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ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 2013/2014
Nadeszły wakacje. To czas
podsumowań i pożegnań. 27
czerwca odbyło się zakończenie
roku szkolnego. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą
odprawioną w kościele w
Kociszewie, następnie uczniowie
udali się do szkoły na część
oficjalną, przygotowywaną przez
uczniów klasy VI wraz z
wychowawczynią, p. M. Stępień.
Szóstoklasiści, po przekazaniu
młodszym kolegom szkolnego
sztandaru, pożegnali się ze szkołą
krótkim występem artystycznym,
po którym nastąpiło wręczenie im
świadectw oraz nagród dla
uczniów, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w nauce.
Następnie dyrektor szkoły wraz z
z-cą Burmistrza Zelowa, Panem
Grzegorzem Lorkiem, wręczyli
nagrody laureatom konkursów
szkolnych i gminnych,
odbywających się w ostatnim
czasie, a także uczniom
wyróżniającym się działalnością
na rzecz szkoły.
Po części oficjalnej szóstoklasiści i
ich rodzice spotkali się po raz

ostatni z nauczycielami na
poczęstunku, a potem wszyscy
udali się na zasłużony wakacyjny
wypoczynek.
Angelika Chełmik

POŻEGNANIE KLASY VI
25 czerwca odbył się wieczorek
pożegnalny klasy szóstej.
Tradycyjnie rozpoczął się
polonezem w wykonaniu
szóstoklasistów, a następnie
odbyła się dyskoteka z
poczęstunkiem, na którą najstarsza
klasa zaprosiła również o rok
młodszych kolegów.
Szóstoklasiści na dobre pożegnali
się ze szkołą i kolegami podczas
wycieczki na baseny termalne do
Uniejowa, którą zorganizowała dla
nich ich wychowawczyni, pani
Monika Stępień. Na wycieczce
wszyscy świetnie się bawili i tym
akcentem z pewnością zapewnili
sobie miłe wspomnienia związane
ze szkołą, które towarzyszyć im
będą już na zawsze.
Pamiętajcie o nas i odwiedzajcie
nas czasem!
Angelika Chełmik
XXII TURNIEJ O PUCHAR
WIOSNY
12 czerwca odbył się XXII Turniej
Piłkarski o Puchar Wiosny. Wzięły
w nim udział reprezentacje szkół

podstawowych z terenu naszej
gminy. Naszą szkołę wyjątkowo
reprezentowała drużyna mieszana
dziewcząt i chłopców z klasy IV.
Do ich grona dołączyła również
Weronika Niewulska z klasy III.
Drużyny rozegrały mecze
systemem „każdy z każdym”. Po
zaciętej rywalizacji nasza
wyjątkowa drużyna zajęła IV
miejsce.
Jak co roku najlepsze drużyny
otrzymały puchary, a najlepsi
piłkarze z każdej reprezentacji
nagrody rzeczowe. Nagroda dla
naszej reprezentacji została
przekazana na ręce
wychowawczyni klasy IV, by
służyła wszystkim zawodnikom.
Wyniki końcowe zostały
umieszczone na stronie
www.kociszew.pl
Sandra Hańczka, Małgosia Tyluś

DZIEŃ RODZINY
17 czerwca w naszej szkole odbył
się Dzień Rodziny, w którym
wzięły udział dzieci z przedszkola,
zerówki i klas I-III. Każda klasa
przygotowała przedstawienie
wiążące się z rodziną. Po
występach wszyscy zaproszeni
goście udali się na poczęstunek do
klas swoich dzieci lub wnuków.
Oliwia Łuczak

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS
TRZECICH
28 maja 2014 roku w naszej szkole
odbyła się kolejna edycja
gminnego konkursu
ortograficznego dla klas trzecich o
tytuł „Mistrza Ortografii”. Udział
w nim wzięli przedstawiciele klas
trzecich wszystkich szkół z terenu
gminy wyłonieni przez zespoły
nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej z poszczególnych
placówek.
Uczniowie pisali dyktando o
wyższym stopniu trudności
związane z tematyką przyrodniczą.
Treść dyktanda oraz kryteria

oceniania zostały opracowane
przez zespół nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej w składzie: pani
Urszula Pawlak, p. Marianna
Kwiatkowska oraz p. Ilona
Grzelak.
Konkurs ten był jednym z wielu
konkursów organizowanych przez
naszą szkołę w ramach projektu
Pejzaż Zelowski 2014
finansowanego przez WFOŚiGW.
Ania Pawlak

3 MAJA
W dniu 6 maja 2014 roku odbyła
się akademia z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W
akademii udział brali uczniowie
czwartek klasy, a przygotowywała
ich pani Bożena Kryza. Akademia
rozpoczęła się o godzinie 10.00.
Zaczęła się wprowadzeniem
sztandaru i zaśpiewaniem hymnu,
potem nastąpiła część artystyczna,
która w ciekawy sposób
przybliżyła uczniom wydarzenia
związane z rocznicą ogłoszenia
Konstytucji 3 Maja.
Marta Jacoń

WAKACJE
Półkolonie w Kociszewie wpisały
się na stałe do kalendarza
szkolnych przedsięwzięć już ponad
20 lat temu. Tuż po zakończeniu
zajęć lekcyjnych, kilkudziesięciu
uczniów – nie tylko naszej szkoły
uczestniczy w zajęciach
organizowanych w ramach tej
formy wypoczynku.
Organizatorem jest Towarzystwo
Szkolne Kociszew, a opiekunami
nauczyciele naszej szkoły. W tym
roku opiekę sprawowały panie K.
Rogaczewska i U. Pawlak
Aby odreagować stres i zmęczenie
związane z klasówkami,
sprawdzianami i zaliczeniami,
których pod koniec roku było z
pewnością wiele, dzieci grają w
piłkę nożną i koszykówkę, a także
uczestniczą w wycieczkach i
zajęciach na świeżym powietrzu.

Dla amatorów aktywnego
wypoczynku zaplanowano
natomiast dwa dziesięciodniowe
obozy letnie – do Gdańska (wyjazd
30 czerwca) i do Zakopanego
(wyjazd 11 lipca).
Na szczegółowe relacje z
wyjazdów zapraszamy na naszą
szkolną stronę internetową
www.kociszew.pl
Kasia Łopata

DZIEŃ DZIECKA
2 czerwca 2014 roku w naszej
szkole odbyła się zabawa z okazji
dnia dziecka.
W tym dniu uczniowie nie mili
lekcji. Pod opieką nauczycieli na
sali gimnastycznej uczestniczyli w
różnych zawodach sportowych,
zorganizowanych przez Samorząd
Uczniowski oraz opiekunów, panią
M. Stępień i pana J.
Malinowskiego. Następnie odbyła
się dyskoteka.
Dziękujemy samorządowi
uczniowskiemu i nauczycielom za
wspaniale spędzony dzień.
Natomiast dzieciom z okazji ich
święta życzymy wszystkiego
najlepszego !!!
Beata Chrzanowska

FILHARMONIA
3 czerwca w naszej szkole odbył
się ostatni przed wakacjami
koncert, organizowany przez
artystów Towarzystwa
Muzycznego w Łodzi, tzw.
„filharmonia”. Audycja ta
zatytułowana była „Hit na
wakacje”
My, uczniowie, bardzo dziękujemy
za ten wspólnie spędzony rok i nie
możemy się doczekać kolejnych
spotkań!!!
Sandra Hańczka

FESTIWAL TEATRZYKÓW
PRZEDSZKOLNYCH
13 czerwca w Sali Muzeum Braci
Czeskich odbył się XI Festiwal

Teatrzyków Przedszkolnych im.
Jana Amosa Komeńskiego
zatytułowany „Mali – większym”.
Organizatorem było Przedszkole
Edukacyjne im. Jana Amosa
Komeńskiego Parafii Ewangelicko
– Reformowanej w Zelowie.
Festiwal miał na celu prezentacje
przedszkolnych zespołów
teatralnych na terenie Gminy
Zelów oraz wymianę doświadczeń
poprzez inscenizację bajek.
Zespół „Kociszaki” z punktu
przedszkolnego działającego przy
naszej szkole wystawił
przedstawienie „O żabkach w
czerwonych kapeluszach”.
Oczywiście jak zwykle zajęliśmy
pierwsze miejsce i każdy
przedszkolak otrzymał nagrodę.
Nagrodą główną był wyjazd do
teatru lalek Piccolo w Łodzi na
spektakl pod tytułem „Urodziny
Baby Jagi” w wykonaniu
profesjonalnych aktorów.
Przedstawienie było bardzo wesołe
i zabawne. Opowiadało w wesołej
formie o tym, jak Czerwony
Kapturek poszedł na urodziny
Baby Jagi – Jagusi, napotykając po
drodze na różne przeszkody.
Dzieci wspólnie z aktorami
tańczyły i bawiły się. Pod koniec,
jak to bywa na urodzinach, każdy
otrzymał po cukierku.
Dzieci wesołe i zadowolone
wróciły do domów.
Oliwia Łuczak

ORLIKOWA LIGA
MISTRZÓW
Reprezentacja chłopców z naszej
szkoły wzięła udział w
Mistrzostwach Gminy w Piłkę
Nożną Dziewcząt i Chłopców
„Orlikowa Liga Mistrzów”, które
odbyły się w dniu 6 czerwca 2014
r. na boisku „Orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Zelowie,
zorganizowanych przez SP nr 4 w
Zelowie i UKS,,Czwórka”.

Nagrody ufundowała Pani Urszula
Świerczyńska – Burmistrz Zelowa.
Uczestnicy turnieju wykazywali
się swoimi umiejętnościami,
rozgrywając mecze systemem
„każdy z każdym”. Nasi
reprezentanci ulegli drużynom z
SP nr 4 oraz SP w Bujnach
Szlacheckich i zajęli III miejsce,
pokonując SP z Wygiełzowa i SP
nr 2.
Dominik Solecki
UDZIAŁ W XII
ŚWIATOWYCH DNIACH
OCHRONY ŚRODOWISKA
W dniu 4 czerwca 2014 r. w
Szkole Podstawowej im. mjr. H.
Sucharskiego w Bujnach
Szlacheckich odbył się XII
Światowy Dzień Ochrony
Środowiska. W ramach obchodów
zorganizowane zostały: Zwiad
Ekologiczny dla uczniów kl. 4-6
oraz Konkurs Piosenki
Przyrodniczej dla dzieci
przedszkolnych oraz uczniów klas
I-III. Do rywalizacji staęli
reprezentanci naszej szkoły wraz z
przedstawicielami szkół i
przedszkoli z terenu Powiatu
Bełchatowskiego.
Nie udało nam się zwyciężyć w
Zwiadzie Ekologicznym, za to w
Konkursie Piosenki Przyrodniczej
w kategorii klas II – III Milena
Kalinowska (kl. III) i Adrian
Szmigielski (kl. II) zajęli I miejsce.
Gratulujemy!
Małgosia Tyluś
LIGI PRZEDMIOTOWE
W środę 28 maja 2014 r. w naszej
szkole odbył się XV Konkurs
wiedzy pod nazwą Ligi
Przedmiotowe. Był on jednym z
kilku przedsięwzięć jakie

organizuje Towarzystwo Szkolne
Kociszew w ramach projektu
Pejzaż Zelowski 2014.
Konkurs dedykowany był dla
uczniów szkół podstawowych i
składał się z trzech etapów
szkolnych oraz finału. Nauczyciele
matematyki, przyrody i historii z
poszczególnych szkół do każdego
z etapów przesyłali prace
zawierające zestawy pytań z
zakresu swoich przedmiotów. Z
tych zadań sporządzane były
sprawdziany, które były podstawą
do przeprowadzenia konkursów w
szkołach oraz zawodów
finałowych w maju bieżącego
roku. Konkursie wzięło udział
ponad 200 dzieci ze wszystkich
szkół podstawowych naszej gminy
W finale w Kociszewie
uczestniczyło 50 uczniów którzy
pisali sprawdziany składające się z
25 pytań zamkniętych i 5
otwartych. Szczegółowe wyniki
wszystkich uczestników znajdują
się na szkolnej stronie
internetowej, oto najlepsi:
Liga Matematyczna
1. Paulina Piorun (SP Nr 2 Zelów)
– 26 pkt.
2. Jakub Jochymek (SP
Kociszew) – 21 pkt., Piotr
Karolczyk (SP Nr 4 Zelów) - 21
pkt.
3. Zofia Berberska (SP Nr 2
Zelów) – 18 pkt.
Liga Przyrodnicza
1. Marta Jacoń (SP Kociszew) –
19 pkt., Julia Rogut (SP Bujny
Szlacheckie) – 19 pkt.

2. Piotr Karolczyk (SP Nr 4
Zelów) – 18 pkt.

Kultury, objęła Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska.

3. Zuzanna Szafran (SP
Wygiełzów) – 17 pkt., Hubert
Michalak (SP Bujny Szlacheckie)
– 17 pkt.

Miło nam poinformować, że
wyróżnienie w konkursie zdobyła
Hania Kołodziejska, której
recytacja bardzo się jury
spodobała.

Liga Historyczna
1. Patryk Dobroszczyk (SP Bujny
Szlacheckie) – 22 pkt.
2. Marta Jacoń (SP Kociszew) –
21 pkt.
3. Przemysław Topolski (SP Nr 4
Zelów) – 18 pkt, Szymon Sadurski
(SP Bujny Szlacheckie) – 18 pkt.
Nagrody dla laureatów ufundował
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
Dominik Solecki

ŚWIERSZCZYKOWE
WIERSZYKI
21 maja dwie uczennice naszej
szkoły, Milena Kalinowska (kl. III)
oraz Dominika Łuczak (kl. IV),
wzięły udział w konkursie
recytatorskim o tematyce
przyrodniczej „Świerszczykowe
wierszyki” organizowanym przez
Łódzki Dom Kultury,
skierowanym do uczniów klas I IV szkół podstawowych oraz
dzieci z klas „0” szkół i
przedszkoli, rozpoczynających
naukę w najbliższym roku
szkolnym. Patronat honorowy nad
eliminacjami gminnymi,
zorganizowanymi przez Dom

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy i
nagrody rzeczowe, a laureaci
zostali nagrodzeni książkami.
Oliwia Łuczak

ŻYĆ SZCZĘŚLIWIE NA
CZYSTEJ ZIEMI
Uczniowie naszej szkoły z klas I –
III oraz IV – VI wzięli udział w
konkursie literackim,
organizowanym przez Szkołę
Podstawową w Wygiełzowie, pod
hasłem „Żyć szczęśliwie na czystej
Ziemi”. Konkurs ten rozgrywany
był w trzech kategoriach: wiersze,
opowiadania, baśnie. Możemy
pochwalić się dużymi sukcesami:
Uczniowie kl. I - III
Kategoria wiersze: I miejsce Milena Kalinowska z kl. III
Uczniowie kl. IV - VI
Kategoria wiersze: II miejsce Dominik Solecki z kl. VI i
Patrycja Niewulska z kl. VI
Kategoria baśnie: II miejsce Małgorzata Tyluś z kl. V
Kategoria opowiadanie: I miejsce Wiktoria Filipczak z kl. V, III
miejsce - Anna Pawlak z kl. VI
Wszystkim zwycięzcom
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów! Marcin Wolski
GMINNY KONKURS
RECYTATORSKI
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”

W piątek 9 maja 2014, już po raz
czternasty w Szkole Podstawowej
w Kociszewie odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski. Tym razem
pod hasłem "Przyjaźni
Środowisku". Organizatorem była
Szkoła Podstawowa w Kociszewie,
Towarzystwo Szkolne Kociszew
oraz Filia Biblioteczna w
Kociszewie.
Celem konkursu było
uwrażliwienie na piękno przyrody
i urodę słowa poetyckiego,
odkrywanie młodych talentów w
dziedzinie sztuki słowa oraz
integracja środowiska szkolnego.
W konkursie wzięły udział dzieci
ze wszystkich przedszkoli i szkół
na terenie naszej gminy. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach:
szkolnym i gminnym. W
finałowym przeglądzie
uczestniczyło 22 przedszkolaków i
33 uczniów szkół podstawowych.
Dzieci zaprezentowały wiersze
związane z tematyką ekologiczną i
przyrodniczą. Wykazały się nie
tylko świetnym pamięciowym
opanowaniem utworów, ale także
zdolnościami aktorskimi oraz
wspaniałą inscenizacją
interpretowanych tekstów.
Komisja złożona z nauczycieli
wszystkich placówek i
przedstawiciela filii bibliotecznej
postanowiła nagrodzić:
W młodszej grupie wiekowej klas I- III równorzędne I miejsce
zajęli: Bartłomiej Pietrzak - SP nr
4 w Zelowie, Paulina Ornafel - SP
Wygiełzów, Martyna Kowalska SP Kociszew, Hanna
Kołodziejska - SP Kociszew.
W grupie klas IV – VI I miejsce
zajęli: Anna Dębkowska - SP
Wygiełzów, Rozalia Małecka - SP

nr 4 w Zelowie, Dominika
Łuczak - SP Kociszew
Wszyscy uczniowie otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe, zaś
zwycięzcy nagrody rzeczowe,
których sponsorami byli WFOŚ i
GW w Łodzi oraz Spółdzielnia
Uczniowska w Kociszewie.
Patrycja Niewulska
II PŁYWACKIE
MISTRZOSTWA GMINY
ZELÓW
W dniu 11 czerwca 2014 na
basenie Słok odbyły się II
Pływackie Mistrzostwa Gminy
Zelów w stylu dowolnym i stylu
grzbietowym dziewcząt i
chłopców. Zawody były częścią
projektu Zostań Mistrzem,
realizowanego ze środków gminy
przez UKS Zibi Kociszew.
Uczestniczyło w nich ponad
dwudziestu uczniów
reprezentujących trzy szkoły
podstawowe.
Nasi pływacy mimo starań w tym
roku nie znaleźli się niestety na
podium. Najlepiej spośród naszych
reprezentantów spisał się Marcin
Wolski, który w stylu dowolnym
chłopców zajął IV miejsce.
Wyniki rywalizacji znajdują się na
szkolnej stronie internetowej.
Zapraszamy.
Ania Pawlak
WYCIECZKA DO BERLINA
W dniach 14 - 16 maja 2014
kilkunastoosobowa grupa uczniów
Szkoły Podstawowej w
Kociszewie przebywała na
wycieczce w Berlinie. Wycieczka
do stolicy Niemiec jest ważnym
elementem nauczania języków,
obcych jaki realizujemy w szkole.
Z pewnością bogaty program
turystyczny, jaki udało się
wykonać, przyczyni się do
poznania historii, dorobku
kulturalnego i edukacji w kraju
naszych zachodnich sąsiadów.
Byliśmy na dwugodzinnej
wycieczce w parlamencie

niemieckim w Bundestagu.
Zwiedziliśmy katedrę Berliner
Dom i kryptę Hohenzollernów. Na
wyspie muzeów odbyliśmy spacer
po najciekawszym
Pergamonmuzeum, które zawiera
zabytki starożytnej Grecji i
Bizancjum.
Do Kociszewa powróciliśmy w
godzinach wieczornych 16 maja.
Kolejna, dziewiąta już wizyta,
pewnie już za dwa lata.
WYCIECZKA DO
CZĘSTOCHOWY
12 czerwca uczniowie klasy II
wraz z rodzicami i paniami B.
Hańczką i A. Kwiatkowską udali
się na wycieczkę do Częstochowy.
Uczniowie wzięli tam udział w
mszy świętej dla dzieci
pierwszokomunijnych. Następnie
zwiedzali Jasną Górę, wzięli udział
w Drodze Krzyżowej na Wałach,
podziwiali Skarbiec, oglądali
panoramę miasta z wieży. Robili
zdjęcia w ciekawych miejscach
Jasnej Góry. Na koniec zakupili
pamiątki. Powrócili do Kociszewa
około godz. 1700.
Wiktoria Filipczak
SZKOLNY KONKURS
PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
W poniedziałek 27.05.201roku w
sali WCR w Kociszewie odbył się
szkolny konkurs piosenki
turystycznej, będący eliminacjami
do konkursu gminnego. Wzięło
udział 24 uczestników. Wszyscy
uczestnicy zaprezentowali po
jednym dowolnym utworze.Do
Gminnego Konkursu Piosenki
Turystycznej z naszej szkoły
zakwalifikowali się:
1. Karolina Jelińska –
przedszkole
2. Martyna Kowalska – kl.II
3. Adrian Szmigielski – kl.II
4. Milena Kalinowska – kl.III
5. Karolina Komora – kl. IV
6. Dominik Grzelak – kl.VI

Łukasz Kotowski
GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI
TURYSTYCZNEJ
W dniu 29 maja 2014 roku w naszej
szkole odbył się Gminny Przegląd
Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
Szkolnej pod hasłem „Jak dobrze nam
zdobywać góry”.
Przegląd odbył się w ramach
programu edukacji ekologicznej
Pejzaż Zelowski 2014,
którego realizatorem jest
Towarzystwo Szkolne Kociszew.
W konkursie wzięli udział
reprezentanci szkół podstawowych
oraz przedszkoli z Gminy Zelów.
Uczestnicy mieli za zadanie
przygotować po jednej piosence o
tematyce związanej z pięknem
polskiego krajobrazu. Jury oceniało
walory językowe, muzyczne i
interpretację utworu.
Wyniki zamieszczone zostaną na
szkolnej stronie internetowej
www.kociszew.pl, do odwiedzenia
której serdecznie zapraszamy. Można
tam znaleźć wiele ciekawostek z życia
szkoły, a także obejrzeć fotogalerię.
Łukasz Kotowski
WYCIECZKA DO KOŁACINKA
18 czerwca dzieci z kociszewskiego
punktu przedszkolnego pojechały na
wycieczkę edukacyjno – poznawczą
do „DonoParku”, czyli parku jurajsko
botanicznego w Kołacinku.
W programie znalazł się spacer z
przewodnikiem ścieżką ery
mezozoicznej oraz zabytkowym
parkiem, zwiedzanie wystawy
geologiczno – paleontologicznej,
obejrzenie wystawy fotograficznej
„Czy wyginiemy jak dinozaury” i
odkopywanie szkieletu dinozaura.
Ponadto dzieci obejrzały prezentację
multimedialną o życiu dinozaurów i
wzięły udział w zajęciach
plastycznych. Dodatkowo świetnie się
bawiły na placu zabaw.
Do domu wróciły zadowolone i z
pewnością długo nie zapomną tego
wyjazdu.
Dominik Grzelak

