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Zakończenie roku 
szkolnego 
 
19 czerwca 2019 roku o godzinie 
10:00 w Sali WCR w Kociszewie 
rozpoczęła się akademia na 
zakończenie roku szkolnego. 
Uroczystość zaszczycili swą 
obecnością zaproszeni goście, m.in. 
Burmistrz Zelowa, pan Tomasz 
Jachymek i Kierownik Referatu 
Oświaty, pani Elżbieta Pajewska. 
Podczas przemówienia Burmistrz 
podziękował w ciepłych słowach 
dyrektorowi, panu Markowi 
Myroniukowi, za wieloletnie 
kierowanie szkołą w Kociszewie 
oraz wręczył kwiaty będące 
dowodem uznania. 
Potem z programem artystycznym 
wystąpili uczniowie klasy VIII, 
kończący w tym roku przygodę z 
naszą placówką. Swój występ 
zakończyli widowiskowym tańcem. 
Na pożegnanie wręczyli 
nauczycielom kwiaty, sami też 
otrzymali moc upominków – od 
młodszych kolegów i byłej 
wychowawczyni, pani Urszuli 
Pawlak. 
Następnie dyrektor rozdał 
świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, stypendia szkolne, 
świadectwa z wyróżnieniem dla 
uczniów klas IV - VII oraz nagrody 
dla najlepszych uczniów. Jak co 
roku nagrody otrzymali także 
wszyscy uczniowie edukacji 
wczesnoszkolnej. Miłych chwil 
było o wiele więcej, ponieważ 
wyróżnienia i nagrody otrzymali 
również z rąk dyrektora szkoły 
zwycięzcy szkolnych i gminnych 
konkursów i zawodów sportowych.  
Uroczystość zakończyła się 
wzruszającym pożegnaniem: 
ponieważ tego dnia po raz ostatni w 
roli dyrektora szkoły wystąpił pan 
Marek Myroniuk, który w tym roku 
przechodzi na zasłużoną emeryturę, 
życzenia oraz kwiaty na jego ręce 
składali nauczyciele, pracownicy 
szkoły, rodzice, nauczyciele 
emerytowani oraz przedstawiciele 
byłych i obecnych rad rodziców. 
Na zakończenie uczniowie udali się 
do klas na ostatnie spotkanie z 
wychowawcami i o godzinie 12:00 
oficjalnie zakończyli rok szkolny 
2018/2019. 
Milena Kalinowska 

 
Obozy wakacyjne  
 
W związku z ogromnym 
zainteresowaniem wyjazdami 
wakacyjnymi, w tym roku odbędą 
się aż trzy letnie obozy! Będą to 
następujące wyjazdy: 



- nad morze do Świnoujścia 
z wycieczką do Berlina. 
Terminy: 26 czerwca - 5 
lipca 2019 oraz 8 lipca - 17 
lipca 2019 

- letni obóz w Zakopanem. 
Termin: 18 - 27 lipca 2019 

Tak duża popularność obozów jest 
najlepszym dowodem na to, że 
podczas nich nikt się nie nudzi. 
Zapraszamy więc za rok! 
Paulina Owczarek  
 
Czwartki lekkoatletyczne 
Podczas uroczystego zakończenia 
roku szkolnego zostały 
podsumowane osiągnięcia uczniów 
naszej szkoły w rywalizacji 
sportowej, w ramach tzw. 
„czwartków lekkoatletycznych”. 
Uczniowie wszystkich szkół 
podstawowych rywalizowali w 
następujących konkurencjach: rzut 
piłeczką palantową, skok w dal, 
 bieg na 60, 300, 600,1000 metrów. 
Oto wyniki uczniów naszej szkoły: 
 
2. Kamil Ambroszkiewicz – rzut 
piłeczką palantową 
2. Patrycja Kowalska - rzut 
piłeczką palantową 
2. Zuzanna Ambroszkiewicz - rzut 
piłeczką palantową 
2. Maja Witowska – bieg na 300 m 
3. Hania Bednarek – bieg na 300 m 
3. Renata Boczkiewicz - rzut 
piłeczką palantową 
3. Patrycja Kowalska – bieg na 60 
m 
3. Jakub Konc - rzut piłeczką 
palantową 
3. Igor Kryściński - rzut piłeczką 
palantową 
Weronika Niewulska 
 
Wycieczka do Borysewa 
 
W ramach realizacji projektu pod 
hasłem „Woda niejedno ma imię” 
28 maja uczniowie starszych klas 
naszej szkoły pojechali na 
wycieczkę edukacyjną. Uczniowie 
z przedszkola, oddziału 
przedszkolnego oraz klas I-III 
również mieli zorganizowaną taką 

wycieczkę – trochę później, bo 12 
czerwca.  
Uczniowie najpierw odwiedzili 
ZOO Safari w Borysewie, gdzie 
pani przewodnik podczas 
dwugodzinnego zwiedzania 
ciekawie opowiadała im o 
tamtejszych zwierzętach. W 
Borysewie zgromadzono wiele 
rzadkich gatunków, jak białe lwy 
czy tygrysy, oraz zwierzęta 
zagrożone wyginięciem. 
Z Borysewa dzieci pojechały do 
Uniejowa. Tam zwiedziły wraz z 
przewodnikiem Geotermię 
Uniejów. Opowiedział on, czym 
zajmuje się zakład i dlaczego warto 
inwestować w energię geotermalną. 
Dzieci dowiedziały się, że złoża 
wód geotermalnych zalegają na 
głębokości około 1700-2250 
metrów pod powierzchnią ziemi. 
Wypływająca z trzech odwiertów, 
znajdujących się w Uniejowie, 
woda ma temperaturę około 68-
70OC i wypływa pod ciśnieniem 
2,6 atmosfery. Wykorzystywana 
jest do celów ciepłowniczych, 
rekreacyjnych, ale także 
spożywczych czy kosmetycznych. 
Kamila Chełmik 
 
Zabawy sportowe 
 
23 maja 2019 roku uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w 
Festynie Integracyjnym pod hasłem 
„Jakie tajemnice kryje woda”, 
zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 2 w Zelowie. 
Pojechali tam uczniowie z klas I-
III. Ich opiekunem był pani Ilona 
Grzelak. Na zawody składały się 
zabawy sportowe oraz układanie 
zwierząt świata techniką origami. 
W rywalizacji sportowej nasi 
uczniowie zajęli IV miejsce. W 
nagrodę otrzymali książki, szarfy 
oraz worki do skakania. 
Martyna Kowalska  
Przedstawienie profilaktyczne  
 
20 maja ponad 
pięćdziesięcioosobowa grupa 
uczniów z klas IV-VIII naszej 

szkoły pojechała do PGE Giganty 
Mocy w Bełchatowie na 
przedstawienie profilaktyczne pt. 
„LOL” w wykonaniu artystów z 
Teatru Form.Art z Łodzi. Wyjazd 
zorganizowała pani M. Kędziak. 
Poruszało ono problematykę 
przemocy i agresji w domu i w 
szkole. Podczas przedstawienia 
uczniowie dowiedzieli się, że 
przemoc to nie tylko agresja 
fizyczna, ale i słowna oraz nauczyli 
się, jak należy się zachować w 
różnych trudnych sytuacjach. 
Wiadomości te zostały utrwalone w 
szkole podczas godzin 
wychowawczych. 
Martyna Kowalska 
 
VII Gminny Turniej Sportowo-
Pożarniczy 
23 maja w Szkole Podstawowej w 
Wygiełzowie odbył się VII Gminny 
Turniej Sportowo-Pożarniczy, w 
którym udział wzięli uczniowie 
naszej szkoły: Patrycja Kowalska, 
Kamil Ambroszkiewicz – oboje z 
klasy VI oraz Marta Łuczak i 
Kacper Kazimierczak – z klasy V. 
Oprócz nas uczestniczyły w nim 
drużyny z trzech szkół 
podstawowych Gminy Zelów.  
Turniej składał się z dwóch części: 
wiedzowej i sprawnościowej.  
Uczestnicy mieli do rozwiązania 
test składający się z 20 pytań 
dotyczących  historii pożarnictwa, 
przyczyn powstawania pożarów, 
znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad   
postępowania  na  wypadek  pożaru 
i  udzielania pierwszej   pomocy  
przedmedycznej. W części 
sprawnościowej drużyny rywalizowały 
w biegu sztafetowym. Każdy z 
zawodników musiał pokonać na czas 
sprawnościowy   tor   przeszkód 
 złożony  ze slalomu, biegu po 
ławeczce, skoków i pełzania pod 
przeszkodami. 
W klasyfikacji końcowej nasza 
drużyna zajęła III miejsce. 
Gratulujemy! 
 
Kacper Kruszewski 

 



 

 
XVIII edycja Gminnego 
Konkursu Ortograficznego dla 
klas III  
 
30 maja bieżącego roku ponownie 
odbył się Gminny Konkurs 
Ortograficzny dla klas trzecich 
o tytuł „Mistrza Ortografii”, 
organizowany już od wielu lat 
przez naszą szkołę.  
Udział w nim wzięło szesnaścioro 
uczniów. Dyktando oraz kryteria 
oceny opracował zespół edukacji 
wczesnoszkolnej w składzie: Ilona 
Grzelak (koordynator), Marianna 
Kwiatkowska i Małgorzata 
Słomczyńska. „Mistrzem 
Ortografii”  została Nadia 
Maciejewska ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie. 
 
Oto wyniki: 
I miejsce: Nadia Maciejewska - 
Szkoła Podstawowa nr 2 Zelów 
 
II miejsce:  
Szymon Doliwa - Szkoła 
Podstawowa nr 4 Zelów 
Gabrysia Jach - Szkoła 
Podstawowa Bujny Szlach. 
 
III miejsce:  
Cezary Klich - Szkoła 
Podstawowa Kociszew 
Wiktoria Kałużna - Szkoła 

Podstawowa nr 4 Zelów 
Paweł Bartecki - Szkoła 
Podstawowa Bujny Szlach. 
Kinga Dopadlik - Szkoła 
Podstawowa Kociszew 
 
Wyróżnienia: 
Zofia Kędzierska - Szkoła 
Podstawowa Wygiełzów 
Agata Łukasiewicz - Szkoła 
Podstawowa Bujny Szlach. 
Hubert Trębacz - Szkoła 
Podstawowa Wygiełzów 
Iga Stańka - Szkoła Podstawowa nr 
4 Zelów 
Sandra Pawlak - Szkoła 
Podstawowa nr 4 Zelów 
Amelia Obłąk - Szkoła 
Podstawowa Wygiełzów 
Zofia Jacoń - Szkoła Podstawowa 
Kociszew 
Jagoda Tokarska - Szkoła 
Podstawowa Bujny Szlach. 
Mateusz Kowalski - Szkoła 
Podstawowa Kociszew 
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy. 
Daria Chełmik 
 
Dzień Dziecka 
 
Jako że w tym roku Dzień Dziecka 
przypadł w sobotę, uczniowie 
naszej szkoły świętowali ten 
szczególny dzień już w piątek - 31 

maja.  Z tej okazji wychowawcy 
klas i wszyscy nauczyciele 
przygotowali dla poszczególnych 
klas rożnego rodzaju atrakcje: gry i 
zabawy na świeżym powietrzu, 
malowanie dłońmi czy pikniki. 
Zabawa była udana, wszyscy 
świetne się bawili.  
Oliwia Marciniak 
 
Szkolny Test Wiedzy o Wodzie  
 
W ramach realizacji projektu pod 
hasłem „Woda niejedno ma imię” 
12 czerwca uczniowie starszych 
klas naszej szkoły wzięli udział w 
Szkolnym Teście Wiedzy o 
Wodzie. Celem konkursu było 
rozbudzanie zainteresowania 
otaczającym światem i jego 
problemami, uświadomienie, że 
woda jest środowiskiem życia 
wielu organizmów, kształtowanie 
postaw i przyzwyczajeń 
proekologicznych, uświadamianie 
znaczenia wody dla życia na Ziemi, 
rozbudzanie poczucia 
odpowiedzialności za stan 
środowiska, wdrażanie do 
oszczędzania wody i dbania o jej 
jakość, rozwijanie umiejętności 
prowadzenia obserwacji 
przyrodniczych i wnioskowania. 
Organizatorkami przedsięwzięcia 
były panie: M. Kędziak i M. 
Stępień. 
 
W konkursie wystartowało 
trzydzieścioro uczestników. 
Wykazali się dużą wiedzą o wodzie 
na naszej planecie. Oto wyniki: 
I miejsce – Natalia Pietryszka 
II miejsce – Oliwia Stępień 
III miejsce – Hanna Kołodziejska 
Wyróżnienia: Igor Kryściński, 
Szymon Kubiak, Adrian 
Szmigielski, Weronika Niewulska, 
Maria Kryścińska 
Nagrody zwycięzcom zostały 
wręczone podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego. 
Gratulujemy! 
 
Patrycja Kowalska 
 



 
Gminne konkursy ekologiczne 
 
16 maja uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w gminnych konkursach 
o tematyce ekologicznej, 
zorganizowanych przez SP nr 2 w 
Zelowie.  
 
Pierwszym był gminny konkurs 
wiedzy na temat ekologicznego trybu 
życia „Żyj zdrowo – żyj ekologicznie”. 
Uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali dużą wiedzę na temat 
zdrowia i ochrony przyrody, nasza 
drużyna w składzie Jakub Selerowicz i 
Filip Bandzierz zajęła II miejsce. 
 
W Gminnym Konkursie Piosenki 
Ekologicznej pod hasłem „Dla Ciebie 
Ziemio śpiewamy!” rozgrywanym w 
trzech kategoriach wiekowych, nasi 
reprezentanci zajęli następujące 
miejsca: 
Kategoria klas IV-VI 
I miejsce - Karolina Jelińska  
 
Kategoria klas VII-VIII 
II miejsce (ex aequo) - Milena 
Kalinowska i Adrian Szmigielski 
Gratulujemy!!! 
Aneta Chrzanowska 
 
Piknik Rodzinny 
 
13 czerwca 2019 roku w naszej szkole 
odbył się V Piknik Rodzinny, w 
którym uczestniczyły dzieci z naszej 
szkoły wraz ze swoimi rodzinami. 
Został on zorganizowany przez Radę 
Rodziców naszej szkoły przy 
współpracy nauczycieli i pracowników 
szkoły. 
Piknik trwał od godziny17:00 do 
20:00. Wśród atrakcji znalazły się 
bezpłatne dmuchańce dla dzieci, loteria 
fantowa, gry i zabawy, konkursy, 
pokazy OSP Kociszew – ratowniczy 
oraz aktywna piana, malowanie 
twarzy. Na wszystkich czekały też 
kąciki z watą cukrową i popcornem, a 
także kiełbaski z grilla, ciasto, herbata, 
kawa, hot-dogi.  
Dochód z pikniku został przeznaczony 
na Radę Rodziców naszej szkoły.  
Patrycja Grzesiak 
 
 
Sukces uczniów w VIII Gminnym 
Konkursie Literackim  

 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w VIII Gminnym Konkursie 
Literackim pod hasłem „Łzy nie są 
oznaką naszej słabości, lecz tym, że 
nasze serce nie stało się pustynią”, 
zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową w Wygiełzowie.  
Konkurs został rozstrzygnięty 10 
czerwca, a wręczenie nagród naszym 
reprezentantom nastąpi dopiero 
podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego. 
W pierwszej kategorii wiekowej (klasy 
IV – V) uczennica klasy V, Alicja 
Wartalska, zajęła drugie miejsce. W 
starszej kategorii wiekowej (klasy VI – 
VIII) Kamila Chełmik z klasy VIII 
zajęła pierwsze miejsce!  
Gratulujemy laureatkom i dziękujemy 
wszystkim uczestnikom z naszej 
szkoły. Życzymy dalszych sukcesów. 
Marysia Kryścińska 
 
Szkolny Konkurs Fotograficzny 
„Ryby, woda i przyroda” 
 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Szkolnym Konkursie 
Fotograficznym pod hasłem „Ryby, 
woda i przyroda”. Trwał on przez cały 
kwiecień i maj, a mogli w nim wziąć 
udział wszyscy uczniowie naszej 
szkoły: przedszkolaki, zerówka, klasy 
I-III i klasy starsze. Przedszkolaki i 
zerówka mogli korzystać z pomocy 
rodziców lub rodzeństwa. 
Do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt 
osób przedstawiając ponad 100 zdjęć. 
Osoby nagrodzone: 
Przedszkole i zerówka 
Opólski Fabian – przedszkole 
Kryścińska Kinga – klasa 0 
Adaszek Antoni – klasa0 
Adaszek Filip - przedszkole 
Konc Bartosz – klasa 0 
 
Klasy I-III 
Fidler Wojciech – klasa 2 
Tarapacz Lena – klasa 1 
Witowska Maja - klasa 2 
Niewulski Stanisław - klasa 2 
 
Klasy IV-VIII 
Ambroszkiewicz Kamil - klasa 6 
Kuśmirek Krystian - klasa 6 
Kryściński Igor - klasa 6 
Owczarek Paulina - klasa 8 
Grzesiak Patrycja - klasa 8 
 

Wręczenie nagród zwycięzcom odbyło 
się podczas uroczystego zakończenia 
roku szkolnego. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów! 
Patrycja Grzesiak 
 
Wyjazd do kina 
 
17 czerwca 2019 roku grupa uczniów 
naszej szkoły pojechała do kina Helios 
w Bełchatowie na seans organizowany 
w ramach projektu edukacyjnego Kino 
na Temat Junior. Tym razem 
uczniowie obejrzeli film pt. „Aladyn”, 
opowiadający historię ulicznego 
rozrabiaki Aladyna, który przeżywa 
liczne przygody w fikcyjnym 
portowym mieście Agrabah. 
Warsztaty przed seansem pomogły 
dzieciom w pełni świadomie obejrzeć 
film, zwróciły uwagę na najważniejsze 
wątki, wyjaśnią trudniejsze kwestie. 
Animator poprzez zabawę z 
konkursami wprowadził dzieci w 
tematykę filmu, w sposób absorbujący 
i rozwijający małego widza uwypuklił 
wybrane zagadnienia. 
Film się wszystkim bardzo spodobał. 
Uczniowie nagrodzili go nawet 
oklaskami.  
Patrycja Kowalska 
 
 
Prelekcja ekologiczna 
 
8 maja tego roku uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w prelekcji 
ekologicznej pod hasłem „100 tys. 
drzew na stulecie Województwa 
Łódzkiego”, upamiętniającej 
przypadającą w tym roku setną 
rocznicę utworzenia naszego 
województwa. Prelekcja zakończyła 
się symbolicznym posadzeniem 
drzewa.  
Renata Boczkiewicz 
 
Akademia z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja  
 
8 maja 2019 roku odbyła się w naszej 
szkole uroczysta akademia z okazji 
228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.  
228 lat temu Sejm Czteroletni po 
burzliwej debacie przyjął przez 
aklamację ustawę rządową, która 
przeszła do historii jako Konstytucja 3 
Maja. Była drugą na świecie i pierwszą 
w Europie ustawą regulującą 



organizację władz państwowych, 
prawa i obowiązki obywateli. 
Uroczystą akademię z tej okazji 
przygotowali uczniowie klasy ósmej 
wraz z paniami: B. Kryzą, D. Telążką i 
K. Rogaczewską.  
Oliwia Marciniak 
 
Obchody Roku Stanisława 
Moniuszki 
 
W związku z 200. rocznicą urodzin 
Stanisława Moniuszki, Senat RP 
przyjął uchwałę ustanawiającą rok 
2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. 
Przeszedł on do historii jako ojciec 
polskiej opery narodowej. Tworzył ku 
pokrzepieniu serc Polaków 
zniewolonych przez zaborców. 
Inspirację dla jego muzyki stanowiła 
kultura ludowa.  
W związku z obchodami Roku 
Moniuszki w naszej szkole 
zorganizowano szereg działań, by 
uczcić wielkiego kompozytora. 
Uczniowie klasy szóstej wraz z 
wychowawczynią opracowali gazetkę 
ścienną, na której zostały 
wyeksponowane najważniejsze 
informacje dotyczące życia i 
twórczości kompozytora. Został 
również zorganizowany konkurs 
plastyczno-multimedialny, skierowany 
do uczniów klas starszych.  
Oto lista zwycięzców:  
1. Jagoda Robak 
1. Martyna Kowalska 
1. Benita Wartalska 
2. Jakub Kruszewski 
2. Kacper Kruszewski 
2. Kacper Grabarczyk 
2. Igor Kryściński 
3. Jakub Selerowicz 
3. Magda Witowska 
3. Oliwia Marciniak 
3. Oliwia Sobczak 
3. Zuzanna Kopka 
Nagrody zwycięzcom zostały 
wręczone podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego. 
Aneta Chrzanowska 
 
Warsztaty w Lesie Łagiewnickim i 
Eksperymentarium 
 
30 kwietnia uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w warsztatach 
terenowych w Lesie Łagiewnickim, 
prowadzonych przez edukatorów z 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Świat 

Przygód” oraz w warsztatach w 
Akwarium i Eksperymentarium w 
Manufakturze Łódzkiej. W 
Eksperymentarium uczniowie mieli też 
możliwość przeprowadzenia 
doświadczeń z zakresu fizyki. 
W wycieczce wzięło udział łącznie 50 
uczniów ze starszych klas. Wyjazd 
odbył się w ramach realizacji projektu 
„Woda niejedno ma imię”.  
Hanna Kołodziejska 
 
Cała Polska czyta dzieciom, 
policjanci i strażacy też! 
 
13 czerwca 2019 roku uczniów 
młodszych klas naszej szkoły spotkała 
ich miła niespodzianka. W ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
ulubione książeczki dzieci czytali 
maluchom przedstawiciele JOT OSP w 
Zelowie i Komisariatu Policji w 
Zelowie. Na zakończenie dzieci miały 
możliwość obejrzenia prawdziwego 
radiowozu. 
Milena Kalinowska 
 
Wycieczka do Sulejowskiego Parku 
Krajobrazowego  
 
22 maja 2019 roku około 
pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów 
młodszych klas naszej szkoły 
pojechała na wycieczkę do 
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.  
Wyjazd tez został zorganizowany w 
ramach realizacji projektu edukacji 
ekologicznej „Woda niejedno ma 
imię”.   
Głównym celem wyjazdu było 
poznanie walorów przyrodniczych 
zbiornika wodnego Niebieskie Źródła 
na Pilicy i Sulejowskiego Parku 
Krajobrazowego, a także poszerzenie 
wiadomości związanych z przyrodą i  
jej ochroną.  Uczniowie i ich 
opiekunowie mogli uczestniczyć w 
warsztatach, zajęciach przyrodniczych 
i terenowych.  
Daria Chełmik 
 
Wycieczka śladami wody 
 
W dniu 5 czerwca odbyła się 
wycieczka zorganizowana w ramach 
realizacji projektu edukacji 
ekologicznej „Woda niejedno ma imię” 
na Oczyszczalnię Ścieków w 
Maurycowie, Stację Uzdatniania Wody 
w Zelowie oraz nad zalew „Patyki”. 

Na Oczyszczalni Ścieków w 
Maurycowie uczniowie zostali 
zapoznani z działaniem gminnej 
oczyszczalni ścieków, poznali 
wszystkie etapy procesu oczyszczania. 
Na Stacji Uzdatniania Wody 
oprowadzający pokazał wszystkie 
urządzenia znajdujące się w stacji, 
uczniowie mieli możliwość zapoznania 
się urządzeniami sterującymi. 
Następnym etapem wycieczki był 
Zalew „Patyki”. Nad wodą 
spotkaliśmy się z wędkarzem, którym 
był Prezes Koła w Zelowie PZW pan 
Grzegorz Cieniewski. Zapoznał 
uczniów ze zbiornikiem wodnym i 
opowiedział m.in. o tym, jakie 
zwierzęta zamieszkują w wodzie jak i 
wokół niej. Pokazał tez sprzęt 
wędkarski i metody łowienia. 
Renata Boczkiewicz 
 
„Woda niejedno ma imię” 
 
Na wniosek nauczycieli szkoły pod 
kierunkiem pani Agnieszki 
Młynarczyk Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi przyznał grant na 
realizację projektu edukacji 
ekologicznej. Łączny koszt realizacji 
projektu to: 25116,00. Przedsięwzięcia 
zrealizowane w tym roku w ramach 
projektu to:  
 
Warsztaty/zajęcia stacjonarne 
1. Warsztaty z edukacji przyrodniczo –
ekologicznej – 4 gr. wiekowe 
2. Warsztaty z edukacji przyrodniczo –
ekologicznej – 4 gr. wiekowe 
3. Warsztaty z edukacji ekologicznej  
  
Konkursy szkolne i międzyszkolne 
1. Gminny Konkurs Plastyczny 
„Przygody kropelki wody” 
2. Gminny Konkurs Przyrodniczo – 
Plastyczny „Ekosystemy wodne” 
3. Szkolny Rodzinny Konkurs 
Fotograficzny „Ryby, woda i 
przyroda” 
4. „Olimpiada o Błękitną kropelkę” – 
Szkolny Konkurs Wiedzy o Wodzie 
5. Szkolny Test Wiedzy o Wodzie 
 
Wręczenie nagród laureatom 
konkursów odbyło się w dniu 19 
czerwca, podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego. 

 


