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SZKOLNA WIGILIA 
 
22 grudnia 2015 roku w naszej szkole 
odbyło się kolejne  już spotkanie 
wigilijne, podczas którego do 
wspólnego dzielenia się opłatkiem 
przystąpili uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły, rodzice i 
zaproszeni goście, na czele z Panią 
Burmistrz Urszulą Świerczyńską.  
Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej 
modlitwy, dzielenia się opłatkiem i 
zaśpiewania  kolędy.  
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. 
 
Patrycja Górecka 
 
OBCHODY DNI PRAW 
DZIECKA I CZŁOWIEKA 
 
Czy dzieci znają swoje prawa? Dzieci 
też mają swoje prawa, których 
przestrzegać muszą osoby dorosłe - 
panie w szkole, sąsiadka, policjant, 
kierowca autobusu, rodzice... 

Wszyscy! Kto ich nie przestrzega 
może być pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej. 
 
20 listopada obchodziliśmy Światowy 
Dzień Praw Dziecka, natomiast 10 
grudnia - Światowy Dzień Praw 
Człowieka. W związku z tym 11 
grudnia 2015 roku odbyła się w naszej 
szkole akademia zorganizowana przez 
uczestników zajęć etyki i p. M. 
Kędziak pod hasłem  DZIECKO TO 
TEŻ CZŁOWIEK! 
W ramach obchodów dni praw 
dziecka i człowieka we wszystkich 
klasach naszej szkoły na zajęciach z 
wychowawcą omawiane były prawa 
człowieka i prawa dzieci.  
Na szkolnym korytarzu natomiast 
zaprezentowana została gazetka 
poświęcona szerszemu omówieniu 
tych praw.  
Musimy jednak pamiętać, że 
korzystając z praw nie można 
ograniczać praw innych ludzi - 
kolegów, koleżanek i dorosłych. 
Każdy człowiek, czy to dziecko czy 
dorosły ma prawo do godnego życia -  
w pokoju i spokoju, w miłości i  
poczuciu bezpieczeństwa. 
Należy również pamiętać, że oprócz 
praw – mamy także obowiązki 
wynikające z roli ucznia, dziecka 
naszych rodziców, Polaka i 
człowieka. 
 
Daria Chełmik 
 
„BOŻE NARODZENIE 2015” 
 
Szkoła Podstawowa w Kociszewie we 
współpracy z Biblioteką Szkolną, 



Towarzystwem Szkolnym Kociszew 
oraz Filią Biblioteczną w Kociszewie 
realizowała projekt „Boże Narodzenie 
2015”, którego celem było 
kultywowanie tradycji narodowych i 
chrześcijańskich, wytworzenie 
świątecznej atmosfery oraz promocja 
szkoły i regionu. W działania te 
włączyli się uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły. 
W ramach realizacji projektu w 
okresie przedświątecznym 
zorganizowano konkursy kolęd i 
pastorałek (p. B. Hańczka), ozdób 
świątecznych (p. D. Telążka), konkurs 
literacki na wiersz lub opowiadanie o 
tematyce bożonarodzeniowej (p. M. 
Kędziak). 
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło 
22 grudnia podczas szkolnej Wigilii. 
Laureatom nagrody wręczali 
zaproszeni goście, na czele z Panią 
Burmistrz Urszulą Świerczyńską. 
 
Oliwia Marciniak 
 
„NIE PAL PRZY MNIE, 
PROSZĘ”  
 
W tym roku szkolnym nasza szkoła 
po raz drugi już 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 8 grudnia 2015 roku podczas 
spotkania z rodzicami zostały 
przedstawione cele i założenia 
programu oraz zapoznano 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. 

 
Paulina Owczarek 
 
EKOPRACOWNIA  
W KOCISZEWIE 
 
W czwartek 17 grudnia 2015 roku 
odbyła się w naszej szkole 
uroczystość oddania do użytku 
Ekopracowni. W uroczystości wzięli 
udział m.in.: Pani Urszula 
Świerczyńska – Burmistrz Zelowa, 
Pani Agnieszka Mysłowska – 
Zastępca Burmistrza Zelowa, Pan 
Andrzej Czapla – Zastępca Prezesa 
WFOŚiGW w Łodzi. 
Uczennice klasy piątej 
zaprezentowały inscenizację 
ekologiczną „Zielony Kapturek i 
siedmiu krasnoludków”, były piosenki 
turystyczne i wiersze. 
Podziękowaliśmy zarówno 
przedstawicielowi funduszu jak i 
Burmistrzowi Zelowa za możliwość 
urządzenia Ekopracowni w naszej 
szkole. Po części oficjalnej odbyło się 
uroczyste przecięcie szarfy i 
afterparty dla gości. 
Modernizacja pracowni przyrodniczej 
pozwoliła nie tylko na wyposażenie 
jej w nowoczesne zaplecze techniczne 
i różnorodne środki dydaktyczne, ale 
również pozwoli nam w skuteczny i 
interesujący sposób realizować 
program edukacyjny. Zakup sprzętu 
multimedialnego pozwoli w 
atrakcyjny i z pewnością bardziej 
efektywny wzbogacić wiedzę 
uczniów chociażby poprzez 
korzystanie z szeregu programów 
przyrodniczo-ekologicznych. 
Pomoce dydaktyczne pozwolą na 
przeprowadzenie eksperymentów, 
doświadczeń w małych grupach lub 
indywidualnie. Nauka w nowej 
pracowni będzie sprzyjała rozwojowi 
młodych talentów, przyczyni się do 
wzrostu zainteresowania przyrodą i 
zainspiruje dzieci do podejmowania 
działań na rzecz środowiska 
przyrodniczego. 
 
Kamila Chełmik i Milena Kalinowska 
 
TURNIEJ KOSZYKÓWKI 
DZIEWCZ ĄT 
 
14 grudnia o godzinie 9 :00 rozpoczął 
się gminny turniej koszykówki 
dziewczyn . Przyjechały reprezentacje 
szkół: SP nr 4 w Zelowie i SP nr 2 w 
Zelowie.  

Pierwszy mecz rozegrała nasza 
drużyna dziewcząt z SP 4. Nasze 
dziewczyny prowadziły dziesięcioma 
punktami (24-4). Następnie grały 
drużyny SP 2 i SP 4. „Dwójka” 
wygrała. Ostatni mecz rozegrały 
nasze dziewczyny z SP 2 . Było 
trudno, ale nasza drużyna dała radę i 
dziewczyny zajęły pierwsze miejsce 
w gminie!  
Wyniki: 
I miejsce – SP Kociszew  
II miejsce – SP nr 2 w Zelowie 
III miejsce  – SP nr 2 w Zelowie.  
Nasza szkoła zakwalifikowała się do 
turnieju powiatowego w Bełchatowie. 
Gratulujemy! 
 
Hanna Kędziak i Oliwia Marciniak  
 
 
 
KONKURS PLASTYCZNY 
 
5 listopada 2015 roku w Fili 
Bibliotecznej w Kociszewie odbyło 
się wręczenie nagród laureatom 
konkursu plastycznego pod hasłem 
„Las jesienią”. Po odbiór nagród 
wybrały się uczennice klasy V.   
Pierwsze miejsca zdobyły Oliwia 
Stępień  i Patrycja Grzesiak, drugie 
miejsca zajęły Daria Chełmik i 
Magdalena Witowska, a trzecie 
Milena Kalinowska  oraz Kacper  
Kruszewski z klasy IV.  Prace można 
obejrzeć w bibliotece w Kociszewie. 
 
Hanna Kołodziejska i Magdalena  
Witowska 
 
WPŁATY NA RAD Ę RODZICÓW 
 
Przypominamy wszystkim uczniom 
naszej szkoły, że ustalona na rok 
szkolny 2015/2016 roczna składka na 
Radę  Rodziców wynosi: 40 zł na 
pierwsze dziecko, 35 zł na drugie 
dziecko. 
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 
 
20.11.2015 roku uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w VII 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 IV - VI  
I miejsce: Dominika Biegańska 
I miejsce: Dominika Łuczak 
 
KATEGORIA - zespoły 
Reprezentanci naszej szkoły w 
składzie: D. Łuczak, D. Biegańska, K. 
Komora i W. Barabasz zajęli wraz z 
pozostałymi zespołami wokalnymi 
równorzędne I miejsca. 
 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe oraz słodki poczęstunek. 
Gratulujemy! 
 
Milena Kalinowska 
 
 
 

SPOTKANIE Z 
POLICJANTEM  
 
26 listopada 2015 roku w ramach 
zadań, jakie realizujemy cyklicznie w 
dziedzinie bezpieczeństwa, także i w 
tym roku przybył na spotkanie z 
dziećmi nasz dzielnicowy, Pan 
Marcin Pospiszył.  
W naszej szkole duży nacisk 
kładziemy na bezpieczeństwo oraz 
edukację związaną  z 
bezpieczeństwem uczniów.  
Dzieci porozmawiały z policjantem o 
zachowaniu bezpieczeństwa w drodze 
do szkoły i poza szkołą. Policjant 

omówił zasady poruszania się po 
ulicy, chodniku i podczas jazdy 
rowerem. Gość zwrócił uwagę na 
niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać 
na dzieci w kontaktach z obcymi, 
omówił sposoby unikania ich. 
Ponadto podkreślił, jak ważną rolę 
pełnią elementy odblaskowe, które 
każdy uczeń powinien posiadać.  
Dzieci czynnie uczestniczyły w 
spotkaniu, dzieliły się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami 
oraz zadawały bardzo dużo pytań. 
 
Patrycja Grzesiak 
 
 
 

POWIATOWY 
TYDZIEN 
LOGOPEDY 
 
W dniach 16-20 listopada 2015 roku 
pani I. Grzelak wraz z grupą uczniów 
klas naszej szkoły wzięła udział w 
Powiatowym Tygodniu Logopedy. 
Zajęcia skierowane były głownie do 
uczniów klas I – III, ich rodziców 
oraz zainteresowanych nauczycieli.  
Obejmowały zagadnienia: 
- Konkurs na najciekawszą 
rymowankę- połamankę językową, - 
prezentacja oraz wystawa prac 
pisemnych 
- Zajęcia otwarte:”Jesień wokół nas”- 
utrwalanie prawidłowej wymowy 
głoski „sz” w sylabach w pozycji 
nagłosowej wyrazów 
- Warsztaty dla rodziców: „Ty też 
możesz skutecznie ćwiczyć ze swoim 
dzieckiem ….”- prezentacja ćwiczeń i 
zabaw logopedycznych. 
- Tworzenie mapy skojarzeń do 
określenia: „Mówię pięknie i 
wyraziście” 
 
Dominika Łuczak 
 
 
 

BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK 
 
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
naszej szkoły, wraz z reprezentantami 
przedszkoli i szkół z terenu naszej 
gminy, wzięły udział w IX Gminnym 
Konkursie Wiedzy dla 
Przedszkolaków pod hasłem 
„Bezpieczny przedszkolak”, który 

odbył się 27 listopada 2015 roku w 
Domu Kultury w Zelowie, a jego 
organizatorem było Przedszkole 
Samorządowe nr 1. Jego celem była 
 nie tylko zabawa i integracja, ale 
także sprawdzenie wiedzy na tak 
ważny temat, jakim jest 
bezpieczeństwo 
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 II miejsce. Za udział 
otrzymali upominki, a dla szkoły 
dyplom i książkę.   
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 
 
Benita Wartalska 
 

 
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. 
 
Wiktoria Barabasz 
 
 

ANDRZEJKI 
 
26 listopada 2015 roku w naszej 
szkole odbyła się zabawa 
andrzejkowa. Z tej okazji odbyła się 
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.  
 
Każdy, kto chciał sobie powróżyć, 
musiał wnieść drobną opłatę. Zebrane 



pieniądze zostaną przeznaczone na 
materiały czy nagrody w konkursach 
organizowanych przez Samorząd 
Uczniowski.  
 
Dominika Łuczak 
 
 

GAZETKA 
ŚCIENNA  
 
1 grudnia obchodzony jest Światowy 
Dzień Walki z AIDS, a 3grudnia 
Międzynarodowy  Dzień Osób 
Niepełnosprawnych. Dlatego dzieci z 
klas IV - VI uczęszczające na zajęcia 
etyki 
ze swoją  opiekunką wykonały 
gazetkę ścienną, poświęconą 
problemom ludzi chorych lub 
niepełnosprawnych.  
Dzięki takim działaniom staramy się 
przełamywać bariery, takie jak strach 
i wynikająca z niego stygmatyzacja 
osób niepełnosprawnych czy 
zakażonych HIV i chorych na AIDS, 
żyjących z wirusem oraz zwrócić 
uwagę społeczeństwa na ciągle 
aktualne problemy.  
 
Magdalena Witowska   
 
 

DZIEŃ POSTACI 
Z BAJEK 
 
W dniu 5.11.2015r. w naszej szkole 
odbyły się obchody Dnia Postaci z 
Bajek. W tym dniu dzieci z 
przedszkola, klasy zero oraz klas I-III 
przebrały się za dowolną postać z 
bajki. Były dzielone na grupy oraz 
brały udział w różnego rodzaju grach i 
zabawach.  
W pierwszej konkurencji pani A. 
Kryścińska czytała fragmenty z 
różnych baśni, następnie grupy 
musiały zgadnąć, z jakich bajek były 
te fragmenty. W drugiej konkurencji 
pani przedszkolanka wyciągała ze 
skrzyni różne przedmioty i dzieci 
musiały zgadnąć, z jakiej bajki były te 
rzeczy. W trzeciej zaś na tablicy były 
numerki i grupy odkrywały je i ile 
kartek z numerkami im zostało, tyle 
punktów dostały.  
Te dzieci które się przebrały, dostały 
dyplomy. Po wręczeniu dyplomów 

wszystkie dzieci zatańczy w kółeczku 
baśniowy taniec radości.  
Wszyscy bawili się świetnie. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
jeszcze lepiej. 
 
Benita Wartalska 
 
 

WYJAZD NA 
BASEN 
 
Gdy dzieci z naszej szkoły 
dowiedziały się, że nasza szkoła 
organizuje bezpłatny wyjazd na 
basen, bardzo się ucieszyły.  
Na basenie dzieci mogły się bawić aż 
dwie godziny, oczywiście pod opieką 
doświadczonych ratowników. 
Niektórzy poświęcili czas na zabawę, 
jacuzzi i zjeżdżanie, a reszta z panem 
Jackiem Malinowskim uczyła się 
pływać.  
Zabawa była świetna, wszyscy  bawili 
się znakomicie. Bezpiecznie 
wróciliśmy do domu i już czekaliśmy 
na następny wyjazd. Niestety okazało 
się, że to była tylko jednorazowa 
wycieczka. Może jednak uda się 
zorganizować więcej wyjazdów… 
 
Marysia Kryścińska        
 
 

ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁO ŚCI 
 
10 listopada 2015 roku uczniowie i 
nauczyciele naszej szkoły świętowali 
obchody 97 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Rozpoczął je przemówieniem 

dyrektor szkoły, pan M. Myroniuk, 
który przypomniał trudną drogę 
Polaków do wolności i 
niepodległości. Następnie wystąpili 
uczniowie klas IV – VI, 
przygotowywani przez p. D. Telążkę, 
z krótkim programem artystycznym, 
przeplatanym piosenkami o tematyce 
patriotycznej. 
 
Paulina Owczarek i Patrycja Grzesiak 
 
 

JASEŁKA 2015 
 
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. 
 
18 grudnia, w piątek, uczniowie klas 
I, II i III, przygotowywani przez 
swoje wychowawczynie, 
zaprezentowali uczniom naszej 
szkoły, nauczycielom i 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. 
 
W przerwach pomiędzy występami 
swe umiejętności gry na keyboardzie 
prezentowała uczennica klasy V, 
Hanna Kędziak.   
 
Magda Witowska i Sandra Tarapacz 
 
 

 


