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Jeden z uczniów klasy musiał się
 przebrać za bohatera baśni.

Tydzień Patrona

 W czasie apelu zaprezentowano  każdą
postać w formie zagadki. W klasach 1-3
odbyła się wędrówka bohaterów po salach.
(J.M.,N.P.,E.P.) 

Wędrówka bohaterówBaśniowe postacie

Przedstawienie

W naszej szkole od 3 do 7 kwietnia trwał
Tydzień Patrona. Rozpoczął go maraton
czytania baśni Hansa Christiana
Andersena. Polegał on na czytaniu baśni
dzieciom z klas 1-3 bez przerwy od
godziny 8.00 do 13.00.Czytali nauczyciele,
pani dyrektor, pani wicedyrektor oraz
uczniowie starszych klas np.Ewa
Pośpieszyńska, Róża Łaszczewska,
Natalia Połeć, Asia Matusiak oraz
dziewczyny z klasy 6b .Miedzy innymi było
czytane „Brzydkie kaczątko”,
„Narzeczeni”,”Pasterka i kominiarczyk”,
„Księżniczka na ziarnku grochu”.Na
drzwiach sal powstały gazetki dotyczące
wylosowanych przez uczniów baśni. Koło
teatralne wystawiło sztukę na motywach
baśni pt. "Książę szuka żony"
N.Połeć , E.pośpieszyńska, J.Matusiak

Izabela WągrowskaI. Wągrowska

J.Janeczek
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Ogólnołódzki Konkurs 
"Andersen przyjacielem dzieci"

7 kwietnia 2017 roku odbył się Ogólnołódzki  Konkurs "Andersen przyjacielem dzieci". Patronat nad nim objęło
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz Konsul Honorowy Królestwa Danii. Wzięło w nim udział 21 szkół z
Łodzi i regionu. Reprezentanci szkół rywalizowali ze sobą wykonując zadania związane z życiem    i twórczością
patrona naszej szkoły Hansa Christiana Andersena. Rywalizacja była zacięta, musiała odbyć się dogrywka
pomiędzy szkołami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.Ostatecznie w konkursie polonistycznym
zwyciężyła SP nr120, drugie miejsce zajęła SP nr162, a trzecie miejsce  SP nr 189               i SP   nr 190. W
konkursie plastycznym trzyosobowe drużyny wykonywały ilustrację do wybranej baśni H.Ch. Andersena: "Rajski
ogród", "Najpiękniejsza róża świata", "Latający kufer". I miejsce zajęła SP nr 109 w Łodzi za pracę "Latający
kufer",II miejsce S P nr 38 w Łodzi za pracę "Latający kufer",III miejsce SP nr 64 w Łodzi za pracę "Rajski ogród",
wyróżnienie otrzymała SP nr 189 w Łodzi za pracę "Rajski ogród".
N.Połeć

Konkurs polonistyczny

finał konkursu

J.Rzegocka

J.Rzegocka
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8-10 maja wszystkie szóste klasy pojechały na
wycieczkę do Kłodzka, Pragi i Skalnego Miasta.
Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Pierwszego dnia
przeszliśmy labiryntami Twierdzy Kłodzko, a
chłopakom przychodziły do głowy różne dziwne
rzeczy, a jedną z nich było chowanie się w ciemnych
zakamarkach i straszenie dziewczyn. Zobaczyliśmy
też Starówkę tego miasta. Drugiego dnia odwiedziliśmy
stolicę Czech, a w niej byliśmy w katedrze św. Wita,
na Moście Karola, Starym Mieście przed ratuszem i na
placu Wacława oraz w dzielnicy żydowskiej.
Ostatniego dnia udaliśmy się na spacer po Skalnym
Mieście w Adrspach, gdzie pokonaliśmy mnóstwo
schodów i wąskich korytarzy oraz podziwialiśmy
panoramę z tarasu widokowego. To była naprawdę
ciekawa wycieczka i mimo tego że jedzenie za bardzo
nam nie smakowało, to i tak chętnie byśmy tam
wróciły.
(Gosia i Julka VIc)

Wycieczka klas szóstych

wycieczka

wycieczka

wycieczka

P. Błasiak

P. Błasiak

P. Błasiak
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Znamy mitologię na bank!

       Zwycięstwo w Turnieju      
                Mitologicznym 

Redakcja 

Reprezentanci
naszej szkoły:
W Luterek z VI
d, Szymon
Stempniak i
Bartek
Gregorczyk z VI
c, zajęli I
miejsce w
Międzyszkolnym
Turnieju
Mitologicznym
zorganizowanym
przez SP nr
2015 w Łodzi.
 Drużyna

przeszła przez
eliminacje
szkolne,
zaliczyła półfinał
,a 12 kwietnia
wzięła udział w
finale.
Uczniowie
przygotowywali
się do konkursu
kilka miesięcy,
ale było warto.
Gratulujemy . 
Redakcja

Róża
Łaszczewska 
Asia Matusiak 
Natalka Połeć
Ewa
Pośpieszyńska 
z klasy IV a
Małgosia
Majewska,
Klaudia
Odrowska, Julia
Molasy z kl.VI c 
opiekun Jolanta
Janeczek 

nasi reprezentanci

Tuż przed konkursem

E.Fer

E.Fer
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