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ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO 
 
Pierwszego września 
zainaugurowaliśmy nowy rok 
szkolny 2016/2017. Wszyscy 
uczniowie o godzinie dwunastej 
przybyli do kościoła parafialnego 
na mszę świętą. Po mszy 
uczniowie z rodzicami lub bez 
ruszyli na cmentarz, gdzie zostały 
zapalone znicze i złożone kwiaty 
pod symbolicznym pomnikiem 
żołnierzy poległych w obronie 
naszej Ojczyzny. 
Później przeszliśmy do szkoły i 
wzięliśmy udział w uroczystej 
akademii. Po przemowie dyrektora 
szkoły uczennice klasy szóstej 
zaprezentowały część artystyczną, 
której celem było zmotywowanie 
młodszych kolegów do uczenia 
się. Następnie poszliśmy do 
naszych klas omówić plan zajęć na 
nowy rok szkolny. 
 
Milena Kalinowska 
 
 
WARSZTATY Z UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY 
 
W ramach realizacji programu 
,,Bezpieczna +” w dniu 19 

października w naszej szkole 
odbyło się spotkanie z 
ratownikami medycznymi. 
Ratownicy wyjaśnili nam 
podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Mogliśmy je 
też przećwiczyć w praktyce na 
manekinach.  Uczniowie 
przypominali sobie również,  jak 
brzmią numery alarmowe i jak 
używa się przedmiotów, które 
mogą zadecydować o życiu 
człowieka. Dowiedzieliśmy się, co 
trzeba robić, kiedy na przykład 
naszym kolegom coś się stanie. 
 Dzięki temu spotkaniu 
nauczyliśmy się wielu rzeczy i gdy 
ktoś będzie potrzebował pomocy, 
my sprawnie mu pomożemy! 
 
Milena Kalinowska i Marysia 
Kryścińska 
 
 
WYCIECZKA DO SZCZYRKU 
 
23 września o godzinie 8.00 jak co 
roku wsiedliśmy do autobusu i 
pojechaliśmy na wycieczkę do 
Beskidu Śląskiego. Po 4 - 5 
godzinach drogi, wysiedliśmy w 
Bielsku –Białej. Następnie 
wjechaliśmy kolejką na 
Szyndzielnię, a potem weszliśmy 
na Klimczok. Po morderczej 
drodze zeszliśmy do naszego 
schroniska PTSM w Szczyrku. 
Cisza nocna była od 22.00, ale 

 



wygłupy skończyły się o jakiejś 
2.00. 
Następnego dnia weszliśmy na 
Skrzyczne. To najwyższa góra w 
Beskidzie Śląskim mierząca 1257 
metrów. Zjechaliśmy wyciągiem 
krzesełkowym i o godzinie 17.00 
bardzo zmęczeni wróciliśmy do 
schroniska. Następnie o godzinie 
19.00 poszliśmy z panem Jackiem 
Malinowskim na basen. Woda w 
basenie była zimna, a w jacuzzi 
bardzo ciepła, więc większość 
preferowała jacuzzi.  
W ostatnim dniu wycieczki 
mieliśmy pojechać do Wisły na 
skocznię Małysza, ale z powodu 
zawodów nie mogliśmy tam 
pojechać, wiec wylądowaliśmy na 
brzegu Czarnej Wisełki. Następnie 
pojechaliśmy kupować pamiątki i 
wtedy… zaczęły się rewolucje 
żołądkowe. O ok. 19.10 
dojechaliśmy do Zelowa. 
 
Hanna Kędziak 
 
 
SPOTKANIE Z 
PRZEDSTAWICIELAMI 
POLICJI 
 
W ramach realizacji rządowego 
programu „ Bezpieczna + ” w 
naszej szkole odbyło się spotkanie 
z policjantami z Komisariatu 
Policji w Zelowie. Tematem 
spotkania było przede wszystkim 
bezpieczeństwo. Policjanci 
rozmawiali z dziećmi o 
bezpiecznym poruszaniu się po 
ulicach, a w 
szczególności  omówili zasady 
bezpiecznej drogi do i ze szkoły 
oraz pokazali niektóre znaki 
drogowe. Przypomnieli również 
o konieczności noszenia 
elementów odblaskowych przy 
ubraniu bądź tornistrze oraz to, 
jak należy zachować się, gdy 
zaczepi nas obca osoba. 
Policjanci tłumaczyli nam też, 
jak bezpiecznie zachowywać się 
w domu, w szkole, na drodze i w 
różnych innych miejscach. 
Przypomnieli również zasady 

bezpieczeństwa w sieci 
internetowej.  
  
Weronika Niewulska 
 
SKLEPIK SZKOLNY 
 
Mamy dobrą wiadomość – 
ponownie otwarty jest sklepik 
szkolny! Sprzedają teraz w nim 
Oliwia Stępień i Weronika 
Niewulska, które nie mogą 
narzekać na brak klientów. Na 
razie asortyment jest dość 
skromny, ale ma się stopniowo 
poszerzać. Cieszymy się, że 
sklepik zaczął działać! 
Bartek Filipczak  
Kacper Kruszewski 
 
 
 

OBOZY WAKACYJNE 
 
W dniach 28 czerwca – 09 lipca 
2016 odbył się obóz 
wypoczynkowy do Świnoujścia. 
Zwiedziliśmy tam min.: 
Międzyzdroje, Aleję Gwiazd, 
Woliński Park Narodowy. Byliśmy 
również w Niemczech. Ciepłe dni 
spędziliśmy na plaży opalając się 
lub kąpiąc. 
W dniach 11-21 odbył się wyjazd 
do Zakopanego. Byliśmy w 
Tatrzańskim Parku Narodowym, 
na basenie, na Krupówkach oraz 
podziwialiśmy wyścigi kolarzy.  
Mamy nadzieję, że w następnym 
roku pojedzie równie dużo dzieci, 
co w tym. Zapisy już są, 
zainteresowanych zapraszam na 
stronę internetową naszej szkoły.  
Oliwia Stępień 

 

 



 
WYJAZDY NA BASEN 
 
Wszyscy uczniowie klas  I – III z 
naszej szkoły od początku lutego 
do końca listopada tego roku 
uczestniczą w programie 
powszechnej nauki pływania 
'Umiem pływać". Zajęcia 
odbywają się w czwartki na 
basenie Powiatowego Centrum 
Sportu w Bełchatowie na 
Czaplineckiej. Jeździmy na basen 
na dwie godziny. Najpierw kąpie 
się młodsza grupa, a za 
czterdzieści pięć minut wchodzi 
starsza grupa. Mamy zajęcia z 
panem Jurkiem. Ćwiczymy tam 
pływanie i czasami gramy w piłkę 
wodną. Mamy tez czas wolny, 
zjeżdżamy na zjeżdżalni, 
skaczemy do wody, robimy 
domino i fikołki do tylu lub do 
przodu. Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku też uda się 
zorganizować tak atrakcyjne 
wyjazdy. 
 
Kacper Kruszewski 
Bartek Filipczak 
 
 
 
BIEGI PRZEŁAJOWE 
 
28 września 2016 r. odbyły się w 
Uniejowie Ogólnopolskie 
Indywidualne Biegi Przełajowe 
Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych. Z naszej szkoły 
pojechała Weronika Niewulska z 
klasy szóstej wraz z opiekunem, 
panem Jackiem Malinowskim. 
Weronika zajęła 40 miejsce na 
około 100 uczestników. Po biegu 
w nagrodę zwiedziła Uniejów. 
Gratulujemy dobrego wyniku! 
 
Paulina Owczarek 
 
 
FLUORYZACJA 
 
Po raz kolejny w naszej w 
naszej szkole prowadzona jest  
akcja fluoryzacji. Będzie ją 
nadzorowała pielęgniarka 

szkolna. Prosimy o 
dopilnowanie, aby w 
wyznaczone dni dzieci 
przyszły do szkoły z własną 
szczoteczką do zębów, 
najlepiej nową, zakupioną 
specjalnie do tego celu. 
Terminy fluoryzacji podaje 
pani higienistka z 
odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
 
Bartek Filipczak 
 
 
 
ŚLUBOWANIE KLASY I 
 
Jak co roku 14 października 
odbyło się ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej. Do występów 
przygotowała ich wychowawczyni, 
pani Ilona Grzelak.  
Dzieciaki już od pierwszych dni 
września ćwiczyły piosenki i 
wierszyki, które zaprezentowały 
podczas ślubowania.  
Podczas uroczystej akademii, 
połączonej z obchodami Dnia 
Nauczyciela, dyrektor szkoły 
symbolicznym ołówkiem pasował 
pierwszaków na uczniów naszej 
szkoły. Potem nowo mianowani 
uczniowie otrzymali moc 
upominków od całej społeczności 
szkolnej. Potem dzieci wraz z 

rodzicami i wychowawczynią 
udali się do sali na poczęstunek.  
Witamy pierwszaków wśród 
uczniów naszej szkoły! 
 
Daria Chełmik 
Weronika Niewulska 
 
 
 
KOSZYKÓWKA ULICZNA 
 
Dnia 02-10-2016 w niedzielę na 
Orliku przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Zelowie odbyły się zawody 
w koszykówce ulicznej. Naszą 
szkołę reprezentowały uczennice z 
klasy szóstej: Oliwia Stępień, 
Daria Chełmik, Hanna Kędziak 
oraz Weronika Niewulska. 
Dziewczyny zajęły II miejsce! To 
dla naszej szkoły wielkie 
osiągnięcie. Srebrne medale na ich 
szyjach pięknie się mieniły. Mamy 
nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i 
za rok zdobędą złote medale. 
Gratulujemy im i życzymy 
sukcesów w osiągnięciach 
sportowych. 
 
Kamila Chełmik 
 
 
 
 
 
 
 

 



WYBORY DO SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 
 
Dnia 5 października odbyły się 
wybory do samorządu szkolnego. 
Przeprowadziła je pani Bożena 
Kryza. 
Kandydowało 9 uczniów. Każdy z 
nich wykonał plakat wyborczy, 
który zawierał program wyborczy 
poszczególnych kandydatów. 
Głosować mogli uczniowie klas 
IV- VI. Przewodniczącą została 
Kamila Chełmik, która zdobyła 
najwięcej głosów, jej zastępcą 
została Weronika Niewulska, 
członkami zaś zostali pozostali 
kandydaci, czyli Gawłowska 
Zuzanna, Grzesiak Patrycja, 
Kędziak Hanna, Kołodziejska 
Hanna, Kryścińska Maria, Rybak 
Nikodem, Kowalska Patrycja. 
Uczniowie głosowali także na 
opiekuna samorządu, wygrała pani 
Bożena Kryza. Życzymy im 
owocnej pracy  
Mamy nadzieję, że samorząd 
dotrzyma swoich obietnic z 
kampanii wyborczej oraz że będzie 
godnie reprezentować naszą 
szkołę. 
 
Oliwia Marciniak 
 
 
 
KONKURS RECYTATORSKI  
 
W dniu 19 października o godzinie 
9:00 w ZSO w Zelowie odbył się 
konkurs recytatorki pt. ,,W nowy 
rok szkolny na wesoło”. Wzięło w 
nim udział sześć osób z naszej 
szkoły - z klas I-III i z klas IV- VI. 
Z klas młodszych I miejsce zajęła 
Jagoda Robak, III miejsce Marta 
Łuczak, a laureatem został Jaś 
Niewulski.   
Z klas starszych III miejsce zajęła 
Hanna Kędziak, a laureatkami 
zostały Kamila Chełmik i Sandra 
Tarapacz. Gratulujemy! 
 
Paulina Owczarek 
Oliwia Marciniak  
 
 

 
CO NOWEGO U 
PRZEDSZKOLAKÓW? 
 
,,Już wakacje są za nami, do 
przedszkola więc wracamy” - tak 1 
września przedszkolaki rozpoczęły 
nowy rok szkolny 2016/2017.  
W pierwszym tygodniu dzieci 
poznawały salę,  nowe koleżanki i 
kolegów, a przede 
wszystkim uczyły się ,,Zasad 
dobrego przedszkolaka”. 
20 września świętowaliśmy Dzień 
Przedszkolaka, były konkursy, 
tańce i słodkie małe co nieco.  
Oczywiście z okazji powitania 
jesieni również odbył się ,,Jesienny 
bal przedszkolaków”, na którym 
nie mogło zabraknąć Króla i 
Królowej Balu. 
Miesiąc zakończyliśmy świętem z 
okazji Dnia Chłopaka, na które 
niespodziankę sprawiły nam 
krasnoludki – odwiedzając w nocy 
salę przedszkolną, ubierając ją w 
balony, serpentyny i zostawiając 
dla wszystkich dzieci puzzlowe 
niespodzianki. Przyleciał również 
Jeżyk Tuptuś ze słodkim 
poczęstunkiem. Było zabawowo i 
odlotowo – po porostu nie ma to 
jak w naszym misiowym 
przedszkolu!  
 
Paulina Owczarek 
Oliwia Marciniak 
 
 
DZIEŃ CHŁOPAKA 
 
30 września 2016 roku odbyły się 
szkolne odchody Dnia Chłopaka. 
Wszyscy chłopcy 
czekali na to i w 
końcu się doczekali – 
otrzymali od 
koleżanek drobne 
upominki i dużo 
serdecznych życzeń. 
Chłopcy cieszyli się, 
że dziewczyny nie 
zapomniały o ich 
święcie, mamy 
nadzieję, że tak samo 
miła atmosfera 
będzie panować w 

Dzień Kobiet. 
 
Paulina Owczarek 
 
 
 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
 
W tym roku szkolnym, podobnie 
jak w latach poprzednich, w naszej 
szkole mamy bogatą ofertę zajęć 
pozalekcyjnych. Są to zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze, 
sportowe, artystyczne, 
dziennikarskie, językowe, 
logopedyczne, rytmiczne. Pełen 
wykaz znajduje się na naszej 
szkolnej stronie internetowej, do 
której systematycznego 
odwiedzania serdecznie 
zapraszamy. 
 
Weronika Niewulska 
 
 
 
AKCJE ZDROWOTNE 
 
W naszej szkole ponownie ruszają 
akcje „Szklanka mleka” i „Owoce 
i warzywa w szkole”. Tak jak w 
zeszłym roku uczniowie szkoły 
ponownie dostają 250 ml mleka w 
kartoniku oraz zapakowane 
smaczne i zdrowe warzywa.. 
Liczymy na to, że wszyscy będą 
wypijać mleko, i zjadać jarzyny i 
owoce, ponieważ to posłuży ich 
zdrowiu i rozwojowi.  
 
Patrycja Grzesiak 
 
Zapraszamy do na obozy letnie 2017 

 


