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ZDROWIE MOJE, MOJEJ 
RODZINY I OTOCZENIA 
 

W poniedziałek 23 
lutego uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w grach i 
zabawach sportowych i 
dydaktycznych pod hasłem 
,,Zdrowie moje, mojej 
rodziny i otoczenia". 
Spotkanie to zainaugurowało 
realizację programu 
profilaktyki antytytoniowej 
„Nie pal przy mnie, proszę”. 

Program ten 
przeznaczony jest dla 
uczniów klas I – III i to 
głównie oni będą jego 
uczestnikami. W grach i 
zabawach promujących 
zdrowie i życie bez nikotyny 
wzięli jednak udział wszyscy 
uczniowie szkoły. Dzieci 
poprzez zabawę uczyły się 
spędzać zdrowo czas bez 
nałogów. Wykonały też 
piękne plakaty promujące 
życie w rodzinie bez 
papierosów.  

Dalsza część programu 
to zajęcia warsztatowe, 
konkursy plastyczne i 
literackie, które odbędą się 
już wkrótce. 

 
Oliwia Stępień, Kamila 

Chełmik 
 
 
 
 
 

SPOTKANIE Z 
LEŚNIKAMI 
 

27 lutego naszą szkołę 
odwiedzili przedstawiciele 
Nadleśnictwa Bełchatów. 
Spotkanie poprowadził Pan 
Mariusz Stępnik, leśniczy z 
pobliskich Głupic, a jego 
tematem był „Las i jego 
mieszkańcy” oraz „Ochrona 
przyrody”. Opowiadał bardzo 
ciekawie, uczniowie mieli 
mnóstwo pytań do niego. 

Pan leśniczy bardzo się 
ucieszył, że dzieci tak 
aktywnie brały udział w 
spotkaniu. Zaprosił też naszą 
szkołę na następne spotkanie 
do siebie. Obiecał, że 
zabierze dzieci do lasu i tam 
wspólnie będą obserwować 
przyrodę. Już nie możemy się 
doczekać, zwłaszcza że idzie 
wiosna i w lesie będzie na 
pewno co oglądać. 

Liczymy na długą i 
owocną współpracę. 

 
Wiktoria Filipczak 

 
 
 
KIERMASZ TANIEJ 
KSIĄŻKI 
 

W styczniu w naszej 
szkole odbył się kiermasz 
taniej książki, zorganizowany 
przez opiekunkę szkolnej 
biblioteki, p. D. Telążkę. 
Przez cały miesiąc dzieci 
mogły za jedyne 5 złotych 
kupić książki o różnej 
tematyce – baśnie, powieści, 
książki przyrodnicze, płyty z 



najpiękniejszymi baśniami 
świata.  

Kiermasz potrwał aż do 
ferii zimowych. Przeznaczony 
był nie tylko dla dzieci. 
Dorośli też mogli coś kupić – 
podczas Dnia Babci i Dziadka 
oraz zabawy choinkowej. 

Udało się sprzedać 
prawie wszystkie książki. 
 

Daria Chełmik 
 
 
 
CHOINKA SZKOLNA 
 

W dniu 31.01.2015 
roku w naszej szkole odbyła 
się zabawa choinkowa, 
podczas której członkowie 
koła teatralnego z klas V – VI 
wystawili przedstawienie pt. 
„Urodziny królewny”. Było 
to wyjątkowe przedstawienie, 
ponieważ w jego realizację 
włączyli się wszyscy 
nauczyciele naszej szkoły. 
Jedni opracowali scenariusz, 
dopilnowali, by uczniowie 
opanowali tekst, inni 
przygotowali oprawę 
muzyczną, dekorację i 
rekwizyty, stroje, w końcu 
jeszcze inni byli 
odpowiedzialni za zebranie 
wszystkiego w całość i efekt 
końcowy. Trzeba przyznać, 
że przedstawienie wypadło 
rewelacyjnie!   

Po występach na 
uczniów czekała 
niespodzianka – za jedyne 3 
zł. można było obejrzeć 
występy prawdziwych 
artystów cyrkowych. 
Uczniowie byli zachwyceni. 

Dodatkowo artyści cyrkowi 
angażowali publiczność do 
wspólnych zabaw! Jednak 
największą atrakcją był 
prawdziwy wąż, którego 
każdy mógł dotknąć. 
Wszyscy byli zachwyceni. 

Po przedstawieniu 
odbyła się dyskoteka. Brali w 
niej udział uczniowie naszej 
szkoły, ale gościliśmy też 
naszych absolwentów, którzy 
chodzą obecnie do 
gimnazjum, a także osoby z 
rodzin i znajomych naszych 
uczniów. 

Podczas zabawy 
odbywały się konkursy, 
których organizatorem był 
Samorząd Uczniowski. 
Uczestniczyli w nich zarówno 
ci młodsi, jak i ci starsi 
uczestnicy zabawy. Nagrody 
ufundowali: Spółdzielnia 
Uczniowska działająca przy 
naszej szkole oraz 
Towarzystwo Szkolne 
Kociszew. 

W międzyczasie 
uczniowie „klasami” udawali 
się na stołówkę na 
poczęstunek. Tam 
otrzymywali też paczki ze 
słodyczami ufundowane 
przez Radę Rodziców. 
 

Zabawa była 
oficjalnym rozpoczęciem ferii 
zimowych, w czasie których 
organizowane są w szkole 
zimowiska.  Zajęcia 
rekreacyjne odbywać się będą 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 1000 – 1400.  
 

Kamila Chełmik 
 

 
 
 
FERIE ZIMOWE 2015 – 
PÓŁKOLONIE 
 

W naszym 
województwie w tym roku 
ferie zimowe wypadły w 
terminie 2  - 15 lutego. Jak co 
roku, w pierwszym tygodniu 
ferii w naszej szkole można 
było wziąć udział w 
półkoloniach organizowanych 
w godzinach 1000 – 1400 i w 
ramach zajęć sportowych i 
rekreacyjnych pograć w piłkę 
nożną, koszykówkę czy 
siatkówkę, tenisa stołowego, 
pograć w „piłkarzyki” lub 
pobawić się z kolegami.  

Z półkolonii korzystali 
nie tylko uczniowie naszej 
szkoły, ale też nasi 
absolwenci, a także inne 
dzieci z terenu giny. 
Opiekunami podczas tego 
zimowego wypoczynku byli 
kolejno wszyscy nauczyciele 
szkoły. 
 

Adam Kryściński 
 
 
DZIEŃ BABCI I 
DZIADKA 
 

W piątek 26 stycznia 
2015 roku o godzinie 9.00 
rozpoczęła się uroczystość 
szkolna z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Jest to okazja do 
odwiedzenia murów szkoły 
swoich wnuków i obejrzenia 
pociech w roli aktorów, 
tancerzy czy piosenkarzy. To 
właśnie dla nich uczniowie 



naszej szkoły zaprezentowali 
część artystyczną. Występy 
przedszkolaków, dzieci z 
zerówki oraz uczniów klas I – 
III dostarczyły najbliższym 
wielu wzruszeń.  

Po występach dzieci 
zaprosiły babcie i dziadków 
na słodki poczęstunek, który 
przygotowały wraz ze swymi 
wychowawczyniami. Dzieci 
bardzo się napracowały, ale 
efekty były wspaniałe! 

Jeszcze raz wszystkim 
Babciom i Dziadkom z okazji 
ich święta życzymy tego, co 
najważniejsze: pociechy z 
ukochanych wnuków! 
 

Małgosia Tyluś 
 
JASEŁKA 
 

11 stycznia 2015 roku 
w kościele parafialnym w 
Kociszewie wystąpili 
uczniowie naszej szkoły z 
tradycyjnymi 
bożonarodzeniowymi 
jasełkami.  

Po mszy zebrana 
publiczność mogła posłuchać 
laureatów szkolnego 
konkursu kolęd i pastorałek, a 
potem obejrzeć 
przedstawienie jasełkowe w 
wykonaniu klasy I, a potem 
wspólny występ uczniów klas 
II i III.  

Na koniec ksiądz 
proboszcz podziękował 
dzieciom za wspaniałe 
przedstawienia i wręczył im 
słodkie upominki. Zaprosił 
ich również do występów na 
następny rok. 

 

Dominika Biegańska, 
Wiktoria Filipczak 
 
 
PRZEGLĄD JASEŁEK 
 

Grupa dzieci z klas I – III 
naszej szkoły wzięła udział  w X 
Przeglądzie Spektakli 
Świątecznych i Jasełkowych, który 
odbył się 20 stycznia 2015 r. w 
Domu Kultury w Zelowie. Dzieci 
pojechały wraz ze swoimi 
wychowawczyniami. 
Zaprezentowały przedstawienia 
jasełkowe wystawiane w naszej 
szkole przed świętami Bożego 
Narodzenia. 

Dzięki takim przeglądom 
mogły zobaczyć, jak występują ich 
rówieśnicy, mogli się z nimi 
spotkać, porozmawiać, nawiązać 
przyjaźnie. Może kiedyś nawet 
razem wystąpią?... 
 

Daria Chełmik 
 
 
KONKURS SZKOPEK 
 

Dnia 11.01.2015 r. w 
kościele pw.  Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Zelowie 
odbyło się rozstrzygnięcie 
Gminnego Konkursu na 
Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową.  W konkursie 
tym wzięli udział również 
reprezentanci naszej szkoły, którzy 
wykonali przepiękne prace i 
przekazali p. Jackowi 
Malinowskiemu, a on dostarczył je 
organizatorom. 

Spośród wielu ciekawych i 
niezwykle pracochłonnych szopek, 
bo konkurs cieszył się ogromną 
popularnością, jury wyróżniło 
pracę Huberta Rysza z klasy VI i 
przyznało mu II miejsce w 
kategorii klas IV – VI. 
Gratulujemy mu zaangażowania i 
umiejętności plastycznych i 
życzymy powodzenia za rok! 
 

Patrycja Grzesiak 

 
 
PRZEGLĄD 
TEATRZYKÓW 
SZKOLNYCH I 
POZASZKOLNYCH  
 

25 lutego 2015 roku 
członkowie koła teatralnego 
działającego w naszej szkole 
wraz z opiekunkami, p. I. 
Grzelak i M. Maślikowską - 
Stępień wzięli udział w XII 
Gminnym Przeglądzie 
Teatrzyków Szkolnych i 
Pozaszkolnych, który odbył 
się w Domu Kultury w 
Zelowie. 

Nasz zespół 
zaprezentował sztukę pt. 
„Urodziny królewny”. 
Przedstawienie to było 
również wystawione tuż 
przed feriami zimowymi 
podczas szkolnej zabawy 
choinkowej. 
Występ bardzo się podobał.  

Młodzi aktorzy zebrali 
gromkie brawa, otrzymali też 
słodkie upominki. Do szkoły 
wrócili zadowoleni i 
usatysfakcjonowani. 
 

Małgosia Tyluś 
 
GMINNY KONKURS KOL ĘD I 
PASTORAŁEK 
 

6 stycznia przybyli do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Zelowie młodzi wokaliści ze 
wszystkich przedszkoli i szkół 
podstawowych z terenu naszej 
gminy, żeby wziąć udział w XIV 
Gminnym Konkursie Kolęd i 
Pastorałek. W konkursie mogli 
uczestniczyć tylko soliści, którzy 
byli podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe: przedszkolaki, 



uczniowie klas I – III i uczniowie 
klas IV – VI. 

W kategorii przedszkoli 
wszystkie występujące dzieci 
zaprezentowały się wspaniale i 
stanęły na podium, lecz jury 
szczególnie wyróżniło „super” 
pierwszym miejscem kilkoro 
dzieci, w tym uczennicę klasy „O” 
naszej szkoły, Karolin ę Jelińską. 

W kategorii klas I – III jury 
przyznało równorzędne pierwsze 
miejsca czworgu dzieciom, w tym 
Adrianowi Szmigielskiemu ze 
klasy II naszej szkoły.  

W najstarszej kategorii 
wiekowej jury wyróżniło Milenę 
Kalinowską (kl. IV) i Dominikę 
Łuczak (kl. V). 
 

Milena Kalinowska 
 
 
WYWIADÓWKA 
 

21 stycznia 2015 roku 
odbyła się wywiadówka 
semestralna dotycząca ocen i 
zachowania uczniów w 
pierwszym semestrze tego 
roku szkolnego. Nie wszyscy 
czekali na nią spokojnie. 
Niektórzy mają duże braki 
lub dostali na półrocze słabe 
oceny, muszą je więc 
poprawić, aby nie było 
problemu w przyszłym 
semestrze.  
 

Oliwia Łuczak 
 
TYDZIE Ń 
BEZPIECZEŃSTWA 2015 
 

W ramach obchodów 
Światowego Tygodnia 
Pomocy Ofiarom 
Przestępstw  (23 – 28 lutego) 
w Szkole Podstawowej w 
Kociszewie zorganizowano 

Tydzień Bezpieczeństwa, 
który obejmował działania: 

 pogadanki z uczniami i 
ćwiczenia 
terapeutyczne na 
zajęciach 
wychowawczych 
dotyczące problemów 
agresji, przemocy, 
uzależnień 
(alkoholizm, 
narkomania) pod 
hasłem „Bądź 
bezpieczny w realu i 
wirtualu!” 

 gazetka ścienna 
zawierająca m.in. 
informacje, gdzie 
szukać pomocy z 
sytuacji zagrożenia – 
telefony alarmowe, 
adresy, wykaz 
instytucji i organizacji 
zajmujących się 
pomocą rodzinie w 
sytuacji zagrożenia 
przestępstwem; 

 wykaz dyżurów roku 
instytucji i organizacji 
zaangażowanych w 
udzielanie pomocy. 

 
Zachęcamy wszystkich 

do zapoznania się z tymi 
informacjami. Być może 
kiedyś okażą się potrzebne, 
gdy będzie trzeba udzielić 
pomocy – komuś lub nawet 
sobie… 
 
 Milena Kalinowska, 
Patrycja Grzesiak 
 
 
 
 

IGRZYSKA MŁODZIE ŻY 
SZKOLNEJ 2015 
 
 W dniach 26-27 lutego w 
Sali Wiejskiego Centrum 
Rekreacji w Kociszeiwie w 
Ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej 2015 rozegrano 
Mistrzostwa Gminy Zelów w Piłce 
Koszykowej Dziewcząt i 
Chłopców. 
 W czwartek 26 lutego na 
boisku zmierzyli się chłopcy. Po 
niezwykle emocjonujących 
meczach drużyna z naszej szkoły 
zajęła I miejsce i wraz z 
wicemistrzami będzie 
reprezentować Gminę Zelów w 
zawodach powiatowych.  
  
Oto wyniki zmagań chłopców: 

I m.  – SP w Kociszewie 
II m.   – SP nr 2 w Zelowie 
III m.   – SP w 
Wygiełzowie 
IV m.  – SP nr 4 w Zelowie 
V m.  – SP w Bujnach 
Szlacheckich 

 
W piątek, dzień później, do 
rywalizacji stanęły dziewczęta. 
Oto ich wyniki: 

I m.  – SP nr 4 w Zelowie 
II m.   – SP nr 4 w Zelowie 
III m.  – SP w Kociszewie 

 
Gratulujemy i życzymy sukcesów 
w zawodach na szczeblu 
powiatowym! 
 

Angelika Chełmik 
 


