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XVII Gminny Konkurs Kolęd
i Pastorałek

Wszystkie występujące dzieci
otrzymały dyplomy oraz
nagrody książkowe.
Patrycja Kowalska
Jasełka w Walewicach

17 stycznia uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w XVII
Gminnym Konkursie Kolęd i
Pastorałek, który odbył się w SP
nr 2 w Zelowie. Konkurs
przebiegał w trzech kategoriach
wiekowych: dzieci z
przedszkoli, uczniowie klas I –
III, uczniowie klas IV – VIII.
W kategorii przedszkoli
wszystkie dzieci zaprezentowały
się wspaniale i uplasowały się
na pierwszym miejscu, między
innymi Maja Wartalska z
Punktu Przedszkolnego
działającego przy naszej szkole.
„Super” pierwsze miejsce jury
przyznało (ex-aequo) Kasi
Kołodziejskiej, reprezentującej
Oddział Przedszkolny naszej
szkoły.
W najstarszej kategorii
wiekowej jury przyznało trzy
równorzędne pierwsze miejsca,
z naszej szkoły na podium stanął
Adrian Szmigielski z klasy VII.
Wyróżnienie otrzymała
Karolina Jelińska klasy IV.

22 stycznia uczniowie naszej
szkoły pojechali do
Środowiskowego Domu
Pomocy Społecznej w
Walewicach, by tamtejszym
pensjonariuszom wystawić
przedstawienie jasełkowe.
Wyjazd zorganizowała pani B.
Hańczka.
Niektórzy z młodych aktorów
po raz pierwszy występowali
poza szkołą i przed tak liczną
publicznością, toteż prezentacji
towarzyszyły silne emocje i
trema, ale oklaski widzów były
największą nagrodą.
Daria Chełmik
XVII Festiwal Kolęd i
Pastorałek w Buczku
22 stycznia uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w XVII
Festiwalu Kolęd i Pastorałek
zorganizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w
Buczku.

Wyniki uczniów naszej szkoły:
Kategoria przedszkolaki
Maja Wartalska - I miejsce,
Kasia Kołodziejska III miejsce
Kategoria soliści 10 - 12 lat
Karolina Jelińska - I miejsce
Kategoria soliści 13- 16 lat
Adrian Szmigielski i Milena
Kalinowska - wyróżnienia
Kategoria zespoły
deut Maria Kryścińska i Milena
Kalinowska - III miejsce
zespół "Animato" - III miejsce
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Renata Boczkiewicz
Spotkania z chemią
10 stycznia grupa uczniów klas
VII i VIII pod opieką
nauczycielki chemii
przygotowała dla uczniów klas
młodszych pokaz doświadczeń
chemicznych, aby przybliżyć
maluchom chemię jako naukę
eksperymentalną. Uczniowie
klas młodszych mogli zobaczyć
spadający meteoryt, chemiczny
wulkan, domową oranżadę,
różne odsłony zjawiska dyfuzji,
a że to karnawał były też
tańczące rodzynki i wirujące
kuleczki oraz powietrze
naukowo i muzycznie.
Atmosfera była gorąca, humory
dopisywały, a wiedza podana w
formie zabawy „sama wchodziła
do głowy”.
Celem zajęć było pokazanie
uczniom, że poznanie tajników
chemii może przydać się w
życiu codziennym, a
samodzielne zdobywanie
wiedzy może przynieść wiele
satysfakcji.

Warsztaty przyrodniczo –
ekologiczne
W ramach realizacji projektu
pod hasłem „Woda niejedno ma
imię”, w naszej szkole odbyły
się warsztaty ekologiczne.
Prowadzili je edukatorzy ze
„Świata Przygód” Centrum
Edukacji Ekologicznej w Łodzi.
Podczas realizacji warsztatów
uczniowie szkoły zostali
podzieleni na cztery grupy
wiekowe.
23 stycznia odbyły się warsztaty
„Woda – doświadczenia”,
podczas których uczniowie
poznawali właściwości, zasoby i
zużycie wody. Przeprowadzali
doświadczenia z zakresu
filtrowania, oczyszczania i
uzdatniania wody. Poznawali
mieszkańców wód, a także
zanieczyszczenia systemów
wodnych. Uczyli się też
sposobów oszczędzania wody i
dbania o nią.
28 stycznia odbyły się warsztaty
z edukacji przyrodniczoekologicznej pod nazwą
„Ochrona wody”. Tematyką
spotkania była dbałość o
czystość zbiorników wodnych,
budowa oczyszczalni ścieków.
Uczniowie poprzez eksperyment
meteorologiczny poznawali
krążenie wody w przyrodzie.
Daria Chełmik
Ferie zimowe
W tym roku ferie zimowe
przypadły w dniach 11-24
lutego.
15 lutego uczniowie naszej
szkoły udali się do Parku
Trampolin "Saltos" w Łodzi,
gdzie mogli spędzić czas bardzo
aktywnie. Czekały tam na nich
trampoliny sportowe
i supersquad, czyli atrakcje dla

dzieci i dorosłych, dla skoczków
początkujących
i zaawansowanych. Skakanie
na trampolinach to wspaniała
aktywność fizyczna i zabawa dla
wszystkich. Nad
bezpieczeństwem czuwali
trenerzy.
Nie wiadomo kiedy minęła
godzina i trzeba było skończyć
niesamowite wariacje na
trampolinach i wracać do domu.
Kamila Chełmik
Dzień Bezpiecznego Internetu
5 lutego w naszej szkole
zorganizowany został Dzień
Bezpiecznego Internetu. W
ramach tego przedsięwzięcia
podjęliśmy szereg działań, w
tym prelekcję oraz prezentacje
multimedialne, mających na
celu przypomnienie uczniom
istotnych kwestii dotyczących
bezpieczeństwa w Sieci oraz
zagrożeń, jakie niesie
niewłaściwe korzystanie z
zasobów sieciowych.
We wszystkich klasach
przeprowadzone zostały zajęcia
o tematyce dotyczącej
cyberbezpieczeństwa.
Przeprowadzono pogadanki o
tematyce dotyczącej aktywności
uczniów na portalach
społecznościowych oraz
zagrożeń związanych z
zamieszczaniem na profilach
informacji oraz zdjęć, a także
anonimowości w Sieci.
Uczniowie przypomnieli sobie,
jakie zagrożenia mogą wynikać
z niewłaściwego korzystania z
Internetu. Wspólnie ustalili,
jakimi zasadami należy się
kierować aby uniknąć
niebezpieczeństw.
Paulina Owczarek

Bezpieczeństwo Ruchu
Drogowego
7 lutego uczniowie naszej szkoły
wzięli udział, w ramach realizacji
programu wychowania
komunikacyjnego, w szkoleniu w
zakresie Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Zostało ono
przeprowadzone przez edukatorów
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego.
Szkolenie obejmowało treści
związane z poprawą
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w szczególności z popularyzacją
przepisów o ruchu drogowym i
podnoszeniem kultury jazdy
użytkowników dróg.
Weronika Niewulska
Walentynki
Ponieważ tegoroczne walentynki
wypadają w czasie ferii zimowych,
Samorząd Uczniowski naszej
szkoły postanowił je trochę
przyśpieszyć. Poczta
walentynkowa została
zorganizowana w sobotę, 9 lutego
2019 r., podczas szkolnej zabawy
choinkowej. Wszyscy świetnie się
bawili i miło spędzili czas.
Aneta Chrzanowska

„Zapobiegajmy Pożarom”
11 lutego uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w rozstrzygnięciu
gminnego etapu wojewódzkiego
konkursu plastycznego pod hasłem
„Zapobiegajmy pożarom”,
ogłoszonego przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży
Pożarnej.
Miło nam poinformować, że
laureatami gminnego etapu zostali
również uczniowie naszej szkoły:
I miejsce – Alan Janowski (w
młodszej grupie wiekowej)
II miejsce – Zuzia Kopka (w
starszej grupie wiekowej)
Gratulacje!
Zuzia Gawłowska

Teatrzyk szkolny
9 stycznia 2019 roku o godzinie 11:
00 w Szkole Podstawowe w
Kociszewie odbyła się premiera
teatrzyku szkolnego pt. „Smerfy”.
Przedstawienie zostało
zaprezentowane na sali
gimnastycznej podczas zabawy
choinkowej. Tym razem brali w
nim brał uczniowie starszych klas
pod kierunkiem pań: M. Kędziak,
B. Hańczki i A. Młynarczyk.
Przedstawienie bardzo się
wszystkim spodobało, szczególnie
choreografia. To niezwykłe
przedstawienie na pewno
pozostanie w pamięci naszej
publiczności.
Milena Kalinowska
Choinka szkolna
W sobotę 9 lutego 2019 roku w
godz. 11.00 – 14.00 na sali
gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Kociszewie odbyła
się coroczna zabawa choinkowa.
Rozpoczęła się od występów
szkolnego teatrzyku pt. „Smerfy”,
w wykonaniu uczniów starszych
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 tanecznoruchowych, prowadzonych przez
panie Agnieszkę i Bożenę oraz
pana Jacka.
Zabawa skończyła się o 14:00.
Wszyscy bawili się wspaniale.
Sandra Tarapacz
Profilaktyka
W ramach obchodów Tygodnia
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem, który w całej
Polsce obchodzony jest w dniach

18 – 24 lutego 2019 roku, w lutym
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

Dzień Babci i Dziadka
Choć Dzień Babci i Dzień Dziadka
były w styczniu, my obchodziliśmy
święto naszych seniorów dopiero
28 lutego 2019 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. 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

