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Drodzy Rodzice i Opiekunowie!  
Jesień to czas spacerów, ale też pierwszych jesiennych infekcji. Pamiętajmy o odpowiednim stroju do 

szkoły i właściwej diecie.

 

Z życia szkoły: 
 

 7 września uczniowie klas I-III wzięli udział w pokazie SCIENCE 

o eksperymentach naukowych.  

 15 września przedstawiciele Straży Miejskiej w Łodzi oraz kurator 

społeczny odwiedzili naszych pierwszoklasistów. Rozmawiano 
z dziećmi jak powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły.  

 18 września w ramach obchodów dni św. Stanisława Kostki – 

patrona dzieci i młodzieży odbyła się w łódzkiej katedrze 
uroczystość dla wiernych oraz 

uczniów łódzkich szkół.  Poczty 
sztandarowe oraz delegacje dzieci 
również z naszej szkoły 
uczestniczyły w uroczystości 
celebrowanej przez metropolitę 
łódzkiego arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego.  

 W poniedziałek 19 września gościliśmy w naszej szkole 

przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat. Dziękujemy za przybycie na 
„Spartakiadę Przedszkolaków” dzieciom wraz z wychowawcami 
z przedszkoli: 26, 66, 200 i 215. 

Z przyjemnością obserwowaliśmy 
zmagania maluchów w różnych 
konkurencjach sportowych: skakaniu 
na piłce, chodzeniu z ringo na 
głowie, skokach w workach. Każde 
z przedszkoli otrzymało dyplom oraz 
wiersz z okazji Święta Przedszkolaka. Dzieci dostały kolorowe 
zakładki i plany lekcji. Zapraszamy serdecznie od nowego roku 
szkolnego do pierwszych klas naszej szkoły. 

 21 września przeprowadzono próbną ewakuację. przeciwpożarową. 
Czas ewakuacji wyniósł tylko trzy minuty. 

 21 września w klasach młodszych przeprowadzono badanie wad 
postawy. Dla dzieci ze stwierdzonymi wadami prowadzone będą 
w naszej szkole zajęcia korekcyjne. 

 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. 
Tego dnia Rada Europy chce zachęcić 800 milionów mieszkańców 

z 47 krajów do nauki języków obcych 
niezależnie od wieku. W naszej 
szkole zorganizowano wystawę 
w holu szkoły z okazji Dnia Języków 
Obcych, a także każda z klas 

otrzymała prezentację na ten temat. 

 26 września uczniowie klas Va i VIc uczestniczyli w warsztatach 

profilaktycznych pt.: „To nie moje klimaty – nie chcę popaść 
w tarapaty”, a uczniowie klasy Ia w warsztatach pt.: 
„Najważniejsze niewidoczne dla oczu”. Zajęcia przeprowadziła 
fundacja „Słonie na balkonie”. 

 27 i 29 września 2016 roku gościliśmy w szkole Kino Sferyczne.  
Za pomocą systemu sferycznej projekcji w środku kopuły tworzy 

się niesamowity obraz. Uczniowie w zależności od poziomu klas 
mogli obejrzeć następujące filmy: 
„Powstanie Ziemi”, „Tajemnica nocy 
polarnej”,  „Astronauta”, „Przyjaciele – 
w organizmie człowieka”, „Narodziny 

Życia na Ziemi”, „Powrót na księżyc”, „Na skrzydłach marzeń, 
ZULA – patrole”. Uczniowie przekonali się jak wiele 
niesamowitych zjawisk można spotkać w przyrodzie i jak mało 
o nich wiemy. 

 29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania. W naszej szkole w różny sposób staraliśmy się 
uczestniczyć w tym święcie. Czytaliśmy fragmenty książek 
wskazane przez dzieci, nauczyciele czytali fragmenty lektur 
szkolnych, czytaliśmy ulubione książki z dzieciństwa 
wychowawców. W klasie VIb, VIc i IVb uczniowie poznali jaki 

jest wpływ głośnego czytania na nasz organizm w myśl zasady: 
„Kto czyta, żyje podwójnie”. 

 VI światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodziliśmy w tym roku 

30 września. To dzień symboliczny. Ma zachęcić wszystkich do 
powtórzenia czy przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. 
Pomysłodawcą święta jest rachmistrz 
Andrzej Grabowski twórca wielu gier 
matematycznych. W naszej szkole 
przeprowadziliśmy we wszystkich 
klasach III – VI konkurs na znajomość 
tabliczki mnożenia. Wybrano Mistrzów 

Tabliczki Mnożenia. Uroczyste 
wręczenie certyfikatów potwierdzających wspaniałą wiedzę miało 
miejsce podczas apelu 30.09. Wśród klas IV–VI najlepszymi 
z najlepszych zostali: Mateusz Kobalczyk z VIb, Robert Senator 

z VIb, Marta Twardowska z VIc, Weronika Wojciechowska z VIc , 

Kacper Kowalski z Va, Aleksandra Kulesza z IVb oraz Rafał 
Senator z IVc.  Wyróżniono 63 uczniów. W klasach trzecich 
poziom był tak wyrównany, że mimo dogrywki wyłoniono 24 

zwycięzców: z III a: Julek Porczyk, Kordian Alfaro Alvarado, 
Emilka Pietrasiak, Kacper Szymczak, Mateusz Rudnik, Kuba Zeler, 
Igor Krajewski. Z klasy IIIb: Natalia Nowak, Karina Bartczak, 
Artur Bednarczyk, Julia Dąbrowska, Oskar Pawełkowicz, Bartosz 
Stasiak.  Z klasy III c: Szymon Winklewski. Z klasy IIId:  
Anastazja Kraska, Jakub Moszczyński, Oliwia Białas, Zosia 
Mielczarek, Oliwier Senger, Igor Matelski, Jacek Tomczak, Nikola 
Gajda, Adrian Białas i Mateusz Redak .Gratulujemy. 

 W dniach 8-12 października: Agata Pruk, Wiktoria Harbicka 
i Daria Kałużna wraz 
z nauczycielami wyjechały 

w ramach projektu Erasmus 
plus na Węgry. Poznały 
dzieci ze szkoły 
w Szeghalom. Zwiedziły 
zamek, parlament, brały 

udział w warsztatach lepienia z gliny i tworzeniu biżuterii. 

 W niedzielę 9 października z okazji Dnia Papieskiego, 

wolontariuszki  ze Szkolnego Koła Caritas: Joanna Pałasz, Agata 
Pabich, Oliwia Kałużna, Oliwia Brzezińska z klasy VIa 
rozprowadzały papieskie kremówki w ramach Akcji „Kremówka 

papieska" przed kościołem NMP Matki Odkupiciela po mszach św. 
Dziewczętom pomagali rodzice. 

 W dniach 10-14 października z okazji Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji uczniowie klas starszych czytali książki 
swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas I-III. W bibliotece 
zaprezentowano wystawę poświęconą sławnym dyslektykom, 



a w holu szkoły – tablicę informującą o problemie dysleksji 
i przebiegu Tygodnia Świadomości Dysleksji w naszej szkole. 
Również uczniowie podczas lekcji wychowawczych obejrzeli 
prezentację komputerową na ten temat. Otrzymaliśmy kolejny 
bardzo ważny Certyfikat: „Szkoła  Przyjazna Uczniom 
z Dysleksją”. 

 12 października apel dla klas I–III pt: „Bezpieczna droga do 
szkoły” przygotowała klasa IIId. Wiersze, piosenki w obrazowy 
i ciekawy sposób przybliżyły zasady bezpieczeństwa. 

 12 października odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego 
w naszej szkole. Po zaciętej kampanii przedstawiamy skład 

samorządu. Przewodnicząca: Weronika Kozińska z VIb, 

przewodniczący: Jan Stabryła z IVb, wiceprzewodniczące: 

Amelia Grudziak z Vb i Daria Spiczak z IVa. 

 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

Uczniowie klasy IVa i Vb przygotowali apel poświęcony patronce 
szkoły Ludwice Wawrzyńskiej i Henrykowi Sienkiewiczowi 
w kontekście Roku Sienkiewiczowskiego. Wręczono nagrody 
uczniom uczestniczącym w konkursach o Henryku Sienkiewiczu. 
Uhonorowano też nagrodami Dyrektora szkoły  wyróżniających się 
nauczycieli. Pani Beata Zduńczyk dzień wcześniej otrzymała 

(podczas specjalnej uroczystości) nagrodę prezydenta Łodzi, 

a panie: Agnieszka Mielczarek i Elżbieta Milska „Medal 

Komisji Edukacji Narodowej”. 

  14 października swoje święto miały nasze pierwszaki. Zgodnie 

z tradycją tego dnia w naszej szkole jest „Ślubowanie klas 
pierwszych”. Galowe stroje, 
poważne miny i wzruszeni rodzice 
i dziadkowie towarzyszyły 
dzieciom. Program artystyczny 
przygotowali uczniowie klasy IVa 
oraz pierwszaki. Dzieci dostały 

pamiątkowe prezenty 
i legitymacje szkolne.  

 17 października Straż 

Miejska przeprowadziła 
warsztaty: dla klas drugich 
  „Bezpiecznie w domu i na 
ulicy”, dla klas piątych – „Bezpieczeństwo w sieci” i dla klas 

szóstych – „Odpowiedzialność karna nieletnich”. 

 

 
 

Lekcje w terenie: 
 

 12 września klasy piąte uczestniczyły w pierwszych z cyklu zajęciach 
na kartę rowerową.  

 23 września klasa IIIc wybrała się do łódzkiego Ogrodu 
Botanicznego na wystawę „Grzyby znane i mniej znane”. Dzieci 
obejrzały eksponaty prawdziwych grzybów. Poznały gatunki: 
jadalne, niejadalne i trujące.  

 W dniach 23 i 29 września oraz 7 i 12 października uczniowie z klas 
IV-VI wzięli udział w lekcji przyrody: „Co żyje w stawie?” 
w Łagiewnikach w ramach projektu „Woda źródłem życia 

i zdrowia”. 

 27 września uczniowie klasy Va uczestniczyli w lekcji muzealnej 
„Pałace łódzkich fabrykantów” w Muzeum Miasta Łodzi. 

 27 września klasy IIa i IIb i 29 września klasy IIIa i IIIc odwiedziły 
Miejską Bibliotekę Publiczną i wzięły udział w zajęciach 

„Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Arteterapia „Poznajemy 
Łódź”. Pani odgrywająca rolę Anny Scheibler opowiadała o historii 
Łodzi, a następnie wyznaczała dzieciom zadania, które pomogły im 
bliżej poznać swoje miasto. 

 29 września klasy: IIa i IIb wyjechały na wycieczkę autokarową do 

Torunia. Dzieci zwiedziły Planetarium, Stare Miasto i „Krzywą 
Wieżę”, z którą związana jest ciekawa legenda dotycząca nazwy 
miasta. Dzieci wspaniale czuły się również w Muzeum Piernika.  

 5 października klasa IIc odwiedziła Muzeum MPK. Poznała też 

zasady „Kulturalnego pasażera”. 

 10 października klasy IIIb i IIId uczestniczyły w warsztatach  

w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim.  
 

Z kulturą na ty: 
 27 września klasy IVa i Vb obejrzały w Łódzkim Domu Kultury 
przedstawienie pt.: „W krainie mitów”. 

 6 października klasa IId w kinie Silver Screen obejrzała film pt.: 
„Sekretne życie zwierząt domowych". 

 15 października Zespół „Metrum 109” (wraz z pensjonariuszami 
Domu Opieki Społecznej z ul. Paradnej) uczestniczył w XI 
przeglądzie Domów Opieki Społecznej i Domów Dziennego pobytu 
w Teatrze Nowym. W pokazie reprezentowali naszą szkołę wybrani 
uczniowie z klas: IIIa – Amelka Łazińska, Emilka Pietrusiak, IIId – 
Zosia Mielczarek, IVa – Daria Spiczak, Martynka Toboła, Kinga 
Matusiak, Wiktoria Sobczak, IVc – Nikola Karbowiak i VIc – Kuba 

Kozubski. 

Zdobyliśmy 
zaszczytne 
I miejsce 
i Nagrodę 

Prezydenta Miasta Łodzi. 

 18 października uczniowie klas I-III obejrzeli Teatr Profilaktyczny 
„Czy dobre uczynki chowamy do skrzynki?", a uczniowie klas IV-V 
przedstawienie pt.: „Cień”. 
 
 

Konkursy: 
 

 30 września w Atlas Arenie odbyło 

się wręczenie nagród 27 

Międzynarodowego Festiwalu 

Komiksu i Gier w Łodzi – „Mój 

lokalny superbohater”. Uczennica 

naszej szkoły Marta Twardowska z VIc zdobyła w tym konkursie 

I miejsce. Gratulujemy! 

 4 i 6 października w eliminacjach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w mini piłkę ręczną chłopców naszą szkołę reprezentowali: Mateusz 

Kobalczyk, Oskar Konciak, Jakub Mitera, Michał Mitera i Piotr 

Peżan z VIb oraz Jakub Kozubski i Bartosz Osóbka z VIc.  

 6 października w ramach projektu czytelniczego - "Przyjemności daje 

wiele. Książka moim przyjacielem." odbył się szkolny konkurs klas 

szóstych „Co wiem o Henryku Sienkiewiczu”. I miejsce zdobyła 

Agata Pruk z VIa, II miejsce Marta Twardowska z VIc, III miejsce 

Julia Jarmołowska z VIa. 

 Również 6 października w ramach tego samego projektu odbył się 

szkolny konkurs klas IV-VI „Pięknie czytam utwory 

H. Sienkiewicza.” W klasach czwartych zwyciężyła Oliwia Sajak 

z IVa, a wyróżnienia zdobyły: Daria Spiczak i Martyna Toboła z IVa. 

Wśród klas piątych najlepszy był Dawid Kwiatkowski z Vb, 

a wyróżnienie otrzymała Julia Krajewska z Va. Najlepszą w klasach 

szóstych okazała się Julia Jarmołowska z VIa, a wyróżniono Karolinę 

Kozińską z VIb i Martę Twardowską z VIc. 

 10 października w eliminacjach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini 

piłkę ręczną dziewcząt  naszą szkołę reprezentowały i przeszły do 

kolejnej fazy rozgrywek: Julita Balcer, Weronika Bukowska, Ania 

Janasik  z VIa oraz Basia Kobalczyk , Kasia 

Mrożkiewicz, Joasia Śliwkowska, Natalia 

Tylak z VIb, a także Magda Michalska, Natalia 

Niewiadomska, Natalia Pirek, Wiktoria 

Słowińska z VIc.  

 

Komunikaty: 
 Następne konsultacje –16 listopada 

Nasz adres strony internetowej: 

www.sp109.pl 

http://www.sp109.pl/

