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Pani Natalia na zdjęciu też zakochała się w Łodzi.
Na te święta przyjechała do nas aż z Omska na

Syberii. Jest Polką z pochodzenia.

W dniu 7 lutego 2020 r. uczniowie klas
drugich wzięli udział w konkursie
matematycznym „Odejmujemy do
czterdziestu”. Uczestnicy konkursu

otrzymali Dyplomy i Podziękowania za
udział . Nagrody dla wszystkich

uczestników ufundowane zostały przez
świetlicę szkolną. Uczniowie otrzymali

SOFT COLOUR PENCILS.
Uszatek

Jestem sławnym
Łodzianinem. O innych
zasłużonych Łodzianach
dowiedz się ze strony 5.
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Zadania dla kl. I
Zadanie nr 1.
Ania poszła do Zoo i widziała wiele zwierząt: 4 żyrafy, 6 słoni i 5 małp. Ile zwierząt 
widziała dziewczynka? Zapisz obliczenia.
Zadanie nr 2.
Alicja kupiła pudełko , w którym było 10 cukierków. Zjadła 3 cukierki, a mamie dała 5
cukierków. Ile cukierków zjada Alicja i mama razem?  Ile cukierków jej zostało?
Zadanie nr 3.
Jurek miał kota. Każdego dnia dał mu jednego chrupka. Ile przekąsek zjadł kot w ciągu
tygodnia?
Zadanie nr 4 .
Gabriel ma 3 psy, 2 koty i 4 świnki morskie. Ile ma razem zwierząt ?
Zadanie nr 5.
Zosia pojechała na wakacje w góry. Spędziła tam 7 dni. Po powrocie z gór pojechała
jeszcze na 2 dni na wieś. Ile dni była w górach i na wsi razem?
Zadanie nr 6.
Józia układała bukiet z trzech gatunków kwiatów. Były w min : 4 goździki, 5 maków i 1
lilia. Ile razem kwiatów  było w bukiecie?
Zadanie nr 7.
Zbyszek kupił paczkę orzechów. Zjadł  6 orzechów .Wiedząc, że w paczce jest dziesięć
orzechów., policz, ile orzechów zostało Zbyszkowi?
Zadanie nr 8.
Maciek przygotował napoje dla rodziny. Zaparzył 4 kawy oraz 3 herbaty. Oblicz, ile
łącznie przygotował napojów ?
Zadanie nr 9.
Benia szła przez park. Po prawej stronie drogi świeciły się 4 latarnie. Po lewej , tyle
samo. Ile latarni oświetlało drogę w parku?
Zadanie nr 10.
Julia leciała s do Turcji w jedną i drugą stronę po 3 godziny. Oblicz, ile godzin łącznie
spędziła w samolocie?

Wolontariat w bibliotece
W ramach wolontariatu uczennice kl. VIII b : Zuzanna Lisiewicz,

Natalia Lasota i Natalia Jaśczak ułożyły zadania dla klas I-III.
Celem ich  działań jest praca na rzecz młodszych koleżanek i
kolegów oraz rozwój umiejętności społecznych. 
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Zadania dla kl. II
Zadanie nr 1.
Oskar piekł ciastka. Upiekł ich 48 sztuk. Dziadkowi przyniósł 14 ciastek, a resztę
przyniósł do szkoły. Ile ciastek wziął na lekcje?
Zadanie nr 2.
Madzia robiła babeczki na urodziny. Czekoladowych i malinowych razem upiekła 48.
Malinowych 36 sztuk. Oblicz, ile Madzia zrobiła czekoladowych babeczek ?
Zadanie nr 3.
Julka poszła z mamą na zakupy artykułów szkolnych. Kupiły dwa ołówki i gumkę.
Jeden ołówek kosztował 4 zł. Za wszystko zapłaciły 10 zł. Ile kosztowała gumka ?
Zadanie nr 4.
Dawid przyniósł babci bukiet kwiatów. Drugi , taki sam przyniósł mamie. Bukiety
łącznie liczyły 24 tulipany. Po ile kwiatów liczyły bukiety?
Zadanie nr 5.
Jacek poszedł do ZOO. Kupił bilet normalny za 28 zł i bilet ulgowy za 19 zł. Miał 62 zł.
Ile zostało mu pieniędzy po zapłaceniu za bilety?
Zadanie nr 6.
Basia kupiła 2 koszyczki truskawek. Potem uznała, że ma ich za mało i dokupiła 17
truskawek. Wiedząc , że w jednym koszyczku jest 15 truskawek, oblicz, ile Basia ma
łącznie owoców ?
Zadanie nr 7.
Łukasz kupił paczkę cukierków. Każdego kolegę poczęstował dwoma cukierkami.
Wiedząc, że  w paczce było 30 cukierków i 7 kolegów , oblicz, ile cukierków zostało dla
Łukasza?
Zadanie nr 8.
Asia była na zakupach. Kupiła 3 bluzy, 4 razy więcej bluz oraz o 4 bransoletki mniej niż
bluzek. Oblicz, ile bluzek kupiła , ile bransoletek, a ile łącznie kupiła rzeczy.
Zadanie nr 9.
Dwie klasy pojechały na wycieczkę . Pierwsza klasa liczyła 21 osób, a druga 23 osoby.
Razem z nimi jechało 3 nauczycieli. Ile osób brało udział w wycieczce?
Zadanie nr 10.
W sadzie na jabłoni razem był 100 jabłek. Zielonych było 62.Pozostałe to jabłka
czerwone. Ile jabłek czerwonych było na jabłoni?
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Zadania dla kl. III
Zadanie nr 1.
Marta postanowiła, że kupi czekoladki. Zamówiła dwa pudełka, za które zapłaciła
razem 36 zł. Wiedząc, że ceny pudełek z czekoladkami są takie same, oblicz ,ile Marta
zapłaciła za jedno pudełko czekoladek.
Zadanie nr 2.
Maciek kupił książkę, która miała 100 stron. Pierwszego dnia przeczytał 27 stron.
Drugiego o 4 strony więcej niż pierwszego. Natomiast trzeciego o 6 stron mniej od
ilości przeczytanych stron pierwszego dnia . Ile stron przeczytał drugiego dnia, a ile
trzeciego? Ile stron mu jeszcze pozostało do przeczytania ?
Zadanie nr 3.
Julia kupiła do ogródka 4 drzewa. Każde z nich jest w cenie 13 zł. Miała przy sobie 90
zł. Ile reszty zostanie. Zapisz działania jako jedno równanie. Rozwiąż je pamiętając o
kolejności wykonywania działań. Ile drzewek mogła jeszcze dokupić?  Ile reszty jej
jeszcze zostanie?
Zadanie nr 4.
Julka poszła z mamą na świąteczne zakupy. Kupiły 3 opakowania bombek. Jedno
kosztowało 12 zł. Do tego dokupiły gwiazdkę na czubek choinki. Za wszystko zapłaciły
50 zł. Ile kosztowała gwiazda? Ile kosztowały bombki ?
Zadanie nr 5.
Staś i Kacper zbierają owoce na działce. Staś uzbierał 10 truskawek i o 3 borówki
mniej niż Kacper. Kacper zebrał 2 razy więcej truskawek niż Staś i 12 borówek. Oblicz,
ile truskawek i borówek ma każdy z chłopców. Ile owoców wszystkich razem mają
chłopcy ? Napisz obliczenia w postaci jednego działania. Przy obliczeniu pamiętaj o
kolejności wykonywania działań.
Zadanie nr 6.
Klara posadziła w ogrodzie 5 jabłoni. Z każdej  jabłoni wyrosło 7 gałęzi. Ile gałęzi
wyrosło razem z drzew?
Zadanie nr 7.
Gaja dostała na imieniny 3 paczki z prezentami. W każdej paczce były dwie tabliczki
czekolady. Trzy zjadła tego samego dnia. Ile jej zostało na jutro?
Zadanie nr 8.
Klub sportowy zakupił 84 piłki do tenisa. Trener podzielił piłki tak, aby na każdym z
czterech boisk było po równo piłek. Po ile piłek było na każdym z boisku ?
Zadanie nr 9.
W schronisku było 12 kotów, 2 razy więcej psów niż kotów  i 4 razy mniej królików niż
kotów. Ile zwierząt razem było w schronisku ?
Zadanie nr 10.
W sklepie sprzedawano książki. Wszystkich było 75 egz. Każdy klient kupował po 5
egz. Ilu osobom udało się kupić  książki? 
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Wycieczka 
„Szlakiem Galerii Wielkich Łodzian”

„ Galeria Wielkich Łodzian” to pomniki , które
upamiętniają osoby związane z Łodzią i zasłużone
dla niej. W skład Galerii wchodzą :
1.”Ławeczka Tuwima” ul. Piotrkowska nr 104

2.”Fortepian Rubinsteina” ul. Piotrkowska 78

3.”Fotel Jaracza” ul. Piotrkowska 152

4.”Pomnik Lampiarza” ul. Piotrkowska 37

5.”Twórcy Przemysłowej Łodzi” ul. Piotrkowska 30/32

6. ”Kuferek Reymonta” ul. Piotrkowska 137 ( wiersz E. Dolata)

Pomniki powstały ze składek , które przekazali
liczni sponsorzy oraz z prywatnych środków
Marcela Szytenchelma. Odlane zostały w Autorskiej
Pracowni Rzeźby i Odlewni Brązu Roberta
Sobocińskiego znajdującej się w Poznaniu.

biblio      
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MÓJ PIES BINGO
Cześć mam psa który nazywa się Bingo. Jest on
rasy golden retriver i ma 15 lat. Jako mały
szczeniak moja siostra zrobiła z niego modela i
przebierała go w różne stroje. Za to, kiedy ja byłam
mała i myłam zęby to brałam szczoteczkę i myłam
uzębienie także jemu. On tylko siedział nawet się
nie ruszył. Jak tylko spadnie śnieg to ma całą
mordkę w "białym proszku", skacze i cały się w nim
tarza.

Gosia 7a

mój pies Gosia
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