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ZIMOWISKA W SZKOLE 
 
W naszym województwie w tym 
roku ferie zimowe wypadły w 
terminie 29 stycznia – 11 lutego. 
Jak co roku, w pierwszym 
tygodniu ferii w naszej szkole 
można było wziąć udział w 
półkoloniach organizowanych w 
godzinach 1000 – 1400 i w 
ramach zajęć sportowych i 
rekreacyjnych pograć w piłkę 
nożną, koszykówkę czy 
siatkówkę, tenisa stołowego, 
pograć w „piłkarzyki” lub 
pobawić się z kolegami.  
Z półkolonii korzystać mogli nie 
tylko uczniowie naszej szkoły, 
ale też nasi absolwenci, a także 
inne dzieci z terenu gminy. 
Opiekunami podczas tego 
zimowego wypoczynku byli 
kolejno wszyscy nauczyciele 
szkoły. Zapraszamy w 
przyszłym roku! 
 
Benita Wartalska 
 
 
 

TEATRZYK SZKOLNY 
 
27 stycznia 2018 roku o 
godzinie 11: 00 w Szkole 
Podstawowe w Kociszewie 
odbyła się premiera teatrzyku 
szkolnego pt. „Kopciuszek i 
Czerwony Kapturek”. 
Przedstawienie zostało 
zaprezentowane na sali 
gimnastycznej podczas zabawy 
choinkowej. Tym razem brali w 
nim brał uczniowie 
najmłodszych klas pod 
kierunkiem swoich nauczycieli.  
Przedstawienie bardzo się 
wszystkim spodobało, 
szczególnie choreografia (za 
którą odpowiadała pani A. 
Młynarczyk). Występ miał na 
celu pobudzić wyobraźnię 
widzów i przypomnieć miło 
wspominane i najpopularniejsze 
bajki z dzieciństwa, ale w 
nowej, atrakcyjniejszej wersji. 
Dzięki temu nawet najstarsza 
widownia mogła cofnąć się w 
czasie i udać się w świat 
naszych baśni. 
To niezwykłe przedstawienie na 
pewno pozostanie w pamięci 
naszej publiczności. 
 
Milena Kalinowska 

 



 

DZIEŃ BABCI 
I DZIADKA 
Choć Dzień Babci i Dzień 
Dziadka były kilka dni 
wcześniej, my obchodziliśmy 
święto naszych seniorów 
dopiero 25 stycznia 2018 roku. 
Tego dnia o godzinie 10:00 w 
sali gimnastycznej naszej szkoły 
odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. 
Swoje umiejętności 
recytatorskie, wokalne i 
taneczne zaprezentowały dzieci 
z najmłodszych klas naszej 
szkoły, czyli przedszkolaki, 
dzieci z oddziału 
przedszkolnego i klas I – III. 
Uczniowie ci wystawili 
przedstawienie pt. „Kopciuszek 
i Czerwony Kapturek”. 
Na koniec odbył się słodki 
poczęstunek z kawą i herbatką, 
zorganizowany przez dzieci i ich 
nauczycieli. Wszystkie babcie i 
wszyscy dziadkowie byli 
zadowoleni z występu swoich 
wnuków. 
Patrycja Grzesiak 
 
WALENTYNKI 
Z okazji walentynek samorząd 
uczniowski naszej szkoły 
zorganizował pocztę 
walentynkową. 14 lutego 
spotkaliśmy się wszyscy i 
przedstawicielki samorządu 
wręczały uczniom zebrane 
wcześniej kartki walentynkowe 
oraz przekazywały życzenia i 
upominki. Było dużo zabawy, 
śmiechu i radości. Uczniowie nie 
zapomnieli również o 
nauczycielach i panu dyrektorze – 
oni też dostali wykonane ręcznie 
piękne kartki z życzeniami. 
Wszystkim bardzo się podobało. 
Paulina Owczarek 
 

Jasełka 
6 stycznia 2018 roku w kościele 
parafialnym w Kociszewie 
wystąpili uczniowie z naszej 
szkoły z tradycyjnymi 
bożonarodzeniowymi jasełkami, 
w ramach XIII Przeglądu 
Spektakli Świątecznych i 
Jasełkowych. Głównym 
organizatorem przeglądu był 
Dom Kultury w Zelowie. 
Po mszy zebrana publiczność 
mogła obejrzeć przedstawienie 
jasełkowe w wykonaniu naszych 
uczniów, a potem wszyscy 
wspólnie śpiewali kolędy.  
Na koniec ksiądz proboszcz 
podziękował dzieciom za 
wspaniałe przedstawienia i 
zaprosił ich również do 
występów na następny rok. 
Marysia Kryścińska 
 

CHOINKA SZKOLNA 
W sobotę 27 stycznia o godz. 11.00 
w Szkole Podstawowej w 
Kociszewie na sali gimnastycznej 
odbyła się coroczna zabawa 
choinkowa, która rozpoczęła się od 
szkolnego teatrzyku pt. 
„Kopciuszek i Czerwony 
Kapturek”, w wykonaniu uczniów 
najmłodszych klas naszej szkoły.  
Następnie odbył się konkurs na 
najlepsze przebranie karnawałowe, 
brało w nim udział około 50 dzieci 
i wszystkie dostały nagrody. Po 
konkursie rozpoczęła się 
dyskoteka, podczas której 
uczniowie zaprezentowali swoje 
umiejętności taneczne. 
Organizowanych było wiele 
różnych zabaw, głównie taneczno-
ruchowych, prowadzonych przez 
panie Agnieszkę i Bożenę oraz 
pana Jacka. 
Zabawa skończyła się o 16:00. 
Wszyscy bawili się wspaniale.  
Sandra Tarapacz 
 

PRZEGLĄD 
TEATRZYKÓW  
 

7 marca 2018 roku uczniowie 
naszej szkoły pojechali do 
Domu Kultury w Zelowie, gdzie 
odbył się XV Gminny Przegląd 
Teatrzyków Szkolnych i 
Pozaszkolnych.  
Uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali przedstawienie 
pt. . „Kopciuszek i Czerwony 
Kapturek”, wystawione 
wcześniej w naszej szkole 
podczas zabawy choinkowej 
Spotkanie skończyło się o 
godzinie 12.00. Wszystkim 
bardzo się podobało.  
Oliwia Marciniak 
 
 

,,NIE PAL PRZY MNIE, 
PROSZĘ’’ 
 
Na początku stycznia tego roku 
nasza szkoła rozpoczęła realizację 
programu antynikotynowego po 
hasłem ,,Nie pal przy mnie, 
proszę’’. W tym roku 
koordynatorką programu jest pani 
Ilona Grzelak. 
Akcja ta organizowana jest w 
naszej szkole już po raz czwarty. 
Ma ona za zadanie zniechęcić 
dzieci i dorosłych do palenia. 
Program będzie realizowany do 
maja tego roku. Mamy nadzieję, że 
akcja ta przyniesie spodziewane 
rezultaty. 
Hania Kołodziejska   

KONKURS „ZAPOBIEGAJMY 

POŻAROM” 

Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w gminnym etapie 
ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „Zapobiegajmy 
pożarom”. 25 stycznia w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
laureatom. Nagrody w postaci 



książek ufundowane zostały przez 
Burmistrza Zelowa Urszulę 
Świerczyńską. 
Miło nam poinformować, iż po 
ocenieniu wszystkich prac przez 
jury kazało się, że uczennica klasy 
VII naszej szkoły, Magdalena 
Witowska, zajęła IV miejsce (w III 
grupie – uczniowie klas IV-VII 
szkół podstawowych) i tym samym 
zakwalifikowała się do dalszego 
eta[pu konkursu. 
Gratulujemy! 
 
Renata Boczkiewicz 

XVI GMINNY KONKURS 
KOL ĘD I PASTORAŁEK 

17 stycznia 2018 roku uczniowie 
naszej szkoły pojechali do Domu 
Kultury w Zelowie,  gdzie wzięli 
udział w XVI Gminnym Konkursie 
Kolęd i Pastorałek, którego 
organizatorem była Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Zelowie. 
Wykonawcy byli podzieleni na trzy 
kategorie wiekowe: dzieci 
przedszkole, uczniowie klas I – III i 
uczniowie klas IV – VII. Nasi 
wokaliści zaprezentowali się 
wspaniale i zajęli czołowe miejsca. 
W najmłodszej kategorii wiekowej 
(oddziały przedszkolne) 
reprezentowała nas Kasia 
Kołodziejska. Zaprezentowała się 
wspaniale, podobnie jak inne 
dzieci. Jury postanowiło wszystkim 
przedszkolakom przyznać 
równorzędne pierwsze miejsca.  
W kategorii klas I – III drugie 
miejsce zdobyła Karolina Jelińska 
W kategorii klas IV – VII pierwsze 
miejsce jury przyznało Adrianowi 
Szmigielskiemu i Milenie 
Kalinowskiej.  
Wszystkie występujące dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i 
nagrody książkowe. 
Gratulujemy naszym re i życzymy 
dalszych sukcesów! 
Kamila Chełmik 

KONKURS 
PLASTYCZNY 

23 stycznia tego roku nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu 
plastyczno-muzycznego pod 
hasłem „Pierwiastki ludowe w 
twórczości Karola 
Szymanowskiego”, 
zorganizowanego przez SP w 
Bujnach Szlacheckich. Wyniki 
uczniów naszej szkoły 
przedstawiają się następująco: 
Kacper Kruszerwski - II m 
Natalia Pietryszka, Martyna 
Kowalska - III m 
Przemysław Bochman – 
wyróżnienie 
Gratulujemy! 
 
Patrycja Grzesiak 

KONKURS 
POEZJI 
MIŁOSNEJ 

Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w Gminnym Konkursie 
Poezji Miłosnej, 
organizowanym przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w 
Zelowie. W naszym etapie 
szkolnym wiersze pisali 
uczniowie klasy VII.  
Po podsumowaniu konkursu, 
które odbyło się 13 marca 2018 
r., okazało się, że dwie 
uczennice naszej szkoły – 
Milena Kalinowska i Weronika 
Niewulska zdobyły wyróżnienia. 
Bardzo nas to cieszy. 
Dziewczynom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
Daria Chełmik 

 

 

PROFILAKTYKA  

W ramach obchodów Tygodnia 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem, który w całej 
Polsce obchodzony jest w dniach 
19 – 25 lutego 2018 roku, na 
gazetce ściennej zostały 
zaprezentowane informacje, gdzie 
można szukać pomocy w sytuacji 
zagrożenia. 
Pomysł obchodów Tygodnia 
Pomocy Ofiarom Przestępstw 
zrodziła się już w 2000 r. w 
Ministerstwie Sprawiedliwości i 
ma na celu zwrócenie uwagi na 
potrzeby i prawa osób 
pokrzywdzonych przestępstwem. 
Jest ona związana z obchodzonym 
w dniu 22 lutego 
Międzynarodowym Dniem Ofiar 
Przestępstw. Ma on służyć 
przypominaniu o trudnej sytuacji 
ofiar przestępstw i ich rodzin. 
Przypominamy, że każdy 
zainteresowany będzie mógł w tych 
dniach uzyskać bezpłatną poradę 
prawną w prokuraturach 
regionalnych, okręgowych i 
rejonowych w całym kraju. 
Kamila Chełmik 

WYJAZDY NA 
BASEN 

W tym roku kontynuujemy 
wyjazdy na basen w ramach 
powszechnej nauki pływania. 
Programem objęta jest grupa 
uczniów z młodszych klas naszej 
szkoły. Wyjazdy nadzoruje p. Jacek 
Malinowski. Zachęcamy do 
korzystania z nich, bo jest to 
wyjątkowa okazja do szlifowania 
umiejętności, których znajomość 
może nawet uratować życie. 
Kacper Kruszewski 

 


