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Konkurs plastyczny „Baśniowy 
świat Andersena” 
 
8 maja w Bibliotece w Zelowie 
odbyło się wręczenie nagród 
laureatom gminnego konkursu 
plastycznego pod hasłem „Baśniowy 
świat Andersena”, którego 
organizatorem był Oddział dla Dzieci 
Biblioteki w Zelowie. 
Miło nam poinformować, że 
laureatami tego konkursu zostali też 
uczniowie naszej szkoły: Kuba  
Kruszewski z klasy I i Oliwia  
Stępień z klasy IV. 
Gratulujemy im i życzymy, by w 
przyszłym roku również odnosili 
sukcesy. 
Iza Hańczka 

 
„Świerszczykowe wierszyki” 
 
20 maja 2015 roku już po raz trzeci 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w gminnych eliminacjach do 
wojewódzkiego konkursu 
recytatorskiego o tematyce 
przyrodniczej, pod hasłem 
„Świerszczykowe wierszyki”, 
organizowanego przez Łódzki Dom 
Kultury. Udział w nim biorą  
uczniowie klas I - IV szkół 
podstawowych oraz dzieci z klas „0” 
szkół i przedszkoli, rozpoczynających 
naukę w najbliższym roku szkolnym.  
 
Spośród 19 uczestników 
reprezentantki naszej szkoły- Marta 
Łuczak z klasy I i Martyna 
Kowalska z klasy III zajęły ex- 
aequo III miejsce i tym samym 
zakwalifikowały się do konkursu 
finałowego, który odbędzie się 31 
maja br. w Łódzkim Domu Kultury. 
Otrzymały też pamiątkowe dyplomy i 
nagrody rzeczowe. 
Życzymy wygranej w finale!  
Małgosia Tyluś 

 
Mistrzowie koszykówki 
 
W dniu 20 marca 2015 roku w 
Radomsku odbyły się finały 
rejonowe w piłce koszykowej 
chłopców szkół podstawowych, w 
których udział wzięła  reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Kociszewie. 
Do zawodów rejonowych awansują 
mistrzowie powiatu – 

piotrkowskiego, radomszczańskiego, 
pajęczańskiego i bełchatowskiego. 
W zawodach tych drużyna z 
Kociszewa pod opieką p. Jacka 
Malinowskiego zajęła II miejsce. 
 
W drodze do turnieju rejonowego 
chłopcy z Kociszewa wygrali 
zawody gminne, które odbyły się w 
dniu 26 lutego 2015r., oraz zawody 
powiatowe, które odbyły się 12 
marca 2015r. 
 
Zawodnicy biorący udział w 
rozgrywkach to: Piotr Kopka, Kacper 
Karbownik, Oskar Kaliszuk, Michał 
Kryścinski, Hubert Rysz, Mateusz 
Małecki, Krystian Rybak, Mateusz 
Różański, Adam Kryściński oraz 
Dawid Holfeld. 
 
Gminny Konkurs Recytatorski  
 
23.04.2015, już po raz 15 w Szkole 
Podstawowej w Kociszewie odbył się 
Gminny Konkurs Recytatorski. Tym 
razem pod hasłem "Żyj z przyrodą w 
zgodzie". Organizatorem konkursu 
była Szkoła Podstawowa w 
Kociszewie, Towarzystwo Szkolne 
Kociszew, Filia Biblioteczna w 
Kociszewie, WFOŚ i GW w Łodzi oraz 
Spółdzielnia Uczniowska w 
Kociszewie.  
W konkursie wzięły udział dzieci ze 
wszystkich przedszkoli i szkół na 
terenie naszej gminy. Eliminacje 
przebiegały w dwóch etapach: 
szkolnym i gminnym. W zmaganiach 
uczestniczyło 14 przedszkolaków i 30 
uczniów szkół podstawowych. 
Uczestnicy zaprezentowali wiersze 
związane z tematyką ekologiczną.  
Komisja złożona z nauczycieli 
wszystkich placówek i 
przedstawiciela filii bibliotecznej 
postanowiła nagrodzić : 
 
w kategorii przedszkola: 
Lena Strzelecka, Adrianna Gapik, 
Lena Karolczyk, Wojciech Tokarczyk, 
Tomasz Sowiak, Kinga Zagrodzińska, 
Lena Kamzurska, Maria Wolna, 
Mateusz Kowalski, Lena Tarapacz, 
Jakub Konc, Nadia Sas, Karolina 
Jelińska 
 
w młodszej grupie wiekowej - klas 
I- III : 
I miejsce:  Benita Wartalska SP 
Kociszew, Aleksandra Stężała SP nr 4 
Zelów, Karina Rzewnicka SP Bujny 



Szlacheckie, Julia Rogozińska SP nr 2 
Zelów 
II miejsce: Martyna Kowalska SP 
Kociszew, Dominika Tosik SP Bujny 
Szlacheckie, Marta Łuczak SP 
Kociszew, 
III miejsce: Emilia Błoch SP nr 4 
Zelów 
 
w grupie klas IV – VI 
I miejsce : Paulina Ornafel SP 
Wygiełzów, Paulina Grzegórska SP nr 
4 Zelów 
II miejsce: Małgorzata Tyluś SP 
Kociszew, Zofia Berbelska SP nr 2 
Zelów 
III miejsce: Maja Frątczak SP Bujny 
Szlacheckie, Rozalia Małecka SP nr 4 
Zelów 
Wszyscy uczniowie otrzymali 
dyplomy i nagrody książkowe, zaś 
laureaci nagrody rzeczowe. 
 
 „Kwiecień Miesiącem Ziemi” 
 
22 kwietnia w Szkole Podstawowej w 
Kociszewie odbyło się uroczyste 
podsumowanie projektu Kwiecień 
Miesiącem Ziemi. Na uroczystej 
akademii w kilku słowach omówiono 
jak kiedyś i jak dzisiaj wyglądają 
obchody Międzynarodowego Dnia 
Ziemi. Po krótkiej prelekcji 
podsumowano wyniki dwóch 
konkursów ogłoszonych przez nasza 
placówkę tj; Gminnego Konkursu 
Plastycznego –„Las domem roślin i 
zwierząt” oraz Szkolnego Konkursu 
Twórczości Multimedialnej „Znam 
swój region jak swój dom”.  
 
W organizacji tych konkursów bardzo 
pomogło nam Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie umożliwiając zakup 
bardzo cennych nagród. 
 
Na  konkurs plastyczny napłynęło 
bardzo dużo prac, spośród których 
wyłoniono zwycięzców.  
 
W kategorii przedszkola wszystkie 
prace zostały nagrodzone.  
 
W kategorii klas I – III: 
I miejsce: Mateusz Siuta, Mateusz 
Szmigielski i Kacper Kruszewski. 
II miejsce: Benita Wartalska, Jagoda 
Robak, Zofia Tarka, Patrycja 
Derbiszewska, Marta Pejga 
III miejsce: Dominika Tosik 
 
W kategorii klas IV – VI: 

I miejsce: Patrycja Grzesiak, Nikola 
Zielińska, Kamila Chełmik 
II miejsce: Angelika Chełmik, Adam 
Trębacz 
III miejsce: Natalia Uzarczyk, Daria 
Chelmik, Kacper Mielczarek. 
 
W  konkursie multimedialnym brali 
udział uczniowie naszej placówki. 
Uczniowie klas  młodszych wykonali 
przepiękne fotografie, natomiast 
klasy starsze miały za zadanie 
wykonać prezentacje multimedialne 
ukazujące piękno naszego regionu. 
Spośród zgłoszonych prac wyłoniono 
zwycięzców. 
 
W kategorii I – II nagrody dostali: 
Igor Kryściński i Nikodem Rybak. 
 
W kategorii III – IV: Magdalena 
Witowska, Oliwia Stepień , Hanna 
Kołodziejska, Maryna Kowalska 
 
W kategorii V – VI: Patryk Mirosław, 
Dominika Biegańska , Wiktoria 
Barabasz i Patrycja Górecka. 
 
Poza tymi konkursami również dzięki 
wsparciu finansowemu ze Starostwa 
Powiatowego w Bełchatowie 
uczniowie naszej szkoły w dniu 14 
kwietnia uczestniczyli w wycieczce 
krajoznawczo turystycznej do 
Kopalni Węgla Brunatnego w 
Bełchatowie gdzie mogli z bliska 
podziwiać odkrywkę węgla a 
następnie udaliśmy się do 
leśniczówki w Łuszczanowicach gdzie 
przy ognisku smażyliśmy kiełbaski. 
 
 
XIII Gminny Turniej Wiedzy 
Ekologicznej 
 
22 kwietnia w Przedszkolu 
Samorządowym nr 4 w Zelowie odbył 
się XIII Gminny Turniej Wiedzy 
Ekologicznej pod hasłem: „Każdy 
przedszkolak wie, co jest zdrowe, a 
co nie”. W konkursie wzięło udział 8 
placówek oświatowych z terenu 
gminy Zelów, w tym oczywiście 
przedstawiciele naszej szkoły. 
Turniej przebiegał w V rundach.  
W zmaganiach 3-osobowych drużyn 
jury przyznało punkty i wyłoniło 
zwycięzców. Okazało się, że 
„Stokrotki” z naszej szkoły wykazały 
się dużą wiedzą ekologiczną i zajęły 
II miejsce. . Cała drużyna otrzymała 
dyplom, puchar i sadzonkę krzewu 
za zajęcie drugiego miejsca, a każdy 

z uczestników konkursu nagrodę 
rzeczową. Gratulujemy. 
Wiktoria Filipczak 

 
„English Grammar Practice” 
 
9 kwietnia 2015 roku uczniowie 
naszej szkoły – Nikodem Bochman i 
Oskar Kaliszuk wzięli udział w 
Międzyszkolnym Konkursie 
Gramatyki Angielskiej pn. „English 
Grammar Practice”, organizowanym 
przez Szkołę Podstawowę nr 2 w 
Zelowie. Uczestnicy konkursu 
rozwiązywali test gramatyczny 
składający się z 10 zadań 
konkursowych, za które można było 
uzyskać łącznie 115 punktów. 
Po zaciętej rywalizacji okazało się, że 
Nikodem Bochman zajął IV miejsce. 
W nagrodę otrzymał książkę, słownik 
i płytę. Gratulujemy! 
Nikodem Bochman 

 
Obchody Święta Konstytucji 
 
Reprezentacja naszej szkoły - panie 
B. Hańczka i M. Kwiatkowska oraz 
Marysia Kryścińska, Kacper 
Kruszewski z klasy III oraz Adam 
Kryściński z klasy V - wzięła udział w 
uroczystych obchodach 224. rocznicy 
Święta Konstytucji 3 Maja, które 
odbyły się w Zelowie. Wraz z 
przedstawicielami innych szkół i 
instytucji z terenu gminy 
przemaszerowali z placu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zelowie do 
kościoła parafialnego, gdzie odbyła 
się uroczysta Msza Święta w intencji 
Ojczyzny, a potem złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki.  
 
Oliwia Łuczak 

 

75. rocznica Zbrodni 
Katyńskiej 
 
10 kwietnia reprezentacja naszej 
szkoły wraz z paniami: U. Pawlak i K. 
Rogaczewską wzięła udział w 
obchodach 75. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej i 5. rocznicy katastrofy 
smoleńskiej. Wraz z 
przedstawicielami instytucji z terenu 
gminy przemaszerowali spod Urzędu 
Miejskiego w Zelowie do parku im. 
Romualda Traugutta. Tam w imieniu 
społeczności naszej szkoły uczennica 
klasy VI, Małgosia Tyluś, złożyła 
kwiaty pod pomnikiem Ofiar Golgoty 
Wschodu.   
Kamila Chełmik 

 



 
XII Gminny Konkurs Tańca 
Ludowego i Nowoczesnego 
 
2 marca 2015 r. „Stokrotki” z naszej 
zerówki wzięły udział w XII Gminnym 
Konkursie Tańca Ludowego i 
Nowoczesnego, zorganizowanym  w 
Domu Kultury w zelowie przez 
Przedszkole Samorządowe nr 1 w 
Zelowie. Podczas prezentacji 
tanecznych uczestnikom bacznie 
przyglądało się jury, oceniając 
technikę, różnorodność kroków, 
estetykę ruchową oraz ogólny wyraz 
artystyczny. 
 
W czasie konkursu nasz zespół 
„Stokrotki” zaprezentował taniec 
ludowy i zdobył III miejsce.  

Dzieci za występ otrzymały 
brązowe medale, dzięki czemu z 
pewnością będą miło wspominać 
ten konkurs.  
Oliwia Łuczak 

 
Turniej Wiedzy Pożarniczej i 
Ekologicznej 
 
W dniu 6 marca 2015 roku odbyły się 
gminne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy 
Pożarniczej i Ekologicznej "Młodzież 
zapobiega pożarom i chroni 
środowisko". Swoją wiedzę 
sprawdzili w nim uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z terenu gminy 
Zelów. 
Spośród wszystkich 18 uczestników 
jury wyłoniło do etapu powiatowego 
tylko dwie osoby. Reprezentanci 
naszej szkoły: Dominika Łuczak i 
Piotrek Kopka otrzymali zaś tytuł 
laureata. Otrzymali dyplomy oraz 
nagrody w postaci książek 
ufundowane przez Burmistrza 
Zelowa. 
Daria Chełmik 

 
Sprawdzian uczniów klas 
szóstych 
 
1 kwietnia uczniowie naszej szkoły 
przystąpili do napisania sprawdzianu 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
szkoły podstawowej, tzw. 
sprawdzianu szóstoklasisty, Po raz 
pierwszy składał się on z dwóch 
części. Pierwsza polegała na 
rozwiązaniu zadań zamkniętych i 
otwartych z języka polskiego oraz z 
matematyki. W drugiej części 

uczniowie rozwiązywali test z języka 
angielskiego. W przerwie między 
poszczególnymi częściami uczniowie 
mieli czas na zjedzenie śniadania czy 
napicia się herbaty. 
Wszyscy nasi  uczniowie przystąpili 
sprawdzianu, zatem nie było 
konieczności korzystania z terminów 
dodatkowych. Wyniki będą znane w 
czerwcu. Uczniowie otrzymają 
zaświadczania wraz ze świadectwami 
ukończenia szkoły podstawowej 
podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego. Będą one dla 
nauczycieli podstawą oceny efektów 
pracy i pomogą zaplanować działania 
w dziedzinie nauczania w następnym 
roku. 
Wiktoria Filipczak 

 
„Odkryj kosmos ze Złotym 
Misiem Haribo!” 
 
Jak zwykle w przedszkolu coś się 
dzieje. Przedszkolaki postanowiły 
wyruszyć w kosmiczną podróż 
zrobioną przez siebie rakietą. Wzięły 
udział w XIV edycji Konkursu 
Akademii Misia Haribo. Konkurs ten 
jest okazją do zdobywania wiedzy i 
rozwijania indywidualnych 
umiejętności poprzez zabawę . 
Przedszkole otrzymało bezpłatny 
kreatywny zestaw z grą, który 
umożliwia najmłodszym zdobywanie 
wiedzy o Układzie Słonecznym. 
Zaprojektowany pojazd kosmiczny 
został sfotografowany a zdjęcia 
przesłano na konkurs. Przedszkolaki 
czekają na jego rozstrzygnięcie i 
liczą na wygraną!  
Oliwia Łuczak, Angelika Chełmik  

 
Matematyczne Zabawy  
 
10 marca w Szkole Podstawowej nr 4 
w Zelowie odbył się 10. Gminny 
Konkurs pod nazwą Matematyczne 
Zabawy. Wzięła w nim udział 
reprezentacja naszej szkoły w 
składzie Oskar Kaliszuk, Nikodem 
Bochman i Piotrek Kopka. Uczniowie 
rozwiązywali różnego typu zadania 
matematyczne wymagające od nich 
nie tylko wiadomości, ale także 
umiejętności logicznego myślenia. 
Mieli w sumie do rozwiązania 8 
zadań: rebusy, zadania otwarte, 
krzyżówka, zadania zamknięte, szyfr, 
mierzenie ”na oko”, pudełka i 
wybierz pytanie. Zakończeniu 
rywalizacji okazało się, że zajęliśmy 
III miejsce. Gratulujemy. 
Oskar Kaliszuk, Mateusz Małecki 

 
 
Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Nożnej  
 
6 maja 2015 roku w Szkole 
Podstawowej nr 12 w Bełchatowie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Bełchatowskiego w Piłce Nożnej 
Chłopców. Wystartowało sześć 
zespołów wśród których znalazł się 
nasz zespół. Drużynie chłopców 
niestety nie powiodło się i zajęli 
miejsca 5-6.  
Hubert Rysz 

 
Pierwszy dzień wiosny 
 
19 marca obchodziliśmy w naszej 
szkole pierwszy dzień wiosny. Tego 
dnia w naszej szkole odbyły się tylko 
dwie lekcje, a potem malowaliśmy i 
wykonywaliśmy różnymi technikami 
klasowe Marzanny lub Wiosny. 
Zespoły klasowe wykonywały 
również wiosenne bukiety, które 
potem oceniło jury złożone z 
nauczycieli szkoły.  
Następnie przedstawiciele samorządu 
szkolnego przeprowadzili kilka 
konkursów dla uczniów naszej 
szkoły, m.in. konkurs wiedzy o 
wiośnie i zwyczajach wiosennych 
oraz konkurs na 
najsympatyczniejszego ucznia i 
najsympatyczniejszą uczennicę 
szkoły – zostali nimi Oliwia Łuczak i 
Mateusz Małecki.  
Imprezę tę zorganizował nam 
Samorząd Uczniowski i jego 
opiekunka, pani Bożena Kryza. 
Słodkie nagrody dla zwycięzców 
ufundowała Spółdzielnia Uczniowska, 
a materiały potrzebne do 
przeprowadzenia konkursów 
zakupiono z funduszy SU, zebranych 
podczas imprez.  
Mimo iż pierwszy dzień wiosny jest 
popularnie zwany „dniem 
wagarowicza”, w naszej szkole nikt o 
uciekaniu z lekcji nie myślał. Zbyt 
wiele atrakcji czekało na nas tego 
dnia w murach szkoły! 
Angelika Chełmik 

 
Wyjazdy na basen  
 
W tym roku szkolnym uczniowie klas 
II – III naszej szkoły bezpłatnie 
brali udział w zajęciach na basenie. 
Dzieci jeździły jak zwykle na basen 
Wodnik w Słoku. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku też będą 
organizowane takie zajęcia, z 



pewnością korzystnie wpłynie to na 
nasze zdrowie! 
Iza Hańczka 

 
Zostań Super Zakrętakiem  
Punkt Przedszkolny działający przy 
naszej szkole wziął udział w akcji 
„Zostań Super Zakrętakiem”, która 
polega na zbieraniu zakrętek i 
przynoszenie ich do punktu 
przedszkolnego. Nasza szkoła wraz z 
przedszkolem dostarcza je do 
siedziby hospicjum. Środki 
pozyskane z zakrętek przeznaczone 
są na spełnienie marzeń 
podopiecznych. Jedna plastikowa 
zakrętka nic nie znaczy, ale 
wrzucona do pojemnika akcji „Zostań 
Super Zakrętakiem” staje się 
cennym wkładem w budowanie i 
realizacje marzeń pacjentów 
hospicjum dla dzieci w Łodzi.  
 
Oliwia Łuczak, Angelika Chełmik 

 
„Filgoraj” w Bełchatowie 
21 marca wszystkie dzieci z punktu 
przedszkolnego działającego przy 
naszej szkole wyruszyły do 
„Figloraju” w Bełchatowie, wspólnie z 
rodzicami, którzy pomagali w opiece 
nad dziećmi. Było świetnie i na 
pewno przedszkolaki odwiedzą go 
jeszcze raz.  
 

Oliwia Łuczak, Angelika Chełmik  

 
„Żyj Zdrowo – Żyj Ekologicznie” 
 
14 maja w Szkole Podstawowej nr 2 
w Zelowie odbył się konkurs 
przyrodniczy „Żyj Zdrowo – Żyj 
Ekologicznie”, w którym wzięły udział 
cztery szkoły z gminy Zelów. Naszą 
szkołę reprezentowali uczniowie 
klasy VI – Mateusz Małecki i Piotrek 
Kopka 
Na początku do rozwiązania był test, 
za który można było zdobyć 35 
punktów. Potem odbył się 
sprawdzian ustny wiedzy 
ekologicznej. Wszystkie szkoły 
wykazały się dużą wiedzą. Pierwsze 
miejsce zajęła szkoła z Bujen 
Szlacheckich, my uplasowaliśmy się 
na IV miejscu. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali poczęstunek i książki.  
 
Mateusz Małecki i Piotr Kopka 

 
,,Nie pal przy mnie, proszę" 
 
W tym roku szkolnym nasza szkoła 
po raz pierwszy przystąpiła do 

programu profilaktyki 
antynikotynowej pod nazwą ,,Nie pal 
przy mnie, proszę". Obejmował on 
następujące działania:  
26.11.2014 roku poinformowanie 
rodziców oraz  nauczycieli o 
przystąpieniu szkoły w roku 
szkolnym 2014/2015 do 
ogólnopolskiego programu edukacji 
antynikotynowej pod hasłem „Nie pal 
przy mnie, proszę”.  
Listopad 2014 roku - na korytarzu 
szkolnym zawieszona została 
gazetka ścienna dotycząca palenia 
papierosów i jego zgubnego wpływu 
na życie każdego człowieka. 
23.02.2014 roku w naszej szkole 
został przeprowadzony turniej 
sportowo - rekreacyjny pod hasłem: 
,,Zdrowie moje, mojej rodziny i 
otoczenia". W konkurencjach brali 
udział uczniowie klas I-III oraz dzieci 
z klas IV - VI. Cel, jaki nam 
przyświecał, to promowanie 
zdrowego stylu życia, kształtowanie 
zachowań prozdrowotnych oraz 
wpajanie w dzieci zasad zdrowej 
rywalizacji i aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Podczas spotkania 
dzieci zostały zapoznane z tematyką 
programu „Nie pal przy mnie, 
proszę”. Została również 
przeprowadzona pogadanka o 
szkodliwości palenia papierosów. 
Następnie dzieci wykonały plakaty 
dotyczące nikotynizmu, a także 
zdrowego trybu życia. 
Marzec – maj 2015 roku – 
realizacja zajęć warsztatowych przez 
wychowawców klas I – III. Kolejne 
zajęcia programowe zostały 
wzbogacone o dodatkowe środki - 
kolorowanki, puzzle, wiersze. 
Wykonane prace zostały 
wyeksponowane i zaprezentowane 
wszystkim uczniom, a także 
rodzicom przychodzącym do szkoły. 
Marzec – kwiecień 2015 roku – 
przeprowadzenie wśród uczniów klas 
I – III konkursów: literackiego oraz 
konkursu plastycznego pod hasłem 
NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ. 
Zadaniem uczestników było 
napisanie utworu literackiego 
(opowiadania lub wiersza) o 
tematyce antynikotynowej, 
promującej zdrowy tryb życia bez 
palenia papierosów lub wykonanie 
techniką dowolną pracy plastycznej o 
tematyce antynikotynowej. Prace 
należało składać do wychowawców 
klas. Rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród laureatom 

nastąpiło w dniu 13 maja 2015 roku, 
podczas podsumowania projektu. 
29.04.2015 roku – Spotkanie 
uczniów klasy I z pielęgniarką 
szkolną – pogadanka na temat 
szkodliwości palenia. 
06.05.2015 roku – spotkanie z 
rodzicami na temat szkodliwości 
palenia papierosów. Rodzice obejrzeli 
prezentację multimedialną oraz 
mogli zapoznać się z materiałami w 
formie ulotek mówiących o 
szkodliwości palenia i następstw, 
jakie niesie za sobą ,,bierne palenie", 
szkodliwości nikotyny oraz chorobach 
płuc.  
13.05.2015 roku odbyło się 
spotkanie podsumowujące program. 
Wręczono nagrody laureatom 
konkursów przeprowadzonych 
podczas realizacji programu. 

Laureatami zostali: 
Konkurs plastyczny 
I m. – Igor Kryściński oraz 
Kamil Ambroszkiewicz 
II m. – Filip Bandzierz 
III m. – Marysia Kryścińska 
oraz Kacper Kruszewski 

 
Konkurs literacki 
I m. – Adrian Szmigielski 
II m. – Bartłomiej Filipczak 

 
13.05.2015 roku został 
przeprowadzony turniej zdrowotno - 
sportowy podsumowujący realizację 
,,Nie pal przy mnie, proszę" w roku 
szkolnym 2014/2015. Podsumowanie 
– poprzez uczestnictwo w programie, 
w różnych formach zajęć, dzieci 
miały okazję poznać, utrwalić i 
przypomnieć podstawowe tezy 
dotyczące zdrowego stylu życia, bez 
nałogu nikotyny i papierosów. W 
konkurencjach brali udział uczniowie 
klas I-III. Turniej promował zdrowy 
styl życia, dzieci uczyły się zachowań 
promujących zdrowie, uczyły się 
aktywnie spędzać wolny czas. 
Przeprowadzono wśród dzieci 
konkurencje o zróżnicowanej skali 
trudności. Uczniowie żywo i 
spontanicznie reagowali na 
propozycje zadaniowe. Zdobywając 
punkty w poszczególnych 
konkurencjach cieszyły się z 
osiągnięć, sukcesów i ,,małych 
zwycięstw". Na 
zakończenie poszczególne klasy 
otrzymały słodkie nagrody. 
 

 


