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Mikołajkowe Szaleństwo 

 

 

Turniej Mikołajkowy 2019 

W środę, 4 grudnia 
mikołajowe drużyny z klas  
1-3, tak jak co roku, brały 
udział w wesołych 
wyścigach. Wszyscy 

spragnieni, po zawodach 

dostali soczek. Wszystkie 

drużyny dostały piękne 
dyplomy z podobizną 
Mikołaja. I tak naprawdę za 
chwilę nikt nie pamiętał, kto 
zwyciężył, ale wszyscy 

wspominali wspaniałą 
zabawę. Teraz już jesteśmy 
gotowi na przyjście 

Mikołaja. Hoo, hoo, hoo.... 
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Certyfikat szkoły promującej zdrowie dla SP 42! 

 

W pierwszej edycji jako trzecia szkoła w Łodzi zdobyliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły 
Promującej Zdrowie. Teraz nie mogło być inaczej. Trzeba się było napracować, ale było 
warto. Wspaniałe konkursy, pokazy, degustacje i zostaliśmy znowu wyróżnieni. Dziękujemy 
wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy nas wspierali i pomagali. Na zdjęciu 
grupa nauczycieli, która czuwała i włożyła najwięcej pracy w zdobycie certyfikatu. Od lewej: 

koordynator - p. J. Kubasiewicz, p. M. Czaplińska, p. I. Michalak-Figa, p. J, Skoneczna, 

p. B. Just. Certyfikat dumnie prezentuje dyrektor szkoły p. A. Piotrowska. 
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Dzień Pluszowego Misia 

 

Akcja, którą ogłosił 
i zorganizował w naszej 

szkole samorząd uczniowski 
nie mogła przejść bez echa, 
bo kto z nas (nawet jak się 
do tego oficjalnie nie 

przyznaje) nie ma swojego 

misia?!  Były wszystkie i te 

duże i te małe, te kolorowe 
i te szare, te kupione 

niedawno i te, które należały 
do naszych rodziców, ale 
wszystkie kochane 

i przytulaśne !!! 

  

Wesoła orkiestra 

 

Uważacie, że na instrumentach perkusyjnych nie można wygrać melodii?! To nieprawda. 
My dowiedzieliśmy się tego podczas spotkania z panem Feliksem i jego wesołą orkiestrą. 
Były takie osoby, które mogły zagrać na ksylofonie. Okazało się również, że najstarszym 

instrumentem perkusyjnym na świecie jest gong. Na końcu stworzyliśmy wielką orkiestrę, 
która przy pomocy wielu perkusyjnych "przeszkadzajek" towarzyszyła muzykom. Było 

głośno i wesoło! 
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Warsztaty w bibliotece 

 

Uczniowie naszej szkoły często odwiedzają 
bibliotekę rejonową przy ul. Cieszkowskiego. 
Tam zawsze dzieje się coś ciekawego. Tym 
razem uczniowie klas pierwszych wybrali się 

z wychowawcą świetlicy p. E. Hildt na 
warsztaty plastyczne, a to wszystko w ramach 

innowacji "Odkryj w sobie czytelnika". 

 

Klasy 4 w teatrze 

  

11. 12. 2019 roku uczniowie klas 4a i 4b wybrali się do Teatru Nowego w Łodzi, aby obejrzeć 
przedstawienie zatytułowane „My, psy”. Bohaterowie to bezdomne psy zamieszkujące 
wysypisko śmieci, które ma ulec likwidacji. W metaforyczny sposób uczniowie poznali 
problem biedy i bezdomności, które mogą dotknąć każdego z nas. Oprócz poważnego 
problemu mogliśmy posłuchać pięknie wykonanych piosenek i obejrzeć układy taneczne. Po 
wyjściu z teatru nasi uczniowie byli zachwyceni przedstawieniem i z empatią dzielili się 
uwagami o problemie podjętym w przedstawieniu. 

 


