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WYJAZDY NA BASEN 
 
Uczniowie klas  I – III Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie będą 
mieli szansę uczestniczyć 
w programie powszechnej nauki 
pływania 'Umiem pływać". Projekt 
dla uczniów klas młodszych jest 
nieodpłatny! 
Program jest współfinansowany 
przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki oraz przez UKS Zibi 
KOCISZEW. Projekt nosi tytuł 
„Pływak jak ryba, z Kociszewa 
chyba” i polega na organizowaniu 
od 1 lutego 2016 do 30 listopada 
2016, w ciągu 20 - stu tygodni 
dwugodzinnych zajęć nauki i 
doskonalenia umiejętności 
pływania dla 39 - ciu uczestników 
projektu. Wyjazdy odbywać się 
będą w czwartki (wyjazd po 
obiedzie a powrót około 14.30), 
dzieci będą korzystać z basenu w 
Powiatowym Centrum Sportu w 
Bełchatowie.  
Patrycja Górecka 
 

 
CHOINKA SZKOLNA 
 
W dniu 6 lutego 2016 roku 
uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w tradycyjnej już zabawie 
choinkowej. Impreza wystartowała 
o godzinie 10.00 występem 
teatrzyku szkolnego z 
przedstawieniem pt. „Kopciuszek 
na wesoło”. 
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, 
jeszcze inni byli odpowiedzialni za 
zebranie wszystkiego w całość i 
efekt końcowy. Przedstawienie 
wypadło rewelacyjnie!   
Po występach na uczniów czekała 
niespodzianka –występy 
prawdziwych artystów cyrkowych.  
Po przedstawieniu odbyła się 
dyskoteka, podczas której odbyły 
się konkursy, których 
organizatorem był Samorząd 
Uczniowski. W międzyczasie 
uczniowie „klasami” udawali się 
na stołówkę na tradycyjny 



 

poczęstunek.  
Tam otrzymali paczki ze 
słodyczami ufundowane przez 
Radę Rodziców. 
 
Kamila Chełmik 
 
ZBIÓRKA NA WO ŚP 
 
W dniach 7-8 stycznia 2015 roku 
w naszej szkole odbyła się  zbiórka 
pieniędzy na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 
Zorganizował ją samorząd 
uczniowski wraz ze swoją 
opiekunką, panią B. Kryzą. 
W czwartek pieniądze zbierały 
Dominika Łuczak i Wiktoria 
Barabasz, a co piątek Patrycja 
Grzesiak  i  Kamila Chełmik. 
Składali się uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, pracownicy szkoły. 
Udało się zebrać 140,80 zł. 
Pieniądze te zostały następnie 
przekazane do sztabu  gminnego w 
ZSO w Zelowie. Dziękujemy za 
wpłaty! 
Patrycja Grzesiak 

 
SPRAWDZIAN 
PRÓBNY KLASY VI  
 
W tym roku uczniowie klasy VI 
przystąpią do sprawdzianu 
kompetencji na zakończenie klasy 
szóstej. By się odpowiednio do 
niego przygotować, w pierwszych 
dniach stycznia 2016 roku 
uczniowie  klasy szóstej przystąpili 
do próbnego sprawdzianu. Był on 
organizowany przez wydawnictwo 
Operon.  
Był on dla uczniów i nauczycieli 
okazją przetestowania procedur 
przeprowadzania sprawdzianu i do 
zebrania koniecznych 
doświadczeń. Wyniki zaś będą 
podstawą do dalszej pracy nad 
doskonaleniem wiedzy i 
umiejętności z zakresu szkoły 
podstawowej. 
Wszystkim uczniom klasy szóstej 
życzymy powodzenia na 
kwietniowym sprawdzianie! 
 
Wiktoria Barabasz 

POMAGAMY 
ZWIERZ ĘTOM 
 
Nasza szkoła włączyła się do akcji 
,,Gwiazdka dla zwierzaka”, 
organizowanej przez Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierzaków w 
Łodzi. Zbiórka  polega na 
przyniesieniu karmy w puszkach, 
smyczy i misek. Można je 
przekazywać do p. M. 
Słomczyńskiej, która koordynuje 
akcję. Każde zwierzątko 
potrzebuje domu  i tego jedynego 
człowieka do kochania,  niestety 
tego nie możemy im dać . 
Zbiórka trwa od 18 stycznia do 12 
lutego 2016 r. W imieniu 
wszystkich mieszkańców 
łódzkiego schroniska wszystkim 
darczyńcom serdecznie 
DZIĘKUJEMY ! 
 
Oliwia Marciniak i Paulina 
Owczarek 
 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 
W czwartek 27 stycznia 2016 roku 
o godzinie 10.00 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! 
 
Magda Witowska 
 
KIERMASZ KSI ĄŻEK 
 
W szkole odbywa się kiermasz 
książek, zorganizowany przez 
opiekunkę szkolnej biblioteki, p. 
D. Telążkę. Cieszy się dużym 
powodzeniem. Dzieci mogą kupić 
książki o różnej tematyce – baśnie, 
powieści, książki przyrodnicze, 
płyty z najpiękniejszymi baśniami 
świata.  
Zaczął on się 15 stycznia 2016 r. 
Będzie on trwał przez tydzień. 
Kiermaszem zajmuje się kilka 
uczennic klasy V. Są to: Paulina 
Owczarek, Daria Chełmik, Oliwia 
Stępień, Milena Kalinowska, 
Hanna Kędziak i Sandra Tarapacz. 



 

Cena książek to 3 lub 5 zł.  
Mamy nadzieję że kiermasz będzie 
się odbywał co roku.  
 
Patrycja Górecka  
 
FERIE ZIMOWE 2016 – 
PÓŁKOLONIE 
 
W naszym województwie w tym 
roku ferie zimowe wypadają w 
terminie 15  - 28 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 korzystać mogli 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. Zapraszamy w 
przyszłym roku! 
 
Adam Kryściński 
 
JASEŁKA 
 
17 stycznia 2016 roku w kościele 
parafialnym w Kociszewie 
wystąpili uczniowie z 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 III, a potem 
ponownie śpiewano kolędy.  
Na koniec ksiądz proboszcz 
podziękował dzieciom za 
wspaniałe przedstawienia i 
wręczył im słodkie upominki. 
Zaprosił ich również do występów 
na następny rok. 

 
Dominika Biegańska 
 
 

PRZEGLĄD JASEŁEK 
 
Grupa dzieci z klasy III naszej 
szkoły wzięła udział  w XI 
Przeglądzie Spektakli 
Świątecznych i Jasełkowych, który 
odbył się 13 stycznia 2016 r. w 
Domu Kultury w Zelowie. Dzieci 
pojechały wraz ze swoją 
wychowawczynią, p. I. Grzelak. 
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 
 
Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w Gminnym Konkursie  na 
Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową. 
Prace oceniane były w trzech 
kategoriach wiekowych: uczniowie 
klas I-III i IV-VI szkół 
podstawowych oraz gimnazjum 
według takich kryteriów jak: 
wrażenie artystyczne, dobór i 
wykorzystanie materiałów, walory 
plastyczne, estetyka. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło 

się 10 stycznia w kościele 
rzymskokatolickim pw. M.B. 
Częstochowskiej w Zelowie. 
Jednym z fundatorów nagród dla 
laureatów była Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska. 
Miło nam poinformować, że w 
kategorii klas I-III szkół 
podstawowych III miejsce zajęła 
Zuzanna Kopka  z klasy II. 
Gratulujemy! 
 
Marysia Kryścińska 
 
XIV GMINNY KONKURS 
KOL ĘD I PASTORAŁEK 
 
20 stycznia 2016 roku uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział XIV 
Gminnym Konkursie Kolęd i 
Pastorałek, który zorganizowała 
Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Zelowie. Oprócz naszych 
reprezentantów wzięły w nim 
udział dzieci ze wszystkich 
przedszkoli i szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy.  
Możemy poszczycić się 
sukcesami, ponieważ w kategorii 
klas I – III wyróżnienie otrzymała 
Marta Łuczak (kl. I), zaś w 
najstarszej kategorii wiekowej na 
drugich miejscach uplasowali się: 
Adrian Szmigielski (kl. IV) i 
Dominika Łuczak (kl. VI). 
 
Hania Kołodziejska 
 
 


