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ROZPOCZĘCIE 
ROKU SZKOLNEGO 
 
W tym roku później niż zwykle, 
bo czwartego września, 
zainaugurowaliśmy nowy rok 
szkolny 2017/2018. Wszyscy 
uczniowie najpierw przybyli do 
kościoła parafialnego na mszę 
świętą. Po mszy uczniowie z 
rodzicami lub bez ruszyli na 
cmentarz, gdzie zostały 
zapalone znicze i złożone 
kwiaty pod symbolicznym 
pomnikiem żołnierzy poległych 
w obronie naszej Ojczyzny. 
Później przeszliśmy do szkoły i 
wzięliśmy udział w uroczystej 
akademii. Po przemowie 
dyrektora szkoły nastąpiła część 
artystyczna. Następnie 
poszliśmy do naszych klas 
omówić plan zajęć na nowy rok 
szkolny. 
 
Milena Kalinowska 
 
UMIEM PŁYWA Ć 
 
W tym roku szkolnym w naszej 
szkole kontynuowany jest 
projekt „Umiem Pływać”, w 
którym udział biorą dzieci z klas 
I-III. W ramach tego projektu 

dzieci wyjeżdżają na basen, 
gdzie uczą się podstaw pływania 
oraz bezpiecznego zachowania 
się w środowisku wodnym. 
Dzięki tym wyjazdom dzieci 
mogą zagospodarować swój 
wolny czas. Udział w tym 
projekcie to nie tylko dla dzieci 
radość, ale także korzyści. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku też uda się zorganizować 
tak atrakcyjne wyjazdy. 
 
Szymon Kubiak 
 
 

WYCIECZKA DO 
SZCZYRKU 
 
W dniach 6 – 8 października 
tego roku odbyła się wycieczka 
do Szczyrku. W wycieczce 
uczestniczyli nie tylko 
uczniowie naszej szkoły, były 
też osoby z różnych szkół z 
terenu naszej gminy. 
Pierwszego dnia po męczącej 
podróży udaliśmy się do 
schroniska na krótki odpoczynek 
i rozpakowanie bagaży. 
Wieczorem udaliśmy się na 
spacer po mieście i do sklepu. 
Dnia drugiego, po śniadaniu 
wybraliśmy się na skocznię 
Małysza, zobaczyliśmy 
Skrzyczne, wjechaliśmy 
wyciągiem i zwiedziliśmy 
jeszcze wiele innych ciekawych 
miejsc. 



Trzeciego dnia skupiliśmy się 
głównie na szczęśliwym 
powrocie, ale i wtedy nie obyło 
się zwiedzenia. 
Wycieczkę uznajemy jako 
udaną, obyło się bez większych 
kontuzji i chorób. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku 
będzie równie przyjemnie! 
 
Po więcej informacji 
zapraszamy na naszą szkolną 
stronę internetową. Znajduje się 
tam również fotogaleria, którą z 
pewnością warto obejrzeć! 
 
Kamila Chełmik 
 
 

WYBORY DO 
SAMORZĄDU 
 
Pod koniec września w naszej 
szkole odbyły się wybory do 
samorządu szkolnego. W 
głosowaniu udział wzięło około 
60 osób, oddano 3 głosy 
nieważne. 
Jeśli chodzi o wyniki, pierwszy 
raz w historii szkoły zdarzył się 
remis. Wybory wygrały 
Weronika Niewulska i Kamila 
Chełmik,  które uzyskały po 18 
głosów i zostały 
współprzewodniczącymi. 
Kacper Kruszewski zajął drugie 
miejsce i został zastępcą, a 
Hanna Kołodziejska 
skarbnikiem i pomocnikiem. 
Wszystkim bardzo gratulujemy i 
mamy nadzieję, że będą godnie 
reprezentować naszą szkołę. 
 
Kamila Chełmik 
 
 

ŚLUBOWANIE 
KLASY I 
 
13 października w naszej szkole 
odbyła się niezwykle ważna 
uroczystość ślubowania i 
pasowania uczniów klas 
pierwszych. Pierwszoklasiści 
oficjalnie wkroczyli w 
uczniowskie życie. Program 

artystyczny przygotowany na tę 
okazję oraz pięknie odtańczony 
przez pierwszaków polonez 
zachwycił publiczność. 
Podczas uroczystej akademii, 
połączonej z obchodami Dnia 
Nauczyciela, dyrektor szkoły 
symbolicznym ołówkiem 
pasował ośmioro pierwszaków 
na uczniów naszej szkoły. Nowo 
mianowani uczniowie otrzymali 
moc upominków od całej 
społeczności szkolnej. Potem 
dzieci wraz z rodzicami i 
wychowawczynią udali się do 
sali na poczęstunek.  
Życzymy im dużo sukcesów i 
powodzenia w nauce ! 
 
Kamila Chełmik 
 
 

 
HALLOWEEN 
31.10.2017r. we wtorek odbyło się 
w naszej szkole Halloween. Dzieci 
miały za zadanie wyciąć i przynieś 
do szkoły ładną dynię oraz się 
przebrać. Na lekcji angielskiego 
pani puszczała straszne historie na 
temat tego święta. Śpiewaliśmy też 
radosne piosenki. Za dynie oraz 
przebranie była dodatkowa ocena, 
więc chętnych nie było mało. 
Uczniowie mogli się wykazać 
pomysłowością w przebraniach i 
zabawach. Tego dnia w całej szkole 
królowały wycięte dynie i upiorne 
kostiumy. Pomysłodawczynią akcji 
była pani B. Kryza, nauczycielka 
języka angielskiego. 
 
Przemek Bochman  
 

 

 



 
 

BAJKA UCZY 
I WYCHOWUJE 
 
W ramach projektu "Bajka uczy 
i wychowuje - Pohádka učí a 
vychovává" odbyły się 
spotkania czytelnicze i warsztaty 
dla dzieci z terenu miasta i 
gminy Zelów. Z naszej szkoły 
uczestniczyły w nim dzieci z 
klas I - III. Spotkania w ramach 
tego projektu odbyły się w 
Bibliotece w Zelowie, Szkole 
Podstawowej w Wygiełzowie i 
właśnie w naszej szkole w 
Kociszewie . 
10.,17. i 24. października odbyły 
się spotkania czytelnicze. 12.,19. 
października i 7. listopada 
mieliśmy warsztaty 
interaktywne. W każdym 
tygodniu października 
odwiedzali nas goście, którzy 
czytali bajki: „Pinokio”, 
„Kopciuszek”, „Czerwony 
Kapturek”.  
Spotkania te były bardzo 
ciekawe, ponieważ 
odczytywanie odbywało się w 
dwóch językach: polskim i 
czeskim.  
 
Natalia Pietryszka  
 

SPOTKANIA 

MUZYCZNE 
 
Nasza szkoła wraz z 
Towarzystwem Muzycznym w 
Łodzi jak co roku organizuje 
muzyczne spotkania dla 
uczniów. Do tej pory odbyły się 
trzy: 
-Elektryczny POWER, 
-Bajkowe inspiracje, 
-Jaki znak twój.  
Ostatnio był u nas pan Sławomir 
z puzonem. Wszyscy się bardzo 
dobrze bawili. Pan prowadzący 
wybrał uczennice z klasy szóstej 
i ucznia z klasy piątej, żeby 
spróbowali swoich sił. Na 
koniec pan Sławomir zagrał 
melodie z ,,Gwiezdnych 
Wojen”. Wszyscy uczniowie 
dobrze się bawili. 
 
Kacper Grabarczyk 
Michał Jochymek 
 

PRZEZ ZABAW Ę DO 
NAUKI 
 
W dniu 27.10.2017r. w naszej 
szkole odbyło się spotkanie z 
chemią przygotowane dla 
uczniów klas młodszych przez 
uczniów klasy VII pod opieką 
nauczycielki chemii, p. M. 
Dylewicz.  
Podczas pierwszej części 
spotkania uczniowie 
przedstawili inscenizację pod 

tytułem „Z chemią w kuchni”, 
gdzie chcieli uświadomić 
maluchom, że kuchnia to jedno 
wielkie laboratorium chemiczne. 
Zostało pokazane działanie i 
bezpieczne stosowanie 
kuchennych substancji. W 
drugiej części pokazu zostało 
wykonane kilka prostych 
eksperymentów chemicznych. 
Odbył się też szybki konkurs dla 
maluchów na rozpoznawanie 
substancji za pomocą smaku. 
Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze i na pewno zostanie 
to na długo zapamiętane. 
Dzieciaki przekonały się, że 
nauka może być dobrą zabawą.  
 
Natalia Pietryszka 
Martyna Kowalska 
 
 
 

KONKURS 
LITERACKI 
 
Uczniowie naszej szkoły pod 
opieką nauczycielki języka 
polskiego, p. M. Kędziak, wzięli 
udział w gminnym konkursie 
literackim pt. „Przyjaciel to ten, 
kto przychodzi, gdy inni 
wychodzą”, organizowanym 
przez SP w Bujnach 
Szlacheckich. Został on 
rozstrzygnięty 27 października 
2017r. Na podium stanęły dwie 
uczennice naszej szkoły: 
-II miejsce Patrycja Kowalska 
kl.V (w młodszej kategorii 
wiekowej) 
-III miejsce Benita Wartalska 
kl.VI(w starszej kategorii 
wiekowej) 
Cieszymy się z sukcesów i 
czekamy na następne okazje do 
zaprezentowania swoich 
talentów i umiejętności. 
 
Benita Wartalska 
 
 
 
 
 
  



 

AKCJE 
HUMANITARNE 
 
Nasza szkoła co roku bierze 
udział w akcjach 
humanitarnych. W tym roku są 
to akcje: „Zostań super-
zakrętakiem” (zbieramy korki i 
nakrętki) i akcja „Opatrunek na 
ratunek” (zbieramy materiały 
opatrunkowe). Inicjatorką tych 
działań jest pani Małgosia 
Słomczyńska. Zachęcamy 
wszystkich uczniów do brania 
udziału w akcjach! 
 
Kacper Kruszewski 
 

FLUORYZACJA 
 
Po raz kolejny w naszej w 
naszej szkole prowadzona jest  
akcja fluoryzacji. Nadzoruje ją 
pielęgniarka szkolna. Prosimy o 
dopilnowanie, aby w 
wyznaczone dni dzieci przyszły 
do szkoły z własną szczoteczką 
do zębów, najlepiej nową, 
zakupioną specjalnie do tego 
celu. Terminy fluoryzacji podaje 
pani higienistka z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
 
Bartek Filipczak 
 
 

DZIEŃ CHŁOPAKA 
 
Ponieważ 30 września wypada 
w sobotę, już 29 września 
odbyły się szkolne odchody 
Dnia Chłopaka. Wszyscy 
chłopcy czekali na to i w końcu 
się doczekali – otrzymali od 
koleżanek drobne upominki i 
dużo serdecznych życzeń. 
Chłopcy cieszyli się, że 
dziewczyny nie zapomniały o 
ich święcie, mamy nadzieję, że 
tak samo miła atmosfera będzie 
panować w Dzień Kobiet. 
 
Adrian Szmigielski 
 

 
AKCJE 
ZDROWOTNE 
 
W naszej szkole ponownie 
ruszają akcje „Szklanka mleka” 
i „Owoce w szkole”. Tak jak w 
zeszłym roku uczniowie szkoły 
ponownie dostają 250 ml mleka 
w kartoniku oraz zapakowane 
smaczne i zdrowe warzywa. 
Liczymy na to, że wszyscy będą 
wypijać mleko i zjadać jarzyny i 
owoce, ponieważ to posłuży ich 
zdrowiu i rozwojowi.  
 
Patrycja Grzesiak 
 
POLICYJNA 
AKADEMIA 
BEZPIECZEŃSTWA 
 
25 października 2017r. w środę 
odbyły się finały powiatowego 
konkursu wiedzy o 
bezpieczeństwie oraz 
sprawności fizycznej. Z naszej 
szkoły udział wzięło dwoje 
uczniów: Zosia Jacoń i Cezary 
Klich. Ich opiekunami byli pani 
Ilona Grzelak oraz rodzice 
dzieci. 
Pierwsza konkrecją było 
rozwiązanie testu wiedzy o 
bezpieczeństwie. Potem nastąpił 
test sprawności fizycznej. 
Uczniowie z naszej szkoły 
świetnie się spisali i zajmując 
trzecie miejsce stanęli na 
podium. W nagrodę dostali 
medale i upominki. 
Marysia Kryścińska 
 

 

SUKCES CZARKA  
 
23.09.2017 r. na stadionie ZKS 
Włókniarz Zelów odbył się 
turniej piłki nożnej z okazji 95-
lecia ZKS Włókniarz Zelów i 
60-lecia nadania praw miejskich 
Zelowowi. W rozgrywkach 
uczestniczyły roczniki 
2007,2008,2009 oraz młodsze.  
Jeden z uczniów naszej szkoły, 
Czarek Klich, grający we 
Włókniarzu I, został wybrany 
najlepszym bramkarzem 
turnieju. Serdecznie mu 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sportowych sukcesów. 
 
Przemek Bochman 

 
IGRZYSKA 
PRZEDSZKOLAKÓW  
 
16 października dzieci z naszego 
oddziału przedszkolnego wraz z p. 
K. Rogaczewską brały udział w 
Igrzyskach Przedszkolaków, 
których organizatorem była Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Zelowie.  
W skład konkurencji, w których 
dzieci brały udział, znalazły się: 
rzut piłką palantową, bieg na 40 
metrów oraz skok w dal z miejsca. 
Wszyscy uczestnicy dali z siebie 
wszystko, z wielkim 
zaangażowaniem podchodząc do 
każdej próby. Niestety nie udało się 
zająć miejsca na podium. 
Dziękujemy dzieciom za ich 
wysiłek i zaangażowanie i życzymy 
sukcesów w przyszłorocznych 
zawodach. 
 
Marysia Kryścińska 

 


