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Ważne daty
3 marca - 
Dzień Pisarzy
8 marca -
Dzień Kobiet
27 marca-
Miedzynarodo-
wy  Dzień
Teatru 

Międzynarodowy
Dzień Teatru

Przysłowia na
marzec
„Deszcze
marcowe zbożu
niezdrowe”
„Od dnia
dwudziestego
marca zagrzewa
słońce nawet
starca”
„Nie siejesz
grochu w marcu,
nie masz go w
garncu”
" W marcu, jak w
garncu"

Międzynarodowy
Dzień Teatru– 
święto  uchwalone
w1961roku na
pamiątkę
otwarciaTeatru
NarodówwParyżu,
które miało
miejsce27
marca1957roku.
Obchody
Światowych Dni
Teatru mają na celu
promocję i
międzynarodową
wymianę

informacji na temat
teatru, pobudzenie
kreacji i
zwiększenie
współpracy ludzi
teatru;
uświadomienie
opinii publicznej
wagi sztuki i
artystycznej kreacji
w życiu
codziennym, w celu
wzmocnienia
przyjaźni i więzi
międzyludzkich .

Dzień Kobiet–
coroczne święto
obchodzone 8
marca jako wyraz
szacunku dla ofiar
walki o
równouprawnienie
kobiet. Ustanowione
zostało w1910roku.
Dzień Kobiet w
Polsce był
obchodzony na
szeroką skalę do
1993 roku.
Mężczyźni
wręczają wtedy
znajomym
kobietom –
matkom, żonom,
partnerkom,
koleżankom kwiaty
i drobne podarunki.

Skalniak

Nasze małe kobietki

Maski uczniów

Marzec upłynął pod znakiem
konkursów i ciekawych spotkań.
Zobacz jakich.

Nadchodzi wiosna

M. Z.

M. Zawadzka

M. Zawadzka
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Spotkanie integracyjne

Zaćmienie Słońca

W dniu 26 marca gościliśmy w naszej szkole dzieci
z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi przy ulicy
Niciarnianej 2. Na czwartej godzinie lekcyjnej
młodsza grupa brała udział w zajęciach
integracyjnych u Pani Izy Wągrowskiej wspieranej
przez Panią pedagog Dorotę Kamińską-Stasiak, a
starsza w zajęciach przyrodniczych u Pani Doroty
Matuszewskiej-Temech. Podczas zajęć
przyrodniczych w ekopracowni uczniowie klasy V a
naszej placówki pomagali niepełnosprawnym
kolegom badać i obserwować przyrodę. Po przerwie
nasi goście obejrzeli w sali gimnastycznej 
przedstawienie przygotowane przez Panie: Julię
Rzegocką-Jankowską i Beatę Huzarską.

 20.03.
uczniowie wraz
z nauczycielami
obserwowali z
wielkim
zainteresowaniem
częściowe
zaćmienie
Słońca. Było to
najefektowniejsze
zjawisko
astronomiczne
ostatnich lat, bo
Księżyc zasłonił
72, 8%
słonecznej

tarczy.
Maksymalne
zaćmienie
wystąpiło o
godzinie 10.56.
Najbliższe
częściowe
zaćmienie
Słońca
zapowiadane
jest na 2021 rok.
Koordynator
Dorota
Matuszewska-
Temech

integracja

zaćmienie

D Temech

D.Temech
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         Konkurs "Andersen przyjacielem dzieci"

Prace plastycznePrace dzieci

Dyplomy

27 marca 2015r. odbyła się w naszej szkole 11. edycja Międzyszkolnego
Konkursu "Andersen przyjacielem dzieci". W konkursie polonistycznym
wzięło udział 8 szkół, a w plastycznym 6. 
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat życia i twórczości
naszego patrona oraz zaprezentować jego ojczyznę - Danię. Natomiast
uczestnicy konkursu plastycznego wykonywali ilustrację do dowolnej
baśni. 
Nasza szkoła, którą reprezentowały uczennice:A. Zawadzka, M. Szelewa
oraz I. Adamek zajęła pierwsze  miejsce, na drugim znalazła się SP nr
189, na trzecim SP nr 160. Wyróżnienie otrzymała SP nr 162.

 
W konkursie plastycznym zostali nagrodzeni:
Laura Kowalewska SP 162 w Łodzi, I miejsce, "Brzydkie kaczątko"
Julia Lwow SP 189 w Łodzi, II miejsce, "Królowa Śniegu"
Martyna Gola SP 34 w Łodzi, III miejsce, "Calineczka"
Wiktoria Bednarek SP 64 w Łodzi, Wyróżnienie, "Calineczka"

J. RzegockaJ. Rzegocka

J. Rzegocka
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Uczniowie obejrzeli
profesjonalny sprzęt.

Konkurs ortograficzny

Prowadzący
ciekawie
opowiadał, jak
efektywnie
poznawać
przyrodę i
utrwalać jej
obraz

na zdjęciach lub
filmach.
Zajęcia
wszystkim
uczestnikom
bardzo się
podobały.

A przecież ,
żeby pochwalić
się, że coś się
widziało,
wystarczy
zrobić zdjęcie.
Nie trzeba od
razu robić
zwierzętom
krzywdy.

3.03.2015r.
klasy Va,VI

c i I a
uczestniczyły

w
warsztatach
" Bezkrwawe

łowy"

Dlaczego
"Bezkrwawe
łowy" ?
Ludzie często
interesują się
otaczającą nas
przyrodą.
Niektórzy
niestety nie
potrafią obejść
się bez

tzw.
trofeów.Jeżeli
ktoś widział
nosorożca , to
chce mieć jego
"kawałek". Dla
zwierzęcia
kończy się to
niestety
tragicznie.

Bezkrwawe łowy

Bezkrwawe
łowy

Zajęcia
prowadził pan
Jerzy
Bezkowski
znany reżyser i
operator, autor
ponad 40 filmó
w

przyrodniczych 
z Wytwórni
Filmów
Oświatowych w
Łodzi.W  trakcie
warsztatów
uczniowie
obejrzeli  filmy

przyrodnicze
pokazujące
bogactwo
naszej fauny i
flory.

XII edycja
konkursu odbyła
się 25.03. 2015
r. W tegorocznej
edycji wzięli
udział
reprezentanci 20
szkół.
Tytuł Mistrza
Ortografii zdobył
- Patryk
Nowacki SP 36
II miejsce

- Maria
Włodarczyk SP
64
III miejsce -
Eryk
Raźniewski SP
173 i Jagoda
Ceran SP 1
K.Kieszek

konkurs Mistrz ortografii

Bezkrwawe łowy

           Wybierz się na 
       " bezkrwawe łowy"

D.Temech

D.Temech

D.Dembska


