MARZEC

2011

Kociszew
Gazetka wydawana
od 1990 roku
przez

Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w
Kociszewie

Szkolna strona internetowa
od 1995 roku:

www.kociszew.pl

WIOSNA
PRZYSZŁA!!!
Długo czekaliśmy na wiosenne, ciepłe
dni, ale było warto. Zrobiło się
słonecznie, dni są dłuższe, słuchać
śpiew ptaków. A wszystko dzięki
temu, iż zgodnie z tradycją
rozprawiliśmy się z Marzanną,
symbolem zimy. W tym roku odbyło
się to 22 marca. Tego dnia w naszej
szkole odbyły się gry, zabawy i
konkursy wiosenne, zorganizowane
przez Samorząd Uczniowski.
Było niezwykle miło i sympatycznie.
Cieszymy się z przyjścia wiosny!
Karina Grzesiak

WYJAZD
DO BERLINA
W dniach od 11 – 15 kwietnia
bieżącego roku już po raz piąty 17-

osobowa grupa uczniów Szkoły
Podstawowej w Kociszewie jedzie
z wizytą w Berlinie na zaproszenie
szkoły partnerskiej: KatharinaHeinroth-Grundschule.
Program wizyty jest bardzo bogaty
i zawiera wiele ciekawych
propozycji spędzenia wolnego
czasu. W godzinach porannych
uczniowie będą brali udział w
zajęciach lekcyjnych w berlińskiej
szkole, podczas których nasza
młodzież będzie miała okazję
doskonalić umiejętność
posługiwania się językiem
niemieckim i poznawać historię i
kulturę obu krajów. W czasie
wolnym od zajęć dydaktycznych,
uczniowie zwiedzą m.in. budynek
Reichsatgu, Pergamon Muzeum,
Europa Center oraz Muzeum
Techniki.
Relacja z wizyty kociszewskich
uczniów oraz fotoreportaż z
wyprawy do Berlina zamieszczona
będzie na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej w Kociszewie:
www. kociszew.pl
Piotrek Telążka

PRZYGOTOWANIA
DO BEATYFIKACJI JANA
PAWŁA II
1 maja 2011 roku na placu Świętego
Piotra w Rzymie, odbędzie się
beatyfikacja Jana Pawła II.
Uczniowie naszej szkoły będą się
przygotowywać do dnia beatyfikacji
Sługi Bożego Jana Pawła II poprzez
udział w różnego rodzaju
przedsięwzięciach i zadaniach
organizowanych na terenie szkoły.

OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE
25 marca odbył się IX Turniej
Halowej Piłki Nożnej Chłopców o
Puchar Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 w Zelowie, na
który pojechali chłopcy z klas II – V
wraz z panem Jackiem Malinowskim.
. Uczestniczyły w nim

drużyny chłopców ze szkół
podstawowych z terenu
Gminy Zelów. Turniej został
rozegrany systemem „każdy z
każdym”. Reprezentacja naszej
szkoły zajęła IV miejsce.

Będą to m.in.
- Konkurs Plastyczny Różne oblicza
Jana Pawła II, adresowany do
uczniów klas I-III oraz IV-VI
- Prezentacja multimedialna uczniów
kl. IV-VI pt. Mój film o Janie Pawle II
- Projekcja filmu Karol - człowiek,
który został papieżem (kl. V-VI)
- Lekcje poświęcone nauczaniu Ojca
Świętego
- Gazetka ścienna zawierająca cytaty z
nauk Ojca Świętego
- Prezentacja multimedialna
Przesłania Jana Pawła II
- Pielgrzymka do Częstochowy
Na uroczystym apelu, który odbędzie
się 28 kwietnia, podsumowane
zostaną przygotowania do
beatyfikacji. Nastąpi wtedy
prezentacja stworzonych przez
uczniów prac plastycznych i
multimedialnych. W programie apelu
znalazły się także m.in. montaż
słowno-muzyczny "Wspomnienia o
Ojcu Świętym" oraz recytacja wierszy
Karola Wojtyły.
Osobą odpowiedzialną za realizację
projektu jest pani Bogusława
Hańczka.

Nagrodzono również najlepszego
strzelca turnieju, a także
najwszechstronniejszych zawodników
w poszczególnych zespołach, w tym
Dawida Owczarka z naszej szkoły.
Życzymy im sukcesów w następnym
turnieju. Będziemy trzymać za nich
kciuki!
Ola Malinowska

ROK 2011 – ROKIEM
CZESŁAWA MIŁOSZA
Rok 2011 ogłoszony został Rokiem
Miłosza. Z tej okazji w naszej szkole
Kociszewie w ramach obchodów
setnej rocznicy urodzin wielkiego
Polaka i Noblisty realizowany będzie
projekt pod nazwą „Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza”. Ma on na
celu uczczenie Roku Miłosza poprzez
organizację zadań czytelniczo –
kulturalnych przybliżających i
popularyzujących życie i twórczość
Noblisty.

Gosia Zych
W ramach realizacji projektu
przewidziano m. in.:

- Zorganizowanie w bibliotece
szkolnej wystawy prezentującej życie i
dzieło noblisty – marzec.
- Szkolny konkurs literacki na wiersz
lub esej o Czesławie Miłoszu –
marzec.
- Konkurs plastyczny – przedmiotem
prac może być życie lub twórczość
Czesława Miłosza – kwiecień.
- Wystawa pokonkursowa prac
plastycznych związanych z życiem i
twórczością Noblisty – kwiecień.
- Konkurs na prezentację
multimedialną dotyczącą życia i
twórczości Miłosza – maj.
- Konkurs recytatorski – prezentacja
utworów Czesława Miłosza – maj.
- Szkolny konkurs wiedzy o życiu i
twórczości Czesława Miłosza –
czerwiec.
- Umieszczenie na szkolnej platformie
edukacyjnej oraz stronie internetowej
szkoły efektów realizacji projektu
„Rok 2011 - Rokiem Czesława
Miłosza” – czerwiec.
- Wydanie specjalnego numeru
Gazetki Szkolnej poświęconego
prezentacji efektów realizacji
projektu „Rok 2011 - Rokiem
Czesława Miłosza” – czerwiec.
Zakończenie projektu oraz ogłoszenie
listy laureatów i wręczenie nagród
odbędzie się podczas uroczystej
akademii na zakończenie roku
szkolnego 2010/2011, na tydzień
przed setną rocznicą urodzin
Czesława Miłosza.
Osobami odpowiedzialnymi za
realizację projektu są
panie: Małgorzata Kędziak i Dorota
Telążka.
Jarek Sobczak

MARIA CURIESKŁODOWSKA

Kuba Kopka

niezwykłych przebraniach. Nie
zabrakło na niej dedykacji
muzycznych dla dziewczyn.

W ramach obchodów roku Marii
Curie – Skłodowskiej w Szkole
Podstawowej w Kociszewie
zaplanowanych jest szereg
przedsięwzięć, których realizacja
ma na celu uświadomić dzieciom,
jak wielki wkład w świat nauki
włożyła ta kobieta.
W ciągu roku szkolnego odbędzie
się szereg prelekcji i zajęć
tematycznych, na których
uczniowie zapoznają się z życiem i
twórczością Marii Curie –
Skłodowskiej.
Poprzez wykonywanie prostych
doświadczeń i eksperymentów na
kole przyrodniczym dzieci poznają
podstawy chemii i fizyki.
Stworzone też zostaną prezentacje
multimedialne oraz folder
tematyczny, z którym będą mogli
zapoznać się wszyscy uczniowie
naszej szkoły.
Pod koniec kwietnia
przeprowadzony zostanie konkurs
z wiedzy ożyciu i twórczości
Marii Curie – Skłodowskiej. W
konkursie tym wezmą udział
reprezentanci klasy czwartej,
piątej i szóstej wyłonieni na
zasadzie eliminacji klasowych.
Dwóch najlepszych uczniów
z każdej klasy będzie walczyć o
tytuł najlepszej klasy. W tym
samym czasie zaprezentowana
zostanie najlepsza prezentacja
multimedialna wykonana przez
uczniów naszej szkoły,
a wykonawcy tej prezentacji
zostaną odpowiednio nagrodzeni.
Podsumowaniem całości będzie
wycieczka przyrodnicza
zorganizowana pod koniec roku
szkolnego.

TURNIEJE
KOSZYKÓWKI

Natalia Pawęta

Reprezentacje uczniów naszej
szkoły wzięły udział w Mistrzostwa
Zelowa w Piłce Koszykowej
Dziewcząt i Chłopców w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które
odbyły się 16 marca 2011 r. w
salach gimnastycznych Gimnazjum
w Łobudzicach oraz ZSP w
Zelowie. Ich organizatorem był
Miejsko – Gminny Szkolny Związek
Sportowy w Zelowie.
Drużyny grały systemem „każdy z
każdym”. Po zaciętej walce
okazało się, że ulegliśmy jedynie
„Czwórce” i zajęliśmy drugie
miejsca, tak dziewczyny, jak i
chłopaki. Zatem wraz z uczniami
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w
Zelowie weźmiemy udział w
rozgrywkach na szczeblu
powiatowym. Gratulujemy i
życzymy wygranej!

KONKURS
ORTOGRAFICZNY
24 lutego laureaci szkolnego etapu
Gminnego Konkursu
Ortograficznego – Ada
Muszkiewicz, Ola Malinowska, Ola
Staśkowska, Michał Sienkiewicz,
Karina Grzesiak – pojechali do
ZSO w Zelowie na gminny etap
tego konkursu. AM uczniowie
pisali najeżone trudnościami
dyktando, po którym okazało się,
iż nasi reprezentanci nie dostali się
do drugiego etapu konkursu,
sprawdzającego teoretyczną
wiedzę uczniów na temat
poprawności ortograficznego
zapisu. Mimo wszystko i tak im
gratulujemy i życzymy sukcesów
za rok.
Kasia Kędziak

Ola Malinowska

DZIEŃ KOBIET
OSTATKI

Dzień 8 marca to święto
wszystkich kobiet – i tych małych, i
tych dużych. Z tej okazji chłopcy
obdarowali prezentami koleżanki
ze swoich klas. Nie zapomnieli
również o wychowawczyniach.
Tego dnia obchodziliśmy również
„ostatki”, więc Samorząd
Uczniowski wraz ze swym
opiekunem zorganizował
dyskotekę, podczas której
większość uczniów wystąpiła w

„STOKROTKI”
ZATAŃCZYŁY
Stokrotki z zerówki po raz kolejny
wzięły udział w Gminnym Konkursie
Tańca, zorganizowanym w Domu
Kultury przez Przedszkole
Samorządowe nr 1 w Zelowie.
Tradycyjnie konkurs odbył się w
dwóch kategoriach – tańca ludowego
i nowoczesnego. Podczas prezentacji
tanecznych uczestnikom bacznie
przyglądało się jury, oceniając
technikę, różnorodność kroków,
estetykę ruchową oraz ogólny wyraz
artystyczny.

W czasie konkursu tańca nasz zespół
taneczny Stokrotki zaprezentował
taniec ludowy. Występ dzieci został
oceniony bardzo wysoko, bo
zajęliśmy wśród wielu zespołów
drugie miejsce.
Dzieci od kilku tygodni były
przygotowywane do występu przez
panią Kasię i pana Jacka, a stroje
pomagali przygotować rodzice.
Serdecznie dziękujemy.
Dzieci dobrze się bawiły i miło
wspominają ten konkurs.
Zuzia Janowska

SPRAWDZIAN
KLASY VI
10 marca uczniowie kl. VI pisali
próbny sprawdzian wiadomości i
umiejętności z zakresu szkoły
podstawowej. Do tego sprawdzianu
klasę przygotowują wszyscy
nauczyciele uczący szóstoklasistów.
Dzieci rozwiązują już testy
sprawdzające wiedzę ze wszystkich
przedmiotów. Prawdziwy egzamin
uczniowie klasy VI, podobnie jak ich
rówieśnicy w całej Polsce, będą pisali
już 5 kwietnia. Trzymajmy za nich
kciuki!
Natalia Wartalska

MŁODZI
AKTORZY
9 lutego 2011 roku w Domu
Kultury w Zelowie odbył się VIII
Gminny Przegląd Teatrzyków
Szkolnych i Pozaszkolnych,
podczas którego zaprezentowali
się młodzi aktorzy z naszej szkoły
wystawiając sztukę „Czerwony
Kapturek szuka księcia”.
Oprócz nich publiczność miała
okazję podziwiać występy
przygotowane przez uczniów
innych szkół podstawowych z
terenu Gminy Zelów.

W przerwach pomiędzy
poszczególnymi inscenizacjami
widzowie uczestniczyli w grach i
zabawach teatralnych
inspirowanych wierszykami Ewy
Szelburg - Zarembiny.
Ola Staśkowska

WALENTYNKI
14 lutego to wyjątkowy dzień, bo
imieniny obchodzi św. Walenty, a
każdy przecież wie, że wtedy
święto obchodzą wszyscy
zakochani. W naszej szkole także
je obchodziliśmy. Rozdawaliśmy
kartki z życzeniami koleżankom,
przyjaciółkom, sympatiom...
Niektórzy nawet wysyłali

„walentynki” pocztą lub przynosili
drobne upominki!.
Mieliśmy również zorganizowaną
walentynkową dyskotekę, podczas
której składaliśmy sympatiom
życzenia. Bawiliśmy się wspaniale.
Szkoda, że na co dzień nie
zachowujemy się podobnie i
potrzeba dopiero święta, by być
dla siebie miłym...
Renata Książczyk

REKOLEKCJE
Zbliża się Wielkanoc, więc jak co
roku w kościele pod wezwaniem
Św. Teodora Męczennika odbędą
się rekolekcje wielkopostne. W
tym roku będą się 10, 11i 12
kwietnia o godzinie 12.00.
Wszyscy uczniowie wraz z
nauczycielami pójdą do kościoła,
by uczestniczyć w mszy świętej.
Odbędzie się też spowiedź, więc
zachęcamy wszystkich do
oczyszczania się z grzechów.
Mamy nadzieję, że pomogą one
wszystkim przygotować się do
Świąt Wielkanocnych.
Sandra Niewulska

