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Drodzy Rodzice i Opiekunowie!                                           

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.  

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

                                                                                                                 
                           

Z życia szkoły: 
● W marcu kontynuowane były warsztaty ekologiczno -

muzyczne dla klas młodszych „Co w wodzie gra?". 

● Nasi uczniowie w ramach realizacji projektu „Chcesz mieć 

zdrowie i urodę sięgaj po czystą 

wodę", wzięli udział w cyklu 

warsztatów pod hasłem: 

„Niebieska planeta - warsztaty 

o wodzie”. Celem zajęć było 

uświadomienie problemu 

niedostatku wody pitnej na 

świecie oraz konieczności oszczędzania wody 

i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu. Zajęcia 

finansowane były z funduszy WFOŚiGW. 

● 6 i 7 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne w tym roku 

pod hasłem dobra i dobrej rodziny. 

● 8 marca uczniowie klasy VIa i IVb pomagali przywitać 

wiosnę sprzątając tereny zielone wokół szkoły. 

● 8 i 10 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet 

i Dzień Mężczyzn. Nie zabrakło tulipanów i drobnych 

upominków. 

● 8 marca w naszej szkole odbyły się Drzwi Otwarte dla 

przedszkolaków i ich opiekunów. 

Przedstawiona została krótka 

prezentacja o naszej szkole. Przybyli 

goście obejrzeli występy zespołu 

wokalno - muzycznego „Metrum 

109” oraz występy taneczne 

uczennic z klasy III i klas VI. 

Następnie rodzice wraz z 

przyszłymi pierwszakami udali 

się na teren szkoły, aby na 

własne oczy przekonać się, 

czym dysponujemy i jakie 

atrakcje czekają na naszych 

przyszłych uczniów. Zapraszamy do nas i dziękujemy za 

przybycie.  

● 9 marca samorząd szkolny zorganizował apel „Wszystkie 

Kolory Świata"- pomagamy Angoli. Dzieci obejrzały 

prezentację 

multimedialną 

„Nasze akcje 

w ramach 

UNICEF". 

Wszystkie 

klasy 

prezentowały laleczki życia i otrzymały podziękowania za 

zaangażowanie w realizację projektu oraz zbiórkę pieniędzy 

na szczepionki dla dzieci w Angoli (zebrały 580 zł). Najwięcej 

środków zgromadziła klasa IIIa, następnie klasa IIa.  Zebrane 

pieniądze  zostały przesłane na konto UNICEF-u. Nasze 

laleczki ratujące życie pozostały w szkole. Będziemy się nimi 

opiekować, a uczniowie patrząc na nie, będą przypominać 

sobie, że świat potrzebuje pomocy.  

● 10 marca zorganizowano w klasie IIc warsztaty plastyczne 

„Wkrótce Wielkanoc", prowadzone przez babcię jednej 

z uczennic. 

● 22 marca z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie klasy 

IIa 

przygotowali przedstawienie dla wszystkich uczniów naszej 

szkoły. Piękną dekorację i zaangażowanie dzieci doceniono 

oklaskami. Po apelu każde dziecko otrzymało butelkę wody 

mineralnej niegazowanej. 

● 23 marca w klasach szóstych i 30 marca w klasach piątych 

odbyły się warsztaty prowadzone przez pedagoga na temat 

zagrożeń w Internecie i niebezpiecznych gier komputerowych. 

● 24 marca w ramach projektu „Start po zdrowie" odbyły się dla 

uczniów klas trzecich warsztaty 

z dietetykiem, który zaprezentował 

im wpływ różnego rodzaju napojów 

na nasze zdrowie. Uczniowie 

zapoznali się z walorami wody 

i poznali negatywne aspekty 

nadmiernego picia słodzonych 

napojów gazowanych.  

● 27 marca i 3 kwietnia zorganizowano warsztaty czytelnicze 

wydawnictwa Akapit-Press pt.: 

„Droga książki od autora do 

czytelnika" dla klas: IIIb, IIIc, Va 

i Vb. Uczniowie uczyli się jak 

projektować okładkę, co powinno 

się na niej znaleźć, a jakie 

informacje powinny być zawarte na 

krawędzi książki.  

● 30 marca cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu 

z okazji Międzynarodowego 

Dnia Teatru. Dzieci obejrzały 

prezentację o Hansie 

Christianie Andersenie oraz 

inscenizację baśni „Księżniczka na 

ziarnku grochu” w wykonaniu klasy 

Vb. Podczas apelu nagrodzono dyplomami i książkami 

laureatów szkolnego konkursu „Kultura, sztuka i język USA”.  

 

● 3 kwietnia przypomniano postać Jana Pawła II z okazji 

rocznicy śmierci. 



● 4 kwietnia w Miejskiej Bibliotece klasa IIId pokazała 

przedstawienie podczas podsumowania międzyszkolnego 

konkursu pięknego czytania „Czytaj z radością, słuchaj 

z przyjemnością” pt.: „Latający kufer baśni H.Ch. 

Andersena". 

● Od 5 kwietnia w holu szkoły rozpoczął się Kiermasz 

Wielkanocny prac uczniów naszej szkoły oraz dekoracji 

świątecznych. 

● Od 2 do 6 kwietnia trwa w naszej szkole Tydzień Promocji 

Zdrowia pod hasłem : „Szanujemy każdego - podobnego 

i innego”. W holu szkoły można oglądać bardzo interesującą 

wystawę. 

 

Lekcje w terenie: 

● 14 i 21 marca klasy: IIa i IIb uczestniczyły w zajęciach 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  pt.: „Laleczka zmartwień". 

● 21 marca klasa IIId wzięła udział 

w ciekawej wycieczce do Krainy 

Nauki i Rozrywki 

„Ceramilandia”, w której 

uczestniczyła w warsztatach 

ceramicznych.  

● 24 marca klasa Vb uczestniczyła 

w warsztatach zdrowego żywienia w Centrum Kultury 

Młodych. 

● Kolejne wyjście na kartę rowerową klasy Vb zorganizowano 

29 marca. 

 

 

Z kulturą na ty: 
● 2 marca klasy: IId i IIIb obejrzały w Teatrze Nowym 

przedstawienie pt.: „Doktor Dolittle i przyjaciele". 

● 17 marca klasy: IIIa i IIId w ŁDK wzięły udział 

w przedstawieniu profilaktyczno - edukacyjnym „Karolcia"  

w wykonaniu aktorów Teatru Alert z Wrocławia oraz 

w spotkaniu z aktorami. 

● 23 marca w kinie  Silver Screen klasa IId obejrzała 

interesujący film pt.: „Balerina”. 

 

Konkursy: 
● 24 lutego kolejny już raz drużyna z naszej szkoły w składzie 

Lena Gajek oraz Mateusz Zimnicki z klasy IIb 

reprezentowali szkołę w finale XIV Łódzkiego Turnieju 

„Przygoda z przepisami ruchu drogowego”. Do finału 

zakwalifikowało się tylko 8 drużyn z całej Łodzi. W efekcie 

nasza drużyna stanęła na podium i zajęła III miejsce. 

Gratulujemy! 

● 1 marca odbył się I etap międzyszkolnego konkursu pięknego 

czytania  „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością" pt.: 

„Latający kufer baśni H.Ch. Andersena". I etap - to warsztaty 

teatralne z aktorką Teatru Lalki Arlekin panią Agatą 

Butwiłowicz. Naszą szkołę reprezentowali: Filip Gładziak, 

Hania Łyszczyńska i Zosia Mielczarek. 22 marca odbył się 

II etap – indywidualne czytanie, a 4 kwietnia inscenizacja 

w ramach podsumowania konkursu. 

● 8 marca przeprowadzono szkolny etap konkursu łódzkiego 

„Parki Łodzi”. W konkursie uczestniczyli:  Ola Kulesza IVb, 

Piotr Nagalewski Va, Mateusz Kalwiński VIa, Agata Pruk 

VIa, Mateusz Kobalczyk VIb, Kasia Mrożkiewicz VIb. Do 

etapu łódzkiego zakwalifikowały się: Ola Kulesza i Kasia 

Mrożkiewicz. 

● 10 marca w naszej szkole przeprowadzono część pisemną 

etapu finałowego konkursu Skilfuler. Uczniowie z naszej 

szkoły biorący udział: Aleksandra Kulesza IVb, Daria Spiczak 

IVa i Joanna Kmiecik Va. 28 kwietnia w części ustnej udział 

wezmą wszyscy uczniowie ze szkół w Łodzi, którzy dostali 

się do etapu finałowego (około 70 osób), w tym nasze 

reprezentantki. 

● 16 marca pisaliśmy międzynarodowy konkurs matematyczny 

„Kangur”. Uczestniczyło aż 81 osób z klas II-VI 

w kategoriach: Żaczek, Maluch i Beniamin. Na wyniki 

czekamy. 

● 17 marca zorganizowano  szkolny konkurs historyczno -

anglistyczny o USA dla klas IV-VI. Oto wyniki: I miejsce 

Łukasz Kmin IVb, II miejsce Joanna Kmiecik Va i Dawid 

Kwiatkowski Vb, III miejsce Kacper Kowalski Va i Oliwia 

Szor Vb. Wyróżnienia: Marta Twardowska VIc, Julia 

Krajewska Va, Kuba Kozubski VIc, Amelia Grudziak Vb, 

Kuba Sękowski IVb, Maja Suwała VIc, Wiktoria Harbicka 

VIc.  

● 24 marca w VII międzyszkolnym konkursie polsko-

angielskim klas V-VI „Zaczarowany świat książek" naszą 

szkołę reprezentowały: Joanna Kmiecik z Va, Natalia 

Niewiadomska z VIc i Julia Piątkowska z Vb. 

● 24 marca odbył się II etap Małej Olimpiady Języka Polskiego 

w SP 34. Naszą szkołę reprezentowały: Agata Pruk , Julia 

Jarmołowska i Joanna Pałasz z VIa. 

● 31 marca przeprowadzono eliminacje szkolne XIII 

Ogólnołódzkiego Konkursu Języka Polskiego „Andersen 

przyjacielem dzieci". 

● W marcu SP 14 w Łodzi zorganizowała międzyszkolny 

konkurs języka polskiego „Aby język giętki”. Damian 

Kowalski z klasy IVa zdobył I wyróżnienie. 

● W marcu podsumowaliśmy konkurs plastyczny na plakat 

z hasłem nt.: „Jak oszczędzamy wodę?" dofinansowany 

z WFOŚiGW. 6 równorzędnych nagród zdobyli: Igor Sławski 

z Ia, Bartosz Głowacki z IIb, Krystian Stróżczyk z IVa, 

Szymon Grzejszczak z Va, Mateusz Szrajber z Vb i Bartosz 

Łukomski z VIc. Wyróżnienia otrzymali: Natalia Piekielna 

z IIa, Aleksander Jabłoński z IIa, Kamil Kowalski z IIb, 

Amelia Baranowicz z IIc, Wiktoria Łyszkowska z IIc, Milena 

Matusiak z IIc, Ewelina Wymysłowska z IIIc, Łukasz Kmin 

z IVb, Dawid Kwiatkowski z Vb, Weronika Koziróg z VIa, 

Anna Janasik z VIa i Nikola Tylak z VIa. 

● Również w marcu przeprowadzono konkurs plastyczny na 

plakat promujący zdrowy tryb życia „Pokaż swoje dobre 

klimaty i omijaj tarapaty” w ramach fundacji „Słonie na 

balkonie”. Wyniki poznamy wkrótce. 

● Otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka 

Polskiego „OLIMPUS”. Uczniowie klasy Vb zdobyli: I wynik 

w kraju - Mateusz Szrajber, III - Piotr Pietkiewicz, VII - 

Paulina Raj, IX - Dawid Kwiatkowski. Gratulujemy! 

Komunikaty: 
● Kiermasz świąteczny od  5 kwietnia 

w holu szkoły. Zapraszamy na zakupy 

● Przerwa świąteczna od 13 do 18 kwietnia. 

13, 14, 18 kwietnia dyżur na świetlicy od 

7.00 do 16.00 (bez obiadu) 

● 2 maja – dzień bez zajęć dydaktycznych 

(dyżur na świetlicy) 

● Zebrania z rodzicami  - 17 maja 
 Nasz adres 

strony 

internetowej: 

www.sp109.pl 


