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Pewien staruszek wybrał się na spacer, by zjeść kanapkę na świeżym powietrzu. Niczego nieświadomy usiadł
na świeżo pomalowanej ławce. Stało się tak dlatego, iż zachwycony jej kolorem nie zauważył kartki głoszącej:

UWAGA!
Ławka świeżo malowana – przed korzystaniem
proszę sprawdzić, czy farba wyschła!

Usiadł wygodnie i zaczął jeść. Przyglądał się niebu i patrzył na pierwsze znaki jesieni. Był to ciepły dzień jak na
tę porę roku, z czego staruszek niezmiernie się cieszył. Po zjedzeniu kanapki, posiedział trochę i chwilę później
postanowił wstać. Podnosząc się zauważył kartkę przybitą pineskami na rogu ławki. Informowała ona o tym, że
siedzisko jest świeżo pomalowane. Zawstydzony spojrzał na swoje spodnie i kątem oka zobaczył na nich żółtą
plamę farby. Odwrócił się gwałtownie i jak szybko tylko potrafił uciekł do domu.

Ola i Iga Matysiak
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Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się dla uczniów i
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi

inaczej, niż zwykle.

Przed powrotem do szkolnych ławek, uczestniczyli
oni w Dniach Integracji i Relacji (2-3 września).

Uczniowie kl. IV d i V c z wychowawczyniami , nauczycielką matematyki i
j.angielskiego spędzili kilka godzin poza szkołą. Odbyli wędrówkę po Retkini.

Zobaczyli rzeźbę „Bociany” – symbol osiedla.
Zatrzymali się przed pomnikiem „Macierzyństwo”.
Przez chwilę poczuli klimat Ciechocinka przy
retkińskich tężniach. Atrakcją, zwłaszcza dla
chłopców, pozostanie pomnik- „Ośka”-
upamiętniający pierwszą linię tramwajową przy
skrzyżowaniu ul. Retkińskiej z aleją Wyszyńskiego.
Osobliwością tych Dni był Labirynt z żywopłotu w
Ogrodzie Botanicznym. Uczniowie sprawdzali , czy
łatwo znaleźć z niego wyjście.
Miłym akcentem kończącym Dni Integracji i Relacji stały się lody : śmietankowe,
czekoladowe, owocowe; po prostu smaczne i kolorowe.
Wspólnie spędzony czas był okazją do budowania dobrych relacji uczeń – uczeń,
uczeń- nauczyciel. Bo to one zadecydują, czy nauka odbywać się będzie w życzliwej
atmosferze.

Wychowawczynie kl. IV d , V c
N-l matematyki

N-l j.angielskiego
N-l-bibliotekarz
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Nasza nauczycielka
biologii i nasz nauczyciel
bibliotekarz polecają
kilka książeczek z
kolekcji "Świat Emocji".
Emocje towarzyszyły ludziom od niepamiętnych
czasów. Towarzyszą im teraz i będą towarzyszyć
następnym pokoleniom.
Dzięki nim nasze życie jest prawdziwe i bogatsze. Nie
ma dobrych , czy złych emocji. Do prawidłowego
funkcjonowania potrzebujemy wszystkich.
Dobrze byłoby, abyśmy o nich mówili, rozumieli je,
poznawali i panowali nad nimi.
To właśnie one wpływają na nasze życie osobiste,
społeczne i zawodowe.
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Pierwsze starty w tym sezonie rozpoczęli Nasi uczniowie a zarazem zawodnicy SKS
137 Delfin. Podczas OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW OSTRZESZOWA W PŁYWANIU
wywalczyli 30 medali - 16 złotych, 9 srebrnych i 5 brązowych wraz z nowymi rekordami
życiowymi.

W klasyfikacji na najlepszego zawodnika zawodów Helena PŁUCIENNIKOWSKA i
Piotrek LESIAK zajęli 2 miejsce a Janek ZDZIECHOWSKI 3 miejsce.

Nasi medaliści :

PIOTREK LESIAK 3 złote medale
JANEK ZDZIECHOWSKI, LENA KOŁODZIEJ 2 złote i 1 srebrny
HELENA PŁUCIENNIKOWSKA 2 złote i 1 brązowy
KAROLINA ROZWADOWSKA 2 złote
ZUZIA WOŹNIAK, TYMON BRZEZIŃSKI 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy
BIANKA CIEPLUCHA, SYLWIA SINIARSKA 1 złoty, 1 brązowy
NADIA GRUDZIŃSKA 1 złoty 1srebrny
ADAM JAŁKIEWICZ 2 srebrne
JAGODA KRYSTEK 1 srebrny
SZTAFETA 4X50 DOWOLNYM w składzie :Zuzia Woźniak, Helena Płuciennikowska,
Tymon Brzeziński, Piotr Lesiak 1 srebrny.

W drużynie "Delfina" startowali również Zosia Adamczyk, Martyna Augustyniak, Artur
Strzemecki, Olek Lichański, Janek Płuciennikowski.

Gratulacje dla wszystkich zawodników!!!
Życzymy dalszych sukcesów w nadchodzącym sezonie.

Trenerzy- Iza Gutenplan, Monika Rozwadowska, Piotr Kapczyński

               Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrzeszowa
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