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CHOINKA 
SZKOLNA  
 
W dniu 18.01.2014r. w naszej 
szkole odbyła się zabawa 
choinkowa, podczas której odbyło 
się przedstawienie  szkolnego 
teatrzyku.  
 
Tuż po występach młodych 
aktorów na uczniów czekała 
niespodzianka – występy artystów 
cyrkowych. Podobało się 
wszystko – chodzenie na 
szczudłach, jazda na monocyklu, 
czyli jednokołowym rowerze, 
kręcenie niewyobrażalną ilością 
hula-hop, występy psa 
cyrkowego… 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. 
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.  
 
Angelika Chełmik 
 

„WSZYSTKIE 
SMOKI O TYM 
WIEDZĄ” 
 
18 stycznia w sali gimnastycznej 
szkoły odbyła się zabawa 
choinkowa, podczas której można 
było obejrzeć przedstawienie pt. 



„Wszystkie smoki o tym 
wiedzą”, w wykonaniu członków 
szkolnego koła teatralnego. 
Opiekunkami koła są panie: 
Urszula Pawlak i Małgorzata 
Kędziak.  
Młodzi aktorzy wypadli świetnie i 
zebrali mnóstwo braw. Nic 
dziwnego, do występów 
przygotowywali się już od 
początku roku szkolnego. 
Przepiękną dekorację sceny 
pomogła wykonać pani Anna 
Staśkowska, Przyjaciółka naszej 
szkoły.  
Przedstawienie opowiadało 
historię małego smoka, który 
chciał być dorosły. Spotkał na swej 
drodze wiele życzliwych (i mniej 
życzliwych) postaci, które 
uświadomiły mu, że dorosłość to 
nie taka prosta sprawa, a 
poznawanie świata nie zawsze jest 
bezpieczne. Dla młodszych dzieci 
było też przestrogą, by nie ufać 
obcym. 
Z pewnością każdy znalazł coś dla 
siebie w tej przezabawnej, pięknie 
opowiedzianej, a jeszcze piękniej 
zagranej baśni-niebaśni o 
dorastaniu. 
 
Angelika Chełmik 
 
 

FERIE ZIMOWE – 

PÓŁKOLONIE 
 
W naszym województwie w tym 
roku ferie zimowe wypadły bardzo 
wcześnie, w pierwszym terminie, 
to znaczy od 20 stycznia do 2 
lutego. Niestety zima nas trochę 
zawiodła i początkowo nie było 
wcale śniegu. Nie martwiliśmy się 
tym jednak, ponieważ czas 
mieliśmy świetnie zorganizowany.  
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. 
 
Beata Chrzanowska, Wiktoria 
Filipczak 
 
 

PRZEGLĄD 
TEATRZYKÓW 
SZKOLNYCH I 
POZASZKOLNYCH  
 
12 lutego 2014 roku członkowie 
koła teatralnego działającego w 
naszej szkole wraz z opiekunkami, 
p. M. Kędziak i p. U. Pawlak 
wzięli udział w XI Gminnym 
Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych 
i Pozaszkolnych, który odbył się w 
Domu Kultury w Zelowie. 
Nasz zespół, noszący nazwę 
„Szkolna scena”, zaprezentował 
sztukę pt. „Wszystkie smoki o tym 
wiedzą”. Przedstawienie to było 
również wystawione tuż przed 
feriami zimowymi podczas 
szkolnej zabawy choinkowej. 
Występ bardzo się podobał. Nawet 
dzieci z przedszkoli słuchały z 
uwagą i żywo reagowały na 
rozterki młodego smoka, który 
chciał zbyt szybko być dorosły.  
Zebraliśmy gromkie brawa, 
otrzymaliśmy też słodki upominek. 
Do szkoły wróciliśmy zadowoleni 
i usatysfakcjonowani. 
 
Małgosia Tyluś 
 
 

 
 

WYWIADÓWKA 
 
13 stycznia 2014 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. 
Oby się udało! 
 
Kuba Jochymek 
 
 

ZAPOBIEGAJMY 

POŻAROM  
 
2 lutego 2014 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Zelowie odbyło się wręczenie 
nagród laureatom Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i 
młodzieży pod hasłem 
„Zapobiegajmy Pożarom”, 
zorganizowanego przez Związek 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Rzeczypospolitej Polskiej Oddział 
Wojewódzki w Łodzi. 
 
Spośród 102 prac, zgłoszonych do 
etapu gminnego, najlepszymi 
okazały się między innymi prace 
uczniów naszej szkoły – Michała 
Czyżyka (kl. II), Ani Pawlak i 
Dominika Soleckiego (kl. VI), 
którym to w nagrodę Burmistrz 
Zelowa, pani Urszula 
Świerczyńska, wręczyła dyplomy i 
nagrody książkowe. 
Ponadto prace Ani i Dominika 
zakwalifikowały się jako jedne z 
siedmiu z etapu powiatowego do 
wojewódzkiego.  
Gratulujemy i życzymy 
zwycięstwa w finale! 
 
Marcin Wolski 
 
 



 

 

TYDZIE Ń 

BEZPIECZEŃSTWA 
W ramach obchodów Światowego 
Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw  (24 lutego – 1 marca 
2014 roku) 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); 

• 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 w dniach 
24 lutego – 1 marca 2014 
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… 
 
 

DZIEŃ BABCI 
I DZIADKA  
 
Choć Dzień Babci i Dzień Dziadka są 
w styczniu, w naszej szkole 
obchodziliśmy je dopiero po feriach 

zimowych, 14 lutego 2014 roku.   
 
Dzień Babci i Dziadka to 
najpiękniejsze dni w roku. To 
wspaniała okazja, by uświadomić 
dzieciom, jak wiele w ich życiu 
znaczą dziadkowie. Jak wiele miłości 
potrafią ofiarować i jakimi 
przyjaciółmi i powiernikami być. W 
tych dniach babcie i dziadkowie 
obdarzeni są szczególnymi dowodami 
miłości. 
Święto Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale 
przede wszystkim dla seniorów. To 
również okazja obejrzenia swoich 
kochanych wnucząt nie tylko w roli 
uczniów, ale aktorów, piosenkarzy i 
tancerzy... 
To właśnie dla nich uczniowie naszej 
szkoły zaprezentowali część 
artystyczną, która na twarzach 
ukochanych babć i dziadków 
wywołała wiele uśmiechów, ale też i 
łez radości...Występy 
przedszkolaków, dzieci z zerówki 
oraz uczniów klas I – III dostarczyły 
najbliższym wielu wzruszeń. Dzieci 
zaprosiły potem babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek, który 
przygotowały wraz ze swymi 
wychowawczyniami. 
 
Wszystkim Babciom i Dziadkom z 
okazji ich święta składamy 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 
szczęścia, radości, a także pociechy ze 
wszystkich wnuków! 
 
Marta Jacoń 


