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Zakończenie roku
szkolnego
26 czerwca odbędzie się
zakończenie roku szkolnego.
Uroczystość rozpocznie się mszą
świętą odprawioną w kościele w
Kociszewie, następnie wszyscy
udadzą się do szkoły na część
oficjalną, przygotowywaną przez
uczniów klasy VI wraz z
wychowawczynią, p. D. Telążką.
Rozpocznie się ona polonezem,
który uczniowie ćwiczą pod okiem
pana Jacka Malinowskiego.
Następnie szóstoklasiści, po
przekazaniu młodszym kolegom
szkolnego sztandaru, pożegnają się
ze szkołą krótkim występem
artystycznym, po którym
nastąpił wręczenie im świadectw
oraz nagród dla uczniów, którzy
uzyskali najlepsze wyniki w nauce.
Dyrektor szkoły wręcz też 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 spotkają się po raz
ostatni z nauczycielami na
poczęstunku, a potem wszyscy
udadzą się na zasłużony
wakacyjny wypoczynek.
Angelika Chełmik

Wyjście do biblioteki
W ramach współpracy z
kociszewską filią biblioteczną
Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Zelowie uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w
dwóch lekcjach bibliotecznych.
10 czerwca uczniowie klasy III
wraz z panią Alą Kwiatkowską
wzięli udział w akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom. Książkę pt.

„Tato, tato, już lato” czytała
uczniom zastępca Burmistrza
Zelowa, pani Agnieszka
Mysłowska. Dzieci usłyszały
wiersze „Dyskoteka w lesie”,
„Gitara dla komara”, a potem
odgadywały zagadki.
11 czerwca zaś dziewczyny z klasy
IV wraz z panią Małgosią Kędziak
uczestniczyły w lekcji
bibliotecznej. Pani bibliotekarka
zapoznała je z system
katalogowania książek,
oprowadziła po czytelni, pokazała
nowości wydawnicze. Uczennice
mogły zapisać się do biblioteki

albo wypożyczyć książki. Na
koniec zaprosiły panią do naszej
szkolnej biblioteki.
Kamila Chełmik

„Czwartki
Lekkoatletyczne”
W tym roku szkolnym uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w
cyklicznej imprezie sportowej dla
uczennic i uczniów szkół
podstawowych pod nazwą
"Czwartki Lekkoatletyczne".
Trwały one od 23 kwietnia do 28
maja 2015 roku. Turnieje
odbywały się co tydzień na
stadionie w Zelowie.
Uczestniczyły w tym wszystkie
szkoły z gminy Zelów:
Uczniowie mogli rywalizować w
wielu konkurencjach sportowych:
biegi na 60 m., 300 m., 600 m.,
1000., skoki w dal i rzuty piłeczką
palantową.

Z naszej szkoły do finałów
ogólnopolskich, które odbędą się
20 czerwca, dostali się: Piotr
Kopka (rzut piłeczką palantową),
Kacper Karbownik (bieg na 60 m.)
i Karolina Komora (bieg na 300
m.). Życzymy powodzenia!
Kacper Karbownik, Michał
Kryściński

„Konkurs
ortograficzny”
28 maja 2015 roku w naszej szkole
odbyła się kolejna edycja
gminnego konkursu
ortograficznego dla klas trzecich o
tytuł „Mistrza Ortografii”. Jego
główną organizatorką była pani.
Ilona Grzelak. Udział w nim wzięli
przedstawiciele klas trzecich
wszystkich szkół z terenu gminy.
Uczniowie pisali dyktando
opracowane przez zespół
nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej naszej szkoły.
Naszą szkołę reprezentowali:
Przemek Bochman, Marysia
Kryścińska, Martyna Kowalska,
Benita Wartalska, Natalia
Pietryszka. Wszyscy zajęli
pierwsze miejsce. Gratulujemy!
Izabela Hańczka, Wiktoria
Filipczak

Wyjazd do kina
1 czerwca 2015 przedszkolaki i
uczniowie oddziału
przedszkolnego wraz z paniami:
M. Słomczyńską i K.
Rogaczewską z okazji Dnia
Dziecka wybrali się na wycieczkę
do kina Helios w Bełchatowie.
Dzięki rodzicom dzieci obejrzały
bajkę pt. „Sekrety morza”. Bajka
była bardzo pouczająca i dzieci
zapamiętają ją na długo.

Oliwia Łuczak Angelika Chełmik

Wycieczka do zoo
1 czerwca 2015 wszystkie dzieci z
naszej szkoły wraz ze swoimi
wychowawczyniami wybrały się
na wycieczkę do łódzkiego ogrodu
zoologicznego. Wyjechały spod
szkoły dwoma autokarami o
godzinie 8.30. Podróż minęła
sprawnie i bezpiecznie.

Po dotarciu na miejsce dzieci z
opiekunkami spędziły czas
podziwiając fantastyczne
zwierzęta. O godzinie 12.00
wyjechaliśmy z Łodzi i
powróciliśmy do szkoły. Z
pewnością był to wspaniały dzień.
Angelika Chełmik, Oliwia Łuczak

„Orlikowa Liga
Mistrzów”
16 czerwca 2015 roku odbył się
turniej piłkarski „Orlikowa Liga
Mistrzów”. Wzięli w nim udział
przedstawiciele szkół
podstawowych z naszej gminy.
Naszej szkołę reprezentowali:
Piotr Kopka, Hubert Rysz, Oskar
Kaliszuk, Mateusz Małecki,
Kacper Karbownik, Michał
Kryściński, Nikodem Bochman,
Krystian Rybak. Chłopcy pod
wodzą trenera, pana Jacka
Malinowskiego, zajęła II miejsce!
Hubert Rysz, Mateusz Różański

Wycieczka do kopalni
soli
25.06.2015 roku odbędzie się
wycieczka do kopalni soli w
Wieliczce. Wyjazd ze szkoły
planowany jest na godz. 8.30, a
powrót około godz. 19.30.
Uczestnikami wycieczki będą
uczniowie klasy szóstej, ich
rodzice lub rodzeństwo oraz
wychowawcy. Uczestnicy będą
podzieleni na dwie grupy, grupa
pierwsza to uczniowie, a druga to
dorośli. Będzie to pożegnanie
szóstoklasistów ze szkołą i
wychowawczynią.
Mateusz Różański, Wojtek
Pawelec, Bartek Strachowski

Konkurs
przyrodniczy
9 czerwca w Szkole Podstawowej
w Bujnach Szlacheckich odbył się
konkurs przyrodniczy. Udział w
nim brały wszystkie szkoły z
gminy Zelów. Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie klasy
szóstej, Nikodem Bochman i
Piotrek Kopka, którzy pojechali z
panią Moniką Stępień.
Na początku uczestnicy musieli
rozwiązać test zawierający pytania
zamknięte. Następnie
rozpoznawali zwierzęta, rośliny i
zioła. Po podliczeniu punktów
ogłoszono wyniki:
1. SP2
2.SP Bujny
3.SP Kociszew
4.SP4
5.SP Wygiełzów
W nagrodę chłopcy otrzymali
dyplomy, książki i sprzęt
sportowy.
Nikodem Bochman i Mateusz
Małecki.

Konkurs literacki
W maju uczniowie naszej szkoły z
klas I – III oraz IV – VI wzięli
udział w konkursie literackim,
organizowanym przez Szkołę
Podstawową w Wygiełzowie, pod
hasłem tematyce „Różne oblicza
przyjaźni”. Konkurs ten
rozgrywany był w trzech
kategoriach: wiersze,
opowiadania, baśnie. Możemy
pochwalić się dużymi sukcesami:
Uczniowie kl. I - III
wiersze: I miejsce – Jan Niewulski
z kl. I
opowiadanie: II miejsce – Martyna
kowalska z kl. III
Uczniowie kl. IV - VI
baśnie: II miejsce – Mateusz
Małecki z kl. VI
opowiadanie: I miejsce – Kamila
Chełmik z kl. IV
Wszystkim zwycięzcom
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów! Nagrody
zostaną im wręczone podczas
uroczystości zakończenia roku
szkolnego.
Małgorzata Tyluś

„Ligi przedmiotowe”
28 maja 2018 r. odbył się w naszej
szkole XVI Konkurs wiedzy pod
nazwą Ligi Przedmiotowe. W
zawodach finałowych wzięło
udział 60 dzieci ze wszystkich
szkół.
Konkurs dedykowany był dla
uczniów szkół podstawowych i
składał się z etapów szkolnych
oraz finału. Nagrody książkowe i
rzeczowe dla zwycięzców

ufundowało Towarzystwo Szkolne
Kociszew.
Gratulujemy naszemu koledz,e
Nikodemowi Bochmanowi z klasy
6, który praktycznie we wszystkich
konkursach zajął pierwsze miejsca.
Najszczersze gratulacje! Oto
wyniki:
Liga Historyczna – finał 2015
1. Bochman Nikodem - SP
Kociszew – 23 p.
2. Filipczak Wiktoria - SP
Kociszew – 20 p.
Krysciński Adam - SP
Kociszew – 20 p.
Pajewski Jakub - SP 4 w
Zelowie – 20 p.
Płóciennik Bartek - SP 2 w
Zelowie – 20 p.
3. Marynowski Hubert - SP 4 w
Zelowie – 19 p.
4. Kostrzewa Weronika - SP Bujny
Szlach. – 18 p.
5. Kowalska Natalia - P 4 w
Zelowie – 17 p.
Sudak Patrycja - SP Bujny
Szlach. – 17 p.
Topolski Przemysław - P 4 w
Zelowie – 17 p.
Liga Matematyczna – finał 2015
1. Berbelska Zofia - SP 2 w
Zelowie – 26 p.
2. Badziak Adam - SP 2 w Zelowie
– 25 p.
Piorun Paulina - SP 2 w Zelowie
– 25 p.
3. Bochman Nikodem - SP
Kociszew – 24 p.
4. Pająk Kacper - SP Bujny Szlach.
– 23 p.
Chrzanowski Dawid - SP
Wygiełzów – 23 p.
5. Pajewski Jakub - SP 4 w
Zelowie – 20 p.
6. Kalwinek Kamil - SP Bujny
Szlach. – 19 p.

7. Cichoński Tymoteusz - SP 2 w
Zelowie – 18 p.
Marynowski Hubert - SP 4 w
Zelowie – 18 p.
Liga Przyrodnicza – finał 2015
1. Płóciennik Bartek - SP 2 w
Zelowie – 21 p.
Bochman Nikodem - SP
Kociszew – 21 p.
2. Berbelska Zofia - SP 2 w
Zelowie – 19 p.
Piorun Paulina - SP 2 w Zelowie
– 19 p.
3. Barabasz Wiktoria - SP
Kociszew – 18 p.
Kostrzewa Weronika - SP Bujny
Szlach. – 18 p.
4. Tosik Natalia- SP Wygiełzów –
17 p.
Pajewski Jakub - SP 4 w
Zelowie – 17 p.
Kowalska Natalia - SP 4 w
Zelowie – 17 p.
5. Kopka Piotr - SP Kociszew –
16 p.
Krysciński Adam - SP
Kociszew – 16 p.
6. Saktura Daria - SP Bujny Szlach
– 15 p.
Majewska Paulina - SP 2 w
Zelowie – 15 p.
Wszystkim laureatom gratulujemy!
Małgorzata Tyluś

Piknik Rodzinny
23 czerwca w naszej szkole odbył
się Piknik Rodzinny, na który
zostali zaproszeni wszyscy
uczniowie szkoły oraz ich rodzice

czy dziadkowie. Na przybyłych
czekało mnóstwo atrakcji – gry,
zabawy, turnieje, występy
uczniów, malowanie twarzy,
grillowana kiełbasa, kącik z
ciastem, herbatą i kawą dla
rodziców, a dla uczniów lody.
Każdy znalazł coś dla siebie. Był
to pierwszy Piknik Rodzinny, ale z
pewnością nie ostatni.
Oliwia Łuczak

Wycieczka do teatru
W czwartek 18 czerwca 2015
dzieci z punktu przedszkolnego
naszej szkoły wraz ze swoimi
rodzicami czy dziadkami oraz
wychowawczynią wybrały się na
wycieczkę do łódzkiego teatru
„Pinokio” na przedstawienie pt.
„Trzy Świnki”. Wszystkim bardzo
się podobało.
Po przedstawieniu zaś
przedszkolaki bawiły się w
Figloraju „Agatka”. Dzieci do
domów wróciły zadowolone i
szczęśliwe.
Michał Kryściński

10 lipca) i do Gdańska (12 – 21
lipca).
Na szczegółowe relacje z
wyjazdów zapraszamy na naszą
szkolną stronę internetową
www.kociszew.pl
Iza Hańczka

Szkolny Konkurs
Piosenki
Turystycznej
W piątek 19 czerwca 2015 roku w
sali WCR w Kociszewie odbył się
szkolny konkurs piosenki
turystycznej. Wzięło udział 18
uczniów z całej szkoły (punkt
przedszkolny, „zerówka”, klasy I –
VI). Wszyscy uczestnicy
zaprezentowali po jednym
dowolnym utworze.

Wakacje
W tym roku, podobnie jak w latach
poprzednich, uczniowie naszej
szkoły oraz dzieci z terenu gminy
Zelów mogą wziąć udział w
letnich półkoloniach
zorganizowanych w pierwszym
tygodniu wakacji w naszej szkole.
Dzieci będą mogły grać w piłkę
nożną i koszykówkę, a także
uczestniczyć zajęciach na świeżym
powietrzu.
Dla amatorów aktywnego
wypoczynku zaplanowano
natomiast dwa dziesięciodniowe
obozy letnie – do Świnoujścia (1 –

Laureatami zostali:
PP i „0”:
I miejsce: Wojtek Fidler, Lena
Tarapacz, Zuzia Głąbicka,
Karolina Jelińska
Klay I – III:
I miejsce: Marta Łuyczak, Aneta
Chrzanowska, Marysia Kryścińska
II miejsce: Jasiek Niewulski i
Julka Pawelec
III miejsce: duet Renia
Boczkiewicz i Patrycja Kowalska
Klasy IV – VI:
I miejsce: Dominika Biegańska,
Patrycja Grzesiak, Weronika
Niewulska, Milena Kalinowska

II miejsce: Hania Kołodziejska,
Dominika Łuczak
III miejsce: Kamila Chełmik
Nagrody laureatom zostaną
wręczone w dniu 23 czerwca,
podczas Pikniku Rodzinnego.
Wiktoria Filipczak

Festiwal Teatrzyków
Przedszkolnych
Przedszkolaki z naszej szkoły
pojechały w piątek, 19 czerwca, na
uroczyste podsumowanie XIII
Festiwalu Teatrzyków
Przedszkolnych im. Jana Amosa
Komeńskiego. W uroczystości tej
uczestniczyła też przedstawicielka
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przedszkolaki za przedstawienie
pt. „Krasnoludki” zostały
uhonorowane dyplomem i
statuetką za I miejsce. Każde z
dzieci otrzymało również nagrodę
książkową. Gratulujemy!
Michał Kryściński

Ogólnopolski Finał
Czwartków
Lekkoatletycznych
20 czerwca (w sobotę) odbył się w
Łodzi Ogólnopolski Finał
Czwartków Lekkoatletycznych.
Wzięli w nim udział
przedstawiciele naszej szkoły wraz
z panem Jackiem Malinowskim.
Wyniki ogólnopolskie: Piotr
Kopka (rzut piłeczką palantową) 36 miejsce, Kacper Karbownik
(bieg na 60 m.) – 52 miejsce,
Karolina Komora (bieg na 300 m.)
25 miejsce. Gratulujemy!
Angelika Chełmik

