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Biuletyn Informacyjny dla Rodziców NUMER 7 (96)  (III – IV 2018) 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!   

Nareszcie wiosna, a wraz z nią wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu. Pamiętajmy o 

bezpieczeństwie i odpowiednim stroju dla dzieci. 

 

Z życia szkoły: 

 

● W dniach 22 - 28 marca odbył się coroczny Kiermasz 
Wielkanocny, na którym można było kupić ciekawe ozdoby 
wielkanocne wykonane przez dzieci. Dziękujemy wszystkim 
za pomoc i udział. Zebrane fundusze wspomogą zakup 

mebli do klas. 
● 16 marca obchodziliśmy Dzień  św. Patryka. Był on 

zorganizowany przez zespół języków obcych w ramach 
zagadnień kulturowych. Uczniowie klas IV-VII przygotowali  

plakaty o Irlandii , jej patronie i  samym święcie - klasy IV-V 
po polsku, klasy VI-VII po angielsku. W tym dniu osoby 
ubrane na zielono lub mające widoczny zielony akcent na 

odzieży nie były pytane. Do „zielonego święta" nawiązywał 
również obiad oraz  zdrowe napoje z zielonej pietruszki 
i  mięty serwowane podczas długich przerw w głównym holu 
szkoły. 

● 16 marca IIIc i  IIId, 20 marca IIIb, 23 marca IIIa , 26 marca Ic  
uczestniczyły w warsztatach „Żyj bezpiecznie”. Dzieci 
dowiedziały się o miejscach i  sytuacjach niebezpiecznych 

w szkole. Poznały też rady, jak unikać sytuacji  zagrażających 
zdrowiu. 

● 16 marca uczniowie z klas: IIIa i  IIIb wzięły udział w zajęciach  
warsztatowych z p. Joanną Kmieć - autorką, i lustratorką 

książek dla dzieci. Uczniowie poznali  głównych bohaterów: 
dociekliwe rodzeństwo i ich niezwykłych znajomych, czyli  
rodzinkę... trollomopów! Na dzieci czekały ciekawe 
łamigłówki i   szyfry oraz warsztaty ilustratorskie. 

● 23 marca wszystkie klasy mogły uczestniczyć w apelu 
z Inscenizacją 
Wydarzeń 

Wielkanocnych. 
W świąteczny 
nastrój 

wprowadziły życzenia księdza Władysława Łojana -

honorowego gościa uroczystości oraz nasza absolwentka 
solistka operowa Magdalena Cieślak.  

● 27 marca nasza szkoła już po raz XIV  była organizatorem 
międzyszkolnego 

konkursu klas 
szóstych pod 
patronatem 

ŁCDN i  KP 
„Matematyczno-Informatyczny Czar Par”. Gościl iśmy 
11 szkół.  Uczniowie w parach rozwiązywali 8 zadań 
matematycznych i informatycznych przy stolikach 

zadaniowych (gra planszowa, gra w wojnę, shikaku, kostki 
Profi, ScottieGo, zad. z komputerem, krzyżówka 
informatyczna, system binarny). Sędziami byli  uczniowie 

klas siódmych naszej szkoły. I m zdobyła para z SP 34, II m – 
SP 30 i  III m – SP 125. Poza konkursem rywalizowały również 
3 pary z naszej szkoły. Najlepiej wypadły: Maja Ostulska 

i  Laura Kosińska z VIa. Według punktacji  uzyskały wynik 
dający im IV miejsce. 

● 28 marca z okazji  Międzynarodowego Dnia Teatru 
zorganizowano 

spotkanie teatralne na 
sali  gimnastycznej dla 
klas I-VI. Klasy: Va i  VIb 
zaprezentowały 

uwspółcześnione wersje baśni Andersena.   
● 28 marca również z okazji  Międzynarodowego Dnia Teatru 

zorganizowano 

„Potyczki teatralne"  
dla klas IV. Osiem 
pięcioosobowych 
zespołów 

rywalizowało w konkurencjach: plakat teatralny, krzyżówka 
o teatrze, etiuda pantomimiczna, rekwi zytornia i  kostium 
teatralny. W Jury m.in. zasiadał aktor Teatru Powszechnego 
– Pan Andrzej Jakubas. Uczniowie wspaniale się bawili. 

Każda drużyna została nagrodzona.  
● 28 marca klasowe Śniadanie Wielkanocne zorganizowali 

rodzice i  uczniowie klas: IVd i IVa. 

● Od 3 kwietnia w WODN w Zgierzu można podziwiać 
wystawę prac plastycznych uczniów klas IV - VII  
wykonywanych podczas lekcji  plastyki oraz podczas zajęć 
koła plastycznego.  

● 6 kwietnia nasza szkoła była organizatorem kolejnego etapu 
(tym razem finału  ustnego) konkursu z j. angielskiego 
Skilfuler. 

● 10 kwietnia  zorganizowano miłą uroczystość dla klas: Ia, Ib  
i  Ic  czyli  „Pasowanie uczniów na czytelnika”. Dzieci 
obejrzały przedstawienie pt.: „W świecie książek" 
w wykonaniu uczennic z klasy Vc: Nikoli Karbowiak, Wiktorii  

Ogrodowczyk, Zuzanny  Rychlik, Laury Tracz i  Kornelii  
Zagajewskiej. Pierwszaki uczestniczyły też w lekcji  
bibliotecznej. 

● 11 kwietnia zorganizowano w szkole dyskotekę dla klas IV-

VII. Dochód z dyskoteki przeznaczono na wsparcie 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

● 12 kwietnia nasza szkoła była organizatorem i gospodarzem 

II etapu ogólnołódzkiego konkursu historyczno -
anglistyczego „Columbus”. Gościl iśmy 11 szkół. Do finału 
zakwalifikowało się 9 uczniów z sześciu szkół (SP 160, 
SP 172, SP 44, SP109, SP 184 i SP 2 Stryków). Wśród nich 

reprezentanci naszej szkoły: Ola Kulesza i  Kuba Sękowski 
z Vb. 



 
 

Lekcje w terenie: 

 

● 15 marca w  klasie IIId, a 5 kwietnia w IIIc zorganizowano 
wycieczkę do Zakonu Bonifratrów  pt.: „Odkrywamy 

tajemnice ziołolecznictwa”. 

● 22 marca i  11 kwietnia kolejne klasy (tym razem IVa, IVd, IIa 
i  IIIc ) pojechały na wycieczkę do Muzeum „Giganty Mocy” 
w Bełchatowie w ramach projektu „Nie samym chlebem 

żyje człowiek, czyste powietrze to też zdrowie" 
dofinansowanego z WFOŚ i  GW. 

● 28 marca klasa Va, 10 kwietnia Vb i 11 kwietnia Vc zdały 

egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Szczęśliwcom 
gratulujemy. 

● 6 kwietnia w ciekawe miejsce udali się uczniowie klas: Ia 

i  Ib. Było to PLANETARIUM EC1. Projekcja  „Kosmos dla 
najmłodszych" zachwyciła wszystkich. 

● 10 kwietnia klasa  IVd udała się na zajęcia biblioteczne pt .: 
„Słowniki, encyklopedie jako źródło informacji”.  

● 17 kwietnia członkowie „Koła historycznego” rozpoczęli 
wiosenny sezon wycieczkowy. Tym razem śladami wielkich 
łodzian m.in. Jana Karskiego i Juliana Tuwima. 

 

Z kulturą na ty: 
 

● 13 kwietnia zorganizowano kolejny Wieczór Filmowy dla 
uczniów klasy IVa. Tym razem była projekcja filmu „Charlie 
i  fabryka czekolady". 

 

Konkursy: 
 

● 14 marca odbyły się szkolne eliminacje do konkursu  
„Matematyczno - informatyczny Czar Par”. I m - Roksana 
Jankowska i Paulina Raj z VIb, II m - Julia Krajewska 

i  Aleksandra Żak z VIa , III m - Karolina Domrat i  Maja 
Ostulska z VIa Dwie pierwsze pary wzięły udział 
w międzyszkolnym konkursie "Matematyczno - 
informatyczny Czar Par". Trzecia para była parą rezerwową. 

Karolinę Domrat (ze względu na chorobę) zastąpiła Laura 
Kosińska. 

● 15 marca  zorganizowano I etap międzyszkolnego konkursu 

pięknego czytania klas III: „Czytaj z radością, słuchaj 
z przyjemnością" pt.: „Nasz Koziołek mądra głowa ..." 
W I etapie w warsztatach teatralnych z aktorką Teatru Lalki 
„Arlekin" panią Joanna Wiśniewską uczestniczyła 

reprezentacja naszej szkoły w składzie: Lena Gajek IIIb, Anna 
Dziedziczak IIIc, Iga Charasz IIId, Lena Skręta  IIId. Podczas 
II etapu (21 marca) były przesłuchania z indywidualnego 
czytania. 5 kwietnia odbyło się podsumowanie całego 

konkursu. Gratulujemy Annie Dziedziczak z klasy IIIc  i  Lenie 
Skręcie z  klasy IIId  za otrzymane wyróżnienia. 

● 15 marca  uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli  

w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. 
Na wyniki czekamy. 

● 16 marca w konkursie  FASHION DEBIUT 2018  w Akademii 
Sztuk Pięknych naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 

VIIc: Wiktoria Harbicka i  Nikola Matusiak. 
● 16 marca ogłoszono wyniki szkolnego konkursu 

ekologiczno-plastycznego promującego zdrowy styl życia 
„Żyj zdrowo i sportowo". Laureatami zostali: I miejsce: 

Joanna Pałasz VIIa, Anastazja Kraska IVd, II miejsce: Filip 

Łuczak IVb, III miejsce: Anna Wójcik IVc, Norbert Jaskuła 
IVb. Wyróżnienia  otrzymali: Bartosz Stasiak IVb, Amelia 
Środa IVa, Aleksandra Zeler VIIa. 

● 22 marca uczestniczyliśmy w cyklicznym turnieju piłki 
ręcznej w ramach OSPR chłopców klas IV-V. W zawodach 
brały udział szkoły: SP 83, 110, 149, 162, 174. Chłopcy 

reprezentujący naszą szkołę wygrali  wszystkie mecze. 
Gratulujemy i zachęcamy do regularnych treningów. Skład: 
Bartkowski Dariusz, Birek Krystian, Brzęczek Radosław, 
Cieciorowski Damian, Datsyk Maksym, Kostrzewski Jakub, 

Lesiak Dawid, Marcinowski Tomasz, Nieradka Nikodem, 
Przybyłowicz Szymon, Rowiński Wiktor, Sękowski Jakub. 
W podobnych rozgrywkach 28 marca uczestniczyły 

dziewczęta. 
● 28 marca Joanna Kmiecik z klasy VIa przystąpiła do finału 

VII Małej Olimpiady Języka Polskiego organizowanej przez 
SP 34 w Łodzi  - pod patronatem Kuratorium Oświaty i  ŁCDN 

i  KP. W finale wygłaszała ustną 10- minutową prezentację 
na temat „Książka czy jej adaptacja  - która z form przekazu 
jest Ci bliższa". Asia otrzymała specjalne wyróżnienie za 
wyjątkową lekkość pióra i  uzyskanie wspaniałego wyniku. 

● 4 kwietnia przeprowadzono etap szkolny konkursu 
ogólnołódzkiego „Znani łodzianie”. Do następnego etapu 
zakwalifikowało się 10 osób: Kacper Kowalski VIa, Marta 

Twardowska VIIc, Zofia Mielczarek IVd, Aleksandra Żak VIa,  
Laura Kosińska VIa , Julia Krajewska VIa, Joanna Kmiecik VIa,  
Maja Ostulska VIa, Kewin Leszczyński VIb, Mateusz Szrajber 
VIb. Uczniowie otrzymali powyżej 70% punktów. 

Gratulujemy. 
● 10 kwietnia w  konkursie „Matematyczny czar par 

czwartoklasistów" w SP 71 w Łodzi naszą szkołę 
reprezentowali : Igor Krajewski IVa i  Artur Bednarczyk IVb. 

● 11 kwietnia w  konkursie „Matematyczno-przyrodnicze 
wędrówki” w SP 51 (po eliminacjach szkolnych 16 marca) 
szkołę reprezentowali: Aleksandra Kulesza Vb, Krystian 

Stróżczyk Va, Damian Gajek Va . Finał zorganizowano 
na terenie Wydziału Technologii Materiałowych 
i  Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej . 

● 12 kwietnia Biblioteka Miejska zorganizowała 

międzyszkolny konkurs uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich – „Recytujemy prozę 
Władysława  Reymonta". I etap  to warsztaty teatralne 

prowadzone przez aktora Teatru Powszechnego p. Andrzeja 
Jakubasa. Uczestniczyła w nich reprezentacja szkoły 
w składzie: Julia Jarmołowska  VIIa, Karolina Kozińska VIIb 
i  Marta Twardowska VIIc. 

 
 

 

Komunikaty: 

● 30 kwietnia, 2 maja i 4 maja są w naszej 

szkole dniami wolnymi od zajęć 

dydaktycznych. 

● Następne zebrania z rodzicami 16 maja. 
 

 

 

 

 

 

 

 


