowieść Wigilijna”. 

● 8 maja klasy: IIa, IIIa, IIIb i IIIc  wybrały się do Teatru 
Współczesnego na przedstawienie: „Karolcia". 

 

Konkursy: 
 

● 18 kwietnia w Turnieju piłki ręcznej dziewcząt klas IV-V 
zorganizowanym przez CHKS uczestniczyły nasze 
reprezentantki. 

● 24 kwietnia przeprowadzono szkolny konkurs literacki dla 
klas IV-VII „Tworzyć każdy może...". Tytuły „Mistrza Pióra" 
otrzymali: Barbara Cywka IVc, Anastazja Kraska IVd, Zofia 
Mielczarek IVd, Iga Motow IVd, Aleksandra Okolewska IVd, 
Aleksandra Kulesza Vb, Joanna Kmiecik VIa, Karolina Kozińska 
VIIb. Wyróżniono prace  Martyny Dolaty Vb, Aleksandry Żak 
VIa, Małgorzaty Giszterowicz VIIb, Julii Jarmołowskiej VIIa 
i Mai Suwały VIIc. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy, a laureatom gratulujemy! 

● 27 kwietnia rozstrzygnięto konkurs literacki dla klas trzecich 
pt.: „Na ulicy”. I miejsce w kategorii opowiadanie z morałem 

zajął Mikołaj Dolata z IIIa, w kategorii rymowanka Lena Gajek 
z IIIb, a w kategorii zagadka Julia Kulig i Oskar Kulig z IIIa. 
Gratulujemy! 

● W dniach 25-27 kwietnia przeprowadzono I etap szkolnego 
konkursu „Najlepszy Rachmistrz", w którym wzięli udział 
wszyscy uczniowie z klas IV-VII. Uczniowie, którzy zdobyli 
minimum 50% punktów, przeszli do II etapu. Kolejny etap 
trwa. 

● 25 kwietnia odbył się międzyszkolny konkurs uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – „Recytujemy 
prozę Wł. Reymonta". Naszą szkołę reprezentowały: Julia 
Jarmołowska z VIIa, Karolina Kozińska z VIIb i Marta 
Twardowska z VIIc. II etap  to warsztaty teatralne 
prowadzone przez aktora Teatru Powszechnego p. Andrzeja 
Jakubasa. 7 maja w  III etapie - była  indywidualna recytacja 
fragmentu prozy Wł. Reymonta, a 10 maja odbyło się 
podsumowanie konkursu. 

● 9 maja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi była 
organizatorem konkursu fotograficznego „Do twarzy ci 
z Niepodległą". Naszą szkołę reprezentowały prace: 
Mateusza Szrajbera z VIb, Kewina Leszczyńskiego z VIb, Julii 
Piątkowskiej z VIb i Weroniki Koziróg z VIIa. Miło nam 
poinformować, że Mateusz Szrajber zdobył równorzędne 
I miejsce. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas 
„Nocy Muzeów" 18 maja. Gratulujemy! 

● 11 maja rozstrzygnięto konkurs na grafikę komputerową 
„Wiosenna historyjka zawarta w komiksie”. I m – 
Aleksandra Okolewska IVd, II m –Karolina Zalewska IVa, 
III m – Igor Krajewski IVa. 

● Otrzymaliśmy wyniki międzynarodowego konkursu „Kangur 
matematyczny”. Wyróżnienia w swoich kategoriach 
wiekowych otrzymali: Patryk Stawicki IIa, Iga Charasz IIId, 
Zuzanna Kurowska IIIa, Aleksandra Okolewska IVd, Karol 
Trzonek IVc, Jacek Tomczak IVd, Artur Bednarczyk IVb, 
Anastazja Kraska IVd, Aleksandra Kulesza Vb oraz Mateusz 
Kalwiński VIIa. Gratulujemy! 

● 14 maja przeprowadzono I Szkolny Konkurs z Języka 
Niemieckiego dla klas siódmych „Deutsch - mein neues 
Hobby". 

● 15 maja w SP 91 zorganizowano II część konkursu „Znani 
łodzianie" - etap ogólnołódzki. Nasza szkołę reprezentowało 
10 osób. Marta Twardowska z VIIc została laureatką III 
miejsca. Wyróżnienia zdobyły: Julia Krajewska, Joanna 
Kmiecik i Maja Ostulska z VIa. Gratulujemy! 

 
 

 

Komunikaty: 

 16 czerwca odbędzie się Piknik Rodzinny 

 Oceny końcowe wystawiane są do 4 

czerwca 

 Klasyfikacja roczna – 15 czerwca 

 Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca 
 


