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WIGILIA W 
NASZEJ SZKOLE 
 
18 grudnia 2014 roku w naszej 
szkole odbyło się kolejne  już 
spotkanie wigilijne, 
zorganizowane przy wsparciu 
finansowym Towarzystwa 
Szkolnego Kociszew, podczas 
którego do wspólnego dzielenia się 
opłatkiem przystąpili uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły, 
rodzice i zaproszeni goście, na 
czele z kierownikiem referatu 
oświaty w Zelowie, Panią 
Marzanną Sochą. 
Spotkanie rozpoczęliśmy od 
podzielenia się opłatkiem i 
zaśpiewania  kolędy pt. „Wśród 
nocnej ciszy”. W świątecznej 
atmosferze, wśród 
bożonarodzeniowych dekoracji 
wszyscy  złożyli sobie nawzajem 
życzenia świąteczne i noworoczne. 
Potem zasiedliśmy do wspólnego 
posiłku, podczas którego 
śpiewaliśmy kolędy, a następnie 
zostały ogłoszone wyniki 
przeprowadzonych wcześniej w 
ramach obchodów świąt Bożego 
Narodzenia konkursów oraz 
nastąpiło wręczenie nagród 

laureatom. Na koniec uczniowie 
otrzymali z rąk Gości paczki ze 
słodyczami. 
Angelika Chełmik 
 
PROJEKT „BO ŻE 
NARODZENIE” 
 
Szkoła Podstawowa w Kociszewie 
we współpracy z Biblioteką 
Szkolną, Towarzystwem 
Szkolnym Kociszew oraz Filią 
Biblioteczną w Kociszewie 
realizowała projekt „Boże 
Narodzenie 2014”, którego celem 
było kultywowanie tradycji 
narodowych i chrześcijańskich, 
wytworzenie świątecznej 
atmosfery oraz promocja szkoły i 
regionu. W działania włączyli się 
wszyscy nauczyciele szkoły. 
W ramach realizacji projektu w 
okresie przedświątecznym 
zorganizowano konkursy kolęd i 
pastorałek, ozdób choinkowych, 
szopek, kart świątecznych, 
stroików bożonarodzeniowych. 
Rozstrzygnięcie konkursów 
nastąpiło 18 grudnia podczas 
szkolnej Wigilii. Laureatom 
nagrody wręczali zaproszeni 
goście, na czele z Panią Kierownik 
Marzanną Sochą. 
Oliwia Marciniak 
 
 
 



 
 

„NIE PAL PRZY 
MNIE, PROSZĘ”  
 
W tym roku szkolnym nasza 
szkoła po raz pierwszy przystąpiła 
do ogólnopolskiego programu 
edukacji antytytoniowej dla 
uczniów klas I- III szkół 
podstawowych pod hasłem „Nie 
pal przy mnie, proszę”. Realizację 
koordynuje pani Małgorzata 
Kędziak. 
Program ten ma charakter 
profilaktyczny i jego głównym 
celem jest wykształcenie u dzieci 
świadomej umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach, w których inne 
osoby palą przy nich papierosy. 
Cele szczegółowe programu to: 
- Uporządkowanie i poszerzenie 
wiadomości na temat zdrowia. 
- Kształtowanie u dzieci postaw 
odpowiedzialności za własne 
zdrowie. 
- Uświadomienie dzieciom, że 
palenie tytoniu jest szkodliwe dla 
zdrowia. 
- Uwrażliwienie dzieci na 
szkodliwe oddziaływanie dymu 
papierosowego związane z 
biernym paleniem. 
 
W dniu 26 listopada podczas 
spotkania z rodzicami 
wychowawcy klas I – III 
przedstawili cele i założenia 
programu oraz zapoznali rodziców 
z harmonogramem działań. 
Szczegółowe informacje znajdują 
się na gazetce ściennej. Tam też 
rodzice mogą się zapoznać z 
ulotkami oraz innymi materiałami 
na temat nikotynizmu. 
Małgosia Tyluś 
 

WYJAZD  
DO KINA 
 
5 grudnia z okazji tegorocznych 
mikołajek uczniowie naszej szkoły 
wybrali się do Kina Helios w 
Bełchatowie na film animowany 
pt. „Wielka Szóstka”. Pojechali 

wszyscy uczniowie z klas I – VI, 
czyli 74 osoby, każda klasa pod 
opieką swojej wychowawczyni. Na 
widzów czekała w kinie 
niespodzianka – spotkanie z 
Mikołajem oraz konkursy z 
nagrodami. Potem rozpoczęła się 
projekcja. 
Akcja tego filmu rozgrywa się w 
fikcyjnym mieście San Fransokyo. 
Główny bohater, czternastoletni 
geniusz komputerowy Hiro 
Hamada, początkowo bierze udział 
w nielegalnych walkach robotów. 
Po śmierci brata postanawia 
wykorzystać swoje umiejętności 
do walki ze złem. Pomaga mu w 
tym robot medyczny Baymax, 
wyglądający jak dmuchana panda 
z wielkim brzuchem, 
skonstruowany przez brata 
chłopca. W walce ze złem 
wspomaga ich czworo przyjaciół z 
uczelni. Tworzą więc razem 
„Wielką Szóstkę”. 
Ta zabawna historia o przyjaźni i 
walce dobra ze złem bardzo 
przypadła do gustu wszystkim 
widzom. Film wyświetlany był w 
technologii 3D, więc  uczniowie 
naszej szkoły mieli zapewnione 
dodatkowe wrażenia, czemu 
dawali wyraz głośnym śmiechem i 
okrzykami zachwytu.  
Po projekcji wszyscy wrócili do 
szkoły zadowoleni i już planują 
kolejny wyjazd. 
Angelika Chełmik  
 
 

SPRAWDZIANY 
PRÓBNE KLASY VI  
 
 
 
W 2015 roku uczniowie klasy VI 
przystąpią do sprawdzianu 
kompetencji na zakończenie klasy 
szóstej według nowych procedur. 
By się odpowiednio do niego 
przygotować, w listopadzie i 
grudniu uczniowie  klasy szóstej 
pisali próbne sprawdziany. 
Pierwszy odbył się 26 listopada i 
był organizowany przez 
wydawnictwo Operon. Drugi, 

pisany już w grudniu,  przez 
wydawnictwo Nowa Era.  
Obydwa będą dla uczniów i 
nauczycieli okazją przetestowania 
nowej procedury i do zebrania 
koniecznych doświadczeń. Wyniki 
zaś będą podstawą do dalszej 
pracy nad doskonaleniem wiedzy i 
umiejętności z zakresu szkoły 
podstawowej. 
Kolegom z klasy szóstej życzymy 
powodzenia! 
Wiktoria Barabasz 
 
PEREGRYNACJA 
 
4 grudnia 2014 w kościele 
parafialnym w Kociszewie odbyły 
się uroczystości 
peregrynacji relikwii Jana Pawła 
II. W uroczystościach tych wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły 
wraz z nauczycielami. 
 

ZAJĘCIA Z ETYKI 
DLA KLAS I – III 
ORAZ IV - VI  
 
Od początku października w naszej 
szkole odbywają się zajęcia etyki 
dla uczniów klas I – III oraz IV – 
VI. W sumie uczestniczy około 20 
uczniów.  
Zajęcia te bardzo się wszystkim 
podobają i cieszą się dużą 
popularnością, zwłaszcza że 
poruszają problematykę dotyczącą 
życia szkolnego i prywatnego 
uczniów, sytuacji, z jakimi dzieci 
spotykają się na co dzień.  
Kamila Chełmik 
 

WPŁATY NA RAD Ę 
RODZICÓW  
 
Przypominamy wszystkim 
uczniom naszej szkoły, że ustalona 
na rok szkolny 2014/2015 roczna 
składka na Radę  Rodziców 
wynosi: 40 zł na pierwsze dziecko, 
35 zł na drugie dziecko, 25 zł na 
trzecie i 20 zł na kolejne. 
Rada Rodziców przypomina, że 
wydatki finansowane z tego 
budżetu to m.in. choinka szkolna, 



zakup nagród na zakończenie roku 
szkolnego czy dofinansowanie 
wycieczki dla klasy szóstej. 
Przypominamy też, że wpłaty 
przyjmują wychowawcy klas. W 
związku z tym, że wielkimi 
krokami zbliża się zabawa 
choinkowa, prosimy o jak 
najszybsze regulowanie 
należności! 
Wiktoria Barabasz 
 

KONKURS PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ 
 
21.11.2014 roku uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w VI 
Gminnym Konkursie Pieśni 
Patriotycznej, Żołnierskiej i 
Harcerskiej organizowanym przez 
Szkołę Podstawową w 
Wygiełzowie. Jego celem jest 
krzewienie patriotyzmu wśród 
młodych ludzi, propagowanie 
piosenki patriotycznej, żołnierskiej 
i harcerskiej wśród dzieci i 
młodzieży, przypominanie historii 
Polski poprzez treści zawarte w 
piosenkach, kształtowanie kultury 
słowa oraz rozwijanie zdolności i 
umiejętności muzycznych 
uczniów. 
Po zmaganiach konkursowych 
komisja dokonała oceny 
prezentacji uczniów, w wyniku 
czego laureatami z naszej szkoły 
zostali: 
 
KATEGORIA klas I - III  
II miejsce: Zuzanna Gawłowska 
oraz Adrian Szmigielski  
 
KATEGORIA klas IV - VI  
II miejsce: Dominika Biegańska 
III miejsce: Milena Kalinowska 
 
KATEGORIA - zespoły 
Reprezentanci naszej szkoły w 
składzie: D. Łuczak, D. Biegańska, 
K. Komora i W. Barabasz zajęli 
wraz z pozostałymi zespołami 
wokalnymi miejsca równorzędne. 
 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody 

książkowe oraz słodki 
poczęstunek. Gratulujemy! 
Milena Kalinowska 
 

ZELÓW W UNII 
EUROPEJSKIEJ 
 
W listopadzie uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w gminnym 
konkursie plastycznym na plakat 
pod hasłem „Zelów w Unii 
Europejskiej”. Skierowany był on 
do uczniów w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy I –III,  klasy IV 
– VI oraz uczniów szkół 
gimnazjalnych. 
Rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród nastąpiło 28 
listopada w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Zelowie.  
Okazało się, że wyróżnienia w tym 
konkursie otrzymali: 
Daria Chełmik, Oliwia Marciniak, 
Kamila Chełmik, Hanna 
Kołodziejska, Patrycja Grzesiak,  
Magdalena Witowska,  Milena 
Kalinowska, Oliwia Stępień, 
Dominika Biegańska, Wiktoria 
Barabasz,  Dominika Łuczak, 
Karolina Komora, Wiktoria 
Filipczak, Oliwia Łuczak, Piotr 
Kopka, Małgorzata Tyluś, 
Angelika Chełmik. 
Gratulujemy uczestnikom i ich 
opiekunce, pani D. Telążce. 
Daria Chełmik 
 

BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK 
 
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
naszej szkoły, wraz z 
reprezentantami przedszkoli i 
szkół z terenu naszej gminy, 
wzięły udział w VIII Gminnym 
Konkursie Wiedzy dla 
Przedszkolaków pod hasłem 
„Bezpieczny przedszkolak”, 
który odbył się 27 listopada w 
Domu Kultury w Zelowie, a jego 
organizatorem było Przedszkole 
Samorządowe nr 1.  
Konkurs przebiegał w VI rundach, 
w których uczestnicy musieli 
rozwiązać zadania w kartach pracy 
oraz odgadywać zagadki. W 
zmaganiach brała też czynny 
udział widownia. 
Reprezentanci naszej szkoły, czyli 
„Stokrotki”, zajęli wraz z trzema 
innymi grupami III miejsce. Za 
udział otrzymali upominki, a dla 
szkoły dyplom i książkę.   
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 
Małgorzata Tyluś 

JASEŁKA 
 
Tradycyjnie przed świętami 
Bożego Narodzenia uczniowie 
młodszych klas naszej szkoły 
przygotowali dla społeczności 
szkolnej jasełka, czyli widowiska 
związane ze świętami Bożego 



 

Narodzenia i otaczającymi je 
wydarzeniami religijnymi i 
historycznymi. 
 
19 grudnia, w piątek, uczniowie 
klas I - III przygotowywani przez 
swoje wychowawczynie 
zaprezentowali rodzicom 
przedstawienia jasełkowe. Piękna 
scenografia, kolorowe stroje i 
wspaniała gra młodych aktorów 
sprawiły, że wszyscy poddali się 
nastrojowi, który towarzyszył 
przedstawieniu i z niecierpliwością 
wyczekują świąt. 
Karolina Komora 
 
 

UROCZYSTOŚCI 
POŚWIĘCONE 
TADEUSZOWI 
KOŚCIUSZCE 
 
W dniu 4 listopada w Domu 
Kultury w Zelowie odbyła się 
uroczystość gminna poświęcona 
pamięci Tadeusza Kościuszki. 
Jej celem było przypomnienie 
tej postaci w 220-rocznicę 
upadku powstania 
kościuszkowskiego.  
Uczniowie naszej szkoły 
włączyli się do gminnych 
obchodów i tej okazji  z 
programem muzycznym 
wystąpili  reprezentanci klasy 
V, a uczennica tej klasy, D. 
Łuczak, wyrecytowała 
okolicznościowy wiersz. Po 
części artystycznej nastąpił 
przemarsz wszystkich delegacji 
szkół i instytucji z terenu naszej 
gminy do parku w Zelowie i 
złożenie kwiatów pod 
pomnikiem T. Kościuszki.  
Dominika Biegańska 
 

ANDRZEJKI 
 
27 listopada 2014 roku w naszej 
szkole odbyła się zabawa 
andrzejkowa. W sali 

gimnastycznej odbyła się z tej 
okazji dyskoteka, podczas której 
członkowie Samorządu 
Uczniowskiego zapewnili 
wszystkim wiele atrakcji, m.in. 
konkursy tańca czy andrzejkowe 
wróżby, np. lanie wosku, 
wróżenie kubeczkami, 
horoskopy, przepowiadanie 
imienia przyszłego chłopaka czy 
przyszłej dziewczyny.  
 
Dla przedszkolaków, dzieci z 
zerówki oraz kl. I. wróżby były 
darmowe, a dla uczniów klas II 
– VI po 10 groszy każda. 
Zebrane pieniądze zostaną 
przeznaczone na materiały czy 
nagrody w konkursach 
organizowanych przez 
Samorząd Uczniowski.  
Oliwia Łuczak 

 
ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁO ŚCI 
 
7 listopada 2014 roku uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły 
świętowali obchody 96 rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Rozpoczął je 
przemówieniem dyrektor 
szkoły, pan M. Myroniuk, który 
przypomniał trudną drogę 

Polaków do wolności i 
niepodległości. Zaprosił też 
zebranych uczniów do 
obejrzenia prezentacji 
multimedialnej poświęconej 
obchodom Święta 
Niepodległości, przygotowanej 
przez uczniów naszej szkoły 
pod kierunkiem pana Jacka 
Malinowskiego. 
Następnie wystąpili uczniowie 
klas IV – VI, przygotowywani 
przez p. D. Telążkę, z krótkim 
programem artystycznym, 
przeplatanym piosenkami o 
tematyce patriotycznej. 
Wiktoria Filipczak 

 
DZIEŃ 
PLUSZOWEGO 
MISIA 
 
25 listopada przedszkolaki z 
kociszewskiego Punktu 
Przedszkolnego obchodziły 
„Światowy Dzień Pluszowego 
Misia". Dzieci wraz ze swoją panią 
uczestniczyły w grach i zabawach 
na temat misiów, wykonywały 
prace plastyczne, śpiewały 
piosenki oraz oglądały filmy 
związane z ta najmilszą zabawką 
wieku dziecięcego. 
Oliwia Łuczak 


