
      Info-Echo 109- tki  
 

Biuletyn Informacyjny dla Rodziców NUMER 4 (102)  (XI – XII 2018) 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Już, już Święta! Z tej okazji życzymy wszystkim 

radosnych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

 

Z życia szkoły: 
 

● 14 listopada w klasie Ic przeprowadzone zostały zajęcia pt. : 

„Zabawy podwórkowe i n ie tylko - czy li jak się n ie nudzić” 

w ramach projektu „Żyj aktywnie w czystym środowisku". 

● 16 i 17 listopada warsztaty psychoedukacyjne na temat 

„Tolerancji” przeprowadzono w klasach:  IVa, IVc i  IVd. 

● W dniach 19 – 22 listopada obchodziliś my Tydzień 

Świadomości Dysleksji. 

● 19 listopada w klasie Ia i 3 grudnia w klasie Ib  

przeprowadzone zostały przez WODN warsztaty „Jak 

rozmawiać trzeba z psem".  

● 20 listopada klasy: IIa, i IVd a 30 listopada klasy: Vb i Vc 

uczestniczyły w warsztatach  z ODE Źródła 

dofinansowanych  z  WFOŚiGW  pt.: „Pakuję ekologicznie 

nie tylko od święta – EkoTorby”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

● 22 listopada dla klas VIIb i VIIIb przeprowadzono  

warsztaty edukacji prawniczej.  

● 22 listopada przeprowadzono 

warsztaty połączone z zabawą pt.: 

„Nerwy w konserwy" dla klasy Id i dla 

zapisanych dzieci ze świet licy. 

● 23 listopada obchodziliś my w naszej szko le Dzień Jab łka.  

 
Tego dnia w wielu klasach zostały przyrządzone soki i inne 

potrawy z jabłek dostarczonych przez firmę „Grucha”, 

powstały również wspaniałe p race plastyczne z jab łkiem 

w ro li głównej. Zapach szarlotki unosił się w całej szkole.  

● 26 listopada odbyły się Obchody Światowego Dnia 

Pluszowego Misia. Dzieci poznały historię Pluszowego 

Misia i jego święta i nie zapomniały o przyniesieniu do 

szkoły swoich ukochanych misiów.  

● 26 listopada warsztaty dla  klas ósmych pt.: „Jesteś jak dom, 

sam decydujesz, kogo zapraszasz" - dotyczące aspektów 

uzależnień w szerokim spektrum - środki psychoaktywne, 

dopalacze itp. zorganizowała  - Fundacja „Słonie na 

balkonie". 

● 29 listopada Wieczór Andrzejkowy  z prawdziwymi 

wróżbami zorganizowały klasy: VIb, VIIIb, VIIIc, VIa, Va 

,Vc a 30 listopada Vd. 

● 30 listopada w klasie Ia i Ib odbyły się „Andrzejkowe 

Wróżby” w ramach przybliżan ia dzieciom polskich tradycji.  

● 30 listopada i 7 grudnia przeprowadzono zajęcia muzyczne 

w klasach Ia i Ib pt.:  „Aktywne słuchanie muzyki metodą 

Batii Straus” - rozwój zdolności poznawczych. 

●  30 listopada doskonale bawiono się podczas  podsumowania  

i zakończenia pro jektu „Edukacja międzypokoleniowa w 

przedszkolu i szkole - Folkowo, ludowo, czyli prestiżowo”. 

Klasa Vd wystąpiła we wspaniałych ludowych strojach. 

Przedstawienie mogliś my obejrzeć również 3 grudnia.  

● 5 grudnia klasa IIc pod hasłem „Czarodziejki i czarodzieje, 

czyli sposób na nudę"- zorganizowała spotkanie z rodzicami 

i dziećmi. Wspólne zabawy w ramach pro jektu „Żyj 

aktywnie w czystym środowisku”. 

● 5 grudnia uczniowie wzięli udział w apelu promującym 

projekt „Żyj aktywnie w czystym środowisku” 

przygotowanym przez uczniów klasy VIa.  

● 6 grudnia   uczn iowie klas: VIIb, VIa, VIb a 7 grudnia VIc 

i VIIa wzięli udział w warsztatach profilaktycznych 

„Dopalacze - fakty i mity” prowadzonych przez Fundację 

Nowe Horyzonty.  

● W warsztatach z ODE Źródła dofinansowanych  z 

WFOŚiGW pt.: „Elekt rogadżety i elektroodpady” wzięli 

udział uczn iowie z klas: VIIa (20 XI), VIc (30 XI), VIa 

i VIIb (7 XII). 

● 10 i 17 g rudnia przeprowadzono warsztaty dla klasy IIIa        

i Ib pt.: „Ozdoby choinkowe z nieużytków" w ramach 

projektu WFOŚiGW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

● 12 grudnia zorganizowano zajęcia prowadzone przez Policję 

pt.: „Odpowiedzialność prawna" , w których uczestniczy ły 

klasy IVc, IVd i VIIb. 

● 12 grudnia odwiedziły nas przedszkolaki z Przedszkola 

Miejskiego 66, a 13 grudnia z Przedszkola Miejskiego 26. 

Dziec i wzięły udział w zajęciach przeprowadzonych przez 

nauczycieli klas młodszych i wychowania fizycznego oraz 

wychowawców świetlicy. Dzieci wykonały wspaniałe 

ozdoby choinkowe, nauczyły się wspólnego tańca 

i obejrzały wspaniały pokaz baniek.  

Zapraszamy przedszkolaki do naszej szkoły od nowego roku  

szkolnego. 

● Od 13 grudnia w holu s zko ły odbywa się Kiermasz 

Bożonarodzen iowy. Można obejrzeć i zakupić  p race 

wykonane  przez dzieci. Zapraszamy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

● 17 grudnia warsztaty o dopalaczach zorganizowano dla klas 

siódmych. 

● 17 i 18 grudnia odbyły się warsztaty dla klas: IIa i  IIb oraz 

IVa i IVb przeprowadzone przez Akapit Press. 

Zorganizowano również kiermasz książek. 



Lekcje w terenie: 
 

●16 listopada w wycieczce  całodniowej do Warszawy 

uczestniczyły 

klasy Va, VIa 

i VIb. 

Uczn iowie 

odwiedzili: Stare Miasto, Grób Nieznanego Żołnierza, Stadion 

Narodowy, Centrum Nauki „Kopern ik". 

●16 listopada uczniowie klas: Vb, IVc (dziewczynki) 

uczestniczyli w spotkaniu z Andrzejem Żakiem, autorem 

książki pt.: „Kasztanka". Spotkanie zorganizowano w Hali 

EXPO w  ramach Salonu Ciekawej Książki. O niepodległości 

i patriotyzmie nie t rzeba mówić wielkimi słowami. Polską 

historię tworzyli też zwyczajni ludzie i ...ich ukochane 

zwierzęta. 

●27, 28, 29 listopada uczniowie klas piątych  uczestniczyli 

w kolejnych zajęciach na kartę rowerową w Motodromie p rzy 

ulicy Parkowej.  

●27 listopada Wojewódzka Bib lioteka Publiczna im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi pokazała swoje zb iory uczn iom 

klas: IVa i IVb. 

●11 grudnia odbyła się wycieczka całodniowa do Piotrkowa 

Trybunalskiego dla klasy Ia, Ib, IIIa. Uczn iowie 

zwiedzili Opactwo Cystersów, Zamek i Stare Miasto, wzięli 

udział w warsztatach plastycznych na  Zamku i wykonały 

własne bombki w Fabryce Bombek.   

●11 grudnia zorganizowano wyjście uczn iów: IIc i IVd na 

warsztaty czyteln icze prowadzone przez p rzedstawicieli 

wydawnictwa Ameet w Bibliotece Miejskiej.  

●12 grudnia ciekawą i oryginalną wycieczkę do Warszawy 

miały klasy ósme. 

Uczn iowie 

z zainteresowaniem 

zwiedzili: gmach Sejmu 

RP – przysłuchiwali się 

obradom,  siedzibę  

Telewizji Polskiej i 

Stadion Narodowy.  

 

●17 grudnia klasa VIIa (dwujęzyczna) uczestniczyła 

w ciekawych warsztatach czyteln iczych  prowadzonych 

w języku angielskim przez studentki ze Słowenii i Hiszpanii  

w Bibliotece Miejskiej.  

●17 grudnia klasa Vc wybrała się na wycieczkę do 

Eksperymentarium. 

 

 

Z kulturą na ty: 
 

●19 listopada VIIa wybrała się do teatru "Dom" i obejrzała 

przedstawienie lalkowo - aktorskie „Mały Książę". 

●20 listopada Id obejrzała w kin ie Helios film pt.: „Dziadek do 

orzechów- cztery królestwa”. 

●21 listopada uczniowie klasy VIIb zorganizowali wyjście do 

kina Helios na film „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 

Grindewalda". 

●27 i 28 listopada do Teatr Pinokio na spektakl „Kopciuszek" 

wybrały się  klasy: IVa, IVb, IVd oraz Vc. 

●30 listopada wyjście do kina zorganizowała klasa VIb. 

Obejrzano film „Dziadek do orzechów" w kinie Helios 

w Sukcesji, a klasy VIIIb i VIIIc film "Fantastyczne 

zwierzęta: Zbrodnie Grindewalda". 

●5 grudnia klasy IIc i VIc w kin ie  Helios obejrzały film „Dzika 

Afryka". 

●6 grudnia uczniowie klas Ia, Ib, IIIa wzięli udział w pro jekcji 

filmowej pt.: „Czarodziejka Lili ratuje Święta" w  kinie 

Helios. Dzieci otrzymały również słodkie upominki 

Mikołajkowe. 

●6 grudnia na wycieczkę  do kina Helios na projekcję filmu 

„Dziadek do orzechów" udały się klasy: Vb, Vd, Va, Vc, IVa 

i IVb. 

●11 grudnia klasy: IIa i IIb obejrzały w kin ie Helios film pt.: 

„Grinch”. 

●17 grudnia wycieczkę do Teatru Pinokio na spektakl „Chłopcy 

z Placu Broni" zorganizowali wychowawcy dla klas: VIa, VIb  

i Vd . 
 

Konkursy: 
 

● 14 listopada przeprowadzono Szkolny Konkurs ortograficzny 

dla klas czwartych. 

● 22 listopada Julia Piątkowska z klasy VIIb zdobyła II miejsce 

w ogólnołódzkim konkursie historycznym 

„Orlęta Lwowskie” o rganizowanym przez 

SP 7. Gratulujemy!  

● 23 listopada w Lidze Piłki Ręcznej 

dziewcząt uczestniczy ły przedstawicielki klas piątych 

i szóstych. 

● 27 listopada zorganizowano ogólnopolski turniej p iłki ręcznej 

dziewczynek klas III-IV. W turnieju brało udział 14 d rużyn. 

Dziewczynki zajęły 6 miejsce. Gratulu jemy! 

● 28 listopada zorganizowano ogólnopolski turnie j p iłki ręcznej 

chłopców klas III-IV. Udział wzięło 20 drużyn. Chłopcy zajęli 

8 miejsce. Gratulu jemy! 

● 28 listopada przeprowadzono szko lne eliminacje Konkursu 

Wojewódzkiego  z matematyki -  do rejonu zakwalifikował się  

Mateusz Kalwiński z  klasy VIIIa. Gratulu jemy! 

● 7 grudnia przeprowadzono Łódzki Konkurs Matematyczny 

klas szóstych „Z Pitagorasem na ty" - etap szkolny. 

W kolejnym etapie naszą szkołę będzie reprezentować 

Aleksandra Kulesza z klasy VIb. Gratulujemy! 

● 11 grudnia w eliminacjach ogólnołódzkich  I stopnia konkursu 

„Wędrówki z ortografią" naszą szkołę reprezentowały: Ola 

Kulesza z VIb i Kasia Mrożkiewicz z VIIIb. Na wyniki 

czekamy. 

● 12 grudnia odbył się Międ zyszkolny konkurs recytatorski 

„Twórcy czterech ku ltur dzieciom". Igor Góras z klasy Va 

zajął I miejsce. Gratulujemy!  

● 12 grudnia zorganizowano eliminacje Ogólnopolskiego 

Konkursu Alfik Humanistyczny.  

● 18 grudnia Damian Gajek z klasy VIa odebrał wyróżn ienie 

w Muzeum Niepodległości za „List do powstańca” (konkurs 

ogólnołódzki). Gratulujemy! 

 
Komunikaty: 

● Oceny wystawiamy do 21 stycznia 
● Rada Klasyfikacyjna 30 stycznia 

Nasz adres strony 

internetowej: 
www.sp109lodz.wikom.pl 

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

