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Podróż historyczna szlakiem
walk lotników
25 września o godzinie 11.00
uczniowie klas II i IV naszej
szkoły uczestniczyli w trzeciej
edycji „Podróży historycznej
szlakiem walk lotników Września
1939 roku”. Podczas uroczystości,
przy dźwiękach Orkiestry
Wojskowej i z udziałem Kompanii
Honorowej z Łasku, złożono
kwiaty i zapalono znicze pod
pomnikami poświęconymi
lotnikom z 212 Eskadry
Bombowej poległych w obronie
Ojczyzny. Na koniec była oddana
salwa honorowa. W dowód
uznania szkoła nasza została
uhonorowana pamiątkowym
medalem, który odebrała pani
Ilona Grzelak.
Po wszystkim wróciliśmy do
szkoły. Wszystkim bardzo się
podobał wyjazd.
Daria i Kamila Chełmik

Zlot ekologiczny
Dolina Grabi
W dniu 17 września w naszej
szkole odbył się Zlot ekologiczny
Dolina Grabi. Uczestniczyły w
nim dzieci z:
- przedszkola z Kociszewa
- zerówki z Kociszewa
- przedszkola samorządowego nr 4
w Zelowa
Organizatorami zlotu byli: pan
Jacek Malinowski, pani Monika
Maślikowska-Stępień i pani Ala
Kwiatkowska. Na samym początku
przedszkolaki i zerówka wybrali
się na wycieczkę nad rzekę Grabię.
Później czekał na nich quiz
przyrodniczy i zabawy sportowe.
Następnie dzieci wzięły udział w
poczęstunku. Za przybycie na
zorganizowany zlot maluchy
dostały małe prezenciki.
Tydzień później odbył się taki sam
zlot, ale tym razem uczestniczyły
w nim dzieci z”
- przedszkola edukacyjnego w
Zelowie
- przedszkola samorządowego nr 1
w Zelowie
Dzieciaki świetnie się bawiły i z
pewnością miło będą wspominać

SZKLANKA MLEKA
W naszej szkole ponownie rusza
akcja „Szklanka mleka”. Tak jak w
zeszłym roku uczniowie szkoły
ponownie dostają 250 ml mleka w
kartoniku. Liczymy na to, że
wszyscy będą wypijać to pyszne
mleko, ponieważ to posłuży ich
zdrowiu i rozwojowi.
Małgosia Tyluś

FLUORYZACJA

pobyt w naszej szkole. A może i
do nas wrócą?...
Przedsięwzięcie w ramach
programu edukacji ekologicznej
Pejzaż Zelowski 2014
finansowanego przez WFOŚ i GW
w Łodzi.
Angelika Chełmik

Wycieczka do Szczyrku
i Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego
Laureaci konkursów
realizowanych w ramach
ubiegłorocznego programu
Zelowski Pejzaż – obecni
uczniowie szkoły oraz
gimnazjaliści, czyli tegoroczni
absolwenci, pojechali w dniach 26
– 28 września 2014 r. na
trzydniową wycieczkę do
Szczyrku, będąca podsumowaniem
tego programu.
Wyjechaliśmy w piątek o godzinie
7:00 rano. Opiekunami byli pan
dyrektor Marek Myroniuk, pan
Jacek Malinowski i pani Monika
Maślikowska–Stępień.
Po drodze do Szczyrku
zwiedziliśmy pod opieką
przewodnika Załęczański Park
Krajobrazowy. Oglądaliśmy tam

Pałac Mecińskich w
Działoszynie, Wielkie zakole
Warty - most w Lisowicach,
Wapienniki w
Lisowicach, Bobrowniki,
Kamieniołom Lisowice. Następnie
udaliśmy się na posiłek do
restauracji McDonald’s, a potem
ruszyliśmy w dalszą drogę do
Szczyrku. Po przyjeździe o
godzinie dziewiętnastej poszliśmy
na basen. Drugi dzień buł mglisty,
ale nie zwracaliśmy na to uwagi i
weszliśmy na Czantorię. Góra ta
jest szczytem granicznym między
Polską a Czechami. Trzeciego dnia
zaś zwiedzaliśmy kościół NMP. W
sumie szlak turystyczny
obejmował: Szczyrk, Jezioro
Międzybrodzkie, Kaskady na
Wiśle, Wisłę, Koniaków, Istebną,
Czantorię i Ustroń.
W drodze powrotnej znów
posililiśmy się w McDonald’się, a
potem zmęczeni, ale zadowoleni
wróciliśmy do domów.
Przedsięwzięcie w ramach
programu edukacji ekologicznej
Pejzaż Zelowski 2014
finansowanego przez WFOŚ i GW
w Łodzi.
Wiktoria Filipczak

Po raz kolejny w naszej w naszej
szkole prowadzona jest akcja
fluoryzacji. Będzie ją nadzorowała
higienistka szkolna. Prosimy o
dopilnowanie, aby w wyznaczone
dni dzieci przyszły do szkoły z
własną szczoteczką do zębów,
najlepiej nową, zakupioną
specjalnie do tego celu. Pierwsze
szczotkowanie odbyło się w dniu
8.10.2014 r., kolejne już wkrótce –
terminy podaje pani higienistka z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Milena Kalinowska

Pierwsza wywiadówka w
roku szkolnym 2014/2015
16 września 2014r. odbyła się
pierwsza wywiadówka w roku
szkolnym 2014/2015. Rodzice i
nauczyciele zebrali się, by omówić
sprawy, które dotyczyły nowego
roku szkolnego. Na początku
dyrektor przywitał rodziców na
zebraniu ogólnym, potem rodzice
rozeszli się do klas na
indywidualne zebranie z
nauczycielami, gdzie rozmawiali o
:
- wymaganiach edukacyjnych
- zmianach w planie lekcji
- wyborach do Rady Rodziców
Małgosia Tyluś

DZIEŃ CHŁOPAKA
30.09.2014r. Samorząd Szkolny
zorganizował obchody Dnia
Chłopaka. Tego dnia chłopcy z
naszej szkoły dostali prezenty od
dziewczyn, natomiast dyskoteka z

okazji ich święta odbyła się dzień
później. Podczas zabawy
zorganizowane zostały różne
konkursy, głównie dla młodszych
dzieci. Wszyscy uczniowie, nie
tylko chłopcy, świetnie się bawili
w rytmie dyskotekowej muzyki.
Małgosia Tyluś

Wybory do samorządu
szkolnego 2014
Wybory do Samorządu Szkolnego
odbyły się 19 września 2014r.
Wystartowały w nich tylko dwie
kandydatki: Angelika Chełmik i
Dominika Łuczak, obie więc
zostały przewodniczącymi
szkolnego samorządu. Dobrały
sobie grono pomocników spośród
uczniów szkoły. Opiekunami
samorządu zostali pani Bożena
Kryza i pan Jacek Malinowski.
Szefowe Samorządu przedstawiły
plan działań na obecny rok
szkolny, w którym uwzględniły
oprócz tradycyjnych uroczystości i
obchodów chociażby symboliczny
Dzień Kapcia. A co on oznacza,
dowiecie się wkrótce...
Wiktoria Filipczak

Rozpoczęcie roku szkolnego
W poniedziałek, pierwszego
września, rozpoczął się nowy rok
szkolny 2014 /2015. O godzinie
9.00 odbyła się msza święta. Po
kościele o godzinie 10.00 odbyła
się uroczysta akademia szkolna z
udziałem uczniów, rodziców,
nauczycieli oraz zaproszonych
gości.
Dyrektor szkoły, pan Marek
Myroniuk, powitał wszystkich
krótkim przemówieniem.
Następnie wystąpiły dziewczyny z
klas V – VI, które przygotowała
pani Małgosia Kędziak. Część
artystyczna była szczególnie
uroczysta – w tym roku przypada
75 rocznica wybuchu II wojny
światowej.

Później uczniowie rozeszli się do
klas, gdzie spotkali się z
wychowawcami. Po przywitaniu
uczniów nauczyciele podali
rozkład jazdy autobusu szkolnego
oraz plan lekcji na kolejne dni.
Następnie wszyscy odjechali do
domów.
Angelika Chełmik

Ślubowanie klasy I
14 października 2014 roku odbyło
się ślubowanie uczniów klasy
pierwszej. Dzieci przygotowywały
się do tego dnia, ćwicząc tańce,
recytację i śpiew piosenek pod
okiem swojej wychowawczyni,
pani Urszuli Pawlak. Wraz z nimi
wystąpili uczniowie klasy IV,
którzy zapewnili młodszych
kolegów, że mogą się do nich
zwrócić z każdym problemem.
Podczas uroczystej akademii,
połączonej z obchodami Dnia
Nauczyciela, dyrektor szkoły
symbolicznym ołówkiem pasował
pierwszaków na uczniów naszej
szkoły. Potem nowo mianowani
uczniowie otrzymali moc
upominków od całej społeczności
szkolnej. Nie zapomniała o nich
też Pani Burmistrz Urszula
Świerczyńska, która na ręce
wychowawczyni przekazała im
również upominki. Potem dzieci
wraz z rodzicami i
wychowawczynią udali się do sali
na poczęstunek.
Witamy pierwszoklasistów wśród
uczniów naszej szkoły!
Oliwia Łuczak

Filharmonia
Szkolne audycje muzyczne są już
stałym elementem imprez
organizowanych w naszej szkole.
W tym roku ponownie
współpracujemy z Music Factory
Paweł Zięba.
9 września artyści zaprezentowali
nam koncert pod hasłem „Gitary”.
Podstawowym instrumentem była
gitara elektryczna. Prowadzący,
czyli pan Paweł, wybrał trzy

osoby, które musiały przejść test,
by móc zagrać na tym ciekawym
instrumencie. Polegał na tym, by
jak najlepiej udawać grę. Wszyscy
przeszli test doskonale i mogli
zagrać na gitarze elektrycznej.
Dodatkowo pan Paweł założył im
śmieszne peruki. Było bardzo
zabawnie.
Cieszymy się, że w tym roku są
znowu spotkania z muzykami, bo
wszyscy bardzo je lubimy.
Kamila Chełmik

Policyjna Akademia
Bezpieczeństwa
W środę, 15 października, w Hali
Sportowo – Widowiskowej w
Bełchatowie odbyły się powiatowe
eliminacje do kolejnej edycji
„Konkursu Sprawności Fizycznej
oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie”
dla uczniów klas drugich szkół
podstawowych z województwa
łódzkiego.
Naszą szkołę reprezentowała
drużyna w składzie: Patrycja
Kowalska i Nikodem Rybak.
Opiekunem była pani Ilona
Grzelak.
W konkursie tym brało udział 18
szkół. Dzieci rozwiązywały test
wiedzy, składający się z 15 pytań
obejmujących zagadnienia
dotyczące bezpieczeństwa
ogólnego dzieci w ruchu
drogowym oraz przystąpiły do
testu ze sprawności fizycznej,
który polegał na pokonaniu toru
przeszkód.
Mimo, że nasi reprezentanci
wykazali się dużą wiedzą oraz
sprawnością fizyczną, niestety
zajęli odległe osiemnaste miejsce.
Milena Kalinowska

Wycieczka do Uniejowa
W czwartek 23 października
uczniowie naszej szkoły wybrali
się na baseny termalne do
Uniejowa. Opiekunami wycieczki
byli pani Monika MaślikowskaStępień i pan Jacek Malinowski.

Po drodze wstąpiliśmy do Zagrody
Młynarskiej w Uniejowie. Jest to
zespół muzealno-noclegowy z
zabytkowymi obiektami
przeniesionymi z terenu
województwa łódzkiego. Mieliśmy
tam okazję m.in. nauczyć się
trudnej sztuki pieczenia chleba.
Pod okiem kustosza, pana Filipa,
mieliśmy okazję piec
podpłomyki, które potem
zabraliśmy ze sobą. Było bardzo
zimno, ale nie przeszkadzało
nam to w zwiedzaniu młyna, w
którym dawniej mieliło się mąkę.
Następnie pojechaliśmy na
baseny termalne. Mieliśmy dwie
godziny na zabawę w wodzie.
Choć na dworze było bardzo
zimno, woda była ciepła, więc
każdy wykorzystał czas do
końca.
Wycieczka była bardzo udana i
dostarczyła uczestnikom
niezapomnianych wrażeń.
Przedsięwzięcie w ramach
programu edukacji ekologicznej
Pejzaż Zelowski 2014
finansowanego przez WFOŚ i GW
w Łodzi.

XXII TURNIEJ
o Puchar Jesieni
22 października 2014 roku o 900 w
sali WCR przy naszej szkole
rozpoczął się XXII Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Jesieni.
Uczestniczyły w nim reprezentacje
szkół z Zelowa – SP 4 i SP 2, z
Wygiełzowa, Bujen Szlacheckich
oraz gospodarze, czyli nasza
drużyna z Kociszewa. Mecze
rozgrywane były systemem każdy
z każdym.
Po niezwykle zaciętej rywalizacji
wywalczyliśmy pierwsze
miejsce!!! W skład naszej
zwycięskiej reprezentacji
wchodzili: Mateusz Małecki,
Piotrek Kopka, Hubert Rysz,
Michał Kryścński, Oskar Kaliszuk,
Krystian Rybak, Bartek
Strachowski, Mateusz Różański.
Mateusz Małecki został

dodatkowo wybrany zawodnikiem
meczu.
Dyplomy oraz nagrody
uczestnikom turnieju wręczyła
Pani Burmistrz Urszula
Świerczyńska. Zwycięscy
otrzymali puchary i dyplomy, a
najlepsi zawodnicy z każdej szkoły
dostali dyplomy i nagrody
rzeczowe – piłki.
Daria Chełmik, Milena
Kalinowska

DZIEŃ NAUCZYCIELA
W tym roku Dzień Nauczyciela
świętowaliśmy we wtorek 14
października. 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 występach uczniów klasy
pierwszej przedstawiciele
rodziców złożyli dyrektorowi,
nauczycielom i wszystkim
pracownikom szkoły życzenia a
uczniowie wręczyli kwiaty.
Dyrektor szkoły Pan M. Myroniuk
wraz z Panią Burmistrz Urszulą
Świerczyńską podziękowali
również 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.
Angelika Chełmik
Wiktoria Filipczak

SPRZĄTANIE
ŚWIATA 2014
Tegoroczna akcja sprzątania świata
odbyła się 19 września (w piątek).
Wszyscy uczniowie szkoły zostali
podzieleni na grupy, do każdej grupy
zostali przydzieleni nauczyciele.
Niektórzy poszli sprzątać las, inni
oczyszczali okolice cmentarza, a
jeszcze inni szli drogami i sprzątali
pobocza. Przed wyjściem wszyscy
dostali po kilka worków na klasę oraz
rękawiczki ochronne. Pogoda dopisała
– było wyjątkowo ciepło.
Napełniliśmy śmieciami wiele
worków, które następnie zostały
zaniesione do szkoły.
Bardzo się cieszyliśmy, że pomagamy
w ten sposób naszej Ziemi. Szkoda
tylko, że co roku pojawiają się nowe
śmieci. Może jednak kiedyś się to
zmieni.
Przedsięwzięcie w ramach programu
edukacji ekologicznej Pejzaż
Zelowski 2014 finansowanego przez
WFOŚ i GW w Łodzi.
Milena Kalinowska, Daria Chełmik

