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ŚWIĄTECZNE 
ŻYCZENIA 
 
Święta to czas radości i 
miłości. Wszyscy ruszamy na 
zakupy i odwiedzamy 
bliskich. Bożonarodzeniowa 
gorączka trwa, a razem z nią 
zdarza się wiele wypadków. 
Dlatego uważajmy na siebie. 
Mamy nadzieję, że po 
krótkiej przerwie świątecznej 
wszyscy uczniowie wrócą cali 
i zdrowi do szkoły. 
Członkowie naszego koła 
dziennikarskiego życzą Wam 
wszystkim zdrowych, 
spokojnych i przede 
wszystkim bezpiecznych 
świąt! 
 
Milena Kalinowska 
 
 
WIGILIA SZKOLNA 
 
20 grudnia 2018 roku w 
naszej szkole odbyło się 
kolejne już spotkanie 
wigilijne, podczas którego do 
wspólnego dzielenia się 
opłatkiem przystąpili 
uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły, rodzice i 

zaproszeni goście.  
Spotkanie rozpoczęło się od 
wspólnej modlitwy, dzielenia 
się opłatkiem i zaśpiewania 
kolędy.  
W świątecznej atmosferze, 
wśród bożonarodzeniowych 
dekoracji wszyscy złożyli 
sobie nawzajem życzenia 
świąteczne i noworoczne. 
Potem zasiedliśmy do 
wspólnego posiłku. Na koniec 
uczniowie otrzymali paczki 
ze słodyczami. 
 
Podczas spotkania wigilijnego 
odbył się kiermasz 
wykonanych przez uczniów 
ozdób bożonarodzeniowych. 
 
Oliwia Stępień 
 
 
OBCHODY DNI PRAW 
DZIECKA I PRAW 
CZŁOWIEKA 
 
10 grudnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Praw 
Człowieka, natomiast 20 
listopada Światowy Dzień 
Praw Dziecka. W związku z 
tym 20 listopada 2018 roku 
Samorząd Szkolny wraz z 
opiekunką, p. B. Kryzą, 
przygotował apel, podczas 
którego uczniowie mogli 
zapoznać się z podstawowymi 



prawami dziecka i człowieka.  
Montażowi słowno-
muzycznemu towarzyszyła 
prezentacja multimedialna. 
Podczas występów 
przypomniano, że korzystając 
ze swoich praw nie można 
ograniczać praw innych ludzi 
- kolegów, koleżanek i 
dorosłych. Każdy człowiek, 
czy to dziecko czy dorosły ma 
prawo do godnego życia -  w 
pokoju i spokoju, w miłości i  
poczuciu 
bezpieczeństwa.Trzeba też 
pamiętać, że oprócz praw – 
mamy także obowiązki 
wynikające z roli ucznia, 
dziecka naszych rodziców, 
Polaka i człowieka.  
Na zakończenie wszyscy 
uczniowie odśpiewali swoisty 
hymn, bardzo lubiany przez 
dzieci z naszej szkoły: „Mam 
prawo żyć”. 
Weronika Niewulska 
 
 
KONKURS SZOPEK 
 
Jak co roku w grudniu odbył 
się w naszej szkole konkurs 
na „Najpiękniejszą szopkę 
bożonarodzeniową”. 
Wszystkie prace były 
starannie wykonane i piękne. 
Po długich obradach 
wyłoniono zwycięzców: 
I miejsce – Zuzia Kopka – kl. 
V 
II miejsce – Marta Łuczak =- 
kl. V 
III miejsce – Oliwia Filipczak 
– kl. IV 
Wyróżnienia: Kuba Konc – 
kl. IV, Zuzia Wartalska – kl. 
V, Nadia Sas – kl. IV. 
Gratulujemy! 
 
Patrycja Kowalska 

 

 
13 grudnia 2018 roku odbyło 
się rozdanie nagród 
zwycięzcom XII 
Powiatowego Konkursu 
Plastycznego pt. „Nie 
dotarłem jeszcze do mety, ale 
jestem już bliżej niż wczoraj”. 
Uroczystość odbyła się w 
Szkole Podstawowej nr 2 w 
Zelowie, na sali 
gimnastycznej o godzinie 
10:00.  
Konkurs rozgrywany był w 
pięciu kategoriach 
wiekowych. Nasi uczniowie 
zajęli w swoich kategoriach 
następujące miejsca (ex-
aequo): 
I miejsce - Zuzanna 
Gawłowska kl. VI 
II miejsce - Hania Bednarek 
kl. III 
III miejsce - Filip Bandzierz 
kl. VI 
 
Wyróżnienia - Ola Wejman 
kl. IV, Krystian Kuśmirek – 
kl. VI 
Zuzia Gawłowska 
 
 
POWIATOWE 
KONKURSY - 
LITERACKI I 
PLASTYCZNY 

10 grudnia w auli ZSO w 
Zelowie odbyło się wręczenie 
nagród laureatom 
powiatowych konkursów – 

literackiego i plastycznego 
pod hasłem Mój głos w 
sprawie obrony praw 
człowieka. Ich celem było 
propagowanie idei obrony 
praw człowieka, 
uwrażliwianie na los innych 
ludzi oraz poszanowanie praw 
i poglądów drugiego 
człowieka. 

Laureatkami tych konkursów 
zostały: 
- konkurs literacki - Kamila 
Chełmik (kl. VIII) – 
wyróżnienie  
- konkurs plastyczny - Kamila 
Chełmik (kl. VIII) – III 
miejsce, Oliwia Stępień (kl. 
VIII) – wyróżnienie. 
Gratulujem! 
 
Renata Boczkiewicz 
 
 
 
 
MIKOŁAJKOWA 
WYCIECZKA DO KINA 
 
5 grudnia 2018 roku z okazji 
mikołajek odbyła się w naszej 
szkole wycieczka. 
Pojechaliśmy do kina Helios 
w Bełchatowie w Galerii 
Olimpia. Na seans pojechały 
wszystkie dzieci ze szkoły. 
Niektóre klasy składały się 
dodatkowo na prezenty dla 
siebie. Klasy młodsze: 
przedszkole - 4 klasa oglądały 
bajkę pt. „Grinch”, a dzieci z 
klas 5-8 film pt. „ 
Fantastyczne zwierzęta. 
Zemsta Grindelwalda”.  
„Grinch” to zabawna bajka 
dla dzieci. Mieszkańcy 
Ktosiowa wyczekują Bożego 

KONKURS 
PLASTYCZNY 
 



 

Narodzenia. Jest jednak ktoś, 
komu świąteczna atmosfera 
zupełnie się nie udziela – to 
Grinch. Towarzystwa 
dotrzymuje mu wierny pies 
Max. Równolegle śledzimy 
perypetie pewnej 
dziewczynki, która ma coś na 
tyle ważnego do przekazania 
św. Mikołajowi, że chce to 
zrobić osobiście. Drogi tej 
dwójki w końcu się przetną, 
co przyniesie morał o tym, że 
każdy zasługuje na szczęście 
– nawet ten, którego serce 
wydaje się z lodu. 
Film „ Fantastyczne 
zwierzęta. Zemsta 
Grindelwalda” opowiada o 
potężny czarodzieju, 
Gellercie Grindelwaldzie, 
który ucieka i zbiera 
sojuszników, by przejąć 
władzę nad światem. Albus 
Dumbledore próbuje go 
powstrzymać z pomocą 
Newta Skamandera. 
Wszystkim dzieciom 
podobały się obydwa filmy i 
myślimy, że bardzo fajnie 
spędziły ten czas. 
Patrycja Kowalska 
 

SZLACHETNA 
PACZKA 
 
W tym roku nasza szkoła 
włączyła się w akcję 
charytatywną pod nazwą 
Szlachetna Paczka. 
Uczniowie przynieśli bardzo 
dużo produktów spożywczych 
oraz chemicznych. Ta zbiórka 
była przeznaczona dla ludzi 
biednych oraz bezdomnych 
na święta Bożego Narodzenia. 

Mamy nadzieję, że 
obdarowani ucieszyli się z 
tych podarunków. 
Renata Boczkiewicz 
 
EGZAMIN PRÓBNY 
KLASY VIII  
 
W listopadzie uczniowie klasy 
ósmej przystąpili do próbnego 
egzaminu ósmoklasisty. Przez 
trzy kolejne dni wypełniali 
arkusze z języka polskiego, 
matematyki, języka 
angielskiego. 
Głównym celem egzaminu 
próbnego było przećwiczenie 
obowiązujących procedur 
egzaminacyjnych oraz 
sprawdzenie możliwości 
psychofizycznych uczniów, 
jakie będą wymagane w 
związku z  wielogodzinnym 
maratonem, w tym między 
innymi koncentracji, odporności 
na stres.  
Przypominamy, że wyniki 
ogólne egzaminu mają 
drugorzędne znaczenie i nie 
mają wpływu na wyniki 
semestralne.  
Uczniom klasy ósmej życzymy 
powodzenia podczas 
kwietniowych egzaminów! 
Patrycja Kowalska 

 
„BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK” 
 
23 listopada 2018r. w Domu 
Kultury w Zelowie odbył się XII 
Gminny Konkurs Wiedzy dla 
Przedszkolaków „Bezpieczny 
przedszkolak”, którego 
organizatorem było Przedszkole 
Samorządowe nr 1 w Zelowie. 
Do tegorocznej rywalizacji 
przystąpiło 8 placówek 
oświatowych z terenu Miasta i 
Gminy Zelów, w tym 
„Stokrotki” z naszego oddziału 
przedszkolnego. Konkurs 
przebiegał w sześciu rundach, w 
których uczestnicy musieli 
rozwiązać zadania w kartach 
pracy oraz odpowiadać na 
pytania.  
Komisja konkursowa wysoko 
oceniła wiedzę naszych dzieci 
przyznając im ex-aequo z 
drużyną SP nr 2 w Zelowie 
zaszczytne I miejsce. Nasza 
drużyna za udział otrzymała 
dyplom i książkę, a wszyscy 
zawodnicy nagrody ufundowane 
przez organizatorów. 
Gratulujemy! 
Renata Boczkiewicz 

 
 


