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XV Gminny Konkurs 
Tańca Ludowego i 
Nowoczesnego.  
 
16 marca 2018 roku w Domu 
Kultury w Zelowie odbył się 
XV Gminny Konkurs Tańca 
Ludowego i Nowoczesnego, 
zorganizowany przez 
Przedszkole Samorządowe nr 1 
w Zelowie. Do konkursu 
przystąpiło osiem placówek 
oświatowych z terenu Miasta i 
Gminy Zelów. 
Jury miało trudne zadanie, 
ponieważ poziom taneczny 
uczestników był bardzo 
wyrównany. 
Po oghłoszeniu wyników 
okazało się, że i w kategorii 
tańca ludowego, i 
nowoczesnego nasz zespół 
„Stokrotki” z SP w Kociszewie 
zajął IV miejsce. 
Daria Chełmik 
 
 
 
 

 
PIERWSZY DZIE Ń WIOSNY 
 
21 marca 2018 roku w Szkole 
Podstawowej w Kociszewie 
został zorganizowany Pierwszy 
Dzień Wiosny. Jego głównym 
organizatorem był Samorząd 
Uczniowski. Wszyscy mieli 
możliwość wykazania się 
zdolnościami plastycznymi. 
Każda z klas miała za zadanie 
wykonać portret swojej 
wychowawczyni jako Pani 
Wiosny. Wszystkie prace 
wyszły wspaniale i zostały 
zaprezentowane na korytarzu 
szkolnym, gdzie każdy mógł je 
podziwiać.  
Obchody Pierwszego Dnia 
Wiosny 2018 roku przebiegły w 
bardzo miłej atmosferze 
 
Oliwia Stępień 
 

WYCIECZKI DO LASU 
ŁAGIEWNICKIEGO 
 
11 kwietnia odbyła się 
wycieczka do Lasu 
Łagiewnickiego koło Łodzi, na 
którą pojechali uczniowie klas 
IV – VI wraz z opiekunami. 

 



Wycieczka dla uczniów 
młodszych klas obędzie się w 
maju.  
Wyjazd odbył się w ramach 
realizacji projektu „Nasza misja 
– stop emisja”. Całodniowa 
wycieczka była nie tylko okazją 
do integracji i aktywnego 
odpoczynku na świeżym 
powietrzu. Uczniowie i ich 
opiekunowie mogli uczestniczyć 
w niezwykle ciekawych 
warsztatach, zajęciach 
przyrodniczych i terenowych, 
zorganizowanych pracowników 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej.  
Hanna Kołodziejska 
 
Koszykarki z Kociszewa 
1 marca 2018 roku w Szkole 
Podstawowej nr 13 w 
Bełchatowie odbył się 
powiatowy turniej koszykówki. 
Reprezentację naszej szkoły 
stanowiły dziewczyny z klasy 
siódmej, a ich trenerem był pan 
Jacek Malinowski.  
Walka była męcząca i zacięta. 
Wszyscy starali się grać fair 
play, choć jak zawsze, zdarzały 
się faule. Nasze koszykarki 
niestety zajęły IV miejsce, a tym 
samym nie zakwalifikowały się 
do zawodów wojewódzkich.  
Hania Kołodziejska 
 
Akademia z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja  
 
20 kwietnia 2018 roku odbyła 
się w naszej szkole uroczysta 
akademia z okazji 227 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
Przedstawienie z tej okazji 
przygotowali uczniowie klasy 
siódmej wraz z paniami: B. 
Kryzą i K. Rogaczewską.  
Oliwia Marciniak 
 
 

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 
 
Lekcje chemii 
Uczniowie klasy VII naszej 
szkoły pracowali na lekcjach 
chemii metodą projektu. Dzięki 
temu mieli możliwość 
samodzielnego wykonania 
doświadczeń badając powietrze i 
jego składniki,  poznając wodę 
jako niezwykłą substancję. 
Aktywny sposób zdobywania 
wiedzy wpływa na jej 
atrakcyjność i zwiększa 
trwałość, więc z pewnością 
każdy wyniósł z tej lekcji wiele 
cennych wiadomości. 
Oliwia Stępień 
 
Warsztaty ekologicze 
 
We współpracy z Ośrodkiem 
Edukacji Ekologicznej  z Łodzi 
w dniach 13 i 21 marca 2018 
roku zorganizowaliśmy 
warsztaty poświęcone 
konieczności dbania o czyste 
powietrze.  W zajęciach 
uczestniczyło pięćdziesięcioro 
dzieci z klas I – IV, 
podzielonych na dwie grupy. 
Uczniowie w atrakcyjny sposób, 
łącząc zabawę z nauką, uczyli 
się dbać o powietrze, którym 

wszyscy oddychamy. 
Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji z tego wydarzenia, 
która znajduje się na stronie 
internetowej naszej szkoły 
Patrycja Grzesiak 
 
Udział w XIV 
Mi ędzyszkolnym Konkursie 
Gramatyki Angielskiej  
 
24 kwietnia 2018 roku dwie 
uczennice naszej szkoły – 
Natalia Pietryszka i Benita 
Wartalska, wzięły udział w XIV 
Międzyszkolnym Konkursie 
Gramatyki Angielskiej ”English 
Grammar Practice”, 
organizowanym przez SP nr 2 w 
Zelowie.  Uczestnikami 
konkursu byli uczniowie klas 
IV-VI z pięciu szkół gminy 
Zelów. 
Celem konkursu było 
rozwiązanie testu 
gramatycznego. Za rozwiązanie 
całego testu można było 
otrzymać 100 punktów. 
Dziewczyny wykazały się dużą 
wiedzą, niestety nie udało im się 
stanąć na podium. Życzymy 
sukcesów za rok! 
Daria Chełmik 
 
II miejsce w Gminnym 
Turnieju Wiedzy Ekologicznej  
 
20 kwietnia dzieci z oddziału 
przedszkolnego naszej szkoły 
wzięły udział w XVI Gminnym 
Turnieju Wiedzy Ekologicznej 
pod hasłem: ,,Czyste powietrze 
mamy gdy o środowisko 
dbamy”, zorganizowanym przez 
Przedszkole Samorządowe nr 4 
im. J. Brzechwy w Zelowie.  
Turniej przebiegał w V rundach. 
Pierwsza runda polegała na 
prezentacji przez drużynę 
plakatu wykonanego w 



placówce pod hasłem 
przewodnim turnieju. W drugiej 
rundzie wykonywały zadania w 
kartach pracy. Trzecia runda 
polegała na układaniu 
ekologicznych puzzli. W 
kolejnej rundzie drużyna 
rywalizowała w zabawie 
sprawnościowej z 
wykorzystaniem Eko-odpadów. 
Turniej zakończył quiz 
dotyczący wiedzy o powietrzu. 
Miło nam poinformować, że 
nasza drużyna zajęła II miejsce.  
Turniej zakończył się rozdaniem 
wszystkim uczestnikom 
konkursów ciekawych nagród 
rzeczowych, oraz wspólnym 
zdjęciem. 
Marysia Kryścińska 
 
Konkursy ekologiczne 
 
20 marca 2018 r. w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Zelowie 
odbyło się podsumowanie 
projektu „Witaj wiosno!”, w 
ramach którego zostały 
przeprowadzone dwa gminne 
konkursy o tematyce 
ekologicznej. Uczestniczyli w 
nim uczniowie ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu 
Gminy Zelów. 
Uczennica naszej szkoły, 
Zuzanna Kopka z kl. IV, 
zdobyła wyróżnienie w 
Gminnym Konkursie 
Przyrodniczo – Plastycznym 
„Walczymy ze smogiem – 
dbamy o nasze miasto”, 
natomiast Przemysław Bochman 
i Adrian Szmigielski z kl. VI 
zdobyli wyróżnienie w  
Gminnym Konkursie Wiedzy 
Przyrodniczo – Ekologicznej 
„Powietrzne szarady”. 
Kacper Kruszewski 
 
 

Koncerty muzyczne 
 
W ramach comiesięcznych 
audycji muzycznych 10 kwietnia 
Pan Paweł przedstawił uczniom 
dwoje muzyków: Panią Klaudię, 
która grała na waltorni oraz 
Pana Rafała, który 
akompaniował jej na 
instrumentach klawiszowych. 
Uczniowie podczas koncertu 
zapoznali się z brzmieniem i 
budową waltorni należącej do 
grupy instrumentów dętych 
blaszanych, a także zobaczyli 
prototyp waltorni wykonany 
domowym sposobem przez 
prowadzącego koncert Pana 
Pawła. Posłużyły mu do tego 
długa rurka, lejek oraz ustnik. 
Pan Paweł przypomniał także 
uczestnikom różnice pomiędzy 
tonacjami: melodie grane w 
tonacji „dur” są szybkie i 
wesołe, zaś te same melodie 
grane w tonacji „mol” brzmią 
smutno i grane są powoli.  
Już czekamy na następny 
koncert! 
Kamila Chełmik 
 
„Smog – zmieńmy to – nasze 
sposoby na czyste powietrze” 
W ramach realizacji programu 
edukacji ekologicznej „Nasza 
misja – stop emisja” nasza 
szkoła zorganizowała Gminny 
Konkurs Plastyczny „Smog – 
zmieńmy to – nasze sposoby na 
czyste powietrze”. Jego 
rozstrzygnięcie odbyło się 28 
marca 2018 roku w Sali 
gimnastycznej WCR w 
Kociszewie. Na uroczystość 
przybyli laureaci oraz 
przedstawiciele szkół biorących 
udział w konkursie. Wszyscy 
byli zadowoleni, gdyż nagrody 
były bardzo cenne. 
Oliwia Marciniak 

 
„Oznaki wiosny w przyrodzie” 
 
W dniu 6 kwietnia 2018 roku 
uczniowie naszej szkoły 
odebrali nagrody za udział w 
Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Oznaki wiosny w 
przyrodzie”, którego 
organizatorem była Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w 
Zelowie oraz Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Łódzkiego  - Oddział Terenowy 
Sieradzkich Parków 
Krajobrazowych.  
Wśród uczniów naszej szkoły 
nagrody i wyróżnienia odebrali: 
Zuzanna Kopka – kl. IV 
(nagroda) 
Oliwia Sobczak – kl. IV 
Ewelina Froncala – kl. V 
Laureaci otrzymali dyplomy 
oraz nagrody książkowe, a na 
zakończenie spotkania obejrzeli 
prezentację multimedialną pt. 
„Wiosna w przyrodzie”.  
Kamila Chełmik 
 
„Ewangelia w oczach dziecka” 
4 kwietnia 2018 roku w SP nr 4 
w Zelowie odbył się Gminny 
Konkurs Plastyczny „Ewangelia 
w oczach dziecka” pod hasłem 
„Tajemnice Różańca Świętego”. 
Wzięły w nim udział dzieci ze 
wszystkich szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy. Prace 
zostały wykonane różnymi 
technikami plastycznymi. Nasi 
reprezentanci odnieśli duże 
sukcesy: 
W kategorii kl. IV –VII I 
miejsce zajęła Zuzanna Kopka z 
klasy IV, a III miejsce Kacper 
Kruszewski z klasy VI. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
Paulina Owczarek 
 



 
„Umiem Pływać” 
 
Uczniowie klasy III w tym roku 
szkolnym również uczestniczą w 
Projekcie Powszechnej Nauki 
Pływania „Umiem Pływać”. 
Zajęcia odbywają się na basenie 
Powiatowego Centrum Sportu w 
Bełchatowie. 
Dzieci pod opieką 
wykwalifikowanych instruktorów 
oswajają się z wodą i poznają 
techniki pływania. Nauka sprawia 
dużo radości, a jednocześnie 
rozwija ich ciało i ducha. Ważnym 
aspektem zajęć jest również 
edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa nad wodą oraz 
zachęcanie do zdrowego i 
aktywnego stylu życia. 
Weronika Niewulska 
 

Gminny Konkurs Wiedzy 
Pożarniczej  
 
20 marca 2018 r. po raz kolejny w 
Urzędzie Miejskim w Zelowie 
odbyły się eliminacje na szczeblu 
gminnym do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom i 
chroni środowisko”.  
Nasi uczniowie z klasy VII Paulina 
Owczarek oraz Kamila Chełmik 
zajęły I miejsce w kategorii: 
uczniowie szkół podstawowych 
(klasy VII-VIII) i uczniowie 
gimnazjum (klasy II-III) . Będą one 
reprezentować Gminę Zelów w 
eliminacjach powiatowych. 
Gratulujemy i życzymy sukcesu! 
Oliwia Stępień 
 
XIII Gminny Konkurs 
„Matematyczne Zabawy” 
 
19 marca w Szkole Podstawowej 
Nr 4 w Zelowie odbył się po raz 
XIII Gminny Konkurs 
"Matematyczne Zabawy".  
Naszą szkołę reprezentował zespół 
uczniów z klas V-VII w składzie: 
Przemek Bochman (kl. VI), Jakub 

Selkerowicz (kl. V) i Kamila 
Chełmik (kl. VII)  
Uczniowie drużynowo 
rozwiązywali rebusy 
matematyczne, układanki, 
wykreślanki, zadania otwarte i 
zamknięte. Nasi reprezentanci 
zajęli IV miejsce. Otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Paulina Owczarek 
 
Wyróżnienia w Gminnym 
Konkursie Poezji Miłosnej  
13 marca 2018 r. odbyło się 
podsumowanie Gminnego 
Konkursu Poezji Miłosnej, 
organizowanego przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w 
Zelowie. 
W kategorii szkół podstawowych 
uczennice naszej szkoły – Milena 
Kalinowska i Weronika Niewulska 
(obydwie klasa VII), zdobyły 
wyróżnienia. 
Gratulujemy naszym uczennicom 
sukcesu. 
Przemysław Bochman 
 

Sukces w Gminnym  
Konkursie Recytatorskim 
 
26 kwietnia dwie uczennice naszej 
szkoły, Kamila Chełmik i Sandra 
Tarapacz, wzięły udział w 
Gminnym Konkursie 
Recytatorskim organizowanym 
przez Szkołę Podstawową w 
Łobudzicach. Przyświecało mu 
hasło: „Wieje, pada, grzeje... 
zjawiska meteorologiczne w 
poezji”. W zmaganiach brali udział 
uczniowie szkół z terenu gminy.  
Miło jest nam poinformować, że 
uczennica naszej szkoły, Kamila 
Chełmik, zajęła I miejsce ! 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 
Patrycja Grzesiak 
 
Udział w VII Gminnym 
Konkursie Literackim  
 
27 kwietnia 2018 roku 
rozstrzygnięty został VII Gminny 

Konkurs Literacki pt. „Czyste 
powietrze – zdrowe i szczęśliwe 
życie”, zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową w 
Wygiełzowie.  
Wyniki uczniów naszej szkoły 
przedstawiają się następująco: 
 
Kategoria pierwsza, uczniowie kl. 
IV – V – opowiadanie: 
I miejsce: Renata Boczkiewicz, kl. 
V 
II miejsce: Zuzanna Gawłowska, 
kl. V 
Kategoria druga, uczniowie kl. VI 
– VII – opowiadanie: 
II miejsce: Joanna Mamcarz, kl. 
VII  
Gratulujemy dziewczynom 
umiejętności i weny twórczej.  
Milena Kalinowska 
 

„ Nie pal przy mnie, proszę” 
 
W roku szkolnym 2017/2018 nasza 
szkoła po raz kolejny przystąpiła 
do ogólnopolskiego programu 
edukacji antytytoniowej dla 
uczniów klas I- III szkół 
podstawowych pod hasłem „Nie 
pal przy mnie, proszę”. Program 
ten ma charakter profilaktyczny i 
jego głównym celem jest 
wykształcenie u dzieci świadomej 
umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach, w których inne osoby 
palą przy nich papierosy. 
Celem programu było: 
- Uporządkowanie i poszerzenie 
wiadomości na temat zdrowia. 
- Kształtowanie u dzieci postaw 
odpowiedzialności za własne 
zdrowie. 
- Uświadomienie dzieciom, że 
palenie tytoniu jest szkodliwe dla 
zdrowia. 
- Uwrażliwienie dzieci na 
szkodliwe oddziaływanie dymu 
papierosowego związane z biernym 
paleniem. 
Sandra Tarapacz 

 

 


