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30 marca w Szkole
Podstawowej w Kociszewie
odbył się konkurs piosenki
angielskiej. Zorganizowane
przez panią Bożenę Kryzę
wydarzenie rozpoczęło się około
godziny 1000 w głównym holu
szkoły. Brało w nim udział pięć
osób. Profesjonalne
przygotowanie i świetna
prezentacja zapewniły aż dwu
dziewczynom pierwsze miejsce.
Były to Milena Kalinowska (kl.
VI) oraz Karolina Jelińska (kl.
II) - najmłodsza uczestniczka.
Drugie miejsce zajęły Marysia
Kryścińska (kl. V) i Hania
Kołodziejska (kl. VI). Trzecie
zdobyła Benita Wartalska (kl.
V). Gratulujemy i mamy
nadzieję, że za rok liczba
uczestników się zwiększy.
Milena Kalinowska

Gminny konkurs recytatorski
20 kwietnia 2017 roku w Szkole
Podstawowej w Kociszewie
odbył się gminny konkurs
recytatorski pod tytułem
,,Przyrodę kochay i o nią
dbamy”. Nad jego przebiegiem
czuwały panie U. Pawlak i B.
Hańczka. W konkursie wzięły
udział dzieci ze wszystkich
przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych z terenu naszej
gminy, razem wszystkich dzieci
było 29. Z naszej szkoły udział
wzięło 9 uczniów.
Wszyscy uczestnicy byli
świetnie przygotowani i pięknie
przebrani; bardzo ładnie
zaprezentowali wiersze
związane z tematyką
ekologiczną.
Komisja złożona z nauczycieli
wszystkich placówek
postanowiła nagrodzić
wszystkie dzieci tak więc
wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe.
Patrycja Grzesiak

Konkurs gramatyki
angielskiej
24 kwietnia 2017 r. w Szkole
Podstawowej nr. 2 w Zelowie
odbył się XIII Gminny Konkurs
Gramatyki Angielskiej „English

Grammar Pratice”. Celem
konkursu było rozwijanie
umiejętności gramatycznych
uczniów szkół podstawowych.
W konkursie wzięło udział
piętnastu uczniów z terenu
gminy Zelów.
Możemy pochwalić się
ogromnym sukcesem naszej
szkoły - II miejsce zajęła Hanna
Kołodziejska.
Sandra Tarapacz
Młodzi pisarze
3 marca 2017 roku w Szkole
Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Wygiełzowie
odbyło się rozstrzygnięcie
gminnego konkursu literackiego
„Ludzie to anioły z jednym
skrzydłem, dlatego aby się
wznieść, musimy trzymać się
razem.”
Uczniowie szkól podstawowych
rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy IIII oraz IV-VI.
Z naszej szkoły z klas I-III w
kategorii „wiersz” I miejsce
zajęła Karolina Jelińska. Z klas
IV – VI w kategorii „wiersz” II
miejsce zajęła Oliwia Stępień z
klasy IV-VI, a kategorii
„opowiadanie” I miejsce zajęła
Kamila Chełmik.
Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy talentu i
zapraszamy do rywalizacji w
przyszłym roku szkolnym.
Kamila Chełmik
Konkurs wiedzy pożarniczej i
ekologicznej
20 marca 2017 r. o godzinie
10:00 w Urzędzie Miejskim w
Zelowie rozpoczął się gminny
etap Ogólnopolskiego Konkursu

Wiedzy Pożarniczej i
Ekologicznej. Test składał się
wyłącznie z pytań zamkniętych.
Do etapu powiatowego
kwalifikowały się dwa pierwsze
miejsca.
W konkursie wzięło udział 16
uczestników ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, po dwóch
uczestników z każdej grupy
wiekowej. Nie obyło się również
bez dogrywki o pierwsze
miejsce w grupie szkół
podstawowych.
Naszą szkołę reprezentowały
Kamila Chełmik i Paulina
Owczarek. Mimo iż dziewczyny
bardzo się starały, to niestety do
zawodów powiatowych się nie
dostały.
Uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody książkowe, a potem
stanęli do wspólnego
pamiątkowego zdjęcia wraz z
Burmistrz Zelowa Urszulą
Świerczyńską i członkami jury.
Paulina Owczarek

Konkurs ekologiczny dla
przedszkolaków
21 kwietnia w Przedszkolu
Samorządowym nr 4 w Zelowie
odbył się XV Gminny Turniej
Wiedzy Ekologicznej pod
hasłem ,,Eko-bohater obrońca
przyrody”. Celem konkursu było
kształtowanie świadomości
ekologicznej i właściwych
postaw człowieka. W konkursie
wzięło udział osiem placówek z
terenu Gminy Zelów, w tym
Szkoła Podstawowa w
Kociszewie. Turniej przebiegł w
pięciu rundach. Po zmaganiach
3-osobowych drużyn jury
przyznało punkty i wyłoniło
zwycięzców. Kociszew zajął III
miejsce! Wszyscy świetnie się
bawili i w przyszłym roku
również wezmą udział w
konkursie.
Paulina Owczarek
Rekolekcje wielkopostne
Od 2 do 4 kwietnia w parafii
Kociszew odbyły się rekolekcje
wielkopostne. Ze względu na to,
że pierwszym dniem rekolekcji
była niedziela, nasza szkoła

brała udział tylko w dwóch
ostatnich dniach wydarzenia. W
poniedziałek o 8.20 rozpoczęły
się zajęcia, podczas których
uczniowie mieli za zadanie
namalować swój autoportret.
Prace zostały spięte w łańcuch i
zaniesione do kościoła. Po
naukach księdza rekolekcjonisty
odbyliśmy drogę krzyżową,
przygotowana przez uczniów
klas III-VI. Po niej odwiedził
nas zespół muzyczny i nauczył
kilku ciekawych piosenek. Na
koniec poszliśmy na
poczęstunek zorganizowany
przez księdza proboszcza
Mirosława Wujka.
Ostatniego dnia zajęcia
rozpoczęły się również o 8.20.
Pan Jacek Malinowski puścił
nam filmy o sakramentach
świętych. O 10.30 udaliśmy się
do kościoła. Każda klasa ( IVVI ) włącznie z gimnazjum
wyłoniła swoich przedstawicieli,
którzy mieli zaprezentować
wzorcową spowiedź świętą.
Następnie odbyła się prawdziwa
indywidualna spowiedź, a po
niej poszliśmy na poczęstunek.
Kiedy wróciliśmy, odebraliśmy
ostatnie nauki od księdza
rekolekcjonisty. Po
przekazanych mu
podziękowaniach od uczniów
autobus porozwoził nas do
domów.
Hanna Kędziak

itp. Wszystkie zebrane rzeczy
przeznaczone będą dla
misyjnych szpitali w Afryce.
Akcja wymyślona jest w celu
pokazania dzieciom, że pomoc
innym jest ważna w życiu.
Zachęcamy do brania udziału w
zbiórce!
Kamila Chełmik
XIV Gminny Konkurs Tańca
Ludowego i Nowoczesnego.
15 marca 2017 roku w Domu
Kultury w Zelowie odbył się
XIV Gminny Konkurs Tańca
Ludowego i Nowoczesnego,
zorganizowany przez
Przedszkole Samorządowe nr 1
w Zelowie. Do konkursu
przystąpiło osiem placówek
oświatowych z terenu Miasta i
Gminy Zelów.
Jury miało trudne zadanie,
ponieważ poziom taneczny
uczestników był bardzo
wyrównany.
Możemy pochwalić się sporymi
sukcesami! W kategorii tańca
ludowego zespół „Stokrotki” z
SP w Kociszewie zajął III
miejsce.
Natomiast w kategorii tańca
nowoczesnego zespół
„Kociszaki” z naszej szkoły
zajęły zaszczytne II miejsce.
Daria Chełmik

Pierwszy Dzień Wiosny
Opatrunek na ratunek
Po feriach w Szkole
Podstawowej w Kociszewie
ogłoszono nową akcję
charytatywną pod hasłem:
„Opatrunek na ratunek”. W
zbiórce tej chodzi o to, by
zebrać jak najwięcej
opatrunków, bandaży, plastrów

31 marca 2017 roku w Szkole
Podstawowej w Kociszewie
został zorganizowany Pierwszy
Dzień Wiosny. Jego głównym
organizatorem był Samorząd
Uczniowski. W ramach
obchodów przeprowadzono
konkurs piosenki angielskiej.

Wszystkie utwory zostały
przepięknie wykonane.
W dalszej części wszyscy
uczestnicy naszej szkoły mieli
możliwość wykazania się
zdolnościami plastycznymi.
Każda z klas miała za zadanie
wykonać portret swojej
wychowawczyni jako Pani
Wiosny. Klasa szósta wykonała
dodatkowo przepiękny portret
naszego dyrektora szkoły, który
również zaprezentowany został
jako Pan Wiosna. Wszystkie
prace wyszły wspaniale i zostały
zaprezentowane na korytarzu
szkolnym, gdzie każdy mógł je
podziwiać.
Obchody Pierwszego Dnia
Wiosny 2017 roku przebiegły w
bardzo miłej atmosferze
Oliwia Stępień
Zawody strażackie
25 kwietnia 2017 roku w Szkole
Podstawowej w Wygiełzowie
odbyły się zawody strażackie. W
turnieju rywalizowali: Szkoła
Podstawowa nr 2, Szkoła
Podstawowa nr 4, Szkoła
Podstawowa w Kociszewie i
Szkoła Podstawowa w Bujnach
Szlacheckich.
Na początku każdy z
uczestników pisał test wiedzy.
Nasza drużyna zdobyła 38p.
Nastepnie poszliśmy na boisko
szkolne, tam odbyły się zawody.
Z naszej drużyny jako pierwsza
pobiegła Benita Wartalska, po
niej Kacper Grabarczyk, później
Weronika Niewulska, a ostatni
pobiegł Przemek Bochman.
Naszym opiekunem była pani
Dorota Telążka. Zajęliśmy V
miejsce. Mamy nadzieję, że
wszyscy świetnie się bawili.
Weronika Niewulska

XIX edycja konkursu
plastycznego o straży
15 marca odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego pt. „25 lat PSP –
Profesjonalni Sprawni,
Pomocni”. Oprócz naszej
szkoły, wzięli w nim udział
uczniowie ze wszystkich szkól
podstawowych i gimnazjów z
terenu Gminy Zelów, było to aż
172 osoby. Komisja konkursowa
stanęła więc przed nie lada
wyzwaniem.
Po wnikliwej analizie prac
okazało się, iż do dalszego etapu
przeszło pięć osób, w tym dwie
z naszej szkoły – Aleksandra
Wejman, która zajęła II miejsce
oraz Julia Pawelec – IV miejsce.
Serdecznie gratulujemy Oli,
Julii i innym
zakwalifikowanym.
Magdalena Witowska
Koszykarki z Kociszewa
14 marca 2017 roku w Szkole
Podstawowej nr 13 w
Bełchatowie odbył się
powiatowy turniej koszykówki.
O puchar walczyliśmy my, SP
nr 4 w Zelowie, SP nr 3 w
Bełchatowie i oczywiście SP nr
13 w Bełchatowie.
Reprezentację naszej szkoły
stanowiły dziewczyny z klasy
szóstej, a ich trenerem był pan
Jacek Malinowski.
Walka była męcząca i zacięta.
Wszyscy starali się grać fair
play, choć jak zawsze, zdarzały
się faule. Nasze koszykarki nie
dały się i zdobyły III miejsce! A
oto wyniki:
I miejsce- SP nr 13 w
Bełchatowie
II miejsce- SP nr 4 w Zelowie

III miejsce- SP w Kociszewie
IV miejsce- SP nr 3 w
Bełchatowie
Dziewczyny z naszej szkoły
wróciły do szkoły pełne wrażeń
i szczęśliwe. Wszyscy
gratulujemy im sukcesu!
Hania Kołodziejska
Finał gminnego Konkursu o
Parkach Krajobrazowych
31 marca 2017 roku w bibliotece
w Zelowie odbył się finał
Gminnego Konkursu o Parkach
Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego. Organizatorem był
Oddział dla Dzieci Biblioteki w
Zelowie, Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego oraz Odział Terenów
Sieradzkich Parków
Krajobrazowych.
W konkursie wzięło udział 20
uczniów ze szkół podstawowych
w gminy Zelów. Zwyciężczynią
zmagań konkursowych okazała
się Daria Chełmik z naszej
szkoły, która na podium stanęła
wraz z Pauliną Ornafel ze
Szkoły Podstawowej w
Wygiełzowie.
Wszystkim poszło bardzo
dobrze. Różnica pomiędzy
wynikami była niewielka.
Gratulujemy!
Oliwia Marciniak

Matematyczne zabawy
27 kwietnia 2017 r. w Szkole
Podstawowej nr 4 w Zelowie
odbył się XII Gminny Konkurs
Drużynowy „Matematyczne
Zabawy” dla uczniów klas IVVI. Wzięły w nim udział
trzyosobowe drużyny z pięciu
szkół z terenu gminy Zelów.
Naszą szkołę reprezentowali:

Daria Chełmik (kl. VI), Przemek
Bochman (kl. V) i Kuba
Selerowicz (kl. IV).
Uczniowie rozwiązywali
różnego typu zadania
matematyczne wymagające od
nich nie tylko wiadomości, ale
także umiejętności logicznego
myślenia.
Nasi uczniowie zdobyli 30,5 pkt
(zwycięska drużyna miała 40
pkt) i ostatecznie zajęli V
miejsce.
Daria Chełmik
Akademia z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
27 kwietnia 2017 roku o
godzinie 12:00 odbyła się w
naszej szkole akademia z okazji
226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Przedstawienie z tej okazji
przygotowali uczniowie klasy
piątej i szóstej. Po nim został
również rozstrzygnięty konkurs
na najlepszą prezentację o
patronie naszej szkoły,
Tadeuszu Kościuszce. I miejsce
zajęły Oliwia Marciniak i
Magda Witowska. II miejsce
zdobyły Kamila Chełmik oraz
Oliwia Stępień, natomiast III
miejsce Daria Chełmik i
Martyna Kowalska.
Przedstawienie było wesołe, a
prezentacje ciekawe.
Oliwia Marciniak

