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RUSZYŁA BUDOWA HALI 
SPORTOWEJ 
 
Nareszcie ruszyła w naszej 
szkole budowa hali sportowej. 
Ma ona służyć nie tylko 
uczniom, ale ma być też 
wiejskim centrum rekreacji. 
Umowa była podpisana już pod 
koniec zeszłego roku. Mamy 
nadzieję, że prace zostaną szybko 
ukończone i w przyszłym roku 
szkolnym zajęcia wychowania 
fizycznego oraz wszystkie 
uroczystości będą odbywać się 
już w nowej hali. Szkoda, że 
niektórzy z nas już kończą tę 
szkołę! 
 
Mateusz Owczarek 
 
 
CZWARTKI 
LEKKOATLETYCZNE 
 
Od kwietnia odbywać się będą 
znów zajęcia lekkoatletyczne, 
tzw. „czwartki”. Pierwsze w tym 
roku zajęcia miały odbyć się 22 

kwietnia,  lecz niestety zostały 
odwołane z powodu pogody. 
Zawody odbywają się w Zelowie 
na stadionie, gdzie zjeżdżają się 
przedstawiciele szkół z terenu 
całej gminy. Każdy uczeń może 
znaleźć tam dla siebie coś, co 
lubi z lekkoatletyki np. 
-biegi na 80 300 600 i 1000 
metrów  
-skok w dal  
-rzut piłką palantową. 
 
Gabrysia Kryścińska 
 
SZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI 
 
19  kwietnia 2010 roku odbył się  
szkolny konkurs   recytatorski pod 
hasłem „Świat przyrody w poezji”. 
Jego laureaci wzięli udział w 
konkursie gminnym. Byli to: 
  
W młodszej grupie wiekowej 
kolejne lokaty zajęli:  
I miejsce 
Szymon Tyluś  
II miejsce 
Małgosia Tyluś 
Dominik Grzelak 
III miejsce 
Michał Sienkiewicz 
Nikodem Bochman 
Weronika Juszkiewicz 
Daria Biegańska 
Julia Ton 
 
W grupie starszej laureatami 
zostali:  
I miejsce 
Piotrek Teleżka 
Ola Malinowska 
Kasia Kędziak 
Ola Staśkowska 
Sylwia Hańczka 
II miejsce 
Natalia Wartalska 
III miejsce 
 
 
TURNIEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ 
 
Dwaj uczniowie naszej szkoły,  



Radek Siciarz i Michał 
Krzanowski, wzięli udział w dniu 
26 marca w eliminacjach do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Konkurs gminny 
odbył się w budynku OSP w 
Zelowie i organizowany był pod 
hasłem „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Miał on na celu 
popularyzowanie przepisów oraz 
kształtowanie umiejętności w 
zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej.  
Rywalizacja toczyła się w trzech 
kategoriach wiekowych: uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych,  a 
uczniowie, którzy wykazali się 
największą wiedzą, będą 
reprezentować Gminę Zelów w 
konkursie powiatowym. 
 
Radek Siciarz 
 
 
KONKURS PLASTYCZNY 
 

Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w gminnych eliminacjach 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i 
młodzieży, pod hasłem: „Wiatr, 

wypadek, ogień, woda – strażak 
zawsze rękę poda”, którego 
głównym celem jest 
zainteresowanie dzieci i młodzieży 
tematem szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, rozwijanie 
świadomości występowania 
różnego rodzaju niebezpiecznych 
zdarzeń, umiejętności unikania ich 
oraz radzenia sobie w sytuacji 
zagrożenia. 

Konkurs ma za zadanie promować 

i poszerzać wiedzę, zarówno na 
temat zachowania 
bezpieczeństwa, jak i związanej z 
tym działalności służb 
ratowniczych, głównie straży 
pożarnej, uczestniczących w 
usuwaniu skutków wypadków, 
pożarów, nieszczęśliwych 
zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. 

W czwartek, 04 marca 2010 r., 
odbyło się wręczenie dyplomów i 
nagród uczniom naszej szkoły, 
których prace zostały uznane za 
najlepsze przez Jury w Gminnym 
Konkursie Plastycznym.  

Zwycięzcami konkursu zostali: 

Krolina Kędziak – kl. VI 

Jakub Kopka – kl.V 

Nagrodzeni upominkami zostali: 

Rafał Barabasz – kl. V 

Piotr Teleżka – kl. V 

Sylwia Hańczka – kl. VI 

Błażej Kaliski – KL. VI 

 



Radosław Siciarz – kl. VI 

Wyróżnione prace zostały 
przesłane do Starostwa 
Powiatowego w Bełchatowie i 
wezmą udział w dalszych etapach 
konkursu. 

SPRAWDZIAN KLASY VI 
 
W czwartek, 8 kwietnia, uczniowie 
klasy VI naszej szkoły, podobnie 
jak ich rówieśnicy w całej Polsce, 
pisali sprawdzian wiedzy i 
umiejętności z zakresu szkoły 
podstawowej. Poprzedzony był on 
próbnym, pisanym w naszej 
szkole11 marca.  
Sprawdzian rozpoczął się o godz. 
900 i trwał równo godzinę. Był 
pisany w trzech salach. Tak jak w 
poprzednich latach wszyscy nasi  
uczniowie przystąpili do tego 
sprawdzianu, zatem nie było 
konieczności korzystania z 
terminów dodatkowych. Wyniki 
sprawdzianu będą znane pod 
koniec maja lub na początku 
czerwca. Uczniowie otrzymają 
stosowne zaświadczania wraz ze 
świadectwami podczas 
uroczystości zakończenia roku 
szkolnego. Będą one dla 
nauczycieli podstawą oceny 
efektów pracy i motorem do 
planowania działań w dziedzinie 
nauczania w następnych latach. 
 
Sylwia Hańczka 
 
 
 
TURNIEJ WIEDZY 
EKOLOGICZNEJ 
 
21 kwietnia w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 4 w Zelowie 
odbył się VIII Gminny Turniej 
Wiedzy Ekologicznej pod hasłem 
„Bez wody ani rusz”. Celem 
turnieju było przede wszystkim 
zrozumienie potrzeby ochrony 
przyrody oraz znaczenia wody dla 
ludzi, zwierząt i roślin.  
W turnieju oprócz „Stokrotek”  – 

przedstawicieli naszej szkoły – 
startowało jeszcze sześć placówek. 
W tegorocznym turnieju wraz z 
drużyną ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Zelowie zajęliśmy II miejsce. 
Gratulujemy naszym 
„Stokrotkom”!!! 
Podczas turnieju rozstrzygnięto 
także konkurs plastyczny pt. 
„Wędrówki kropli wody”. Jury 
wyróżniło m. in. prace naszych 
uczniów, Oliwii St ępień i Darii 
Chełmik. 
Dzieci otrzymały nagrody 
ufundowane przez: Burmistrza 
Zelowa, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska, Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie oraz 
Nadleśnictwo Bełchatów. 
 
Karolina Kędziak, Ilona Froncala 
 
 
 
KONKURS RECYTATORSKI 
 
W ramach programu „Zelowski 
Pejzaż” 20 kwietnia 2010 roku już 
po raz dziesiąty w Szkole 
Podstawowej w Kociszewie odbył 
się Gminny Konkurs Recytatorski, 
organizowany przez Szkołę 
Podstawową w Kociszewie, 
Towarzystwo Szkolne Kociszew, 
Filię Biblioteczną i Spółdzielnię 
Uczniowską działającą przy 
szkole. W tym roku 
przeprowadzany był pod hasłem 
„Świat przyrody w poezji”.  
Poprzedzony był eliminacjami 
szkolnymi, które każda placówka 
przeprowadzała we własnym 
zakresie. Rozgrywany był w trzech 
kategoriach wiekowych: 
przedszkola i klasy „O”, klasy I – 
III, klasy IV – VI.  
Głównym celem konkursu była 
prezentacja z pamięci wybranych 
utworów literackich, 
uwrażliwienie na piękno słowa 
poetyckiego oraz odkrywanie 
młodych talentów.  
Do rywalizacji stanęli 
przedstawiciele szkół i przedszkoli 
z terenu Gminy Zelów: 

 
W najmłodszej grupie wiekowej 
wystartowało 24 uczestników. 
Wszyscy otrzymali wyróżnienia, 
dyplomy oraz nagrody książkowe.  
 
W młodszej grupie wiekowej 
pierwsze miejsce zajęli:  
I miejsce 
Szymon Tyluś – SP Kociszew 
II miejsce 
Zosia Berbelska – SP 2 Zelów 
Małgosia Tyluś – SP Kociszew 
Rozalka Małecka – SP 4 Zelów 
III miejsce 
Zuzia Gajda – SP 4 Zelów 
Nikodem Bochman – SP Kociszew 
 
 
W grupie starszej najwyżej 
oceniano recytacje:  
I miejsce 
Katarzyna Pietrzak – SP 4 Zelów 
II miejsce 
Karolina Błońska – SP 4 Zelów 
Aleksandra Malinowska – SP 
Kociszew 
Aleksandra Staśkowska – SP 
Kociszew 
Piotr Teleżka – SP Kociszew 
Aleksandra Sowiak – SP 4 Zelów 
III miejsce 
Debora Cichońska – SP 2 Zelów 
Sylwia Hańczka – SP Kociszew 
 
Zwycięzcy otrzymali nagrody 
książkowe i dyplomy, a upominki 
wszyscy uczestnicy konkursu.  
Uczestniczy konkursu wykazali się 
nie tylko świetnym pamięciowym 
opanowaniem utworów ale 
również wspaniałą inscenizacją 
recytowanych tekstów. Konkurs 
był nie tylko popisem gry 
aktorskiej małych wykonawców, 
ale również lekcją 
zaprezentowania się na scenie 
przed publicznością.  
Dał możliwość integracji nie tylko 
uczniów z innych szkół, ale 
również nauczycieli pracujących w 
różnych placówkach. 
 
Sylwia Hańczka 
 



 
Karolina Kędziak 
 
Wszystkim recytatorom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 
 
Wiktoria Kaliszuk 
 
 
WITAJ, WIOSNO!  
 
21 marca – jak wszyscy wiedzą – 
to pierwszy dzień wiosny. My 
nieco przesunęliśmy to święto i 
obchodziliśmy je dopiero 24 
marca. Tego dnia w naszej szkole 
były tylko dwie lekcje, a potem 
odbywały się różne konkursy i 
turnieje przygotowane przez 
Samorząd Szkolny i jego 
opiekuna, pana J. Malinowskiego . 
Imprezę rozpoczęliśmy konkursem 
na najpiękniejsze ubranie klasowej 
Wiosny. Wszyscy uczestnicy 
zaprezentowali się doskonale. 
Następnie przeprowadzony został 
konkurs na najpiękniejszą 
Marzannę. Tym razem odeszliśmy 
nieco od tradycji i postanowiliśmy 
Marzanny… namalować. W 
działania te włączyli się wszyscy 
uczniowie naszej szkoły i powstały 
portrety klasowych Marzann. 
Potem niestety spaliliśmy te 
przepiękne ilustracje – symbole 
zimy.  
Mimo iż pierwszy dzień wiosny 
jest popularnie zwany „dniem 
wagarowicza”, w naszej szkole 
nikt o uciekaniu z lekcji nie 
myślał. Zbyt wiele atrakcji czekało 
na nas w murach szkoły! 
 
Bartek Kędziak 
 
 
KOSZYKÓWKA 
 
18 marca br. zawodnicy Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie pod 
opieką Jacka Malinowskiego 
zdobyli I miejsce w zawodach 
powiatowych w piłce koszykowej 
chłopców. Zespół z Kociszewa 

pokonał rywali ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zelowie, ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Bełchatowie i ze Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Bełchatowie. 
Chłopcy w składzie: Błażej 
Kaliski, Radek Siciarz, Jacek 
Pawęta, Jakub Kopka, Piotr 
Telążka, Bartek Czyżyk Mariusz 
Pawlak, Paweł Krzanowski, Dawid 
Owczarek, Kacper Kryściński 
wywalczyli awans do zawodów 
rejonowych w Radomsku. 
 
Jacek Malinowski 
Gabrysia Kryścińska 
 
 
 
ENGLISH GRAMMAR 
PRACTICE  
 
W dniu 21 kwietnia troje uczniów 
naszej szkoły, Sylwia Hańczka, 
Ilona Froncala i Bartek Kędziak, 
pojechało na VI Międzyszkolny 
Konkurs Gramatyki Angielskiej 
„English Grammar Practice”. 
Konkurs miał na celu 
zainteresowanie uczniów językiem 
angielskim, rozwijanie 
umiejętności stosowania zasad 
gramatycznych i poprawnej 
pisowni oraz wzajemną integrację. 
Organizatorem tego konkursu była 
Szkoła Podstawowa na 2 w 
Zelowie.  
Z naszej drużyny najlepiej wypadł 
Bartek, który zajął IV miejsce, a 
tuż za nim, na V miejscu, znalazła 
się Sylwia. Bardzo się z tego 
cieszymy i życzymy im dalszych 
sukcesów! 
 
Bartek Kędziak 
 
 
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI 
NOŻNEJ 
 
26 marca w hali sportowej ZSP w 
Zelowie rozegrany został VIII 
Turniej Halowej Piłki Nożnej. 
Uczestniczyły w nim drużyny 
chłopców ze szkół z terenu Gminy 

Zelów. Turniej został rozegrany 
systemem „każdy z każdym”.  
Zwycięzcą została drużyna SP nr 2 
w Zelowie, a reprezentanci 
naszej szkoły zajęli II miejsce 
pokonując zespół z SP nr 4 w 
Zelowie.  
Każda drużyna otrzymała 
pamiątkowy dyplom, puchar oraz 
piłkę. Nagrodzono również 
najlepszego strzelca turnieju, 
najskuteczniejszego bramkarza, a 
także najwszechstronniejszych 
zawodników w poszczególnych 
zespołach -  u nas był to Kacper 
Kryściński. 
 
Ilona Froncala 
 
 
 
PRZEGLĄD TEATRZYKÓW 
 
10 marca w Domu Kultury w 
Zelowie odbył się VII Gminny 
Przegląd Teatrzyków Szkolnych 
i Pozaszkolnych zorganizowany 
został przez Szkołę Podstawową nr 
4 w Zelowie. Oczywiście nie 
mogło tam zabraknąć naszych 
reprezentantów!!!  
W tegorocznym programie 
przeglądu znalazły się prezentacje 
sześciu przedstawień, w tym 
naszej „Szkolnej Sceny” i 
przedstawienia pt. ,,W krainie 
cudowności”. 
Na zakończenie wszyscy otrzymali 
słodycze oraz pamiątkowe 
dyplomy dla grup. 
 
Karolina Kędziak  i Sylwia 
Hańczka 
 
 
 


