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Rozpoczęcie roku szkolnego
Uroczystość rozpoczęcia
nowego roku szkolnego zaczęła
się 4 września 2018 roku o
godzinie 8.00 w sali
gimnastycznej naszej szkoły.
Gdy wszyscy już przybyli,
dyrektor powitał wszystkich
zebranych – dzieci, rodziców,
nauczycieli i pracowników. W
przemówieniu przedstawił
również główne zadania naszej
szkoły w nowym roku. Na
zakończenie wręczył dyplomy
paniom Ilonie Grzelak oraz
Katarzynie Rogaczewskiej z
podziękowaniem za wieloletnią
pracę w szkole.
Potem zaczął się występ słowno
– muzyczny w wykonaniu
uczniów klas szóstej i siódmej,
który przygotowali wraz z
paniami: M. Kędziak i A.
Młynarczyk. Wszyscy z
publiczności uważnie słuchali.
Po apelu wszyscy rozeszli się do
klas, gdzie spotkali się po raz

pierwszy po wakacjach z
wychowawcami.
Po skończonym spotkaniu w
szkole uczniowie wzięli udział
w mszy świętej w kościele pod
wezwaniem św. Teodora w
Kociszewie. Potem każdy
poszedł do domu przygotować
się do pierwszego dnia w szkole.
Patrycja Kowalska

Gminny konkurs literacki
„Spotkanie z Henrykiem
Sienkiewiczem”
Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w V Gminnym Konkursie
Literackim dla klas IV – VI pod
hasłem „Spotkanie z Henrykiem
Sienkiewiczem”,
organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 4 w Zelowie.
Zadaniem uczestników było
napisanie pracy literackiej w
formie listu, opowiadania, kartki
z pamiętnika lub dziennika, w
której zaprezentowana zostanie
postać literacka lub rzeczywista
postępująca w życiu zgodnie ze
słowami Henryka Sienkiewicza
„Nie ten jest uczciwym

człowiekiem, co nie robi źle, ale
ten, co robi dobrze”.
Szkolny etap konkursu
zorganizowała pani Małgorzata
Kędziak, która wraz z komisją
konkursową wybrała spośród
kilkunastu prac trzy najlepsze.
Laureatami szkolnego etapu
zostali: Oliwia Sobczak (kl. V),
Zuzanna Kopka (kl. V), Kacper
Kazimierczak (kl. V).
Rozstrzygnięcie gminnego etapu
konkursu nastąpiło 31
października. Okazało się, iż
uczennica naszej szkoły, Oliwia
Sobczak, zajęła II miejsce.
Gratulujemy!
Kamila Chełmik

„Kocham Cię, Polsko”
W ramach obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w naszej
szkole odbył się konkurs wiedzy
o Polsce pod hasłem „Kocham
Cię, Polsko”. Jego
pomysłodawczynią i główną
organizatorką była pani D.
Telążka. Konkurs przebiegał w
dwóch kategoriach: klasy I-III i
klasy IV-VI. Miał na celu

wzbudzić u uczniów uczucie
patriotyzmu i tożsamości
narodowej, kształtować
szacunek do własnego państwa i
jego symboli narodowych,
rozbudzić zainteresowanie
historią kraju, radosne
świętowanie stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Uczniowie najmłodszych klas
(PP – III) wraz ze swoimi
wychowawczyniami
zorganizowali konkurs 30
października. Wzięło w nim
udział piętnaścioro dzieci z klas:
drugiej i trzeciej. K Pozostałe
dzieci kibicowały kolegom.
Konkurs nadzorowały panie: M.
Słomczyńska i I. Grzelak.
Uczniowie pracowali w
trzyosobowych zespołach.
Rozwiązywali quiz, szukali
miejsca miast na mapie,
dopasowywali legendę do
nazwy miasta, odgadywali
imion i nazwiska osób
zasłużonych dla Polski,
nadmuchiwali na czas białoczerwone balony. Oto wyniki:
I miejsce – Maja Witowska,
Czarek Klich, Wiktor Kuśmirek,
I miejsce – Wojtek Fidler, Antek
Jacoń, Beniamin Różański,

II miejsce – Hania Bednarek,
Julia Bębnowska, Zuzia
Głąbicka,
II miejsce – Oskar Stępień, Staś
Niewulski, Nikola Chełmik,
III miejsce – Kuba Duraj,
Wojtek Wejman, Mikołaj
Jochymek.
Konkurs dla klas IV-VI odbył się 8
listopada. W zmaganiach z zakresu
wiedzy o historii, kulturze i
tradycjach Polski wzięły udział
kilkuosobowe zespoły. Rywalizacja
międzyklasowa zakończyła się

następującymi wynikami:
I miejsce – kl. VI w składzie:
Filip Bandzierz, Igor
Kryściński, Kuba Selerowicz
II miejsce – kl. V w składzie:
Kacper Kazimierczak Jagoda
Robak, Ala Wartalska,
III miejsce – kl. IV w składzie:
Oliwia Filipczak, Karolina
Jelińska, Kuba Pogocki
Nagrody zwycięskim zespołom
zostały wręczone 9 listopada
podczas uroczystej akademii z
okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Sandra Tarapacz

Gminny konkurs recytatorski
25 października 2018 roku
uczennice naszej szkoły z kl.
IV-VII wzięły udział w
Gminnym Konkursie
Recytatorskim pt. „W nowy rok
szkolny na wesoło”,
zorganizowany przez ZSO w
Zelowie. W auli ZSO spotkali
się recytatorzy ze wszystkich
szkół gminy. Naszą szkołę
reprezentowali: Julia
Bębnowska, Kinga Dopadlik,
Cezary Klich – z klasy III,
Marta Łuczak. Jagoda Robak – z
klasy V i Martyna Kowalska z
klasy VII.

Poziom był wysoki i jury miało
nie lada wyzwanie, by wybrać
najlepszych.
Miło nam poinformować, iż w
szóstce najlepszych recytatorów
naszej gminy w kategorii szkół
podstawowych znalazła się
uczennica klasy V z naszej
szkoły, Marta Łuczak, która
wyrecytowała wiersz Krzysztofa
Roguskiego „Wesołe
miasteczko” i zajęła III miejsce
w swojej kategorii klas 4 – 6.
Zwycięzcy otrzymali nagrody
książkowe. Każdy z
uczestników dostał też
pamiątkowy dyplom i
upominek. Uczestników
konkursu z naszej szkoły
przygotowywały panie Ilona
Grzelak i Małgorzata Kędziak.
Gratulujemy występów!
Daria Chełmik
Zmiana dowozów
Od września 2018 roku,
nastąpiła zmiana dowozów
dzieci dojeżdżających do szkoły
autobusem. Rozkład odwozów
przedstawia się następująco:
Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Poniedzia
łek

Po 8
lekcjach

Po 8 lekcjach

Po 8 lekcjach

Wtorek

Po 6
lekcjach

Po 8 lekcjach

Po 8 lekcjach

Środa

Po 7
lekcjach

Po 7 lekcjach

Po 7 lekcjach

Czwartek

Po 7
lekcjach

Po 7 lekcjach

Po 7 lekcjach

Piątek

Po 6
lekcjach

Po 6 lekcjach

Po 6 lekcjach

Daria Chełmik
Nowi uczniowie
Wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego 2018-2019 w naszej
szkole pracę i naukę rozpoczęli
nowi uczniowie i nauczyciele.

Do klas młodszych dołączyły
trzy nowe uczennice, a do
starszych dwie. Pracę
rozpoczęli: p. Monika
Kazimierczak ucząca języka
niemieckiego w klasach VIIVIII, p. Agnieszka Zielińska
ucząca techniki w klasach
młodszych i p. Andrzej Tarka
nauczający edukacji dla
bezpieczeństwa w klasie ósmej.
Mamy nadzieję, że spodoba im
się w naszej szkole i pozostaną
na dłużej. Życzymy miłej pracy
i nauki!
Kamila Chelmik
Dzień Edukacji Narodowej i
Ślubowanie klasy I

Mąślikowska-Stępień, Bożena
Kryza, Agnieszka Młynarczyk,
oraz pracownicy
niepedagogiczni – panie: Alicja
Krzesińska-Łuczak i Danuta
Boczkiewicz. Dyrektor szkoły
zaprosił również zebranych
gości na uroczystości gminne,
podczas których nagrodę z rąk
Burmistrza Zelowa otrzyma pani
Małgorzata Kędziak.
Wszystkim nauczycielom
jeszcze raz składamy
najserdeczniejsze życzenia i
dziękujemy za trud i troskę.
Nagrodzonym paniom
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów osobistych i
zawodowych.
Oliwia Stępień

12 października uroczyście
obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Edukacji Narodowej
połączony ze ślubowaniem
uczniów klasy I.
Po krótkiej części oficjalnej i
życzeniach swoje umiejętności
artystyczne i wokalne
zaprezentowali uczniowie kl. I
pod opieką wychowawczyni,
pani Marianny Kwiatkowskiej.
W uroczystość tę włączyli się
również ich starsi koledzy z klas
VI – VIII prezentując montaż
słowno-muzyczny. Na
zakończenie części oficjalnej
dyrektor szkoły, pan Marek
Myroniuk, pasował
symbolicznym ołówkiem
pierwszaków na uczniów Szkoły
Podstawowej w Kociszewie.
Tradycyjnie tego dnia zostały
rozdane również nagrody
Dyrektora Szkoły za szczególne
osiągnięcia dydaktycznowychowawcze i pracę na rzecz
szkoły. W tym roku nagrody
odebrały panie: DorotaTelążka,
Ilona Grzelak. Monika

„Rekord dla Niepodleglej”
„Rekord dla Niepodległej” to
akcja zainicjowana przez
Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Radę Dzieci i
Młodzieży przy Ministrze
Edukacji Narodowej, do której
wraz z ponad 24 tysiącami
szkół, przedszkoli i placówek
oświatowych w kraju oraz szkół
polonijnych z całego świata
włączyliśmy się i my –
uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Kociszewie.
W piątek dokładnie o godzinie
11:11 wspólnie odśpiewaliśmy 4
zwrotki hymnu narodowego.
Wspólne odśpiewanie
„Mazurka Dąbrowskiego”
odbyło się podczas uroczystej
akademii z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Patrycja Kowalska

Szkolny Konkurs Recytatorski
W ramach obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości 9
listopada w naszej szkole odbył
się Szkolny Konkurs
Recytatorski pod hasłem „Ta, co
nie zginęła”. Jego organizatorką
była pani M. Kędziak. Udział w
nim wzięło 17 uczniów z klas V
– VIII.
Uczniowie prezentowali wysoki
poziom, więc jury miało trudne
zadanie. Ostatecznie na podium
uplasowali się:
I miejsce – Kamila Chełmik –
kl. VIII
II miejsce – Martyna Kowalska
– kl. VII
III miejsce – Marta Łuczak – kl.
V i Natalia Pietryszka – kl. VII
Laureaci otrzymali nagrody i
zaprezentowali się podczas
uroczystej akademii z okazji
100. rocznicy odzyskania
niepodległości.
Oliwia Marciniak

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego
28 września 2918 r. odbyły się
w naszej szkole wybory do
władz Samorządu
Uczniowskiego. Do walki o
funkcję przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego
stanęło 18 kandydatów. Nad
właściwym przebiegiem
wyborów czuwała Komisja
Wyborcza.
Po przeliczeniu wszystkich
oddanych głosów wyłoniono
następujące osoby do Zarządu
SU:

przewodnicząca –
Weronika Niewulska (kl.
VIII)
z-ca przewodniczącej –
Hanna Kołodziejska (kl.
VIII)
sekretarz – Kamil
Ambroszkiewicz (kl. VI)
Opiekunem Samorządu
Uczniowskiego została pani
Bożena Kryza.

Rogaczewskiej. Z naszej szkoły
tylko jedna osoba zdobyła
medal. Był to Wiktor
Karbowniczak, który zajął II
miejsce w rzucie piłeczką
palantową.
Mamy nadzieję, że następnym
razem przedszkolaki przywiozą
więcej medali. Życzymy
dalszych sukcesów i wygranych.
Renata Boczkiewicz

Aneta Chrzanowska
Wycieczka do Szczyrku 2018
Igrzyska Przedszkolaków
21 września na „Orliku” przy
Szkole Podstawowej nr 4 w
Zelowie odbyły się Gminne
Igrzyska Przedszkolaków
podczas których aż 134.
przedstawicieli najstarszych
oddziałów przedszkolnych
znajdujących się na terenie
naszej gminy zmagało się z
trzema podstawowymi
konkurencjami
lekkoatletycznymi - biegiem na
40 metrów, skokiem z miejsca i
rzutem piłeczką palantową.
Dzieci z naszej szkoły pojechały
tam pod opieką pani Kasi

W dniach 1-2-3 października
2018 roku odbyła się coroczna
wycieczka w Beskid Śląski, do
Szczyrku.
Pierwszego dnia, gdy
przyjechaliśmy w okolice
Szczyrku, kierowca wysadził
nas w Bielsku Białej, gdzie
musieliśmy wejść na niewielką
górę pod Szyndzielnią, na
szczycie której było schronisko.
W nim zatrzymaliśmy się, aby
troszkę ochłonąć przed dalszą
wyprawą. Z górki schodziliśmy.
Schodziło się o wiele szybciej,
lecz wcale nie łatwiej. Następnie
wjechaliśmy kolejką na

Szyndzielnię oraz zjechaliśmy z
niej. Potem zabraliśmy bagaże z
autobusu i zanieśliśmy je do
schroniska. Następnie poszliśmy na
Klimczok i spacerkiem
schodziliśmy w dół, do Szczyrku.
Dzień drugi zaczęliśmy od
przejazdu autobusem znad
Przełęczy Salmopolskiej do Wisły
Czarnej, gdzie był Zameczek
Rezydencja Prezydenta RP.
Mogliśmy zwiedzać całą
rezydencję. Potem pojechaliśmy do
Jeziora Czerniańskiego.
Autobusem pojechaliśmy na
zajęcia edukacyjne w Muzeum
Etnograficznym w Wiśle. Po nich
mieliśmy czas wolny, aby
pochodzić sobie po straganach
umieszczonych w Wiśle. Niestety
tego dnia nie udało nam się pójść
na basen COS, ponieważ nie było
już miejsc.
Trzeci dzień wycieczki zaczęliśmy
od spaceru po Szczyrku. Pogoda
nam dopisywała. Gdy
spakowaliśmy się już do wyjazdu,
pożegnaliśmy się z dyrekcją
schroniska oraz popakowaliśmy
bagaże do autobusu. Lecz
wycieczka jeszcze nie dobiegła
końca. Po wyjechaniu ze Szczyrku,
pojechaliśmy do Zamku, a raczej
jego ruin w Olsztynie na szlaku
Orlich Gniazd.
To była niezapomniana wycieczka.
Zapraszamy za rok!
Patrycja Kowalska

Gminny konkurs literacki o
przyjaźni
25 października 2018 roku został
rozstrzygnięty IV Gminny Konkurs
Literacki organizowany przez
Szkołę Podstawową w Bujnach
Szlacheckich oparty na cytacie z
książki pt. „Kubuś Puchatek” A. A.
Milne: „Przyjacielu, jeśli będzie Ci
dane żyć sto lat, to ja chciałbym
żyć sto lat minus jeden dzień, abym
nie musiał żyć ani jednego dnia bez
Ciebie.” Zadaniem uczestników

było napisanie pracy literackiej w
formie listu, opowiadania, kartki z
pamiętnika lub dziennika.
Eliminacje wewnątrzszkolne
przeprowadziła pani M. Kędziak,
która wybrała najlepsze prace w
dwóch kategoriach wiekowych (kl.
IV-V i kl. VI-VIII). Mistrzami
pióra w naszej szkole zostały:
Alicja Wartalska, Zuzanna Kopka
(obie kl. V), Martyna Kowalska (kl.
VII), Milena Kalinowska (kl. VIII).
Miło nam poinformować, że
uczennica kl. V Zuzanna Kopka
zajęła III miejsce w kategorii
wiekowej IV – VI, natomiast
uczennica klasy VIII Milena
Kalinowska zajęła III miejsce w
kategorii VII – VIII. Gratulujemy i
liczymy na dalsze nasze sukcesy.
Renata Boczkiewicz

„Policyjna Akademia
Bezpieczeństwa”
Już od wielu lat nasza szkoła bierze
udział w Konkursie Sprawności
Fizycznej i Wiedzy o
Bezpieczeństwie „Policyjna
Akademia Bezpieczeństwa”,
organizowanym przez Komendę
Powiatową Policji w Bełchatowie.
W tym roku konkurs ten odbył się
7 listopada. Wzięło w nim udział
16 drużyn z całego powiatu
bełchatowskiego.
Naszą szkołę reprezentowali Hania
Bednarek i Staś Niewulski –
uczniowie klasy II.
Jesteśmy dumni z naszych
zawodników, którzy wykazali się
dużą wiedzą na temat
bezpieczeństwa, a także dobrze
poradzili sobie w teście
sprawnościowym.
Wszyscy uczestnicy na
zakończenie otrzymali drobne
upominki oraz pamiątkowe
dyplomy i medale.
Hanna Kołodziejska

Konkurs literacki „Życzenia dla
Niepodległej”
W październiku uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w Gminnym
Konkursie Literackim dla klas IV –
VIII „Życzenia dla Niepodległej”,
organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 2 w Zelowie. Jego
celem było napisanie życzeń
urodzinowych dla Polski z okazji
setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez nasz kraj.
Honorowy patronat nad konkursem
objęła Pani Burmistrz – Urszula
Świerczyńska.
Szkolny etap konkursu
zorganizowała pani Małgorzata
Kędziak. Miała bardzo trudne
zadanie, ponieważ na konkurs
wpłynęło 56 prac! Oto zwycięzcy
szkolnego etapu:
Klasy IV-V: Zuzanna Wartalska,
Zuzanna Kopka, Jagoda Robak.
Klasy VI-VIII: Benita Wartalska,
Hanna Kędziak, Oliwia Stępień.
Kilkanaście najlepszych prac
zostało zaprezentowanych na
gazetce ściennej wykonanej w
ramach szkolnych obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Rozstrzygnięcie gminnego etapu
konkursu nastąpiło 9 listopada.
Okazało się, iż uczennica naszej
szkoły, Zuzanna Wartalska z klasy
V, zajęła III miejsce.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy!
Paulina Owczarek
Dzień mody patriotycznej
W ramach obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości dzieci z Punktu
Przedszkolnego i Oddziału
Przedszkolnego naszej szkoły wraz
ze swoimi wychowawczyniami –
paniami Agnieszką Młynarczyk i
Katarzyną Rogaczewską
zorganizowały Dzień Mody
Patriotycznej – przedszkolaki

7 listopada, a zerówka dzień
później. Dzieciaki zamieniły się
tego dnia w prawdziwych modeli i
modelki. Nie zabrakło nawet
czerwonego dywanu, po którym
spacerowały! Pokaz strojów w
biało-czerwonych barwach
okraszony był muzyką i hasłami
patriotycznymi. Na fotorelację
zapraszamy na naszą szko0lna
stronę internetową
www.kociszew.pl
Weronika Niewulska
Obchody 100-lecia niepodległości
Z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w
naszej szkole zorganizowano
szereg przedsięwzięć mających na
celu uczczenie tego wydarzenia.
Były to między innymi:
Uroczysta akademia
Szkolny Konkurs Recytatorski pod
hasłem „Ta, co nie zginęła”
Konkurs literacki „Życzenia dla
Niepodległej”
Konkursy wiedzy o Polsce pod
hasłem „Kocham Cię, Polsko”
Akcja „Rekord dla Niepodleglej” –
wspólne odśpiewanie 4
zwrotek hymnu narodowego 9
listopada o godzinie 11:11
Dni Mody Patriotycznej
Konkurs na prezentację
multimedialną: „Niepodległa”
Gazetki ścienne tematyczne
Wystawy prac plastycznych
uczniów
Wystawa prac literackich uczniów
Lekcje tematyczne
Prezentacje tańców w wykonaniu
uczniów klas I – III
Występ szkolnego chóru
Konkurs na plakat: „Niepodległa”
Kamila Chełmik
Święto Niepodległości
9 listopada w Szkole Podstawowej
w Kociszewie odbyła się
uroczystość obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Uroczystość rozpoczął
przemówieniem dyrektor szkoły,
pan M. Myroniuk. Wręczył też
nagrody laureatom konkursów
organizowanych w ramach
obchodów rocznicy odzyskania
niepodległości. Po nim rozpoczęła
się część artystyczna, na którą
składały się występy uczniów klas
V – VIII, przygotowywanych przez
p. D. Telążkę, którzy
zaprezentowali montaż słowno –
muzyczny, przeplatany właśnie
piosenkami o tematyce
patriotycznej.
Swoje umiejętności taneczne
zaprezentowali również młodsi
uczniowie naszej szkoły (z klas IIII), przygotowywani przez panie:
A. Młynarczyk, M. Słomczyńską.
Tańce w ich wykonaniu bardzo się
wszystkim podobały.
Na zakończenie wystąpił szkolny
chór, który prowadzi p. A.
Młynarczyk.
Martyna Kowalska

X Gminny Konkurs Pieśni
Patriotycznej, Żołnierskiej i
Harcerskiej
W dniu 16 listopada w Szkole
Podstawowej w Wygiełzowie
odbył się X Gminny Konkurs
Pieśni Patriotycznej,
Żołnierskiej i Harcerskiej.
Uczestniczyły w nim
reprezentacje wszystkich szkół

podstawowych z terenu naszej
gminy. Występować mogli
jedynie soliści. Odbywał się w
czterech kategoriach:
Punkty Przedszkolne i
Oddziały Przedszkolne
Kl. I – II
Kl. III – V
Kl. VI – VIII
Naszą szkołę reprezentowali:
Maja Wartalska z PP, Wojciech
Fidler z kl. II, Karolina Jelińska
z kl. IV i Milena Kalinowska z
kl. VIII, którzy pojechali na
konkurs wraz z panią D.
Telążką.
Wszyscy uczestnicy mogą
poszczycić się wspaniałymi
sukcesami:
Maja Wartalska zajęła I
miejsce
Wojciech Fidler zajął III
miejsce
Karolina Jelińska zajęła
II miejsce
Milena Kalinowska
zajęła I miejsce
Gratulujemy!
Hanna Kołodziejska

