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PROJEKT BOŻE
NARODZENIE2013
Szkoła Podstawowa w Kociszewie we
współpracy z Biblioteką Szkolną,
Towarzystwem Szkolnym Kociszew
oraz Filią Biblioteczną w Kociszewie
realizowała projekt Boże
Narodzenie 2013, którego celem było
kultywowanie tradycji narodowych i
chrześcijańskich, wytworzenie
świątecznej atmosfery oraz promocja
szkoły i regionu. W działania włączyli
się wszyscy nauczyciele szkoły.
W ramach realizacji projektu w
okresie przedświątecznym
zorganizowano konkursy:
• kolęd i pastorałek
• ozdób choinkowych
• szopek
• najpiękniejszy anioł
bożonarodzeniowy
• karta świąteczna
• stroik bożonarodzeniowy
• wiersz lub opowiadanie o
tematyce bożonarodzeniowej
Prace można było składać do 15
grudnia, a rozstrzygnięcie konkursów
nastąpiło 19 grudnia podczas
uroczystej Wigilii szkolnej. Wtedy też
laureatom wręczono nagrody, a
organizatorom pomagali w tym

zaproszeni goście, na czele z Panią
Burmistrz Urszulą Świerczyńską.
Beata Chrzanowska

MIKOŁAJKI
6 grudnia (w piątek) w naszej szkole
odbyły się mikołajki. Z tej okazji
członkowie Samorządu
Uczniowskiego zaprosili do szkoły
wyczekiwanego przez wszystkich
gościa – do dzieci z przedszkola,
zerówki i klas I – III przyszedł święty
Mikołaj! Dzieci chętnie przychodziły
do niego po prezenty. Każdy dostał
jakiś upominek.
W starszych klasach mikołajki
poprzedziło losowanie osoby, której
trzeba było kupić jakiś prezent.
Później prezenty zbierali
wychowawcy i szóstego grudnia
wręczali dzieciom.
Teraz pozostało już tylko czekać na
Wigilię i ponowną wizytę Mikołaja!
Sandra Hańczka
WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
Przypominamy, iż w rym roku
również należy dokonać wpłat na
Radę Rodziców (komitet
rodzicielski). Są to wpłaty:
-40 zł (pierwsze dziecko)
-35 zł (drugie dziecko)
Uczniowie dokonują wpłat u swoich

wychowawców. Prosimy o jak
najszybsze dokonywanie wpłat, gdyż
zbliża się zabawa choinkowa, podczas
której dzieci zapewne otrzymają
prezenty ufundowane właśnie z tych
pieniędzy.

grupa - klasy I i II; II grupa - klasy III
i IV; III grupa - klasy V i VI.
Reprezentacje szkół toczyły
rywalizację w 12 konkurencjach (po 4
na grupę). W zawodach przeważały
konkurencje zręcznościowoszybkościowe.

Dawid Szczepanek

WIGILIA W NASZEJ SZKOLE
19 grudnia 2013 roku w naszej szkole
odbyło się kolejne, osiemnaste już
spotkanie wigilijne, podczas którego
do wspólnego dzielenia się opłatkiem
przystąpili uczniowie, nauczyciele,
pracownicy szkoły, rodzice i
zaproszeni goście, na czele z
Burmistrzem Zelowa, Panią Urszulą
Świerczyńską
Szkolna Wigilia stała się już dla nas
stałym elementem obchodów świąt
Bożego Narodzenia.
Spotkanie rozpoczęliśmy od
podzielenia się opłatkiem. W
świątecznej atmosferze, wśród
bożonarodzeniowych dekoracji,
dzieci, ich rodzice i zaproszeni goście
złożyli sobie nawzajem życzenia
świąteczne i noworoczne. Potem
zasiedliśmy do wspólnego posiłku,
podczas którego śpiewaliśmy kolędy,
a następnie zostały ogłoszone wyniki
przeprowadzonych wcześniej w
ramach obchodów świąt Bożego
Narodzenia konkursów oraz nastąpiło
wręczenie nagród laureatom.
Na koniec uczniowie otrzymali paczki
ze słodyczami, które dzieciom
rozdawali znamienici Goście.

Na koniec wręczono nagrody za
zajęte miejsca i każdy z zawodników
dostał słodki poczęstunek. Choć
wypadliśmy bardzo dobrze, to
niestety nie my będziemy
reprezentować gminę w zawodach
powiatowych. Może za rok będzie
lepiej!
Łukasz Kotowski

Biblioteki w Zelowie oraz
Nadleśnictwo Bełchatów.
Przedstawiamy wyniki uczniów
naszej szkoły:
W I kategorii wiekowej: I miejsce
Patrycja Kowalska, II miejsce Igor
Kryściński i Kamil Ambroszkiewicz,
III miejsce Zuzanna Gawłowska i
Filip Bandzierz
W II kategorii wiekowej: III miejsce
Przemysław Bochman,
W III kategorii wiekowej: III miejsce
Weronika Niewulska
Zwycięscy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody. Gratulujemy!

ANDRZEJKI
Angelika Chełmik
28 listopada w naszej szkole odbyła
się zabawa andrzejkowa. W sali
gimnastycznej odbyła się z tej okazji
dyskoteka, podczas której członkowie
Samorządu Uczniowskiego zapewnili
wszystkim wiele atrakcji, m.in.
konkursy tańca czy andrzejkowe
wróżby, np. lanie wosku, wróżenie
kubeczkami, horoskopy,
przepowiadanie imienia przyszłego
chłopaka czy przyszłej dziewczyny.
Dla przedszkolaków, dzieci z zerówki
oraz kl. I. wróżby były darmowe, a
dla uczniów klas II – VI po 10 groszy
każda. Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na materiały czy
nagrody w konkursach
organizowanych przez Samorząd
Uczniowski.
Wszyscy świetnie się bawili i żałują,
że andrzejki są tylko raz do roku.

Wigilia zorganizowana została przy
wsparciu finansowym Towarzystwa
Szkolnego Kociszew.

Oliwia Łuczak

Marta Jacoń

LAS DOMEM ZWIERZĄT

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
8 listopada obchodziliśmy Święto
Niepodległości. Rozpoczął je
przemówieniem dyrektor szkoły, pan
M. Myroniuk, który przypomniał
trudną drogę Polaków do wolności i
niepodległości. Zaprosił też zebranych
uczniów do obejrzenia prezentacji
multimedialnej poświęconej
obchodom Święta Niepodległości,
przygotowanej przez uczniów naszej
szkoły pod kierunkiem pana Jacka
Malinowskiego.
Następnie wystąpili uczniowie klas III
– VI, przygotowywani przez p. D.
Telążkę, z krótkim programem
artystycznym, przeplatanym
piosenkami o tematyce patriotycznej.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem
nagród laureatom konkursu
plastycznego.
Wiktoria Filipczak

JASEŁKA
„KONKURS 5 MILIONÓW”
W dniu 11 grudnia 2013 roku w hali
ZSP w Zelowie odbył się Gminny
Konkurs "5 Milionów". Do zawodów
przystąpiły reprezentacje wszystkich z
naszej gminy. W zawodach startowali
uczniowie klas I - VI, którzy zostali
podzieleni na trzy grupy wiekowe: I

5 listopada uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w uroczystości
podsumowującej gminny konkurs
plastyczny pod hasłem „Las domem
zwierząt”, które odbyło się w
Bibliotece w Zelowie. Celem
konkursu było przedstawienie lasu
jako naturalnego siedliska bytowania
różnych gatunków zwierząt, a jego
organizatorami – Oddział dla Dzieci

Tradycyjnie przed świętami Bożego
Narodzenia uczniowie młodszych klas
naszej szkoły przygotowali dla
społeczności szkolnej jasełka, czyli
widowiska związane z Bożym
Narodzeniem i otaczającymi je
wydarzeniami religijnymi i
historycznymi.

W tym roku jasełka zaprezentowali
uczniowie klas I, II i III. Było to 13
grudnia, w czwartek.
Dzieci, przygotowywane przez swoje
wychowawczynie, zaprezentowały
rodzicom przedstawienie jasełek.
Piękna scenografia, kolorowe stroje i
wspaniała gra młodych aktorów
sprawiły, że wszyscy poddali się temu
szczególnemu nastrojowi, który
towarzyszył przedstawieniu.
Dowodem na to, że dzieci doskonale
poradziły sobie z tremą, były gromkie
brawa publiczności.

Podczas konkursu dzieci musiały
rozwiązać zagadki, zadania w kartach
pracy oraz odpowiedzieć na pytania z
quizu.
Reprezentanci naszej szkoły, czyli
„Stoktotki”, zajęli wraz z trzema
innymi grupami III miejsce. Za
udział otrzymali nagrody, a dla szkoły
dyplom i książkę.
Patrycja Niewulska
KONKURS PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ

Beata Chrzanowska

KONKURS PLASTYCZNY
16 grudnia 2013 roku odbyło się
rozstrzygnięcie gminnego etapu
Konkursu Plastycznego dla dzieci i
młodzieży pod hasłem
„Zapobiegajmy Pożarom” pod
patronatem Związku Ochotniczej
Straży Pożarnej RP Oddział
Wojewódzki w Łodzi, w którym
udział wzięli uczniowie naszej szkoły.
Komisja konkursowa wysoko oceniła
ich prace.
• W II grupie wiekowej (szkoła
podstawowa klasy I-III)
wśród zwycięzców znalazł się
Michał Czyżyk z klasy II
• W III grupie wiekowej
(szkoła podstawowa klasy IVVI) zwycięzcami zostali
Dominik Solecki i Anna
Pawlak (oboje z klasy VI).
Ich prace wezmą udział w
kolejnych etapach konkursu.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Małgosia Tyluś
BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI
Dzieci z oddziału przedszkolnego
naszej szkoły, wraz z reprezentantami
przedszkoli i szkół z terenu naszej
gminy, wzięły udział w Gminnym
Konkursie Wiedzy dla
Przedszkolaków pod hasłem
„Bezpieczny przedszkolak”, który
odbył się 28 listopada w Domu
Kultury w Zelowie, a jego
organizatorem było Przedszkole
Samorządowe nr 1 w Zelowie.

15 listopada 2013 roku uczniowie
naszej szkoły, wraz z kolegami ze
wszystkich szkół podstawowych z
terenu naszej gminy, wzięli udział w
kolejnej edycji Gminnego Konkursu
Patriotycznej, Żołnierskiej i
Harcerskiej, który odbył się w Szkole
Podstawowej w
Wygiełzowie. Przebiegał w dwóch
kategoriach: soliści (klasy I – III i IV
– VI) i grupy wokalne.
Komisja Konkursowa po ocenie
prezentacji uczniów przyznała
naszym reprezentantom następujące
lokaty:

studenckiej Erasmus. Spotkanie to
zorganizowała absolwentka naszej
szkoły, Sylwia Tokarczyk, która
obecnie studiuje na UŁ. Zaprosiła do
nas przedstawicieli Rosji, Hiszpanii i
Portugalii.
Udział w tym programie to dla
młodzieży okazja, choćby poprzez
takie spotkania, jak z naszymi
uczniami, do zawarcia
międzynarodowych przyjaźni,
poznanie nowych kultur, doskonalenie
znajomości języka oraz zabawy.
Goście w języku angielskim
opowiedzieli naszym uczniom o tym,
jak piękne są ich kraje, a swoje
wypowiedzi zilustrowali
prezentacjami multimedialnymi.
Następnie zorganizowali quiz ze
znajomości poszczególnych państw.
Na zakończenie, w nagrodę za pilne
uczestnictwo, Sylwia zapowiedziała
wizytę kolejnych gości. Czekamy z
niecierpliwością, a Sylwii bardzo
dziękujemy.
Dominik Solecki

TERMY W UNIEJOWIE
W kategorii klas I – III zwyciężyła
Milena Kalinowska, a drugie miejsce
miała Hania Kołodziejska.
W kategorii klas IV – VI drugie
miejsce zajęli Dominika Biegańska i
Dominik Grzelak.
W kategorii zespołów nasi
reprezentanci w składzie: D.
Biegańska, D. Łuczak. O. Łuczak, A.
Kryściński zajęli równorzędne
pierwsze miejsce.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody
książkowe, natomiast pozostali
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Na
wszystkich czekał też słodki
poczęstunek.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Dominik Grzelak
ZAGRANICZNI GOŚCIE
Pod koniec listopada naszą szkołę
odwiedzili studenci zagraniczni,
którzy przyjechali na Uniwersytet
Łódzki w ramach wymiany

12 grudnia 2013 roku uczniowie
naszej szkoły pojechali na wycieczkę
na baseny termalne do Uniejowa.
Opiekunami podczas tego wyjazdu
byli pani Monika Stępień i pan Jacek
Malinowski, którzy również pilnowali
bezpieczeństwa dzieci w wodzie.
Dzięki temu zabawy były nie tylko
przyjemne, ale i bezpieczne.
Uczniowie naszej szkoły mogli się
pochwalić umiejętnościami
pływackimi, które zdobyli między
innymi podczas zajęć na basenie
Wodnik w Słoku. Przez ostatnie dwa
lata jeździli tam wszyscy uczniowie
szkoły w ramach projektu
Powszechna Nauka Pływania, który
był realizowany przez szkołę dzięki
dofinansowaniu przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
Piotr Zych

