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Teatrzyk 
szkolny 
 
14 stycznia 2017 roku o godzinie 
10: 00 w Szkole Podstawowe w 
Kociszewie odbyła się premiera 
teatrzyku pt. „Baśniowy 
galimatias”. Przedstawienie 
zostało zaprezentowane na sali 
gimnastycznej podczas zabawy 
choinkowej.  
Udział w nim brał około 20 osób, a 
nadzorowało go 6 nauczycieli, 
m.in. pani Monika Maślikowska-
Stępień - organizatorka spektaklu, 
Ilona Grzelak, Małgorzata 
Kędziak, Bożena Kryza, Katarzyna 
Rogaczewska oraz Marianna 
Kwiatkowska. Uczniowie 
przygotowywali się całe 2 
miesiące, by ich premiera 
zachwyciła młodszych kolegów. 
W tym roku wystąpiły nie tylko 
klasy szóste i piąte, do 
przedstawienia dołączyła również 
czwarta.  

Występ miał na celu pobudzić 
wyobraźnię widzów i przypomnieć 
miło wspominane i 
najpopularniejsze bajki z 
dzieciństwa. Dzięki temu nawet 
najstarsza widownia mogła cofnąć 
się w czasie i udać się w świat 
naszych baśni. 
To przedstawienie na pewno 
pozostanie w pamięci naszej 
publiczności. 
Milena Kalinowska 
 

 
Dzień Babci i 
Dziadka 
 
W dniu 21 stycznia 20017 roku o 
godzinie 10:00 na sali 
gimnastycznej naszej szkoły 
odbyła się akademia z okazji Dnia 
Babci i dziadka. 
Na początku wystąpiły dzieci z 
oddziału przedszkolnego z 
uczniami klas I-III. 
Przygotowywały je panie Urszula 
Pawlak, Małgorzata Słomczyńska 
oraz Marianna Kwiatkowska. Było 
bardzo wesoło. Następnie odbył 



 

się występ teatrzyku 
szkolnego pt. „Baśniowy 
galimatias” z udziałem 
uczniów klas IV-VI, które 
przygotowały panie Ilona 
Grzelak oraz Monika 
Maślikowska-Stępień.  
Na koniec odbył się słodki 
poczęstunek z kawą i 
herbatką. W tym czasie 
wszystkie klasy zebrały się 
na sali gimnastyczne, gdzie 
zorganizowana została 
dyskoteka walentynkowa. 
Wszystkie babcie i 
wszyscy dziadkowie byli 
zadowoleni z występu 
swoich wnuków. 
Patrycja Grzesiak 
 

Kiermasz 
książek 
Od 20 lutego 2017 roku w Szkole 
Podstawowej w Kociszewie na 
dolnym korytarzu zorganizowany 
jest kiermasz książek. Sprzedają 
tam dwie dziewczyny z klasy VI: 
Kamila Chełmik i Paulina 
Owczarek. Na sprzedaż są książki 
dla młodszych i starszych, każda 
kosztuje 3 zł. Na kiermasz 
przychodzi dużo dzieci, ale także 
dorosłych. Sprzedano już wiele 
książek, każda jest bardzo ciekawa 
i interesująca.  
Kiermasz jest udany i mamy 
nadzieję, że będzie organizowany 
każdego roku. 
Magdalena Witowska 
 

Przegląd kolęd 
i pastorałek 
12 stycznia 2017 roku o godzinie 
9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Zelowie odbył się gminny przegląd 
kolęd i pastorałek. Naszą szkołę 

reprezentowali: Kasia 
Kołodziejska (przedszkole), 
Karolina Jelińska (klasa II), Adrian 
Szmigielski (klasa V) oraz Milena 
Kalinowska (klasa VI) .  
Wszyscy uczestnicy zaśpiewali 
przepięknie. Kasia, Adrian oraz 
Milena wywalczyli II miejsca, 
natomiast Karolina otrzymała 
wyróżnienie. 
Każdy był zadowolony z nagród.  
Daria Chełmik 
 

 
Walentynki 
14 lutego o godzinie 12:00 na sali 
gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Kociszewie 
rozpoczęła się dyskoteka z okazji 
walentynek. Organizatorką była 
pani Bożena Kryza wraz z 
członkami samorządu szkolnego. 
Główną atrakcją imprezy było 
wręczenie kartek walentynkowych 
oraz wspólna zabawa. Dziewczyny 
z klasy VI zaprezentowały krótki 
układ taneczny, którego nauczyły 
się na dodatkowych zajęciach. 

Dyskoteka zakończyła się o 
godzinie 13:00.  
Wszystkim bardzo się podobało. 
Paulina Owczarek 
 
 

Zbiórka na 
WOŚP 
 
Podczas zabawy choinkowej, która 
odbywała się w naszej szkole 14 
stycznia 2017 roku, w naszej 
szkole odbyła się zbiórka 
pieniędzy na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 
Zorganizował ją samorząd 
uczniowski wraz ze swoją 
opiekunką, panią B. Kryzą. 
Pieniądze zbierali uczniowie klasy 
V i VI. Zostały następnie 
przekazane do sztabu gminnego w 
ZSO w Zelowie. Dziękujemy za 
wpłaty! 
Patrycja Grzesiak 
 
 

 
 
 



 
Ferie zimowe w 
naszej szkole 
 
W naszym województwie w tym 
roku ferie zimowe wypadły w 
terminie 16  - 29 stycznia. Jak co 
roku, w pierwszym tygodniu ferii 
w naszej szkole można było wziąć 
udział w półkoloniach 
organizowanych w godzinach 1000 
– 1400 i w ramach zajęć 
sportowych i rekreacyjnych pograć 
w piłkę nożną, koszykówkę czy 
siatkówkę, tenisa stołowego, 
pograć w „piłkarzyki” lub pobawić 
się z kolegami.  
Z półkolonii korzystać mogli nie 
tylko uczniowie naszej szkoły, ale 
też nasi absolwenci, a także inne 
dzieci z terenu giny. Opiekunami 
podczas tego zimowego 
wypoczynku byli kolejno wszyscy 
nauczyciele szkoły. Zapraszamy w 
przyszłym roku! 
Benita Wartalska 
 
 

Wyjazd na 
mecz  
 
18 lutego o godzinie 13:30 
pojechaliśmy wraz z opiekunami: 
panią Moniką Maślikowską, 
Dariuszem Stępniem, Bożeną 
Kryzą, Mariuszem Kryzą, 
Grzegorzem Wartalskim i 
Katarzyną Malinowską do 
Bełchatowa na mecz Skry 
Bełchatów.  
O godzinie 14:00 zajęliśmy 
wyznaczone miejsca w hali. Mecz 
rozpoczął o godzinie 14:45. Skra 
Bełchatów grała z Cuprum Lubin. 
Skra wygrała po kolei trzy sety! 
W czasie trwania meczu ogłoszono 
konkurs na najgłośniejszy sektor, 
nasz sektor wygrał. Rozstrzygnięto 

też konkurs na najlepszy wiersz; 
napisała go pani z naszego sektora.  
Na koniec zrobiliśmy sobie 
wspólne zdjęcie z siatkarzami. 
Wszyscy bawili się znakomicie. 
Mam nadzieję, że tych wyjazdów 
będzie jeszcze więcej. 

Weronika 
Niewulska 
Jasełka 
 
8 stycznia 2017 roku w kościele 
parafialnym w Kociszewie 
wystąpili uczniowie z naszej 
szkoły z tradycyjnymi 
bożonarodzeniowymi jasełkami, w 
ramach XII Przeglądu Spektakli 
Świątecznych i Jasełkowych. 
Głównym organizatorem 
przeglądu był Dom Kultury w 
Zelowie. 
Po mszy zebrana publiczność 
mogła posłuchać laureatów 
szkolnego konkursu kolęd i 
pastorałek, a potem obejrzeć 
przedstawienie jasełkowe w 
wykonaniu klasy III, a potem 
ponownie śpiewano kolędy.  
Na koniec ksiądz proboszcz 
podziękował dzieciom za 
wspaniałe przedstawienia i 

zaprosił ich również do występów 
na następny rok. 
Maria Kryścińska 
 

Choinka 
szkolna 
 
W sobotę 14 stycznia o godz. 10 w 
Szkole Podstawowej w 
Kociszewie na sali gimnastycznej 
odbyła się coroczna zabawa 
choinkowa, która rozpoczęła się od 
szkolnego teatrzyku pt. „Baśniowy 
galimatias”. Następnie odbył się 
konkurs na najlepsze przebranie 
karnawałowe, brało w nim udział 
48 dzieci i wszystkie dostały 
nagrody. Po konkursie rozpoczęła 
się dyskoteka, podczas której 
zaprezentowała się nasza szkolna 
grupa taneczna. Organizowanych 
było wiele różnych konkursów.  
Zabawa skończyła się o 16:00. 
Wszyscy bawili się wspaniale.  
Sandra Tarapacz 
 



 
 

,,Nie pal przy 
mnie, proszę’’ 
 
Na początku stycznia tego roku 
nasza szkoła rozpoczęła realizację 
programu antynikotynowego po 
hasłem ,,Nie pal przy mnie, 
proszę’’. W tym roku 
koordynatorką programu jest pani 
Ilona Grzelak. 
Akcja ta organizowana jest już po 
raz trzeci w naszej szkole i dobrze 
działa. Ma ona za zadanie 
zniechęcić dzieci i dorosłych do 
palenia. W ramach realizacji tego 
programu uczniowie naszej szkoły 
przygotowują plakaty o niepaleniu, 
a nauczyciele przeprowadzają 
lekcje metodami aktywizującymi 
oraz rozwieszają plakaty o 
skutkach palenia lub z hasłami 
nawołującymi do rzucenia nałogu. 
Program nadal trwa, a pani Ilona 
ma w planach zorganizowanie 
apelu oraz prezentację krótkiej 
scenki o palaczach. 

Program będzie realizowany do 
maja tego roku. Jak dotąd 
dobrze się sprawdza, więc jeśli 

pójdzie tak dalej, akcja 
przyniesie spodziewane 
rezultaty. 
Hania Kołodziejska   
 
 

Konkurs 
czytelniczo – 
plastyczny „Moja 
ulubiona postać 
literacka” 
 
14 lutego w naszej szkole 
odbyła się uroczystość z okazji 

święta babci i dziadka, po której 
odbyło się rozstrzygniecie 
konkursu czytelniczo- 
plastycznego. Został on 
przeprowadzony w styczniu i 
lutym 2017 roku. 
Zorganizowany został przez 
nasza bibliotekę szkolną w 
ramach realizacji szkolnego 
programu inspiracji 
czytelnictwa. Podzielony był na 
dwie kategorie wiekowe: I-III i 
IV-VI. Nagrody zostały 
wręczone przy dziadkach i 
babciach.  
Pierwsze miejsce w kategorii 
klas młodszych zajęły Kinga 
Dopadlik i Julia Bębnowska. 
Drugie wywalczyła Ola 
Wejman, a trzecie Zofia Jacoń i 
Franek Długosz. W starszej 
grupie pierwsze miejsce zajęła 
Marysia Kryścińska, drugie 
Benita Wartalska, a trzecie 
Natalka Pietryszka. Laureatką 
została Martyna Kowalska.  
Uczniowie byli zadowoleni z 
nagród, a dziadkowie serdecznie 
im gratulowali. 
 
Kamila Chełmik. 
 


