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Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Wkrótce ferie! Zadbajmy o bezpieczeństwo podczas 
zimowych zabaw.  
 

 

Z życia szkoły: 
 

● 10 i 17 grudnia zorganizowano warsztaty dla 
klasy  Ib i IIIa pt.: „Ozdoby choinkowe 

z nieużytków" w ramach projektu z WFOŚ i GW. 
Następnie ubrano nimi jedną z choinek przed 

szkołą. 
● 18 grudnia klasa Id wzięła udział w warsztatach  

„Zabawy podwórkowe i nie tylko - czyli jak się 

nie nudzić” w ramach projektu „Żyj aktywnie 
w czystym środowisku".  

● 19 grudnia w klasie Vd , 20 grudnia w klasach: 
IVc, Va, Vc, VIIIa, a  21 grudnia w pozostałych  

klasach odbyły się Wigilie.  Dziękujemy  
rodzicom za pomoc i przygotowanie wspaniałych 
wiktuałów. Wyjątkowy Mikołaj zawitał na 

spotkanie choinkowe do klasy IVa. Jeden 
z rodziców przebrał się w prawdziwy strój 

aktorski, wypożyczony z Teatru Wielkiego 

w Łodzi. Mikołaj rozdał prezenty, a uczniowie 
w podziękowaniu zaśpiewali wiele kolęd. 
W spotkaniu pełnym tradycyjnych akcentów 

wigilijnych wzięło udział wielu rodziców. 
Wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie 

życzenia. 
● Przed Wigilią do naszej szkoły przybyli seniorzy 

wraz z wnukami, aby wziąć udział w warsztatach 

plastycznych. Uczestnicy otrzymali różne 
materiały: bombki, lampki choinkowe, materiały 

dekoracyjne, filc i drewnianą podstawę. Na tej 
bazie tworzyli stroiki – lampy świąteczne. 
W spotkaniu wzięła także udział p. Liliana 

Tylman, członek Rady Osiedla. To ostatnie 
warsztaty w ramach projektu „Integracja 

z seniorami Chojny-Józefów” z budżetu 
obywatelskiego na 2018 rok. 

● 21 grudnia Święta Bożego Narodzenia 

uczciliśmy corocznymi jasełkami. Tym razem 

podczas uroczystego apelu do żłóbka przybywały 
kolędy, śpiewane kolejno przez wszystkie klasy. 
W ten sposób na scenie znaleźli się wszyscy 

uczniowie naszej Szkoły. Na zakończenie 
kolędowania wszystkich czekała niespodzianka. 

Nauczyciele wraz z Panią Dyrektor odśpiewali 
pastorałkę Ireny Jarockiej „Samotnie kolędować 
źle”. W programie jasełek znalazły się także 

występy solowe oraz grupowe uczniów 
z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. 

Całość wieńczyło odczytanie Słowa Bożego 
i refleksja księdza prałata Władysława Łojana.  

● Od 8 stycznia „grała” WOŚP 

i czerwone serca pojawiły się 
w naszej szkole.  

● 13 stycznia chętni uczniowie 
pokazali Jasełka w kościele 

parafialnym.   
● 15 stycznia  odbyły się warsztaty  statystyczne 

dla pierwszaków. Dzieci w ciekawy sposób 

poznały swoje miasto od strony liczb.  
● 15 stycznia w ciekawej pogadance  z Policją na 

temat „Odpowiedzialności prawnej" uczestniczyły 
klasy ósme. 

●  21 stycznia na Dzień Babci i Dziadka zaprosiły 
wnuczki i wnukowie z  klas: Ia, Ib, IIIa. Dzieci 
przedstawiły program artystyczny, obdarowały 

laurkami i przygotowały mały poczęstunek. Nie 
zabrakło wspólnego kolędowania.  



● 23 stycznia  pogadanka z Policją pt.: 
„Odpowiedzialność prawna" została 

przeprowadzona dla klas: IVc, IVd i VIIb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

Z kulturą na ty: 
 

●14 stycznia klasa VIIIa obejrzała w Teatrze Małym 
w Manufakturze spektakl „Pan Tadeusz". 

●23 stycznia gościliśmy w naszej szkole Teatr Kra-
Art. K lasy pierwsze obejrzały przedstawienie 

profilaktyczne promujące zdrowe odżywianie  pt. : 
„Łakocie dla Jasia i Małgosi”.  
 

Konkursy: 
 

● 4 stycznia odbył się etap rejonowy  
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z matematyki, a 18 stycznia taki sam konkurs 
z języka polskiego. Gratulujemy Mateuszowi  

Kalwińskiemu z klasy VIIIa, który dostał się do 

finału w obydwu konkursach. 
● W styczniu rozstrzygnięto I etap szkolnego 

konkursu biologiczno-anglistycznego dla  klas 
piątych „Drzewa liściaste i iglaste”. Do drugiego 
etapu, który odbędzie się w maju, zakwalifikowało 

się 25 uczniów. 
● Rozstrzygnięcie konkursu „Na skrzydłach anioła”: 

Laureatami  zostali: W kategorii klas IV – V: 
I miejsce - Ewelina Wymysłowska kl. Vc, 

II miejsce - Daniel Krysiak kl. IVc oraz Kajetan 
Karaś kl. IVc; Wyróżnienia otrzymują: Natalia 
Nowak kl. Vb, Ivo Michalczyk kl. Va, Igor Góras 

kl. Va. W kategorii klas VI-
VIII: I miejsce - Mateusz 

Szrajber kl. VIIa, II miejsce - 
Nikodem Nieradka kl. VIc, 
III miejsce - Julia Piątkowska 

kl. VIIb; Wyróżnienia 
otrzymują: Kacper Kowalski 

kl. VIIa, Wiktoria 
Zacharewicz kl. VIIb. 

● Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Anioł XXI 

wieku". W konkursie międzyszkolnym wzięło 
udział sześć szkół. Nasze uczennice Zofia 

Zaborowska z klasy Ia oraz Julia Drozda z klasy IIc 
zajęły ex aequo trzecie miejsce. Gratulujemy! 

● Otrzymaliśmy wyniki konkursu matematycznego 

„Archimedes Plus” I mie jsce  z wyróżnieniem 

(100%) otrzymali: Lena Gajek IVb, Szymon 

Kobylański Va, Szymon Winklewski Vc, 
Aleksandra Okolewska Vd. 
I miejsce (96%): Artur Bednarczyk Vb, Karol 

Trzonek Vc, Anastazja Kraska Vd, Aleksandra 
Kulesza VIb, 

II mie jsce (92%): Patryk Stawicki IIIa, Izabela 
Włodarczyk IIIa, Anna Dziedziczak IVc, Igor 

Krajewski Va, Kacper Kobalczyk Vc, Krystian 
Stróżczyk VIa, Rafał Senator VIc,  

III mie jsce  (88%): Gabriel Fryt IIIa, Oskar 
Staniszewski IVc, Wiktoria Łyszkowska IVc, Nela 
Sałkowska IVd, Krzysztof Aleksiński IVd, Jakub 

Sękowski VIb. Serdecznie gratulujemy wspaniałych 
wyników. 

● W konkursie plastyczno - historycznym pt.: 
„Polska Niepodległa od 100 lat" organizowanym 
przez Radę Osiedla Chojny oraz ZSO Nr 5 przy ul. 

Królewskiej, uczennica naszej szkoły Aleksandra 

Okolewska kl. Vd została laureatką i zdobyła 

I miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa - plakat. 
Gratulujemy! 

● 15 stycznia przeprowadzono szkolny Konkurs 

recytatorski klas IV-VIII –„Z poezją w Nowy Rok". 
W kategorii klas IV-V laureatami zostali: Im - Zofia 

Mielczarek Vd,  II m - Krzysztof Zabłotni IVd, 
III m - Artur Bednarczyk Vd oraz Zofia Stolarska 
IVb. W kategorii klas VI-VIII laureatami zostali: 

I m – Jakub Sękowski VIb, II m- Nikola Karbowiak 
VIc, III m – Kornelia Zagajewska VIc. 

Gratulujemy! 
● 15 stycznia rozegrano finał mistrzostw szkoły 

w tenisie stołowym. Aktualnymi Mistrzami Szkoły 
zostali: w kategorii klas IV-VI dziewcząt – I m 
Zofia Mielczarek Vd, II m Amelia Szwarc IVd, 

III m Kinga Matusiak VIa; w kategorii klas VII-
VIII dziewcząt – I m Karolina Kozińska VIIIb, 
II m Katarzyna Mrożkiewicz VIIIb, III m Wiktoria 

Harbicka VIIIc; w kategorii klas IV-VI chłopców – 
I m Dariusz Bartkowski VIc, II m Damian Gajek 

VIa, III m Kacper Padoł Va; w kategorii klas VII-
VIII chłopców – I m Michał Mitera VIIIb, II m 
Mateusz Janczarek VIIIc, III m Oskar Konciak 

VIIIb. Mistrzom gratulujemy! 
● 21 stycznia uczniowie pisali etap szkolny 

łódzkiego konkursu „Kultury i ludy starożytne - 
kolebką zjednoczonej Europy". Do etapu łódzkiego 

pisemnego zakwalifikowali się: Iga Motow, 
Anastazja Kraska i Zofia Mielczarek z Vd oraz 
Szymon Kobylański i Norbert Jaskuła z Va.  

 

 

Komunikaty: 
 Ferie zimowe od 11 do 22 lutego 2019 r. 

 Rada Klasyfikacyjna 30 stycznia 

 Kolejne konsultacje 13 marca 2019 r. 

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