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Biuletyn Informacyjny dla Rodziców NUMER 6 (95)  (I – III 2018) 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!   

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo 

zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu.

Z życia szkoły: 

 

●  24 stycznia po raz kolejny klasa Vb gościła panie emerytki 
w ramach projektu Erasmus Plus 
SACHI 2. Tym razem 
podsumowano osiem wspólnych 
spotkań.  

● 24 stycznia klasy: IIIa, IIIb, IIIc 
zorganizowały Dzień Babci i Dziadka. 
Piękne wiersze i piosenki oraz drobne 
upominki sprawiły zaproszonym 
gościom dużo radości.  

● 25 stycznia klasa IIIa i IIIb odwiedziły 
seniorów w do Domu Dziennego Pobytu „Wigor” z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. 
Przygotowały dla nich program 
artystyczny a seniorzy 
odwdzięczyli się swoim występem 
i poczęstunkiem.  

● 25 stycznia klasy Ia i Ib zorganizowały apel „Bezpieczne ferie"  
dla klas 1-3. Przypomniały dzieciom zasady bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego. 

● 25 stycznia dzieci uczęszczające na 
świetlicę zaprosiły swoich dziadków 
na  Dzień Babci i Dziadka.  

● 26 stycznia  cała społeczność szkolna 
bawiła się na Balu Karnawałowym. 

Uczniowie mieli 
wspaniałe 
pomysły na 
stroje 
karnawałowe. 
Animatorzy 

potrafili zachęcić do wspólnej zabawy wszystkich niezależnie 
od wieku.  

● W czasie ferii zostały pomalowane przez rodziców klasy: 204, 
110 i 21, a do pracowni 110 i 21 zostały zakupione nowe 
meble. Do sali 203 z inicjatywy rodziców zakupiono nowe 
rolety. Zakończono również remont małej sali a w salach: 
203, 212, 111 i 104 powieszono tablice interaktywne. 
Dziękujemy rodzicom za wsparcie. 

 
 

● 14 lutego Samorząd Szkolny zorganizował Pocztę 
Walentynkową. Każdy uczeń i pracownik szkoły otrzymał 
serduszko, które było symbolem życzliwości i sympatii.   

● 16 lutego  w klasie VIb zorganizowano zajęcia 
o przeciwdziałaniu agresji. Zajęcia profilaktyczne 
przeprowadzili pracownicy Poradni  Psychologiczno - 
Pedagogicznej nr 6. 

● W lutym i na początku marca p. pedagog przeprowadziła 
w klasach IV-VII warsztaty  dotyczące metod i technik uczenia 
pt: „Jak się uczyć”. 

● 23 lutego warsztaty na temat „Rozwiązywanie konfliktów” 
przeprowadzono w klasie  IVb. 

● 6 marca odbyły się warsztaty dla klas piątych prowadzone 
przez przedstawicieli MPO – „Selektywna zbiórka odpadów”. 
Uczniowie w interesującej formie dowiedzieli się dlaczego 
warto segregować śmieci i co z nich powstaje. 

● W dniach 7-9 marca uczniowie klas: VIIc i IVb przygotowali 
ciekawa etiudę teatralną pt.: „Bądź silny mądrością, tylko 
słabi gracze biorą dopalacze". 

● 7 marca gościliśmy przyszłych pierwszoklasistów podczas 
Drzwi Otwartych. W holu szkoły powitała wszystkich 
wiosenna wystawa z Panią Wiosną. Rodzice i dzieci obejrzeli 
prezentację i występ artystyczny na sali gimnastycznej. 
Następnie udali 
się do różnych 
stref 
przygotowanych 

przez uczniów 
i nauczycieli. Nie 
zabrakło 
ciekawych zabaw, 
zagadek, 
poszukiwania skarbów, krainy ogrodów, baniek mydlanych 
czy atelier fotograficznego. Dużą atrakcją były piankowe 

specjały „Master Szefa” 
i barwne przedstawienie 
o „Bazyliszku” 
w wykonaniu klasy IVd. 

● 8 i 9 marca klasa IVd pokazała  jeszcze raz piękne 
przedstawienie tym razem dla uczniów klas młodszych pt.:  
„Bazyliszek”.  

● 8 i 9 marca w wielu klasach obchodziliśmy Dzień Kobiet 
i Mężczyzn. Nie zabrakło w tym dniu kwiatów i drobnych 
upominków.  



● 9 marca próbny egzamin z matematyki pisali uczniowie klas 
siódmych. 

● 12 i 13 marca zorganizowano w klasach: IIa, IIId, IVd i Vc 
warsztaty czytelnicze z wydawnictwem Akapit Press. 
Również w tych dniach odbył się kiermasz książek. 

 

Lekcje w terenie: 

● 24 stycznia - Vb, 20 lutego - Va, 22 lutego - Vc uczestniczyły 
w kolejnych zajęciach na  kartę rowerową. 

● 13 lutego klasy VIIa, VIIb rozpoczęły cykl wycieczek do muzeum 
„Giganty mocy” w Bełchatowie w ramach projektu „Nie 
samym chlebem żyje człowiek, czyste powietrze to też 
zdrowie" dofinansowanego z WFOŚiGW. Kolejne klasy 
uczestniczyły w tej samej wycieczce: 14 lutego VIIc, Vb, 
21 lutego IIIa, IIIb.  

● 12 i 13 marca klasy: IVa, IVb, IVc, Va i Vc wzięły udział 
w warsztatach pt.: „Instrumenty dęte” w Filharmonii Łódzkiej. 
 

Z kulturą na ty: 
● 25 stycznia klasa IIId wybrała się do kina Helios na film pt.: 

„Cudowny chłopiec",26 stycznia ten wzruszający film obejrzały  
klasy siódme, 21 lutego klasy: Vc i VIb, 23 lutego IVc, a 9 marca 
IVa, IVb i IVd. 

● 13 lutego w Teatrze Arlekin spektakl „Złodziej Czasu” obejrzały 
klasy: Va i VIa. 

● 1 marca klasa IIId a 12 marca klasa VIb zorganizowały wyjście 
do teatru „Pinokio" na spektakl pt: „Pinokio" oraz warsztaty 
o roli kostiumu w teatrze w ramach projektu „Bliżej teatru". 
 

Konkursy: 
 25 stycznia przeprowadzono konkurs kolęd „Śpiewające 
Anioły" dla klas I-III. Zwycięzcy w kategorii indywidualnej: 
I miejsce Oriana Lemańczyk Ib, II miejsce Krzysztof Zabłotni IIId, 
III miejsce Hubert Wagner Ib; 
w kategorii duet: I miejsce Amelia Jaworska i Amelia Stępień Ia, 
II miejsce Aleksandra Czarnecka i Lena Jarczyńska Ib, III miejsce 
Iwetta Gralicka i Natalia Drzewiecka Ib; wyróżnienie: Wiktoria 
Stachurska i Nina Święcicka Ib. 

● 15 lutego odbyły się szkolne eliminacje ogólnopolskiego 
konkursu „Żołnierze wyklęci". Do etapu regionalnego 

(z województw: 
łódzkiego, 
kujawsko 
pomorskiego, 
wielkopolskiego, 

dolnośląskiego) zakwalifikowano 15 prac z naszej szkoły. Lista 
uczniów wyróżnionych na etapie szkolnym: I miejsce - 
Anastazja Kraska IVd, Joanna Śliwkowska VIIb; II miejsce - 
Weronika Koziróg VIIa; III miejsce - Daria Spiczak Va i Mateusz 
Kobalczyk VIIb. Wyróżnienia: Patryk Gruszczyński VIIa, Oskar 
Końciak VIIb, Nikola Tylak VIIa, Maja Ostulska VIa, Kacper 
Kobalczyk IVc, Dawid Kwiatkowski VIb, Mateusz Szrajber VIb, 
Oliwier Sławski VIb, Ewelina Wymysłowska IVc . Gratulujemy 
uczniom wykonania wspaniałych prac. 

● 16 lutego odbył się Finał Turnieju Tenisa Stołowego w naszej 
szkole. Nie zawiedli faworyci: w kategorii dziewcząt klas IV-VII: 
I miejsce Wiktoria Harbicka VIIc, II miejsce Karolina Kozińska 

VIIb; w kategorii chłopców klas IV-V: I miejsce Krystian Birek Va, 
II miejsce Karol Trzonek IVc, 
III miejsce Darek Bartkowski Vc; 
w kategorii chłopców klas VI-VII: 
I miejsce Michał Mitera VIIb, 

II miejsce Igor Kleszcz VIIc, III miejsce Jakub Kot VIIa. 
● 21 lutego  rozegrano Zawody piłki ręcznej OSPR chłopców. 
● 21 lutego przeprowadzono II etap Małej Olimpiady Języka 

Polskiego (w SP 34). Naszą szkołę reprezentowały Joanna 
Kmiecik VIa i Aleksandra Kulesza Vb. Asia Kmiecik 
zakwalifikowała się do finału. 

● 21 lutego odbyło się uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie 
konkursu recytatorskiego  
„Najpiękniejsze wiersze o zimie". 
I miejsce Zofia Mielczarek IVd, II miejsce 
Igor Góras IVa, III miejsce Inez Terczak IVb 

i Aleksandra Okolewska IVd; wyróżnienia: Julian Porczyk IVa 
i Anastazja Kraska IVd. 

● 23 lutego odbył się finał Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu 
drogowego" w SP 2. Drużyna w składzie: 
Lena Gajek i Mateusz Zimnicki z IIIb zajęli 
II miejsce w Łodzi. Gratulujemy!  

● 28 lutego w XI Międzyszkolnym Konkursie 
Biologicznym „Człowiek - Równowaga - Zdrowie" wzięły udział 
Maja Suwała i Marta Twardowska z klasy VIIc. 

● 9 marca byliśmy gospodarzami ogólnołódzkiego konkursu 
„Skilfuler”. Był to etap finałowy pisemny. Naszą szkołę 
reprezentowała Basia Cywka z IVc. 

● 9 marca w bibliotece szkolnej  dla uczniów klas III 
zorganizowano I etap międzyszkolnego konkursu pięknego 
czytania z wybranego fragmentu książki pt.: „120 przygód 
Koziołka Matołka". Do II etapu zakwalifikowali się:  Lena Gajek 
z IIIb, Anna Dziedziczak z IIIc, Lena Skręta i Iga Charasz z IIId. 
Przyznano również wyróżnienia dla: Mateusza Kabata i Fabiana 
Kędzierskiego z IIIa, Poli Stasiak z IIIb, Wiktorii Łyszkowskiej 
z IIIc, Julii Bińkowskiej i Patrycji Wieczorek z IIId. 

● 12 marca uczniowie przystąpili do etapu szkolnego 
ogólnołódzkiego konkursu Columbus. 

● Nadal trwa szkolny konkurs ekologiczno-plastyczny „Żyj 
zdrowo i sportowo”.  

 

Komunikaty: 

● W dniach 21 - 27 marca w holu szkoły 

odbędzie się Kiermasz Wielkanocny. 

● Ferie wiosenne trwają od 29 marca do 3 

kwietnia. 

● Następne konsultacje 18 kwietnia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


