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Zakończenie roku
szkolnego
23 czerwca o godzinie 10:00
odbędzie się uroczysta akademia
na zakończenie roku szkolnego.
Z programem artystycznym
wystąpią uczniowie klasy VI.
Następnie dyrektor rozda
świadectwa i nagrody, po czym
uczniowie udadzą się do klas na
ostatnie spotkanie z
wychowawcami i o godzinie
11.30 oficjalnie zakończą rok
szkolny 2016/2017.
Milena Kalinowska

Igrzyska
Trzecioklasistów
19 czerwca o godzinie 9:00 na
boisku ZKS Włókniarz w
Zelowie odbyły się igrzyska
trzecioklasistów szkół
podstawowych. Celem imprezy
było świętowanie 60. rocznicy
nadania Zelowowi praw
miejskich, 50. rocznicy
powstania Szkoły Podstawowej
nr 4 w Zelowie oraz
promowanie aktywnego i
zdrowego trybu życia.
Organizatorem imprezy był
Uczniowski Klub Sportowy
„Czwórka” oraz Szkoła
Podstawowa nr 4 w Zelowie.
Sukcesy uczniów naszej szkoły
to:
III miejsce w skoku w dal – Jan
Niewulski
III miejsce w biegu na 400
metrów – Jan Niewulski
Bardzo się cieszymy i mamy
nadzieję na jeszcze lepsze
wyniki w następnym roku.
Paulina Owczarek,
Hanna Kołodziejska

Wyjazd na
Wawrzkowiznę

nastąpi 19 czerwca. Mamy
nadzieję, ze wyjazd będzie
udany.

14 czerwca dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz klasy 0 i
drugiej pojechały na wycieczkę
na Wawrzkowiznę.
Opiekunkami były Małgorzata
Słomczyńska oraz Katarzyna
Rogaczewska. Wyjazd odbył się
o godzinie 8:20. Zaplanowane
były tzw. „Zielone Zajęcia”.
Odbyła się lekcja przyrody,
wesoły makijaż dla chętnych,
wizyta w stajni i przejażdżka
bryczką, mini ZOO oraz
przeróżne zabawy i ognisko z
pysznymi kiełbaskami.
Wycieczka zakończyła się o
godzinie 13.00. Wszystkie
dzieci bardzo dobrze się bawiły.

Oliwia Stępień

Milena Kalinowska

Obozy
wakacyjne
GDAŃSK
28 czerwca 2017 roku odbędą
się 10-dniowe kolonie do
Gdańska. W planie wyjazdu
mamy zwiedzanie Starego
Miasta, półwyspu Westerplatte,
starego Żurawia oraz różnych
muzeów, będziemy również
chodzić na plażę. W drodze
powrotnej przewidziany jest
wjazd do Torunia na pierniczki.
ZAKOPANE
9 lipca 2017 roku odbędą się 10dniowe kolonie do Zakopanego.
W planie wyjazdu mamy
zwiedzanie Krupówek, wyjazd
na basen, chodzenie po górach,
zwiedzanie miasta oraz
zwiedzanie muzeów. Powrót

Piknik Rodzinny
20 czerwca 2017 roku w naszej
szkole odbył się III Piknik
Rodzinny, w którym
uczestniczyły dzieci z naszej
szkoły ze swoimi rodzinami.
Podczas pikniku gościliśmy
zespół muzyczny Arka z Łodzi,
w którym gra nasz pan
dyrektor. Ich występ bardzo
wszystkim się podobał.
Piknik trwał od godziny17:00 do
20:00. Zorganizowano cieszącą
się ogromnym
zainteresowaniem loterię
fantową, malowanie twarzy,
występ taneczny rodziców oraz
pokaz cyrkowy. Na koniec
wśród uczestników loterii
rozlosowano cztery nagrody
główne, a potem odbyła się
licytacja główna – był to
ogromny miś z niespodzianką,
który został zlicytowany za 120
złotych. Dochód z pikniku
został przeznaczony na Radę

Rodziców.
Patrycja Grzesiak i Sandra
Tarapacz

Gminny Konkurs
Ortograficzny dla klas
trzecich o tytuł
„Mistrza Ortografii”
25 maja 2017 roku odbyła się
XVI edycja Gminnego
Konkursu Ortograficznego dla
klas trzecich o tytuł „Mistrza
Ortografii”. W konkursie udział
wzięli przedstawiciele
wszystkich szkół z terenu gminy
Zelów (20 uczniów). W komisji
zasiadły nauczycielki
wyznaczone przez daną
placówkę. Uczniowie pisali
dyktando o wyższym stopniu
trudności.
Mistrzem ortografii został
Krzysztof Jabłoński ze Szkoły
Podstawowej w Wygiełzowie.
Napisał dyktando bezbłędnie.
Drugie miejsce zajęli: Jan
Niewulski – SP Kociszew,
Aleksandra Lis – SP Bujny
Szlacheckie, Marta Zieleniak –

SP nr 2 w Zelowie, Hanna
Niewiadomska – SP nr 4 w
Zelowie, Zuzanna Wartalska –
SP Kociszew, Bartosz Stępnik SP nr 2 w Zelowie, Jagoda
Robak – SP Kociszew, Bartosz
Załoga – SP Wygiełzów, Nadia
Jarkowska – SP nr 4 w Zelowie,
Mateusz Zawiasa – SP
Wygiełzów, Wiktoria Marczak –
SP nr 4 w Zelowie.
Natomiast trzecie miejsce zajęli:
Judyta Zaręba – SP nr 2 w
Zelowie, Barbara Czyżewska –
SP Wygiełzów, Kinga
Piotrowska – SP Bujny
Szlacheckie, Artur Durka – SP
nr 4 w Zelowie, Mateusz
Szczepański – SP nr 2 w
Zelowie.
Wszyscy uczestnicy dostali
nagrody książkowe ufundowane
przez Towarzystwo Szkolne
Kociszew, napoje i słodki
poczęstunek ufundowała
Spółdzielnia Szkolna, której
koordynatorem jest pan Jacek
Malinowski.
Wszystkim uczniom serdecznie
gratulujemy!

Czwartki
lekkoatletyczne
W poniedziałek 29 maja odbyły się
ostatnie zawody w ramach tzw.
„czwartków lekkoatletycznych”.
Uczniowie szkół podstawowych
rywalizowali w następujących
konkurencjach: rzut piłeczką
palantową, skok w dal, bieg na 60,
300, 600 ,1000 metrów.
Czekamy na rozstrzygnięcie i
ogłoszenie wyników, ponieważ
najlepsi zawodnicy wezmą udział
w ogólnopolskim finale w Łodzi.
Weronika Niewulska

Ligi Przedmiotowe

Piłka nożna
19 maja w ramach Mistrzostw
Gminy Zelów w Piłce Nożnej
chłopców klas szóstych.12
osobowa reprezentacja naszej
szkoły składająca się z
chłopców klas III – V wzięła
udział w turnieju piłkarskim.
Chłopcy walczyli bardzo
dzielnie, Kacper Kruszewski
wrócił nawet do domu z
„pamiątką” pod okiem.
Wywalczyli IV miejsce.
Opiekunem był pan Jacek
Malinowski
Mamy nadzieję ,że w
przyszłym roku będzie lepiej.
Weronika Niewulska

Dzień Dziecka
1 czerwca 2017 roku w naszej
szkole świętowaliśmy Dzień
Dziecka. Z tej okazji uczniowie
wszystkich klas grali w
podchody. Nauczyciele
przygotowali dla
poszczególnych grup koperty z
zadaniami. Zabawa zaczęła się
w naszej szkole. Chodziliśmy
przez samą wieś, łąki i lasy.
Klasy I – III miały łatwiejsze
zadania i krótszą trasę,
natomiast na uczniów z klas IV
– VI czekały zadania o wiele
trudniejsze i droga jednocześnie
była dłuższa.
Zabawa była udana, wszyscy
świetne się bawili. Już czekają
na następną!
Oliwia Marciniak

25 maja 2017 roku o godzinie
9.00 w Szkole Podstawowej w
Kociszewie odbył się kolejny
już finał Lig Przedmiotowych.
Naszą szkołę reprezentowało 8
osób. W Lidze Matematycznej
6. miejsce zajęli Daria Chełmik i
Przemek Bochman. W Lidze
Przyrodniczej Daria Chełmik
zajęła 1. Miejsce, Weronika
Niewulska 2. miejsce i Kamila
Chełmik 3. miejsce. W Lidze
Historycznej 1. miejsce zajęła
Hanna Kędziak, 2. miejsce
Daria Chełmik i Kamila
Chełmik. Ligi zakończyły się o
godzinie 11.00. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy i nagrody.
Wszystkim serdecznie
gratulujemy
Sandra Tarapacz

Zimowa pomoc dla
zwierząt
20 czerwca 2017 r. o godzinie
10.00 w szkółce leśnej w
Borowinach odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego pt. ,,Zimowa
pomoc dla zwierząt”. Po odbiór
nagród zaproszono trzech
naszych uczniów. Nikodem
Rybak zdobył 1. miejsce, Igor
Kryściński 2. miejsce, zaś Daria
Chełmik 3. miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Daria Chełmik i Magdalena
Witowska

Konkursy
przyrodnicze
14 czerwca 2017 roku w Szkole
Podstawowej w Bujnach
Szlacheckich odbyły się dwa
konkursy, w których wzięły udział
uczennice naszej szkoły.
Daria Chełmik i Sandra Tarapacz w
konkursie przyrodniczym zajęły 6.
miejsce, natomiast w konkursie
piosenki turystycznej Milena
Kalinowska z utworem
„Bieszczady” pokonała wszystkich
i zajęła ex aequo 1. miejsce.
Gratulujemy!
Daria Chełmik

Młodzi aktorzy
13 czerwca nasi uczniowie z
Punktu Przedszkolnego wyjechali
do Łodzi do teatru „Arlekin’ na
spektaklu lalek pt. „Szary
chłopiec”. Uczniowie wyjechali o
godzinie 8.30, a wrócili o 13.00.
Wyjazd był nagrodą za zajęcie 1.
miejsca w Gminnym XV Festiwalu
Teatrzyków Przedszkolnych,
zorganizowanym (6 czerwca) przez
Przedszkole Edukacyjne im. Jana
Amosa Komeńskiego w Zelowie.
Nasi uczniowie spisali się świetnie,
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów aktorskich.
Kamila Chełmik

Wycieczka do
Wrocławia
30 maja 2017 roku dzieci z naszej
szkoły pojechały do zoo we
Wrocławiu. Wyruszyliśmy o 7.00
rano, a dojechaliśmy o 10:00.
Gdy dojechaliśmy, okazało się, że
jest bardzo gorąco. Najpierw
poszliśmy do afrykarium. To była
chyba najciekawsza część
zwiedzania, lecz najbardziej
męcząca. Wszyscy podziwiali
afrykańskie zwierzęta, ale wielkie
akwaria były najpiękniejsze. Za to
najgorętsza była dżungla. Kiedy

wyszliśmy na świeże powietrze,
czekały na nas niezwykłe atrakcje.
Zwierzęta były aktywne ze
względu na pogodę. Po krótkim
odpoczynku ponownie zaczęliśmy
zwiedzać zoo. Byliśmy
zachwyceni! Szkoda, że był taki
upał. Szybko to się jednak
zmieniło. Do autobusu zdążyliśmy
wsiąść w ostatnim momencie, bo
zaczęło padać i grzmieć. Po drodze
zajechaliśmy na posiłek do
restauracji McDonald’s. Wszyscy
miło wspominają ten wyjazd.
Hania Kołodziejska

Gminny Konkurs
Informatyczny
1 czerwca 2017 roku w Szkole
Podstawowej nr 2 w Zelowie został
rozstrzygnięty Gminny Konkurs
Informatyczny „Moje miasto
Zelów – reklama”, zorganizowany
w ramach obchodów 60-lecia
nadania praw miejskich Zelowowi.
Uczennica klasy V – Martyna
Kowalska – zajęła w nim II
miejsce, laureatkami zaś zostały:
Natalia Pietryszka (kl. V), Hanna
Kedziak (kl. VI), Magdalena
Witowska (kl. VI) i Kamila
Chełmik (kl. VI).
Oliwia Marciniak

Wyjazd do teatru
8 maja grupa uczniów naszej
szkoły, głównie z klas I – IV,
pojechała do teatru Arlekin w
Łodzi na spektakl pt. „Księga
dżungli”. Pomysłodawczynią i
główną organizatorką wyjazdu była
p. Ilona Grzelak. Sztuka bardzo się
wszystkim podobała. Dzieci
wróciły zadowolone
Patrycja Grzesiak

Wycieczka rowerowa
szóstoklasistów
16 czerwca 2017 roku grupa
uczniów z naszej szkoły wraz z
opiekunami, p. M. Maślikowską –
Stępień i p. Jackiem Malinowskim,
pojechała na wycieczkę rowerową
do uroczyska Święte Ługi. Trasa
rajdu wiodła przez miejscowości:
Strzyżewice, Roździn, Cisza,
Lubiec.
Na miejscu czekało na nich wiele
atrakcji. Pan leśniczy oprowadził
ich ścieżką edukacyjną wokół
jeziorka opowiadając o tym
niezwykłym miejscu, jego florze i
faunie. Na zakończenie uczniowie
mieli zorganizowane ognisko z
pieczeniem kiełbasek.
Uczniowie cali, zdrowi i przede
wszystkim zadowoleni wrócili
około godzinny 16.00 do szkoły.
Sandra Tarapacz

