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„W KRAINIE 
CUDOWNOŚCI” 
 
13 lutego w naszej szkole odbyła 
się choinka, podczas której można 
było obejrzeć przedstawienie 
teatrzyku „ Szkolna scena” pt. 
„W krainie cudowności”.  
Przedstawili go uczestnicy koła 
teatralnego, którego opiekunkami 
są panie: Bogusława Hańczka i 
Ilona Grzelak.  
Przedstawienie zawierało przegląd 
wątków z wielu znanych utworów 
literackich, filmów i bajek, np. 
Królewna Śnieżka, Czerwony 
Kapturek, Czterej Pancerni i Hary 
Potter, Szarik, Kot w Butach i 
wiele, wiele innych. 
Po występie rozpoczęła się zabawa 
i tańce, podczas których 
wybieraliśmy najpiękniej 
przebrane dzieci. Dalej były 
konkursy i poczęstunek. Każde 
dziecko dostało paczkę słodyczy i 

owoców.  
Zabawa była oficjalnym 
rozpoczęciem ferii zimowych, w 
czasie których organizowane są w 
szkole zimowiska.  Zajęcia 
rekreacyjne odbywać się będą od 
poniedziałku do piątku.   
 
Ilona Froncala, Sylwia Hańczka, 
Emila Marciniak. 
 

CHOINKA SZKOLNA 
 
W dniu 13.02.2010 r. odbyła się 
zabawa choinkowa, podczas której 
odbyło się przedstawienie  
teatrzyku szkolnego. Po 
przedstawieniu odbyła się 
dyskoteka. Brali w niej udział 
uczniowie naszej szkoły, ale 
gościliśmy też naszych 
absolwentów, którzy chodzą 
obecnie do gimnazjum. 
Podczas zabawy odbywały się 
konkursy, których organizatorem 
był Samorząd Uczniowski. 
Uczestniczyli w nich zarówno ci 
młodsi, jak i ci starsi uczestnicy 
zabawy. Nagrody ufundowała 
Rada Rodziców działająca przy 
naszej szkole oraz Spółdzielnia 



Uczniowska i Towarzystwo 
Szkolne Kociszew. 
W międzyczasie uczniowie 
„klasami” udawali się na 
poczęstunek. Tam otrzymali 
paczki ze słodyczami ufundowane 
również przez Radę Rodziców. 

Nagrody w konkursach 

fundowały: Spółdzielnia 

Uczniowska i Towarzystwo 

Szkolne Kociszew, zaś paczki i 

poczęstunek finansował 

Komitet Rodzicielski. 
 

Sylwia Hańczka, Gabrysia 

Kryścińska 

VII GMINNY KONKURS 
TAŃCA 

4 lutego dzieci z naszego punktu 
przedszkolnego i oddziału 
sześciolatków, uczestniczyły po 
wielotygodniowych 
przygotowaniach w konkursie 
tańca, jaki  zorganizowano w 
zelowskim Domu Kultury. W 
konkursie dzieci 3 - 5 letnie 
zaprezentowały dwa tańce 
nowoczesne, natomiast 
sześciolatki jeden ludowy taniec.  
Celem imprezy była popularyzacja 
tańca jako aktywnej formy 
spędzania czasu wolnego wśród 
dzieci ze szkół i przedszkoli z 
terenu Gminy Zelów. Nad 
przebiegiem konkursu czuwało 
jury, a o zwycięstwie decydowały 
niezwykle ważne elementy - 
technika tańca, choreografia, 
kostiumy oraz wybór repertuaru. 

Wszystkie zespoły wykazały się 
ogromnym talentem, a licznie 
zgromadzona publiczność 
podziwiała ich dorobek 
artystyczny i nie żałowała braw. 
Nasi reprezentanci zajęli drugie i 
trzecie miejsca, które z pewnością 

są wspaniałą nagrodą trud i 
wysiłek, jaki dzieci i ich 
wychowawczynie włożyły w 
przygotowanie się do prezentacji. 
Gratulujemy i życzymy równie 
udanych występów w przyszłym 
roku.  Gabriela Kryścińska 

 
KONKURS WIEDZY O 
TRADYCJACH I 
ZWYCZAJACH 
 
Uczniowie klasy III naszej szkoły 
(Julia Ton i Michał Sienkiewicz) 
uczestniczyli w dniu 19 stycznia 
2010 w konkursie Wiedzy o 
Tradycjach i Zwyczajach 
Bożonarodzeniowych, 
organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 4 w Zelowie. 
Konkurs składał się z pięciu rund, 
których poprzez sprawdziany 
wiedzy, testy, rozwiązywanie 
rebusów, wykreślanki i układanki 
rozwiązywane na czas dzieci 
przypomniały sobie i utrwaliły 
zagadnienia związane w tymi 
świętami. Na zakończenie 
konkursu był poczęstunek, 

dyplomy i nagrody dla wszystkich 
uczestniczących reprezentacji 
szkół z Gminy Zelów. 
Nasza reprezentacja wspólnie z 
gospodarzami zajęła drugie 
miejsce, więc serdecznie im 
gratulujemy! 

 
Karolina Kędziak 
 
ŚWIĘTO SENIORÓW 
Choć Dzień Babci i Dzień Dziadka 
są w styczniu, w naszej szkole 
obchodziliśmy je dopiero 10. 02. 
2010 roku.   
 
Dzień Babci i Dziadka to 
najpiękniejsze dni w roku. To 
wspaniała okazja, by uświadomić 
dzieciom, jak wiele w ich życiu 
znaczą dziadkowie. Jak wiele 
miłości potrafią ofiarować i jakimi 
przyjaciółmi i powiernikami być. 
W tych dniach babcie i dziadkowie 
obdarzeni są szczególnymi 
dowodami miłości. 
Babcia i dziadek to jedne z 
najważniejszych osób w naszym 
życiu. Obok rodziców to oni 



zajmują najwięcej miejsca w 
naszych sercach. Szczęśliwe 
dzieciństwo, radość i poczucie 
bezpieczeństwa, jakie nam 
ofiarowali, jest czymś 
najcenniejszym. To oni opiekowali 
się nami w dzieciństwie, kiedy nasi 
rodzice byli w pracy, pomagali 
nam w robieniu lekcji. Babci i 
Dziadka nie zastąpi nikt! 
Święto Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale 
przede wszystkim dla „dziadków”. 
To również okazja obejrzenia 
swoich kochanych wnucząt nie 
tylko w roli uczniów, ale aktorów, 
piosenkarzy i tancerzy...To właśnie 
dla nich uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali część artystyczną, 
która na twarzach seniorów 
wywołała wiele uśmiechów, ale 
też i łez radości...Występy 
przedszkolaków, dzieci z zerówki 
oraz uczniów klas I – III 
dostarczyły najbliższym wielu 
wzruszeń. Dzieci zaprosiły potem 
babcie i dziadków na słodki 
poczęstunek, który przygotowały 
wraz ze swymi 
wychowawczyniami. 
Wszystkim Babciom i Dziadkom z 
okazji ich święta składamy 
najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, szczęścia, radości, a także 

pociechy ze wszystkich wnuków! 
Radek Siciarz 

 

FERIE ZIMOWE – 
PÓŁKOLONIE 
W naszym województwie w tym 
roku ferie zimowe wypadły w 
ostatnim terminie, to znaczy od 13 
– 28 lutego. Nie martwiliśmy się 
tym wcale, ponieważ czas 
mieliśmy świetnie zorganizowany. 
Jak co roku, w naszej szkole 
można było wziąć udział w 

półkoloniach i w ramach zajęć 
sportowych i rekreacyjnych zagrać 
w piłkę, hokeja, tenisa stołowego, 
pograć na komputerach, pobawić 
się z kolegami. W tym roku można 
było również miło spędzić czas 
jeżdżąc na sankach ze Szkolnej 
Góry. Dzięki staraniom 
Towarzystwa Szkolnego Kociszew 
w porze obiadowej nie zabrakło 
ciepłego posiłku. Tak jak co roku 
można było zjeść pyszne hot-dogi. 
Opiekunami podczas tego 
zimowego wypoczynku byli 
kolejno wszyscy nauczyciele. 
Dodatkowo w ramach półkolonii 
odbyła się wycieczka do Łodzi do 
teatru oraz do kina na film 
„Avatar”. Po tych atrakcjach 
pojechaliśmy jeszcze do łódzkiego 
Planetarium na lekcję o 
wszechświecie.  
Karolina Kędziak, Sylwia Hańczka 

 
VIII GMINNY KONKURS 
KOL ĘD I PASTORAŁEK 
W dniu 28 stycznia młodzi wokaliści 
z naszej szkoły reprezentowali nas w 
VIII Gminnym Konkursie Kolęd i 
Pastorałek. Konkurs odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie i 
przebiegał w trzech kategoriach 

wiekowych: przedszkola, klasy I – III, 
klasy IV – VI. 
W najmłodszej kategorii wiekowej 
jury przyznało drugie miejsce 
Dominice Biegańskiej. 
W kategorii klas I – III również 
drugie miejsca zajął reprezentujący 
naszą szkołę Dominik Grzelak. 
W najstarszej kategorii wiekowej 
Sylwia Hańczka z klasy VI zajęła (a 
jakże!) również II miejsce. Wszystkie 
lokaty zajmowane były ex aequo z 
innymi uczestnikami, co nie zmienia 
jednak faktu, że nasi reprezentanci 
spisali się świetnie i wszyscy są z nich 
dymni. 

 
Wiktoria Kaliszuk 
 
PLATFORMA EDUKACYJNA 
Od listopada 2009 roku uczniowie i 
nauczyciele naszej szkoły posługują 
się nowym narzędziem służącym do 
lepszej organizacji procesu nauczania 
- platformą e-learningową. Uczniowie 
mogą tu korzystać z pomocy 
dydaktycznych, plików zawierających 
lekcje, wysyłać rozwiązania do zadań, 
a przede wszystkim komunikować się 
pomiędzy sobą i z nauczycielem w 
celu pokonania trudności w nauce.  
W klasach  piątej i szóstej w kołach 
zainteresowań na platformie 
uczestniczy więcej niż połowa 
uczniów. Działają tu koła 



matematyczne i dziennikarskie i 
informatyczne. Uczniowie w sieci 
spotykają się regularnie kilka razy w 
tygodniu. Przynosi to wymierne 
efekty w postaci szerszej wiedzy i 
lepszych ocen, co bardzo cieszy 
wszystkich – uczniów, nauczycieli i 
rodziców. Tak trzymać! 

 
Wiktoria Kaliszuk 
 
Z GÓRKI NA PAZURKI 
 
Zima już się kończy, ale warto 
przypomnieć, jakim świetnym 
pomysłem było usypanie górki do 
zimowych szaleństw. Ponieważ 
śnieg nam w tym roku dopisał, a 
szkoła wzbogaciła się o sprzęt 
zimowy, przede wszystkim sanki, 
mogliśmy do woli korzystać z 
uroków tej pory roku i podczas 
zajęć wychowania fizycznego, 
godzin do dyspozycji 
wychowawcy klasy oraz zajęć 
pozalekcyjnych szaleć na tzw. 
Szkolnej Górze. Mimo śniegu i 
mrozu nikt nie narzekał. Chcemy 
podziękować dyrekcji oraz 
nauczycielom za możliwość tak 
fajnego spędzenia czasu. Mamy 
nadzieję, że w roku przyszłym 
również będziemy mogli korzystać 
ze sprawdzonej już, Szkolnej 
Góry.   
 
Ilona Froncala 
 
BĄDŹ BEZPIECZNY NIE 
TYLKO ZIM Ą 
 
Każde dziecko lubi zimę - to czas, 
kiedy można się bawić, zjeżdżać 
na sankach, rzucać śnieżkami itd. 
Te zimowe zabawy niosą ze sobą 
dość duże  niebezpieczeństwo. Oto 
zasady, dzięki którym można 
beztrosko i bezpiecznie się bawić: 
1. Nie można zjeżdżać na sankach 

w pobliżu jezdni. 
2. Nie można wchodzić na 
zamarznięte stawy i rzeki. 
3. Zimowe zabawy powinny 
odbywać się pod opieką kogoś 
dorosłego. 
4. Kiedy wychodzimy na zewnątrz, 
musimy pamiętać o ciepłym 
ubraniu. 
Zasady można by mnożyć, ale 
pamiętajmy, że dobrze bawić 
można się tylko „z głową”. A ta 
zasada obowiązuje zawsze, nie 
tylko zimą. Najpierw pomyśl, 
potem zrób! 
 
Sylwia Hańczka 
 

POLONEZA CZAS 
ZACZĄĆ… 

  
Uczniowie klasy szóstej naszej 
szkoły przygotowują, jak co roku, 
poloneza na wieczorek 
pożegnalny. Ich nauczycielem jest  
pan Jacek Malinowski.  
Ponieważ zabrakło do pary dwóch 
chłopców, zatańczą również dwaj 
uczniowie klasy V. Oto pary, które 
zaprezentują się na wieczorku : 
  
Jola Buczyńska i Mariusz Pawlak 
Ilona Froncala i Jacek Pawęta 
Kamila Grabarz i Radek Siciarz 
Sylwia Hańczka i Błażej Kaliski 
Ewelina Juszkiewicz i Michał 
Krzanowski 
Wiktoria Kaliszuk i Kacper 
Kryściński 
Karolina Kędziak i Mateusz 
Owczarek 
Emilia Marciniak i Bartek Kędziak 
Gabrysia Kryścińska i Patryk 
Strachowski 
  
Mamy nadzieję, że polonez 
wypadnie wspaniale! 

 
Sylwia Hańczka 
WYWIADÓWKA 
 
03.02.2010 roku odbyła się 
wywiadówka dotycząca ocen i 
zachowania uczniów w pierwszym 
semestrze tego roku szkolnego. 
Jeśli ktoś ma zaległe braki lub ma 
słabe oceny, musi je poprawić, aby 
nie było problemu w przyszłym 
semestrze. A więc dzieci uczcie się 
pilnie, aby nie było potem 
zamartwiania się, że wasze oceny 
są słabe. 
 
Błażej Kaliski. 

 

PODSUMOWANIE 
SEZONU 
SPORTOWEGO 
LZS 
 
W dniu 29 stycznia 2010 roku w 
Domu Kultury w Zelowie 
nastąpiło podsumowanie sezonu 
sportowego LZS za rok 2009. Na 
spotkaniu rozdano nagrody 
najlepszym zawodnikom gminy 
Zelów oraz uhonorowano 
nauczycieli, trenerów i 
wychowawców.   
W 10-ce najlepszych zabrakło 
naszych zawodników, jednak w 
kategorii „Rewelacje sportowe” 
nagrodzono, Błażeja Kaliskiego, 
ucznia klasy VI. 
 W kategorii „Trener – 
wychowawca młodzieży” 
wyróżnienie otrzymał również pan 
Jacek Malinowski.   
Obydwu nagrodzonym 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 
Bartek Kędziak 

 


