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WYCIECZKA 
SZÓSTOKLASISTÓW 
 
W piątek 17 czerwca 2016 roku 
uczniowie klasy VI wraz ze swoją 
wychowawczynią, p. Małgosią 
Kędziak i p. Jackiem Malinowskim 
pojechali na wycieczkę do Uniejowa i 
Borysewa. 
Na początku szóstoklasiści zwiedzali 
piękny uniejowski pałac oraz 
otaczający go park. Potem wszyscy 
udali się na basen. Trzygodzinny 
pobyt na basenach termalnych 
dostarczył wszystkim wiele radości, 
ale jednocześnie bardzo zmęczył. 
Kolejnym etapem wycieczki było 
zwiedzanie zoo safari w Borysewie. 
Najpierw uczniowie zregenerowali 
siły posiłkiem, a potem udali się  na 
oglądanie niezwykłych zwierząt, m.in. 
białych tygrysów czy lwów. Wszyscy 
byli zachwyceni, głównie tym, że 
większość roślinożernych zwierzaków 
dawała się karmić źdźbłami trawy i 
listkami. Już się wydawało, że trzeba 
będzie zabrać wielbłądy ze sobą! ;)  
Na  zakończenie wszyscy jeszcze raz 
udali się na lody i posiłek, a potem 
zadowoleni wrócili do szkoły. 
Dominika Łuczak 

 

 

 
Konkurs piosenki 
angielskiej 
 
 
Prze wiele lat śpiewaliśmy w 
Kociszewie kolędy i piosenki 
turystyczne. W tym roku 
rozszerzyliśmy zakres 
zainteresowań o piosenki w języku 
angielskim. Kilka dziewcząt z klasy 
V i VI zaprezentowało na 
przeglądzie bardzo ambitne i 
ciekawe prezentacje. 
Zwyciężyły dwie Panie: Dominika 
Biegańska i Hania Kędziak – 
GRATULUJEMY.  
  

ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 
 

 

24 czerwca 2016 roku odbędzie się 

zakończenie roku szkolnego. 

Uroczystość rozpocznie się mszą 

świętą odprawioną w kościele w 

Kociszewie, następnie wszyscy 

udadzą się do szkoły na część 

oficjalną, przygotowywaną przez 

uczniów klasy VI wraz z 

wychowawczynią, p. M. Kędziak.  

Rozpocznie się ona przekazaniem 

młodszym kolegom szkolnego 



sztandaru, następnie uczniowie 

pożegnają się ze szkołą krótkim 

występem artystycznym, po 

którym nastąpił wręczenie im 

świadectw oraz nagród dla 

uczniów, którzy uzyskali najlepsze 

wyniki w nauce.  

Dyrektor szkoły wręczy też 

nagrody laureatom konkursów 

szkolnych i gminnych, 

odbywających się w ostatnim 

czasie, a także  uczniom 

wyróżniającym się działalnością na 

rzecz szkoły. 

Po części oficjalnej szóstoklasiści i 

ich rodzice spotkają się po raz 

ostatni z nauczycielami na 

poczęstunku, a potem wszyscy 

udadzą się na zasłużony wakacyjny 

wypoczynek. 

 
Kamila Chełmik 

 

OGNISKA POŻEGNALNE 
 
W rym roku szkolnym kolejne 
etapy edukacji zakończą uczniowie 
klas III i VI, którzy postanowili 
pożegnać się ze swoimi 
wychowawczyniami podczas 
wspólnych ognisk. 
17 czerwca (w piątek) 
trzecioklasiści, ich rodzice oraz 
panie uczące w tym oddziale 
spotkali się, by po raz ostatni 
pobawić się we wspólnym gronie. 
Trochę pokrzyżowała im plany 
pogoda, musieli więc zrezygnować 
z tradycyjnego ogniska i upiekli 
kiełbaski na grillu. 
21 czerwca zaś uczniowie klasy 
szóstej rozpalili duże ognisko, przy 
którym wraz z rodzicami, 
wychowawczynią, panem 
dyrektorem i panem Jackiem 
Malinowskim piekli pyszne 
kiełbaski. Potem odbyły się 
rozgrywki piłki koszykowej 
pomiędzy dziećmi i dorosłymi. 

Obydwa spotkania z pewnością 
bardzo się dzieciom podobały. 
Teraz czas na zasłużone wakacje! 
Patrycja Górecka 

 

 
KONKURS 
ORTOGRAFICZNY 
 
25 maja 2016 roku w naszej szkole 
odbyła się XV edycja gminnego 
konkursu ortograficznego dla klas 
trzecich o tytuł „Mistrza 
Ortografii”. Jego główną 
organizatorką jest pani Ilona 
Grzelak. Udział w nim wzięli 
przedstawiciele klas trzecich 
wszystkich szkół z terenu gminy. 
Uczniowie pisali dyktando 
opracowane przez zespół 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej naszej szkoły.  
Naszą szkołę reprezentowali: 
Aneta Chrzanowska, Patrycja 
Kowalska, Kuba Selerowicz i 
Nikodem Rybak. Miło nam 
poinformować, że Kuba Selerowicz 
zajął I miejsce. Gratulujemy 
wszystkim laureatom! 
 
Wiktoria Barabasz 

 
 

NIE PAL PRZY MNIE, 
PROSZĘ 
W roku szkolnym 2015/2016 
kolejny raz realizowany był we 
współpracy z Powiatową Stacją 
Sanitarno - Epidemiologiczną w 
Bełchatowie ten program edukacji 
prozdrowotnej. 
A oto jego zrealizowane 
przedsięwzięcia: 
 
Listopad 2015 roku - na korytarzu 
szkolnym wykonana została 
gazetka ścienna dotycząca palenia 
papierosów i jego zgubnego 
wpływu na życie każdego 
człowieka. Znalazły się również na 
niej informacje na temat realizacji 
programu ,,Nie pal przy mnie, 

proszę" w roku szkolnym 
2015/2016. 
14. 01. 2016 roku podczas 
spotkania z rodzicami koordynator 
programu ,,Nie pal przy mnie, 
proszę", pani Małgorzata Kedziak, 
poinformowała rodziców oraz  
nauczycieli  
o przystąpieniu szkoły w roku 
szkolnym 2015/2016 do 
ogólnopolskiego programu 
edukacji antynikotynowej pod 
hasłem „Nie pal przy mnie, 
proszę”. Przedstawiła cele, 
założenia oraz harmonogram 
realizacji programu oraz 
udostępniła nauczycielom 
materiały warsztatowe niezbędne 
do realizacji. 
Luty – kwiecień 2016 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 2016 roku - 
przeprowadzenie wśród uczniów 
klasy III konkursu na prezentację 
multimedialną o tematyce 
antynikotynowej. Rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród 
laureatom nastąpiło w dniu 20 
kwietnia 2016 roku, podczas 
podsumowania projektu. 
Kwiecień 2016 roku – wykonanie 
gazetek ściennych wraz z 
prezentacją prac dzieci. 
20. 04. 2016 roku – spotkanie 
podsumowujące realizację 
programu ,,Nie pal przy mnie, 
proszę" 
20. 04. 2016 roku – 
zorganizowanie apelu o tematyce 
antynikotynowej. Uczniowie 
przedstawili historię papierosów 
oraz przekazali informacje na 
temat szkodliwości nikotyny.  



20. 04. 2016 roku – uczniowie 
klasy III wraz ze szkolnym 
koordynatorem programu 
wystawili przedstawienie o 
tematyce antynikotynowej pt. 
„Pan kotek był chory”. 
20. 04. 2016 roku – wręczenie 
nagród laureatom konkursów 
przeprowadzonych podczas 
realizacji programu. Zwyciężczynią 
konkursu na prezentację 
multimedialną została Aneta 
Chrzanowska z klasy III. 
20. 04. 2016 roku – obejrzenie 
prezentacji multimedialnych 
wykonanych przez uczniów klasy 
III na temat szkodliwości palenia 
papierosów. 
20. 04. 2016 roku – 
przeprowadzenie 
międzyklasowego konkursu 
plastycznego na plakat o tematyce 
antynikotynowej – uczniowie klas I 
- III pod opieką swoich 
wychowawczyń malowali plakaty. 
Oceny i wręczenia nagród dokonał 
dyrektor szkoły. Prace zostały 
zaprezentowane na szkolnym 
korytarzu. 
05. 05. 2015 roku – zdanie 
sprawozdania z realizacji 
programu ,,Nie pal przy mnie, 
proszę" . 
 

WYJAZD DO KINA 
 
1 czerwca 2016 roku wszyscy 
uczniowie naszej szkoły wraz z 
wychowawczyniami z okazji Dnia 
Dziecka pojechali na wycieczkę do 
kina Helios w Bełchatowie na film 
pt. „Księga dżungli”. Film był 
bardzo ciekawy i dzieci 
zapamiętają go na długo. 
Kamila Chełmik  

 
 

KONKURS LITERACKI 
W maju uczniowie naszej szkoły z 
klas I – III oraz IV – VI wzięli udział 
w konkursie literackim, 
organizowanym przez Szkołę 
Podstawową w Wygiełzowie, pod 

hasłem „Książka – mój przyjaciel”. 
Konkurs ten rozgrywany był w 
trzech kategoriach: wiersze,  
opowiadania, listy. Wyniki 
uczniów naszej szkoły 
 

Uczniowie kl. I - III  

wiersze: I miejsce – Jan Niewulski z  

kl. II 

 

Uczniowie kl. IV - VI 

wiersz: III miejsce – Dominika 

Łuczak z kl. VI   

opowiadanie: III miejsce – Kamila 

Chełmik z kl. V  

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! Nagrody zostaną im 

wręczone podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. 

Milena Kalinowska 

 

LIGI PRZEDMIOTOWE 
 

25 maja 2016 r. odbył się w naszej 

szkole XVII konkurs wiedzy pod 

nazwą Ligi Przedmiotowe. W 

zawodach finałowych wzięło 

udział blisko 60 dzieci ze 

wszystkich szkół z naszej gminy. 

Konkurs dedykowany był dla  

uczniów szkół podstawowych i 

składał się z etapów szkolnych 

oraz finału. Nagrody książkowe i 

rzeczowe dla zwycięzców 

ufundowało Towarzystwo Szkolne 

Kociszew.  

 
Oto najlepsi z naszej szkoły: 
 
W Lidze Historycznej Daria 
Chełmik zajęła II miejsce 
W Lidze Przyrodniczej Adam 
Kryściński został wicemistrzem, 
Daria Chełmik zajęła III miejsce 
W Lidze Matematycznej Dominika 
Łuczak zajęła III miejsce 
 

Szczegółowe wyniki znajdują się 

na naszej szkolnej stronie 

internetowej www.kociszew.pl   

Wszystkim laureatom 
gratulujemy!  
Karolina Komora 

 

PIKNIK RODZINNY 
 
21 czerwca w naszej szkole odbył 
się II Piknik Rodzinny, na który 
zostali zaproszeni wszyscy 
uczniowie szkoły oraz ich rodzice 
czy dziadkowie.  Na przybyłych 
czekał mnóstwo atrakcji – gry, 
zabawy, turnieje, występy 
uczniów, malowanie twarzy, kącik 
z ciastem i kawą dla rodziców, a 
dla uczniów lody. Każdy znalazł coś 
dla siebie. Był to już drugi Piknik 
Rodzinny i jak zapewniał dyrektor 
szkoły w powitaniu rodziców, z 
pewnością nie ostatni. 
Oliwia Stępień 

 
 

WYCIECZKA DO TEATRU 
 

W środę 22 czerwca 2016 dzieci z 

punktu przedszkolnego naszej 

szkoły wraz z wychowawczynią 

wybrały się na wycieczkę do 

łódzkiego Teatru Lalek „Arlekin” 

na przedstawienie pt. „Tajemnica 

wesołego miasteczka”, które było 

nagrodą za I miejsce w XIV 

Festiwalu Teatrzyków 

Przedszkolnych, ufundowaną 

przez Ministerstwo Administracji i 

Cyfryzacji, Przedstawienie bardzo 

się podobało i dzieci do domów 

wróciły zadowolone i szczęśliwe.  

Magda Witowska 

 

 
 
 



WAKACJE 
 

W tym roku, podobnie jak w latach 

poprzednich, uczniowie naszej szkoły 

oraz dzieci z terenu gminy Zelów 

mogą wziąć udział w letnich 

półkoloniach zorganizowanych w 

pierwszym tygodniu wakacji w naszej 

szkole. Dzieci będą mogły grać w piłkę 

nożną i koszykówkę, a także 

uczestniczyć zajęciach na świeżym 

powietrzu. 

Dla amatorów aktywnego 

wypoczynku zaplanowano natomiast 

dwa dziesięciodniowe obozy letnie – 

do Świnoujścia (30 czerwca – 9 lipca) i 

do Zakopanego (11 – 20 lipca). 

Na szczegółowe relacje z wyjazdów 

zapraszamy na naszą szkolną stronę 

internetową www.kociszew.pl  

Daria Chełmik 

 

FESTIWAL TEATRZYKÓW 
PRZEDSZKOLNYCH 
 
Przedszkolaki z naszej szkoły w piątek, 

10 czerwca, wzięły udział w XIV 

Festiwalu Teatrzyków Przedszkolnych 

im. Jana Amosa Komeńskiego, 

zorganizowanym przez Przedszkole 

Edukacyjne w Zelowie. Przedszkolaki 

zaprezentowały przedstawienie pt. 

„Kolorowe kredki” i zajęły I miejsce.  

W nagrodę otrzymały walizkę z 

instrumentami muzycznymi, piękny 

puchar, książeczki do przedszkolnej 

biblioteki, a każde z dzieci otrzymało 

również nagrodę książkową.  

Nagrodą główną był wyjazd do Teatru 

Lalek „Arlekin” w Łodzi na 

przedstawienie pt. „Tajemnica 

wesołego miasteczka”, ufundowany 

przez Ministerstwo Administracji i 

Cyfryzacji, na który przedszkolaki 

pojechały w dniu 22 czerwca 2016 

roku. Gratulujemy! 

 

Adam Kryściński  

 

 

 


