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XIII GMINNY KONKURS
TAŃCA
16 marca w Domu Kultury w
Zelowie odbył się XIII Gminny
Konkurs Tańca Ludowego i
Nowoczesnego, zorganizowany
przez Przedszkole Samorządowe
nr 1 w Zelowie.
W konkursie tym wzięły udział
dwa zespoły taneczne z naszej
szkoły: „Kocieszaki” z punktu
przedszkolnego i „Stokrotki” z
oddziału przedszkolnego.
Prezentowane tańce bardzo się
spodobały zgromadzonej
publiczności. Reprezentanci naszej
szkoły zdobyli w obydwu
kategoriach (tańcu ludowym i
nowoczesnym) III miejsce.
Za udział w konkursie mali
uczestnicy otrzymali medale,
dyrektorom placówek przekazano
pamiątkowe statuetki, a
opiekunom zespołów tanecznych
wręczono dyplomy. Oliwia Stępień

PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
23 marca 2016 roku w Domu
Kultury w Zelowie odbył się XIII
Gminny Przegląd Teatrzyków
Szkolnych i Pozaszkolnych. W
przeglądzie wzięło udział sześć
grup teatralnych.
Naszą szkołę reprezentowali
członkowie koła teatralnego
działającego w naszej szkole wraz
z p. B. Hańczką. Nasz zespół,
noszący nazwę „Szkolna scena”,
zaprezentował sztukę pt.
„Kopciuszek na wespło”.
Przedstawienie to było również
wystawione tuż przed feriami
zimowymi podczas szkolnej
zabawy choinkowej.
Występ bardzo się podobał.
Nawet dzieci z przedszkoli słuchały
z uwagą i żywo reagowały na
wydarzenia dziejące się na scenie.
Zebraliśmy gromkie brawa,
otrzymaliśmy też słodki upominek.
Do szkoły wróciliśmy zadowoleni i
usatysfakcjonowani.
Kamila Chełmik

MATEMATYCZNE ZABAWY
8 kwietnia 2016 r. w Szkole
Podstawowej nr 4 w Zelowie odbył
się XI Gminny Konkurs Drużynowy
„Matematyczne Zabawy”. Wzięły
w nim udział trzyosobowe drużyny
z pięciu szkół z terenu gminy
Zelów: Naszą szkołę
reprezentowali: Dominika Łuczak,
Dominika Biegańska i Daria
Chełmik.
Uczniowie rozwiązywali różnego
typu zadania matematyczne
wymagające od nich nie tylko
wiadomości, ale także
umiejętności logicznego myślenia.
Nasi uczniowie zdobyli 38,5 pkt
(zwycięska drużyna miała 43,5 pkt)
i zajęli IV miejsce. Gratulujemy!
Dominika Biegańska

SPRAWDZIAN
SZÓSTOKLASISTY
5 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.
Karolina Komora

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21 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.
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.
Kamila Chełmik

ZOSTAŃ SUPER ZAKRĘTAKIEM
Punkt Przedszkolny działający przy
naszej szkole w tym roku ponownie
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 Stępień

KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT
31 marca 2016 roku uczennice z klas
V-VI naszej szkoły pojechały na
powiatowe zawody koszykówki.
Dziewczęta dawały z siebie wszystko,
dlatego zdobyły III miejsce w
powiecie! Jesteśmy z nich dumni.
Życzymy im więcej sukcesów!
Karolina Komora

WIZYTA W GIMNAZJUM
W ŁOBUDZICACH
7 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy
szóstej wraz z rówieśnikami z
Wygiełzowa i Bujen Szlacheckich z
terenu naszej gminy byli z wizytą w
Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego
w Łobudzicach.
Uczniowie gimnazjum przygotowali
dla nich różne atrakcje. Na samym
początku harcerze zaprowadzili ich na
korytarz, gdzie wszystko było
organizowane. Później przywitali ich
harcerze, a potem sama pani
dyrektor. Uczniowie oglądali
prezentację multimedialną o szkole w
Łobudzicach, potem nastąpiło krótkie
przedstawienie. Później uczniowie
wzięli udział w nietypowej zabawie szukali pewnego harcerza i szukając
go zwiedzili różne klasy i poznali
przyszłych nauczycieli. Kiedy go
odnaleźli, wszyscy zatańczyli taniec
niedźwiadka, a jeszcze potem koledzy
starsi zagrali dla nich gimnazjadę,
która polegała na turnieju piłkarskim.
Na sam koniec harcerze rozdali
wszystkim drobne upominki. Do
zobaczenia wkrótce!
Patrycja Górecka

OWOCE W SZKOLE
Przed Świętami Wielkanocnymi
rozpoczęła się akcja wydawania
jabłek, które szkoła otrzymała od
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Każde
dziecko otrzymuje również skrzynkę
jabłek do domu. Owoce te przede
wszystkim służą do częstowania się
dzieci w czasie ich pobytu w szkole.
Przyznać trzeba, że wszystkim
smakują i kilka skrzynek dziennie
znika w ten sposób. Na zdrowie!
Dominika Łuczak

PODSUMOWANIE PROJEKTU –„
KWIECIEŃ MIESIĄCEN ZIEMI”
21 kwietnia 2016 w naszej szkole
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 konkursów ogłoszonych przez
naszą placówkę, tj; Gminny Konkurs
Plastyczny –„Las domem roślin i
zwierząt”, Szkolny Konkurs
Twórczości Multimedialnej „Znam
swój region jak swój dom”.
W ramach tego projektu przewidziany
jest jeszcze jeden konkurs tj - Szkolny
Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, który
ze względów organizacyjnych
odbędzie się w najbliższym czasie. W
konkursie tym będą mogli wykazać
się wiedzą przyrodniczą uczniowie
klas IV-VI.
Życzymy powodzenia!

SPRAWDZIAN KLASY III

trzy lata edukacji wczesnoszkolnej.
Nad prawidłowym przebiegiem i
przestrzeganiem procedur czuwała
komisja pod kierunkiem
wychowawczyni Pani Ilony Grzelak.
Mamy nadzieję, że wyniki będą
zbliżone do tego, w jaki sposób
uczniowie prezentowali się podczas
egzaminu.

UDZIAŁ W OBCHODACH
ZBRODNI KATYŃSKIEJ
W związku z obchodami 76. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej w dniu 8 kwietnia
w Zelowie reprezentanci naszej szkoły
wraz z panią Alą Kwiatkowską uczcili
pamięć ofiar tych tragicznych
wydarzeń i złożyli kwiaty pod
pomnikiem Ofiar Golgoty Wschodu.
Jest to z pewnością dla naszych
uczniów wspaniała lekcja historii i
przykład patriotycznego zachowania.

26 kwietnia 2016 roku w Bibliotece
Publicznej w Zelowie rozstrzygnięto
Gminny Konkurs Plastyczny „Z
przyrodą za pan brat”, zorganizowany
przez Oddział dla Dzieci Biblioteki w
Zelowie oraz Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego.
Spośród wielu prac, które wpłynęły
na konkurs, doceniono także młodych
artystów z naszej szkoły - IV miejsce
zajął Kacper Kruszewski z klasy IV, a V
miejsce Hania Kędziak z klasy V.
Wyróżnienia zaś zdobyły Oliwia
Marciniak i Hania Kołodziejska – obie
z klasy V.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz
nagrody.
Patrycja Grzesiak

KONKURS PLASTYCZNY
Milena Kalinowska

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach 6-9 marca 2016 roku
uczniowie naszej szkoły brali udział w
rekolekcjach wielkopostnych. Dzieci
spotykały się w szkole, gdzie przez 2 3 godziny miały organizowane zajęcia
w trzech grupach wiekowych, a
następnie przechodziły do kościoła
parafialnego, by wspólnie z
proboszczem i całą społecznością
parafialną uczestniczyć w
rozważaniach wielkopostnych oraz
mszy świętej. Z pewnością pomoże to
wszystkim przygotować się do
odpowiedniego przeżywania tych
ważnych dla każdego chrześcijanina
dni.
Patrycja Górecka

15 kwietnia uczniowie klasy trzeciej w
liczbie 12-tu pisali sprawdzian
wiadomości, jakich nauczyli się przez

KONKURS PLASTYCZNY „Z
PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”

16 marca 2016 r. w Szkole
Podstawowej nr 4 w Zelowie odbył
się Gminny Konkurs Plastyczny
„Ewangelia w oczach dziecka”. Wzięli
w nim udział uczniowie ze wszystkich
szkół z naszej gminy.
Uczniowie naszej szkoły wykonali
różnymi technikami plastycznymi
prace zatytułowane „Mój Anioł
Stróż”. W najmłodszej kategorii (kl. I III) III miejsce zajęła Zuzia
Ambroszkiewicz, a wyróżnienie
otrzymała Zosia Jacoń.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Patrycja Górecka

