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Drodzy Rodzice i Opiekunowie!  
Pierwszy miesiąc szkoły już za nami. Warto zapisać dziecko na koło zainteresowań lub zajęcia 
wyrównawcze.

 

Z życia szkoły: 
 

●Trwa nadal termomodernizacja szkoły. Za wszystkie 
niedogodności i trudności przepraszamy. 
 

●14 września przeprowadzono pogadanki 
o bezpieczeństwie w klasach pierwszych prowadzone 
przez Straż Miejską. 

 
●Nasza szkoła od roku współpracuje z DPS przy ul. 

Paradnej. Już od kilku miesięcy odbywają się próby na 
najbliższy 
Festiwal DPS 
i DDP. 
15 września 
uczniowie 

wybrani do występu, ćwiczyli zarówno układy 
taneczne, jak i śpiewali piosenki pod czujnym okiem 
wszystkich trenerów. 

 

●15 września w klasach I-III w naszej szkole 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. 

Dzieci obejrzały 
film 
o dziewczynce, 
która nie 
wierzyła 

w siebie i pewnego dnia nauczycielka pokazała jej, 
że ma talent jak każdy z nas. Wykonały również 
„kropkowe" prace, by sprawdzić, jak z prostej kropki 
można stworzyć dzieło. Najciekawsze 
i najoryginalniejsze prace będą nagrodzone 
i wyeksponowane w holu szkoły. 

 

●26 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 

Języków Obcych, który 
zainaugurowała 

wystawa 
w holu szkoły. Dla klas I-III 
uczniowie klasy VIa przygotowali krótką prezentację 
o zaletach uczenia się języków obcych oraz „słodkie 
słówka” czyli drobne upominki, zawierające cukierka 
i słówko z obrazkiem po angielsku. Chętni uczniowie 
z klas starszych przygotowali nagranie nt. swojego 
ulubionego języka i w ten sposób włączyli się w bicie 
rekordu Guinessa w mówieniu o językach.  

 

●29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania. Czytali nauczyciele i czytały 
dzieci. Sprawdzamy stopniowo umiejętność szybkiego 
czytania.  

 

●VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
obchodziliśmy w tym roku 29 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–VII konkurs na znajomość tabliczki 
mnożenia. 54 uczniów klas IV-VII zostało Ekspertami 
Tabliczki Mnożenia. Wybrano również Mistrzów 

Tabliczki Mnożenia. Są to: Aleksandra Kulesza 

z Vb, Rafał Senator z Vc, Oskar Pawełkowicz 

z IVb, Artur Bednarczyk z IVb, Aleksandra Skonka 

z IVc, Szymon Winklewski z IVc, Aleksandra 
Okolewska z IVd i Filip Gładzik z IVd. W klasach 
trzecich wyłoniono aż 15 Mistrzów. 

 

●W dniach 28 i 29 września w klasach: IVa, IVc i IVd 
świętowano Dzień Chłopaka. Na lekcjach 
wychowawczych w tych klasach dziewczynki wspólnie 
z rodzicami przygotowały prezenty oraz słodki 
poczęstunek. 

 
●3 października w ramach projektu UMŁ przy 

współpracy z Wydziałem 
Edukacji 

w naszej szkole zorganizowano 
przegląd stomatologiczny dla uczniów pt: „Dziel się 

uśmiechem". Uczestnicy otrzymali upominki m.in. 
szczoteczki do zębów.  

          

●Zakończyła się kampania wyborcza do Samorządu 
Szkolnego. 9 października uczniowie oddali swoje 
głosy na kandydatów. Głosowało 239 uczniów z klas 
IV-VII. Samorząd Szkolny SP 109 to: Karolina 

Kozińska VIIb - przewodnicząca, Barbara Cywka 

IVc i Jan Stabryła Vb – zastępcy. 
 
●W holu szkoły prezentowana jest wystawa drzewek 

genealogicznych uczniów klas czwartych. Gratulujemy 
ciekawych pomysłów i pięknych prac. 



●Zakończono akcję zbierania pieniędzy na „pomoc dla 
Gucia"- maluszka z rdzeniowym zanikiem mięśni. 
Zebrano 760 złotych, które zostały przesłane na konto 
chłopczyka do Fundacji „Dzięki Tobie".  

 

●Wysłano 92 kartki oraz drobne prezenty na szóste 
urodziny dla Lenki cierpiącej na guza mózgu w ramach 
akcji Samorządu Szkolnego „Marzycielska Poczta”. 

 
●W związku z realizowaną II edycją projektu 

czytelniczego „Przyjemności daje wiele. Książka 
moim przyjacielem” w październiku ukazał się 
pierwszy numer gazetki dla rodziców „Po pierwsze 
książka… Po pierwsze czytanie…” 

 
 

 

Lekcje w terenie: 
 

●15 września odbył się na terenie Atlas Areny Festiwal 
Komiksu Historycznego. Dzięki 

współpracy z ŁCDNiKP 
klasy: Vb i Vc wzięły udział 

w specjalnie dla nich 
przygotowanych 
warsztatach i spotkaniach z autorami komiksów. Każdy 
z uczestników otrzymał komiks i ciekawą grę 
planszową.  
 

●18 września klasa IIa odwiedziła Miasteczko Ruchu 
Drogowego w ramach innowacji „Z Panem Stopkiem 
wędrujemy, przepisy ruchu drogowego poznajemy”. 
Znajomość przepisów ruchu drogowego to główny temat 
zajęć. 
 

●19 września klasa Ia uczestniczyła w zajęciach 
warsztatowych z wydawnictwem „Ameet” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej.  
 

●27 września klasa Ic wybrała się do Parku im. St. A. 

Poniatowskiego. Celem zajęć było poznawanie przyrody 
ożywionej i nieożywionej oraz parku jako miejsca 
odpoczynku i zabaw. 
  

●3 października klasy: IIa, IIIa, IIIb wybrały się na 
wycieczkę autokarową do Warszawy. Zwiedziły 
Centrum Nauki „Kopernik”, Stadion Narodowy, 
Starówkę. Dzieci wzięły również udział w ciekawych 
warsztatach w NBP nt. historii pieniądza.  

 
 

 
 
  

●4 października klasy: Vc i VIb zorganizowały wyjście na 
warsztaty filmowe i projekcję filmu „Walerian i miasto 
tysiąca planet” do kina Helios w Sukcesji. 
 

●5 października kl. IIIb, a 10 października kl. IIa wzięły 
udział w zajęciach czytelniczych „Jesienne inspiracje” 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy 
Paderewskiego. 
 
 

Z kulturą na ty: 
 

●22 września zorganizowano wyjście do Teatru 
Wielkiego na balet „Lamaila". 31 osób z klas: VIIc, 
VIIb, VIIa i IVd uczestniczyło w tym niecodziennym 
wydarzeniu artystycznym. Przepiękne stroje, scenografia 

oraz układy taneczne zachwyciły wszystkich widzów.  
 

●9 października klasa IIId udała się do teatru Pinokio na 
przedstawienie pt.: „Pędrek Wyrzutek". Uczniowie 
wzięli również udział w zajęciach warsztatowych. 
 
 

Konkursy: 
 

●Trwają zapisy do udziału w konkursach kuratoryjnych 

z: j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. 

 

●5 października dziewczęta z klas siódmych i szóstych 

wzięły udział w turnieju piłki ręcznej dziewcząt na 

ChKS-ie. 

 
 

Komunikaty: 
● Następne konsultacje –15 listopada 

Nasz adres strony internetowej: 
www.sp109lodz.wikom.pl 
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