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Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca 2018 roku w Sali
WCR w Kociszewie o godzinie
10:00 odbędzie się uroczysta
akademia na zakończenie roku
szkolnego. Z programem
artystycznym wystąpią
uczniowie klasy V. 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
2017/2018.
Milena Kalinowska
Konkurs plastyczny z okazji
Jubileuszu szkoły
Z okazji jubileuszu 45-lecia
naszej szkoły został
zorganizowany konkurs
plastyczny pod hasłem „45 lat
mojej szkoły”. Udział w nim
wzięło kilkunastu uczniów z
klas I – VII, w dwóch

kategoriach: I – III i IV – VII.
Jury przyznało następujące
miejsca:
Kategoria I - III
I miejsce – Ola Wejman, kl. III
II miejsc e – Wojtek Wejman, kl. I
III miejsce – Kuba Duraj, kl. I
Kategoria IV - VII
I miejsce – Filip Bandzierz, kl. V
II miejsc e – Kamila Chełmik, kl. VII
III miejsce – Oliwia Stępień, kl. VII

Nagrody laureatom zostały
wręczone podczas uroczystych
obchodów jubileuszu, w dniu 12
czerwca 2018 roku.
Weronika Niewulska
Półkolonie
W tym roku, podobnie jak w latach
poprzednich, uczniowie naszej
szkoły w pierwszym tygodniu
wakacji mogą wziąć udział w
letnich półkoloniach
zorganizowanych w pierwszym
tygodniu wakacji w naszej szkole.
Dzieci będą mogły grać w piłkę
nożną i koszykówkę, a także
uczestniczyć zajęciach na świeżym
powietrzu. Opiekę nad dziećmi
będą sprawować nauczyciele
szkoły.

Benita Wartalska

Wyjazd do teatru
13 czerwca 2018 roku dzieci z
punktu przedszkolnego naszej
szkoły pojechały na wycieczkę
do Teatru „ Piccolo” w Łodzi na
spektakl „Złota kaczka”. Była to
nagroda za udział w XV
Festiwalu Teatrzyków
Przedszkolnych,
organizowanym przez
Przedszkole Edukacyjne w
Zelowie.
Wyjazd ten wszystkim się
bardzo spodobał i już nie mogą
doczekać się następnego.
Milena Kalinowska

Wycieczka do Sulejowskiego
parku Krajobrazowego
16 czerwca około
pięćdziesięcioosobowa grupa
uczniów naszej szkoły pojechała
na wycieczkę do Sulejowskiego
parku Krajobrazowego. Wyjazd
tez został zorganizowany w
ramach realizacji projektu
edukacji ekologicznej „Nasza
misja – stop emisja”.
Uczniowie i ich opiekunowie
mogli uczestniczyć w
warsztatach, zajęciach
przyrodniczych i terenowych, a
na zakończenie mieli
zorganizowane ognisko z
kiełbaskami.
Daria Chełmik

Obozy wakacyjne
W związku z ogromnym
zainteresowaniem wyjazdami
wakacyjnymi, w tym roku

odbędą się aż trzy letnie obozy!
Będą to następujące wyjazdy:

na następną!

Świnoujście: 26 czerwca - 5 lipca 2018
Gdańsk: 7 lipca - 16 lipca 2018
Zakopane: 18 lipca - 27 lipca 2018

Oliwia Marciniak

Tak duża popularność obozów
jest najlepszym dowodem na to,
że podczas nich nikt się nie
nudzi. Zapraszamy więc za rok!
Paulina Owczarek

Dzień Dziecka
31 maja 2018 roku w naszej
szkole świętowaliśmy Dzień
Dziecka. Z tej okazji uczniowie
wszystkich klas grali w
podchody, przygotowane przez
Samorząd Uczniowski i klasę
VII. 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

Jubileusz szkoły
Choć trudno w to uwierzyć,
budynek szkoły w Kociszewie
ma już 45 lat! Historia szkoły
sięga jednak czasów o wiele
wcześniejszych, bo jeszcze
sprzed II wojny światowej.
W związku z przypadającą w
tym roku 45. rocznicą powstania
Szkoły Podstawowej w
Kociszewie, 12 czerwca tego
roku o godzinie 17:00 została
zorganizowana uroczysta
jubileuszowa akademia, na którą
zostali zaproszeni wszyscy
Przyjaciele i Sympatycy naszej
szkoły – władze gminy,
dyrektorzy i przedstawiciele
szkół i placówek z terenu Gminy
Zelów i nie tylko, byli
pracownicy szkoły, rodzice,
absolwenci…
W organizację uroczystości
zaangażowali się wszyscy
nauczyciele szkoły, a także
uczniowie. Dzieci włożyły całe
serce w przygotowanie recytacji,

piosenek i tańców. Mamy
nadzieję, że wszystkim się
spodobały. Życzymy naszej
szkole tradycyjnie:100 lat!
Sandra Tarapacz
Piknik Rodzinny
12 czerwca 2018 roku w naszej
szkole odbył się IV Piknik
Rodzinny, w którym
uczestniczyły dzieci z naszej
szkoły wraz ze swoimi
rodzinami. Piknik trwał od
godziny18:00 do 20:00.
Zorganizowano cieszącą się
ogromnym zainteresowaniem
loterię fantową, malowanie
twarzy, występ taneczny
rodziców kąciki z watą cukrową
i popcornem. . Na koniec wśród
uczestników loterii rozlosowano
nagrody główne, a potem odbyła
się główna licytacja. Dochód z
pikniku został przeznaczony na
Radę Rodziców.
Patrycja Grzesiak
Wycieczka do kopalni węgla
brunatnego
19 czerwca 2018 roku
uczniowie naszej szkoły
pojechali na wycieczkę do
Kopalni Węgla Brunatnego w
Bełchatowie. W planach
znalazło się zwiedzanie
odkrywki węgla brunatnego,
przejazd na punkt widokowy w
Żłobnicy oraz zajęcia na Górze
Kamieńsk, gdzie dzieci miały
możliwość obejrzenia
elektrowni wiatrowej oraz jazdy
na całorocznym torze
saneczkowym. Wyjazd
zakończył się ogniskiem z
pieczeniem kiełbasek.
Kamila Chełmik

XVII edycja Gminnego
Konkursu Ortograficznego dla
klas III
24 maja bieżącego roku
ponownie odbył się Gminny
Konkurs Ortograficzny dla klas
trzecich
o tytuł „Mistrza Ortografii”,
organizowany już od wielu lat
przez naszą szkołę.
Dzieci z klas trzecich ze szkół z
terenu gminy Zelów pisały
dyktando o wyższym stopniu
trudności tematycznie związane
z wakacjami. Udział w nim
wzięło siedemnaścioro uczniów.
Dyktando oraz kryteria oceny
opracował zespół edukacji
wczesnoszkolnej w składzie:
Ilona Grzelak (koordynator),
Marianna Kwiatkowska i
Małgorzata Słomczyńska.
„Mistrzem Ortografii” został
uczeń Szkoły Podstawowej nr 4
w Zelowie - Norbert Hofman.
I miejsce zajęli:
Karolina Jelińska- SP Kociszew
Julian Tokarski- SP Bujny
Szlacheckie
Małgorzata Owsianka- SP nr 2
Zelów
II miejsce:
Jakub Konc- SP Kociszew
Jakub Zawadzki- SP Wygiełzów
Natalia Kendziak- SP
Wygiełzów
III miejsce:
Zuzanna Ambroszkiewicz- SP
Kociszew
Kinga Szczepaniak-SP
Wygiełzów
Iga Majewska-SP nr 4 Zelów
Zofia Majchrzak-SP Wygiełzów
Jakub Pogocki- SP Kociszew
Laureatami konkursu zostali:
Julia Majewska- SP nr 4 Zelów
Lena Strzelecka- SP nr 2Zelów
Maja Plucińska-SP nr 2Zelów

Wiktoria Leśniewska- SP nr 2
Zelów
Bartosz Grabarz- SP nr 4 Zelów
Wszystkim serdecznie
gratulujemy.
Piękne książkowe nagrody
ufundowało Towarzystwo
Szkolne Kociszew, a słodkie co
nieco Spółdzielnia Uczniowska
„Jedność” w Kociszewie.
Audycja muzyczna Instrumenty perkusyjne
8 maja uczniowie uczestniczyli
w audycji muzycznej
poświęconej instrumentom
perkusyjnym. Muzycy
zaprezentowali naszym uczniom
brzmienie kilku instrumentów
perkusyjnych oraz opowiedzieli
o historii powstania i budowie
kilku z nich. Kilku uczniów
zostało zaproszonych do
zagrania na prezentowanych
instrumentach perkusyjnych, a
na zakończenie audycji wszyscy
zebrani, do akompaniamentu
ksylofonu i klawiszy, zaśpiewali
wspólnie piosenkę .
Milena Kalinowska

Warsztaty w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Lesie
Łagiewnickim
31 maja uczniowie młodszych
klas naszej szkoły wzięli udział
w warsztatach zorganizowanych
przez edukatorów z Ośrodka
Edukacji Ekologicznej w Lesie
Łagiewnickim. Wcześniej takie
zajęcia mieli starsi uczniowie
szkoły. Wyjazd odbył się w
ramach realizacji projektu
„Nasza misja – stop emisja”.
Całodniowa wycieczka była nie
tylko okazją do integracji i
aktywnego odpoczynku na

świeżym powietrzu. Uczniowie i
ich opiekunowie mogli
uczestniczyć w niezwykle
ciekawych warsztatach,
zajęciach przyrodniczych i
terenowych, zorganizowanych
pracowników Ośrodka Edukacji
Ekologicznej. .
Uczniowie zakończyli
wycieczkę ogniskiem z
kiełbaskami. Zmęczeni, ale
zadowoleni z wyprawy, wrócili
do Kociszewa.
Hanna Kołodziejska

Gminny Konkurs Wiedzy
Ekologicznej
22 maja 2018 roku Natalia
Pietryszka i Adrian Szmigielski
z klasy szóstej reprezentowali
naszą szkołę w Gminnym
Konkursie Wiedzy Ekologicznej
"Żyj zdrowo-żyj ekologicznie",
zorganizowanym przez SP nr 2
w Zelowie. Zmagania
przyrodnicze przebiegały w
dwóch częściach: pisemnej i
ustnej. Test składał się z 35
pytań i był dość trudny. W
części ustnej uczestnicy
wybierali pytania dla siebie za 1,
2 lub 3 punkty. Nasi uczniowie
poradzili sobie bardzo dobrze na
obu etapach i w klasyfikacji
końcowej zajęli II miejsce.
Gratulujemy sukcesu!
Benita Wartalska
Międzyszkolne Konkursy
Języka Angielskiego
22 maja 2018 roku w Szkole
Podstawowej nr 4 w Zelowie
odbyły się: Międzyszkolny
Konkurs Języka Angielskiego
dla klas III ,,English vocabulary
fun” i XVI Międzyszkolny
Konkurs Języka Angielskiego

,,Vocabulary quiz” dla uczniów
klas V – VI.
W konkursach wzięły udział
dwuosobowe zespoły z pięciu
szkół podstawowych z terenu
Gminy Zelów, w tym nasza, w
składzie: Karolina Jelińska i
Jakub Konc z klasy III.
Uczniowie rozwiązywali
zadania pisemne z zakresu
angielskiej ortografii, a także
literowali usłyszane słowa za
pomocą alfabetu angielskiego.
W końcowej klasyfikacji zajęli
V miejsce.
Otrzymali okolicznościowe
dyplomy i nagrody.
Weronika Niewulska

Sukces uczniów w VII
Gminnym Konkursie
Literackim
Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w VII Gminnym
Konkursie Literackim pod
hasłem „Czyste powietrzezdrowe i szczęśliwe życie”,
zorganizowanym przez SP w
Wygiełzowie. Konkurs został
rozstrzygnięty 27 kwietnia, lecz
wręczenie nagród naszym
reprezentantom następiło
dopiero na początku maja.
W pierwszej kategorii wiekowej
(klasy IV – V – opowiadanie)
uczennica klasy V, Renia
Boczkiewicz, zajęła pierwsze
miejsce, a Zuzia Gawłowska
uplasowała się na drugiej
pozycji! W starszej kategorii
wiekowej (klasy VI – VII –
opowiadanie) Asia Mamcarz z
klasy VII również zajęła drugie
miejsce!
Gratulujemy laureatkom i
dziękujemy wszystkim
uczestnikom z naszej szkoły.
Życzymy dalszych sukcesów.

Marysia Kryścińska
Udział w XVI Festiwalu
Teatrzyków Przedszkolnych
8 czerwca Zespół Teatralny
„Misiaczki” z Punktu
Przedszkolnego działającego
przy naszej szkole wystąpił na
XVI Festiwalu Teatrzyków
Przedszkolnych organizowanych
przez Przedszkole Edukacyjne w
Zelowie. Dzieci wystąpiły z
przedstawieniem „Trzy świnki”.
Choć stres i emocje były
ogromne, przedszkolaki
fantastycznie poradziły sobie na
scenie, a za swój występ
otrzymały od publiczności
gromkie brawa i w nagrodę 13
czerwca uczestniczyły w
wyjeździe do Teatru „ Piccolo”
w Łodzi na spektakl „Złota
kaczka”. Nikomu nie będą już
obce pojęcia takie jak scena,
kurtyna, aktor czy scenografia.
Dzieci wzięły również udział w
konkursach zorganizowanych na
scenie przez aktorów. Świetnie
poradziły sobie zarówno z
zagadkami o postaciach
bajkowych jak i z muzycznymi
niespodziankami.
AM
„Stop zanieczyszczeniom
powietrza”
Uczennica klasy IV naszej
szkoły. Marta Łuczak, zajęła II
miejsce w Gminnym Konkursie
Plastycznym pod hasłem „Stop
zanieczyszczeniom powietrza”,
zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową w Łobudzicach w
ramach projektu ekologicznego
„Naszą misją – walka ze
szkodliwą emisją”.
Gratulujemy!
Sandra Tarapacz

Wizyta dzieci w OSP w
Kociszewie
W piątek 15 czerwca
najmłodsze dzieci naszej szkoły
odwiedziły strażaków z OSP w
Kociszewie. Oprócz pokazów
sprzętu gaśniczego dzieci miały
możliwość przejechania się
prawdziwym wozem strażackim.
Wszystkie dzieciaki wróciły do
szkoły podekscytowane i z
pewnością bogatsze w wiedzę
na temat zagrożeń pożarowych.
Michał Jochymek
VI Gminny Turniej SportowoPożarniczy
14 czerwca w Szkole
Podstawowej w Wygiełzowie
odbył się VI Gminny Turniej
Sportowo-Pożarniczy, w którym
udział wzięli uczniowie naszej
szkoły: Patrycja Kowalska,
Kamil Ambroszkiewicz – oboje
z klasy V oraz Benita Wartalska
i Kacper Grabarczyk – z klasy
VI.
Oprócz nas uczestniczyły w nim
drużyny z trzech szkół
podstawowych Gminy Zelów.
Turniej składał się z dwóch
części: wiedzowej i
sprawnościowej. Uczestnicy
mieli do rowiązania test
dotyczący bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
W części sprawnościowej
drużyny uczestniczyły w biegu
sztafetowym z pokonywaniem
przeszkód. Na trasie zawodnicy
musieli biec slalomem między
tyczkami, po ławeczkach,
przeskakiwać przez płotki oraz
przejść przez tunel. Największą
trudność sprawiło uczestnikom

przypinanie i odpinanie
prądownicy.
W klasyfikacji końcowej nasza
drużyna zajęła II miejsce!!!
Gratulujemy!
Kacper Kruszewski
Wycieczka do Kołacinka
6 czerwca dzieci z Punktu
Przedszkolnego i Oddziału
Przedszkolnego oraz uczniowie
z klas I – III wraz ze swoimi
wychowawcami udały się na
wycieczkę edukacyjno –
poznawczą do „DinoParku” w
Kołacinku. Podczas wędrówki z
przewodnikiem dzieci mogły
zobaczyć naturalnej wielkości
figury dinozaurów, które są
wkomponowane w pięknie
ukształtowany teren oraz
dowiedzieć się wielu
ciekawostek o ich życiu.
Odwiedziły także wystawę
geologiczno-paleontologiczną,
gdzie mogły poznać autentyczne
skamieniałości sprzed wielu
milionów lat, takich jak: kości
dinozaurów, amonity, trylobity,
gąbki, strzałki, a dodatkowo
ogromny okruch minerału
HALITU (soli) z kopalni soli
„Kłodawa”. Po wędrówce dzieci
udały się na posiłek oraz zabawę
w minifigloraju. Zmęczeni, ale
zadowolone z piątkami w
postaci figurek dinozaurów
wróciły do szkoły.
AM
Cała Polska czyta dzieciom,
policjanci też!
14 czerwca tego roku uczniowie
punktu przedszkolnego naszej
szkoły wybrali się do Biblioteki w
Kociszewie, gdzie spotkała ich
miła niespodzianka. W ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
ulubione książeczki dzieci czytali

maluchom jedna z mam – pani
Agnieszka Konopka i Komendant
Komisariatu Policji w Zelowie, pan
Arkadiusz Stawiarski. Na
zakończenie dzieci miały
możliwość przejażdżki
prawdziwym radiowozem.
Milena Kalinowska

Konkurs literacki z okazji
Jubileuszu szkoły
Z okazji jubileuszu 45-lecia naszej
szkoły pani M. Kedziak
zorganizowała konkurs literacki na
wiersz o szkole. Udział w nim
wzięło kilkunastu uczniów z klas V
- VII. Po wnikliwej analizie i
ocenie jury przyznało następujące
miejsca:
I miejsce – Filip Bandzierz
II miejsc e – Aneta Chrzanowska
III miejsce – Kamil
Ambroszkiewicz
Nagrody laureatom zostały
wręczone podczas uroczystych
obchodów jubileuszu, w dniu 12
czerwca 2018 roku.
Weronika Niewulska
Współpraca z Łódzkim
Hospicjum dla Dzieci
W dniu 20 czerwca 2018 roku
uczniowie klas IV – VII wzięli
udział w prelekcji na temat
problemów osób
niepełnosprawnych. Przeprowadził
ją przedstawiciel Łódzkiego
Hospicjum dla Dzieci dzięki
współpracy naszej szkoły z
Hospicjum w oparciu o akcje
„Zostań super zakrętakiem” i
„Opatrunek na ratunek”. Takie
akcje pokazują nam, jak wiele
można zrobić dla osób
potrzebujących, jeśli tylko się chce.
Uczniowie naszej szkoły chcą i
będą pomagać dalej. Życzymy
powodzenia w realizacji tych
trudnych celów i zamierzeń!
Oliwia Stępień

