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Rozpoczęcie roku szkolnego
W poniedziałek, drugiego września,
rozpoczął się nowy rok szkolny 2013
/2014. O godzinie 9.00 odbyła się
msza święta. Po kościele o godzinie
10.00 odbyła się uroczysta akademia
szkolna, podczas której dyrektor
szkoły Marek Myroniuk powitał
wszystkich gości i uczniów krótkim
przemówieniem. Następnie z
programem artystycznym wystąpili
uczniowie naszej szkoły, m.in.
laureaci zeszłorocznych konkursów
recytatorskich i muzycznych.
Później uczniowie rozeszli się do klas,
gdzie spotkali się z wychowawcami.
Nauczyciele podali rozkład jazdy
autobusu szkolnego oraz plan lekcji.
Następnie wszyscy odjechali do
domów!
Angelika Chełmik , Wiktoria Filipczak
– kl. V

Wycieczka do Szczyrku
W dniach 27 – 29 września 2013r.
odbyła się trzydniowa wycieczka do
Szczyrku, będąca podsumowaniem
ubiegłorocznego programu Zelowski
Pejzaż. Wzięli w niej udział laureaci
konkursów realizowanych w ramach
tego programu – obecni uczniowie
szkoły oraz gimnazjaliści (tegoroczni

absolwenci).
W piątek o godzinie 8:00
wyjechaliśmy sprzed szkoły razem z
panem dyrektorem Markiem
Myroniukiem, panem Jackiem
Malinowskim i panią Alą
Kwiatkowską.
W tym samym dniu odwiedziliśmy
Załęczański Park Krajobrazowy,
gdzie czekał na nas przewodnik, który
pokazał nam na początku wybijające
źródła, które wyglądały
niesamowicie,
Następnie pokazał kamieniołom
wapienia i ogromny piec, w którym
go wypalano na wapienne bloki.
Zaraz po tym pojechaliśmy nad Żabi
Staw. Po obejrzeniu parku
pojechaliśmy prosto do schroniska,
gdzie po rozpakowaniu się zjedliśmy
kolację i poszliśmy spać.
Drugiego dnia razem z panią
przewodnik wjechaliśmy kolejką
gondolową na Klimczok, a następnie
zeszliśmy z niego. Po powrocie do
schroniska chwilę odpoczywaliśmy i
wybraliśmy się na spacer po
Szczyrku.
Trzeciego, a jednocześnie ostatniego
dnia wycieczki chętni poszli do
pobliskiego kościoła. Po powrocie
zaczęliśmy się pakować i o godzinie
10:00 wyjechaliśmy ze schroniska. Po
drodze pojechaliśmy do Wisły na
skocznię Adama Małysza.
Następnie byliśmy na targu, gdzie
kupowaliśmy jeszcze pamiątki, przy
okazji odwiedziliśmy muzeum historii
góralskiej, gdzie przewodnik
opowiedział nam o życiu w dawnych

czasach. Po tym wszystkim
pojechaliśmy prosto do domu.
Dotarliśmy tam o godzinie 19:00
zmęczeni, ale jednocześnie bardzo
zadowoleni z wycieczki.
Marcin Wolski, Piotr Zych – kl. VI

pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy
Armii Krajowej i Konspiracyjnego
Wojska Polskiego.
Katarzyna Łopata, kl. VI

Otwarcie placu spacerowego
Wybory do Samorządu
Uczniowskiego
We wtorek 24 września odbyły się
wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Organizacją i
przeprowadzeniem wyborów zajęła
się pani Małgosia Kędziak.
Uprawnieni do głosowania byli
uczniowie klas I-VI.
W tym roku do SU kandydowali:
z klasy VI: Anna Pawlak, Dominik
Grzelak, Dominik Solecki, Marcin
Wolski, Łukasz Kotowski, , Dawid
Kuśmirek;
z klasy V: Oliwia Łuczak Oliwia,
Małgorzata Tyluś, Bartłomiej
Stachowski.
Walka była zacięta, ale uczniowie już
od początku mieli swoich faworytów.
Po podliczeniu głosów okazało się, że
przewodniczącą szkoły została
Małgosia Tyluś. Nowo mianowana
przewodnicząca dobrała sobie
współpracowników spośród
pozostałych kandydatów, tworząc
radę SU.
Rada wybrała sobie opiekunkę,
została nią p. Monika Maślikowska –
Stępień. Mamy nadzieję, że uczniowie
wchodzący w skład Samorządu
Uczniowskiego godnie będą
reprezentować interesy szkoły i
uczniów.
Oliwia Łuczak, kl. V

Rocznica powstania Polskiego
Państwa Podziemnego
Delegacja uczniów oraz nauczycieli
naszej szkoły wzięła udział w
obchodach 74. rocznicy powstania
Polskiego Państwa Podziemnego.
Uroczystość ta odbyła się 27 września
w kościele rzymskokatolickim pw.
M.B. Częstochowskiej w Zelowie.
Mszę świętą odprawioną w tej intencji
przez Księdza Biskupa Ireneusza
Pękalskiego poprzedziła część
artystyczna; był to montaż słownomuzyczny w wykonaniu uczniów SP
nr 2 w Zelowie.
Po nabożeństwie przybyłe na
uroczystość delegacje złożyły kwiaty

Drugiego września po akademii
rozpoczynającej nowy rok szkolny
pan dyrektor wspólnie z zaproszonym
gościem, panią Agnieszką
Mysłowską, w obecności dzieci z
przedszkola, zerówki oraz klasy
pierwszej oraz ich rodziców i
nauczycieli dokonali uroczystego
otwarcia wewnętrznego placu na
terenie szkoły, który stanowi miejsce
do bezpiecznego spędzania czasu
podczas przerw oraz przed lekcjami i
po nich.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali oprócz pana dyrektora i pani
Mysłowskiej również przedstawiciele
rodziców i uczniów. Po przecięciu
wstęgi wszystkie dzieci rozeszły się
do klas na spotkanie ze swoimi
nauczycielami.
Jakub Jochymek i Piotr Zych – kl. VI

Ślubowanie klasy I
14. 10. 2013 roku odbyło się
ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
Dzieci przygotowywały się do tego
dnia, ćwicząc recytacje i śpiew
piosenek pod okiem swojej
wychowawczyni, pani Ilony Grzelak.
Podczas uroczystej akademii,
połączonej z obchodami Święta
Edukacji Narodowej, dyrektor szkoły
symbolicznym ołówkiem pasował ich
na uczniów naszej szkoły. Potem
nowi uczniowie wraz z rodzicami i
wychowawczynią udali się do sali na
poczęstunek.
Witamy pierwszoklasistów wśród
uczniów naszej szkoły!
Oliwia Łuczak, kl. V i Marta Jacoń,
kl.VI

Ćwiczenia ewakuacyjne
21 października o godzinie 1000
odbyła się próbna ewakuacja szkoły.
Przeprowadził ją pan Zbigniew
Szafrański, specjalista ds. BHP.
Uczniowie oraz nauczyciele mieli
możliwość przećwiczenia procedur

postępowania obowiązujących
podczas ewakuacji z budynku szkoły.
Z pewnością pomoże to zapewnić
bezpieczeństwo uczniom,
nauczycielom oraz pracownikom
szkoły w sytuacji zagrożenia.
Mamy jednak cichą nadzieję, że
nabytych umiejętności nigdy nie
będziemy musieli wykorzystać. Ale w
razie czego, to jesteśmy gotowi!
Anna Pawlak, kl. VI

Szkolne audycje muzyczne
Szkolne audycje muzyczne są już
stały elementem imprez
organizowanych w naszej szkole. W
tym roku współpracujemy z Music
Factory Paweł Zięba.
We wrześniu artyści zaprezentowali
nam „Taneczne powitanie”. Gośćmi
pana Pawła byli tancerze break dance
- Pani Kasia i Kid. Starali się nauczyć
kilkoro wybranych dzieci
podstawowych kroków break dance.
Instruowani przez oświadczonych
instruktorów młodzi tancerze całkiem
nieźle sobie poradzili.
Październikowa audycja zatytułowana
była „W wiosce Inków”. Było to
spotkanie z muzykiem pochodzącym
z Peru.
Wszyscy uczniowie świetnie się
bawią podczas tych spotkań i już nie
mogą doczekać się następnych!
Angelika Chełmik, kl. V

Odsłonięcie tablicy
pamiątkowej
17 września o godzinie 1100 odbyła
się uroczystość odsłonięcia na
cmentarzu parafialnym w Kociszewie
tablicy pamiątkowej Miejsca Pamięci
Narodowej, upamiętniającej miejsca
pochówku żołnierzy poległych za
Ojczyznę. W wydarzeniu tym wzięli
udział wszyscy uczniowie naszej
szkoły wraz z wychowawcami i
dyrektorem, panem Markiem
Myroniukiem.
Przy bramie wejściowej ksiądz
proboszcz Zdzisław Jakubik przeciął
symboliczną wstęgę odsłaniającą
tablicę, przy cmentarnym ołtarzu
odprawił zaś krótkie nabożeństwo.
Następnie uczniowie zapalili znicze,
potem wszyscy poszli na grób

Nieznanego Żołnierza, gdzie wspólnie
zmówiono modlitwę za poległych.
Po uroczystości wróciliśmy do szkoły.
Marta Jacoń i Beata Chrzanowska –
kl. VI

WYJAZDY NA BASEN
W tym roku szkolnym nadal jeździmy
na basen. We wrześniu, październiku i
listopadzie uczniowie będą
kontynuowali program Powszechna
Nauka Pływania. Wyjazdy odbywają
się w środy, w godzinach 1200 – 1630.
Uczniowie szkoły zostali podzieleni
na dwie grupy, które jeżdżą ona
zmianę co tydzień.
Na basenie młodsze klasy oswajają
się z wodą, a starsze klasy uczą się
pływać na głębokim basenie.
Patrycja Niewulska, kl. VI

Policyjna Akademia
Bezpieczeństwa
15 października (wtorek) w Hali
Sportowo – Widowiskowej w
Bełchatowie odbyły się powiatowe
eliminacje do VIII edycji „Konkursu
Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o
Bezpieczeństwie” dla uczniów klas
drugich szkół podstawowych z
województwa łódzkiego.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna
w składzie: Marysia Kryścińska oraz
Kacper Grabarczyk. Opiekunem była
pani Ala Kwiatkowska.
W konkursie tym brało udział 18
szkół. Dzieci rozwiązywały test
wiedzy, składający się z 15 pytań
obejmujących zagadnienia dotycząc3e
bezpieczeństwa ogólnego dzieci w
ruchu drogowym oraz przystąpiły do
testu ze sprawności fizycznej, który
polegał na pokonaniu toru przeszkód.
Mimo, iż nie zakwalifikowaliśmy się
do zawodów powiatowych,
wypadliśmy bardzo dobrze i
udowodniliśmy, iż świetnie radzimy
sobie na drodze i posiadamy rozległą
wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym.
Małgorzata Tyluś, kl. V

XXI Turniej o Puchar Jesieni
21 października 2013 roku o 900
rozpoczął się XXI Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Jesieni.
Uczestniczyły grupy reprezentacje

szkół z Zelowa – SP 4 i SP 2, z
Wygiełzowa oraz gospodarze, czyli
drużyna z Kociszewa.
Pierwszy mecz grali Wygiełzów i SP
2. Drugi rozgrywali chłopcy z
Kociszewa i SP 4.Trzeci mecz był
starciem Kociszewa i Wygiełzowa.
Czwarty to walka drużyn SP 4 i SP 2 .
W piątym na boisko wyszli
reprezentanci SP 2 i Kociszewa, a w
szóstym – SP 4 i Wygiełzowa.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna
reprezentująca SP 4 z Zelowa, drugie
– SP 2, a trzecie miejsce przypadło
Wygiełzowowi. Reprezentacja naszej
szkoły zajęła IV miejsce.
Zwycięscy otrzymali puchary i
dyplomy, a najlepsi zawodnicy z
każdej szkoły dostali dyplomy i
nagrody rzeczowe – piłki.
Patrycja Niewulska

Zmiany w dowozie
W tym roku szkolnym nastąpiła
zmiana w kursowaniu autobusu
szkolnego. W naszej szkole lekcje
zaczynają się 10 minut wcześniej
(820), co znaczy, że autobus jeździ
wcześniej również o 10 minut.
Prosimy pamiętać o zmianie i nie
spóźniać się do SZKOŁY
Małgorzata Tyluś

Udział w Turnieju Orlika
10 września na zelowskim Orliku
odbyły się gminne eliminacje
dziewcząt i chłopców (grupy
wiekowej 12 – 13 lat) do IV Turnieju
Orlika o puchar premiera. Turniej
przeprowadzony był systemem
„każdy z każdym”.
W zawodach tych uczestniczyła
reprezentacja chłopców naszej szkoły.
Łącznie rozegrano 9 spotkań. Spośród
chłopców drużyna UKS „Zibi”
Kociszew zajęła zaszczytne II
miejsce, ale to za mało, bo to nie ona
będzie reprezentować gminę Zelów w
turnieju wojewódzkim. A szkoda, bo
mamy naprawdę dobrych piłkarzy.
Na zakończenie turnieju wszystkim
uczestnikom wręczono koszulki z
logo turnieju, a opiekunom wręczono
okolicznościowe dyplomy
Marcin Wolski, kl. VI

DZIEŃ CHŁOPAKA
30. września przypada Dzień
Chłopaka. Z tej okazji Samorząd

Uczniowski naszej szkoły
zorganizował dyskotekę, podczas
której królowali chłopcy.
Wcześniej, w klasach, na lekcjach z
wychowawcą, dziewczyny wręczały
kolegom prezenty. Niektórzy chłopcy
zostali obdarowani prezentami przez
koleżanki dodatkowo, co z pewnością
stanowiło miły akcent w naszym
codziennym szkolnym życiu.
Dyskoteka była z pewnością miłym
prezentem dla wszystkich chłopców,
tych małych i tych dużych.
Dziękujemy.
Mateusz Gryś, kl. VI

Dzień Nauczyciela
W tym roku Dzień Nauczyciela
świętowaliśmy 14 października, w
poniedziałek. Tego dnia odbyła się
uroczysta akademia, podczas której
zgodnie z tradycją odbyło się również
przyjęcie do grona uczniów naszej
szkoły dzieci z klasy pierwszej. Po
wprowadzeniu sztandaru szkolnego
odbyło się ślubowanie
„pierwszaków”.
Po prezentacji przedstawicielki
uczniów, Małgosia Tyluś oraz
Angelika Chełmik, złożyły
dyrektorowi, nauczycielom i
wszystkim pracownikom szkoły
życzenia, a dyrektor szkoły, Pan M.
Myroniuk, podziękował nauczycielom
za trud wręczając nagrody dyrektora
szkoły.
Po akademii dzieci rozeszły się do
domów, a pierwszoklasiści oraz ich
rodzice udali się do sali na
poczęstunek. Ten dzień był
wyjątkowo miły i uroczysty.
Weronika Komora, kl. VI

Podsumowanie Pejzażu
Zelowskiego
31 października 2013 (w czwartek) w
Bibliotece Miejskiej w Zelowie
odbyło się uroczyste podsumowania
projektu edukacji ekologicznej Pejzaż
Zelowski 2013, organizowanego
przez naszą szkołę, którego
uczestnikami było ponad trzysta
dzieci ze wszystkich szkół z terenu
naszej gminy.
Laureaci konkursów realizowanych w
ramach tego projektu otrzymali
pamiątkowe dyplomy, książki oraz

cenne nagrody rzeczowe ufundowane
przez WFOŚiGW w Łodzi.
Kolejna piętnasta – jubileuszowa
edycja projektu przewidziana jest w
przyszłym roku.
Marta Jacoń, kl. VI

klas V – VI zaprezentowali zebranym
uczniom szkoły różnego rodzaju

Wycieczka do Łodzi
W czwartek 26 września odbyła się
wycieczka dzieci z Oddziału
Przedszkolnego, klasy I i klasy II do
Łodzi do ZOO, Palmiarni i
Eksperymentarium. Wycieczka ta
zorganizowana została w ramach
projektu edukacji ekologicznej Pejzaż
Zelowski. W Palmiarni dzieci
uczestniczyły w zajęciach
edukacyjnych.
Celem zajęć w Palmiarni było
zapoznanie dzieci z roślinami, których
owoce, liście, kwiaty i inne elementy
są przez człowieka wykorzystywane
w żywieniu. W czasie spaceru dzieci
miały za zadanie odszukać znane im
owoce. Przy wszystkich
prezentowanych podczas zajęć
roślinach prowadzona była krótka
pogadanka. Pod koniec zajęć dzieci
otrzymały karty pracy. Ich zadaniem
było pokolorowanie rysunków
poznanych na zajęciach owoców.
Wycieczka dostarczyła uczestnikom
niezapomnianych wrażeń.
Oliwia Łuczak

Inauguracja placu zabaw
Na początku października szkolny
plac zabaw został wzbogacony o kilka
ciekawych, nowych atrakcji. Mamy
dwa bujaczki, dwie huśtawki, no i
karuzelę, która cieszy się
największym powodzeniem. Zakup
został dokonany dzięki przeznaczeniu
środków z roku 2012 przez fundusz
sołecki wsi Kociszew.
Za pośrednictwem Gazetki Szkolnej
oraz szkolnej strony internetowej
chcemy bardzo podziękować
sponsorom!
Marta Jacoń, kl. VI

Eksperymentujemy
Kolejnym przedsięwzięciem
realizowanym w ramach projektu
Zelowski Pejzaż było zorganizowanie
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży pod wspólna nazwą
„Szkolny Nobel”.
Efekty pracy zostały zaprezentowane
15 października, kiedy to uczniowie

eksperymenty; wszystkie niezwykle
ciekawe. Młodsi koledzy byli
zafascynowani, z uwagą śledzili
poczynania młodych naukowców.
Mamy nadzieję, że takie działania
przyczynią się to do zainteresowania
uczniów światem nauki i techniki.
Oskar Kaliszuk
Siódemka uczniów z klasy piątej
uczestniczyła w warsztatach
edukacyjnych pod hasłem
"ZDROWYM BYĆ, TO ZDROWO
ŻYĆ",
zorganizowanych przez Gimnazjum
im. Janusza Kusocińskiego w
Łobudzicach.
Warsztaty miały na celu promowanie
wśród dzieci i młodzieży zdrowego
stylu życia i aktywności fizycznej
oraz zwiększenie świadomości
i umiejętności w zakresie stosowania
zasad zdrowego odżywiania w życiu
codziennym.
Uczniowie uczestniczyli w czterech
rodzajach szkoleń:
- warsztaty dietetyczne - zajęcia
prowadzone przez dietetyka
- warsztaty lekarskie - zajęcia
prowadzone przez lekarza rehabilitacji
- warsztaty kulinarne - zajęcia
prowadzone przez kucharza
- warsztaty taneczne - zajęcia
prowadzone przez instruktora tańca.
Podczas warsztatów dzieci spędziły
czas w bardzo ciekawy i urozmaicony
sposób.
Na zakończenie warsztatów wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplom
uczestnictwa w warsztatach oraz
drobne upominki.

Promujemy zdrowie
Reprezentacja uczniów naszej szkoły
wzięła udział w turnieju promującym

zdrowie pod hasłem „Zdrowie w
naszych rękach”, który odbył się w
Gimnazjum w Łobudzicach w
ramach realizacji projektu
edukacyjnego "BEZPIECZNA I
PRZYJAZNA SZKOŁA". Turniej
ten współfinansowany był przez
MEN.
W konkursie literackim "Zdrowie na
wesoło" naszą szkołę reprezentowali:
Dominik Grzelak i Marcin Wolski
(kl. 6). Uczestnicy układali
rymowankę na podstawie
wylosowanego hasła związanego ze
zdrowym stylem życia.
W konkursie wiedzowym "Jak
zdrowo żyć?" naszą szkołę
reprezentowali: Dominik Solecki i
Piotrek Zych (kl. 6). Uczniowie ci
rozwiązywali test obejmujący wiedzę
z zakresu zdrowego stylu życia i
codziennych zachowań
proekologicznych.
W konkursie kulinarnym "Czy wiesz,
co jesz?" naszą szkołę reprezentowali:
Angelika Chełmik i Oliwia Łuczak
(kl. 5). Uczestnicy przygotowali z
zaoferowanych produktów
spożywczych zdrowe i smaczne
drugie śniadanie.
Natomiast w zawodach sportowych
pod hasłem "Wygraj zdrowie" naszą
szkołę reprezentowali wszyscy.
Uczniowie ci wzięli udział w
konkurencjach sportowych
przygotowanych przez nauczycieli
wychowania fizycznego.
Oliwia Łuczak, Angelika Chełmik kl.V

Zdrowo żyć…
28 października tego roku w
Gimnazjum w Łobudzicach odbyły
się warsztaty edukacyjne promujące
zdrowie w ramach realizacji projektu
edukacyjnego „Bezpieczna i
przyjazna szkoła”,
współfinansowanego przez MEN pod
hasłem „Zdrowym być to zdrowo
żyć”.
W warsztatach oprócz reprezentantów
naszej szkoły wzięli udział
reprezentanci szkół z terenu Gminy
Zelów.
Chociaż nie zajęliśmy pierwszego
miejsca, wszyscy wrócili do szkoły w
doskonałych nastrojach, bogatsi o
nową wiedzę i doświadczenia.
Piotr Kopka, kl. V

