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PRZEGLĄD
TEATRZYKÓW
6 marca 2019 roku uczniowie
naszej szkoły pojechali do
Domu Kultury w Zelowie, gdzie
odbył się XVI Gminny Przegląd
Teatrzyków Szkolnych i
Pozaszkolnych.
Uczniowie naszej szkoły
zaprezentowali przedstawienie
pt. „Smerfy”, wystawione
wcześniej w naszej szkole
podczas zabawy choinkowej
Spotkanie skończyło się o
godzinie 13.00. Wszystkim
bardzo się podobało.
Oliwia Marciniak

LEKCJA HISTORII
18 marca gościliśmy w naszej
szkole Grupę Artystyczną
„Rekonstrukto” z pokazem
historycznym „Ku
niepodległej”, opowiadającym o
tym, jak na przestrzeni wielu lat
polscy bohaterowie walczyli o
wolność, honor i
ojczyznę. Uczniowie mieli
możliwość obejrzenia

wszelkiego rodzaju broni
stosowanej w walce Polaków o
wolność oraz strojów i
ekwipunku z epoki (szwoleżer,
powstaniec, kosynier, oficer I
brygady Legionów Polskich).
Punktem kulminacyjnym była
walka na szable. Podczas
pokazu można było również
przymierzyć żołnierskie i
powstańcze mundury.
Renata Boczkiewicz
XVI Gminny Konkurs Tańca
Ludowego i Nowoczesnego
12 marca dzieci z Oddziału
Przedszkolnego naszej szkoły
wzięły udział w XVI Gminnym
Konkursie Tańca Ludowego i
Nowoczesnego, który odbył się
w Domu Kultury w Zelowie. W
kategorii tańca ludowego zespół
„Stokrotki” ze SP w Kociszewie
zajął ex-aequo II miejsce, a w
kategorii tańca nowoczesnego
zespół „Gwiazdeczki” ze SP w
Kociszewie zajął również II
miejsce.
W nagrodę za występ zespoły
otrzymały dyplomy oraz medale
dla każdego uczestnika.
Oliwia Stępień

Mistrzostwa Powiatu
Bełchatowskiego w Piłce
Koszykowej Dziewcząt
22 marca 2019 r. w Szkole
Podstawowej nr 13 im. UNICEF
z Oddziałami Integracyjnymi w
Bełchatowie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu
Bełchatowskiego w Piłce
Koszykowej Dziewcząt.
Naszą szkołę reprezentowały
uczennice klasy VIII wraz z
opiekunem, panem Jackiem
Malinowskim. Dziewczęta
rozegrały mecze z gospodarzami
oraz Publicznym Gimnazjum nr
2 w Bełchatowie. Ostatecznie
uplasowały się na III miejscu.
Gratulacje!
Daria Chełmik

TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ
W dniu 29 marca 2019 roku
odbył się XVII Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Zelowie dla rocznika 2008 i
młodszych. W turnieju
wystąpiło pięć szkół z terenu
gminy Zelów: SP 2 Zelów, SP 4
Zelów, SP Bujny Szlacheckie,
SP Wygiełzów i oczywiście SP
Kociszew.
Podczas rywalizacji każdy z
każdym osiągnęliśmy wyniki:
SP Kociszew - SP Wygiełzów
4:0
SP 2 Zelów - SP Kociszew 2:2
SP 4 Zelów - SP Kociszew 6:0
SP Kociszew - SP Bujny
Szlacheckie 4:0
Skład naszej drużyny: Kacper
Kazimierczak, Kuba Pogocki,

Czarek Klich, Kuba Konc,
Dawid Fraszczyński, Kuba
Duraj, Antek Jacoń., Staś
Niewulski.
Ostatecznie nasza drużyna zajęła
III miejsce! Gratulujemy!
Patrycja Kowalska

Powiatowy Konkurs
Przyrodniczo – Plastyczny
20 marca został rozstrzygnięty
Powiatowy Konkurs
Przyrodniczo – Plastyczny
„Znaki wiosny w przyrodzie”,
zorganizowany przez SP nr 4 w
Zelowie. Wyniki naszych
uczniów w swoich kategoriach:
III miejsce - Marcelina
Dalkowska
wyróżnienie - Igor Czajka
wyróżnienie - Bartosz
Dalkowski
wyróżnienie - Zofia Jacoń
I miejsce - Jagoda Robak
II miejsce - Zuzanna Kopka
wyróżnienie - Filip Bandzierz
wyróżnienie - Nadia Sas
wyróżnienie - Aleksandra
Drzewiecka
Wszystkim serdecznie
gratulujemy!
Aneta Chrzanowska

PIERWSZY DZIEŃ
WIOSNY
21 marca 2019 roku w Szkole
Podstawowej w Kociszewie
został zorganizowany Pierwszy
Dzień Wiosny. Jego głównym

organizatorem był Samorząd
Uczniowski. Wszyscy mieli
możliwość wykazania się
zdolnościami plastycznymi. Na
boisku szkolnej sali
gimnastycznej rozegrany został
mecz piłki siatkowej uczniowie
– nauczyciele. Nie zabrakło gier
i zabaw dla młodszych i
starszych.
Obchody Pierwszego Dnia
Wiosny 2019 roku przebiegły w
bardzo miłej atmosferze.
Oliwia Stępień

WYJAZDY DO KINA
W związku z obchodami
pierwszego dnia wiosny w
naszej szkole zostały
zorganizowane dwa wyjazdy do
kina Helios w Bełchatowie.
Uczniowie klas IV – VIII
pojechali 26 marca na film „Mia
i biały lew”.
Uczniowie młodszych klas
naszej szkoły (PP, OP, I – III)
pojechali 27 marca na film
„Corgi – psiak królowej”.
Opiekunami podczas obu
wyjazdów byli nauczyciele
naszej szkoły.
Patrycja Kowalska

WYJAZD DO
GIGANTÓW MOCY
29 marca 2019 roku uczniowie
klasy starszych klas naszej
szkoły uczestniczyli w
wycieczce do PGE Giganty
Mocy w Bełchatowie. Wyjazd
obejmował warsztaty
ekologiczne i został w znacznej
części sfinansowany przez
WFOŚiGW w Łodzi w ramach

realizowanego przez szkołę
projektu „Woda niejedno ma
imię”.
Kamila Chełmik

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
W dniach 11-13 marca 2019
roku uczniowie naszej szkoły
brali udział w rekolekcjach
wielkopostnych. Rekolekcje
odbyły się w ośrodku Caritas w
Drzewocinach, w godzinach
8:30 – 12:30, prowadził je o.
Artur Kiliszek – pasjonista z
Rawy Mazowieckiej.
Z pewnością pomoże to
wszystkim przygotować się do
odpowiedniego przeżywania
tych ważnych dla każdego
chrześcijanina dni.
Renata Boczkiewicz

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.
5 marca 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.
5 kwietnia 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.

w Bełchatowie, które odbyło się
18 marca 2019 roku, nieco im w
tym pomoże. Ponadto prawie
wszyscy uczniowie wzięli udział
w targach edukacyjnych,
organizowanych 1 kwietnia w
Bełchatowie.
Trzymamy kciuki. Powodzenia!

Daria Chełmik

W dniach 15 – 17 kwietnia
uczniowie klasy ósmej naszej
szkoły, podobnie jak ich
rówieśnicy w całej Polsce, po
raz pierwszy przystąpili do
egzaminu na zakończenie szkoły
podstawowej. Obejmował
następujące przedmioty: język
polski, matematykę, język obcy
nowożytny.
Egzamin ósmoklasisty jest
egzaminem obowiązkowym, co
oznacza, że każdy uczeń musi
do niego przystąpić, aby
ukończyć szkołę. Nie jest
określony minimalny wynik,
jaki uczeń powinien uzyskać,
dlatego egzaminu ósmoklasisty
nie można nie zdać.
Wyniki już w czerwcu. Mamy
nadzieję, że nasi uczniowie
napisali na 100%. Tego im z
całego serca życzymy!

PREZENTACJE
OFERTY
EDUKACYJNEJ
Marzec to czas, kiedy uczniowie
klasy ósmej myślą o wyborze
szkoły ponadpodstawowej. W
związku z tym uczniów naszej
szkoły odwiedzili reprezentanci
szkół średnich, prezentując im
ofertę edukacyjną.
19 marca zaprezentowali swą
ofertę przedstawiciele Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Zelowie.
26 marca ósmoklasiści gościli
reprezentantów Zespołu Szkół
im. K. Kałużewskiego i J. Sylli
ze Zduńskiej Woli.
29 marca ofertę edukacyjną
przedstawiło II Liceum
Ogólnokształcące im. J.
Kochanowskiego w
Bełchatowie.
Z pewnością uczniowie stoją
przed trudnym wyborem. Być
może spotkanie z doradcą
zawodowym z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

Marysia Kryścińska

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY

Aneta Chrzanowska

