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Biuletyn Informacyjny dla Rodziców NUMER 3 (92)  ( X-XI 2017) 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!  
Listopad to czas wielu ważnych świąt i rocznic, ale życie szkolne płynie dalej. 

Pamiętajmy o poprawie sprawdzianów, zajęciach wyrównawczych i pracach klasowych, 
których w listopadzie jest najwięcej.
 

Z życia szkoły: 
● Od 9 do 20 października nasza szkoła wzięła udział 

w „Europejskim Tygodniu  Kodowania” . Jest to spontaniczny 

ruch zapoczątkowany w 2013 r. przez młodych doradców ds. 

agendy cyfrowej ściśle współpracujących z Komisją Europejską 

i ma na celu pokazanie wszystkim zainteresowanym, że 

programowanie może być ciekawe i przydatne. 

● 13 października swoje pierwsze ślubowanie złożyli uczniowie 

klas pierwszych. Wspaniale odśpiewali zarówno hymn naszego 

kraju, jak i hymn 

szkoły. Wiele 

wzruszeń 

malowało się na 

twarzach 

naszych 

najmłodszych 

uczestników 

życia szkolnego. 

Podobały się też  

szkolne 

prezenty, 

w których kryły się pomoce do nauki matematyki i słodkie lizaki.  
● 13 października chłopcy, a 28 października dziewczęta z klasy 

VIIc wzięli udział w warsztatach psycho-edukacyjnych na temat  

relacji, przyjaźni i sposobów komunikacji. 

● 16 października w ramach Światowego Dnia Żywności  dzieci 

z klasy VIb wchodziły do sal lekcyjnych 

i informowały uczniów klas I-VII 

o skutkach marnowania żywności. 

Aktorzy przebrani byli za owoce, 

warzywa, soki, pieczywo, wędliny czyli 

te produkty, które są najczęściej przez 

ludzi wyrzucane.  Uczniowie z klas  I-

III otrzymali kolorowanki ze zdrową 

żywnością. Dzień wcześniej na tablicy 

SU oraz na ścianach I piętra pojawiły 

się plakaty wykonane przez uczniów 

naszej szkoły o szanowaniu żywności i jej marnotrawieniu. 

● 16 października  obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski 

związany 

z powołaniem 

Polaka Karola 

Wojtyły na 

stolicę Piotrową, 

czyli uczynienie 

go papieżem 

Janem Pawłem II. Nauki papieża oraz jego sylwetkę 

przypomnieli uczniowie klasy VIIc, którzy poprzez krótką 

piosenkę o papieżu oraz quiz przedstawili informacje o tym 

ważnym, szczególnie dla nas Polaków, człowieku.  

● Od 16 do 20 października nasza szkoła obchodziła Europejski 

Tydzień Świadomości Dysleksji. Uczniowie klas piątych czytali 

wiersze klasom pierwszym. Zorganizowano konkurs 

ortograficzny dla klas V-VII. W klasach IV czytano fragmenty 

lektur. Odbywały się tematyczne zajęcia ortograffiti i zajęcia 

z p. pedagog. Uczniowie klas starszych obejrzeli prezentację 

o dysleksji. 

● 25 października i 8 listopada w klasie Vb zorganizowano 

pierwsze dwa z ośmiu zaplanowanych spotkań w ramach 

projektu Erasmus plus Programme of the European Union 

SACHI 2 SHARING CHILDHOOD2 czyli uczenie 

wielopokoleniowe. Uczniowie rozmawiają na różne tematy 

i wspólnie dyskutują o rodzinie, przyjaźni, nauce. 

● 26 października  mogliśmy podziwiać wystawę pt:  „Dyniowy 

zawrót głowy”. Dzieci przygotowały 

różnego rodzaju ciasta i ciasteczka 

z dyni oraz zdradziły przepisy 

kulinarne. Degustacja potraw odbyła się 

podczas zajęć i wyjątkowo wszystkim 

się podobała. 

 

● 27 października  uczniowie klasy IIIc 

udali się do 

przedszkolaków 

z 66 Przedszkola 

Miejskiego 

w Łodzi. Maluchy 

obejrzały 

przedstawienie 

trzecioklasistów pt:  

„Wesoła jesień". To był ważny dzień dla wszystkich uczestników 

spotkania.  

● 28 października wzorem lat poprzednich, również i w tym roku 

nasi uczniowie towarzyszyli 

podopiecznym Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Paradnej 

w występie na corocznym festiwalu 

tych instytucji. W tym roku 

zaprezentowano dwie piosenki: 

„Notoryczna narzeczona" i „Mariola". 

Występ został przyjęty entuzjastycznie, a nasi uczniowie po raz 

kolejny wystąpili na deskach dużej sceny Teatru Nowego 

w Łodzi. Gratulujemy. 

● 2, 3, 7 i 8 listopada w klasach trzecich odbyły się zajęcia nt.: 

„Zdrowy styl życia”. Warsztaty prowadzone przez Miejski 

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej wpisują się do projektów 

zdrowego żywienia w naszej szkole. Uczniowie poznali nową 

Piramidę Zdrowego Żywienia i uczyli się jak komponować 

zdrowe posiłki. 

● 3, 7 i 8 listopada w klasach piątych przeprowadzono warsztaty na 

temat: „Profilaktyki uzależnień”. Zajęcia  przeprowadzili 

pracownicy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej. 



● 8 listopada uczniowie klas: Va i VIb zaprezentowali w klasach I-VII 

przedstawienie o zdrowych nawykach, które otwiera realizację 

projektu szkolnego „Wspaniałe zdrowie mamy, bo o dobre nawyki 

dbamy”. 

● 8 listopada w klasach: IIIa i IIIb zorganizowano spotkanie 

z policjantami na temat „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". 

Dzieci przypomniały sobie zasady ruchu drogowego, przećwiczyły, 

jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i co zrobić, aby być 

widocznym na drodze. 

●  Od 7 listopada w holu szkoły można oglądać wystawę prac uczniów 

klas IV-VII związaną ze Świętem  Niepodległości. 

● 10 listopada uczniowie klas: Vb i VIIb przygotowali apel na Święto 

Niepodległości pt: „Kocham cię Polsko”. 

Uczniowie wszystkich klas ubrani 

często w biało-czerwone stroje włączyli 

się do wspólnego śpiewania podczas 

uroczystości. To już 99 rocznica 

odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Apel był jednocześnie 

symbolicznym otwarciem nowo 

wyremontowanej sali gimnastycznej. Rozdano również certyfikaty 

najlepszym mistrzom w tabliczce mnożenia.  

● Akcja zbierania pieniędzy w dniach 8-10 listopada przez uczniów 

klasy IVc wraz z Radą Rodziców zakończyła się pełnym sukcesem. 

Dzieci zbierały na sprzęt i leki dla swojej ciężko chorej koleżanki 

Marty. Dziękujemy wszystkim za odruch serca i wsparcie. 

 

Lekcje w terenie: 
●  11 października członkowie koła historycznego i przyrodniczego 

wzięli udział w  wycieczce regionalnej po naszym osiedlu. Odwiedzili 

m.in. kościół św. Wojciecha oraz miejsce po 

dawnej „Kolumnie Mulinowicza”. Poznali 

historię Jana Mulinowicza i jego zasługi dla 

Chojen. Odwiedzili cmentarz przy  

ul. Rzgowskiej z mogiłą powstańca 

styczniowego oraz Pomnik Powstańca. Mieli 

okazję spotkać swoich kolegów z okolicznych szkół, którzy razem 

z nimi poznawali często nieznane tajemnice naszego miasta. 
● 11 października  klasa Vb wybrała się na wycieczkę autokarową 

w okolice Tomaszowa Mazowieckiego. Dzieciaki zachwyciły się 

„Niebieskimi 

źródłami”. Sporo 

czasu zajęło 

zwiedzanie wystawy  

bunkrów z II wojny 

światowej 

w miejscowości Konewka. Wdrapali się również na wieżę zamkową 

w Inowłodzu i cmentarz z kościołem romańskim. Na zakończenie 

klasa Vb odwiedziła Spałę.  
● 19 października klasa  IIIb wybrała się do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej na zajęcia czytelnicze pt. „Zwierzęta w literaturze 

dziecięcej". 
● 20 października klasy: Ia i Ib zorganizowały  wycieczkę do  Parku 

Poniatowskiego „W poszukiwaniu jesieni". Przyroda ich nie zawiodła: 

kolorowe liście, kasztany i wesołe wiewiórki bardzo się wszystkim 

podobały. 
● 24 października odbyły się warsztaty czytelniczo - plastyczne dla klasy 

IIIa w  Miejskiej Bibliotece Publicznej przy  ul. Paderewskiego 

pt.: „Jesienne inspiracje”. Dzieci wykonały wspaniałe, bardzo 

pomysłowe prace.  
● 24, 26 i 30 października klasy piąte wzięły udział w kolejnych 

zajęciach na kartę rowerową w  Motodromie przy ul. Parkowej. 
● 26 października klasa IIIc uczestniczyła w zajęciach  czytelniczych 

w Miejskiej  Bibliotece Publicznej przy  ul. Paderewskiego na temat: 

„Jesień w literaturze i sztuce”. 

Z kulturą na ty: 

● 19 października klasa IVc i 23 października klasa IIId poszły  do kina 

Helios  na film pt.”Emotki". 
● 30 października klasy: IVb i Va zorganizowały  wyjście do kina Helios 

na film „Tarapaty”. Historia niezwykłej przyjaźni chłopca 

i dziewczynki bardzo się podobała, dzieci przekonały się, że warto 

pokonać nieufność i odważyć się na przyjaźń. 

● 2 listopada uczniowie klasy VIb obejrzeli spektakl w teatrze Pinokio 

pt: „Karolina”. 
 

Konkursy: 
● 19 października 7 uczniów z klas: IVc i IVd wzięło udział  w konkursie 

matematycznym  „Multitest”. Wyniki w grudniu. 

● 19 października przeprowadzono konkurs „Chwyć byka za rogi, czyli 

potyczki ortograficzne" z okazji Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji. Uczestniczyło w nim 18 uczniów z klas V-

VII.  Najlepszymi okazały się: I miejsce Daria Spiczak klasa Va, 

II miejsce Joanna Kmiecik klasa VIa, III miejsce Katarzyna 

Mrożkiewicz klasa VIIb i Julia Jarmołowska klasa VIIa. Gratulujemy. 

● 23 października  nasi uczniowie z klas VI-VII wzięli udział 

w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym. Wyniki w grudniu. 

● 24 października nasi uczniowie  przystąpili do pisania etapu szkolnego 

konkursu „Wędrówki z ortografią". Do etapu ogólnołódzkiego 

zakwalifikowali się: Mateusz Kalwiński z VIIa, Joanna Kmiecik i Julia 

Krajewska z VIa . Gratulujemy. 

●  Cały październik nasi uczniowie klas czwartych inspirowali się 

jesiennym 

krajobrazem, by 

stworzyć wiersze 

o jesieni. Okazało 

się, że wśród 

naszych uczniów 

jest bardzo wielu 

poetów i poetek, którzy zaprezentowali swój kunszt poetycki. Jesień 

w wierszach została przedstawiona w bardzo wielu odsłonach 

3 października.  
● 6 listopada aż 92 uczniów naszej szkoły z klas III-VII wzięło udział 

w konkursie  matematycznym „Archimedes Plus” (dawna nazwa 

Oxford). Wyniki poznamy przed 5 stycznia. 

● 8 listopada przeprowadzono etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowy z j.angielskiego. 

● 10 listopada Wiktoria Łyszkowska i Oskar Staniszewski z klasy IIIc 

wzięli udział w IV Festiwalu Patriotycznym „Z wierszem i piosenką 

przez Polskę” w Przedszkolu Miejskim nr 66. 

● Na przełomie października i listopada uczniowie klas IV-VII  

wykonywali prace w ramach konkursu łódzkiego organizowanego 

przez SP nr 7 pt: „Pamięci Orląt Lwowskich”. Dzieci wykonywały 

pracę plastyczną lub prezentację. Do etapu łódzkiego zakwalifikowano 

12 z 18 prac. 

● 16, 18 i 20 października oraz 14 listopada odbywały się w naszej szkole 

eliminacje Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców. 

W eliminacjach uczestniczyły reprezentacje 

szkół: SP109, SP 79, SP 122, SP 34, SP 11, 

SP 182, SP 23, Gim 31, Gim 39, Gim ZNP 

oraz ABiS-u. 

                             

 Komunikaty: 

●Oceny na I semestr wystawiamy do 15 grudnia 
●Następne konsultacje – 13 grudnia 

●13 grudnia będą skrócone lekcje 

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

http://www.sp109lodz.wikom.pl/

