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XII Gminny Konkurs 
Recytatorski 
 

18.04.2012 r. w naszej szkole 
odbył się XII gminny konkurs 
recytatorski pod hasłem 
,,Rymowana Kraina 
Przyrody”, którego 
organizatorem była nasza 
szkoła wraz z Towarzystwem 
Szkolnym Kociszew, Filią 
Biblioteczną w Kociszewie, 
WFOŚ i GW w Łodzi oraz 
Spółdzielnią Uczniowską w 
Kociszewie.  
Konkurs był podzielony na 
trzy kategorie wiekowe: 
przedszkola i klasy „0”, klasy I-
III i klasy IV-VI.  
W kategorii klas I-III, I miejsce 
zajęły: Zofia Berbelska SP nr 2 
Zelów, Hanna Kołodziejska i 
Milena Kalinowska – obie SP 
Kociszew 
II miejsce : Bartłomiej 
Płóciennik - SP nr 2 Zelów, 
Bartłomiej Pietrzak - SP nr 4 

Zelów, Angelika Chełmik - SP 
Kociszew 
III miejsce: Zuzanna Gajda SP 
nr 4 Zelów, Oliwia Stępień - 
SP Kociszew . 
 
W klasach IV-VI 
I miejsce zajęły: Debora 
Cichońska - SP nr 2 Zelów, 
Aleksandra Trojanowska -SP 
nr 4 Zelów 
II miejsce: Milena Jachimek - 
SP Wygiełzów, Sylwia Cieślak 
-SP nr 4 Zelów, Patryk 
Szczepanek, Anna Pawlak, 
Aleksandra Staśkowska - SP 
Kociszew 
III miejsce : Zuzanna Szafran - 
SP Wygiełzów, Kacper 
Topolski - SP nr 4 Zelów, 
Dominik Grzelak - SP 
Kociszew. 
Wszyscy uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, zaś 
wszystkie dzieci z najmłodszej 
kategorii wiekowej i laureaci 
w pozostałych - nagrody 
książkowe ufundowane przez 
organizatorów.                                                                           
 
Natalia Wartalska  

 
 



Nasze 
przedszkolaki są   
„z ekologią na co 
dzień”! 
 
W piątek, 20 kwietnia, w 
Przedszkolu Samorządowym 
nr 4 w Zelowie, odbył się po 
raz dziesiąty Gminny Turniej 
Wiedzy Ekologicznej pod 
hasłem: „Z EKOLOGIĄ NA 
CO DZIEŃ”. W konkursie 
udział wzięło 8 placówek z 
gminy Zelów. Nasze dzielne 
przedszkolaki zajęły III 
miejsce i zgarnęły 
fantastyczne nagrody 
ufundowane przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
Starostwo Powiatowe w 
Bełchatowie oraz 
Nadleśnictwo Bełchatów. 
Życzymy im dalszych 
sukcesów. 
 
Natalia Wartalska 

 
 

,,73 rocznica Podróży 
Historycznej Szlakiem 
Walk Lotników 
września 1939 roku” 
 
W dniu dziewiętnastego 
kwietnia tego roku 
delegacja  uczniów naszej 
szkoły (z klasy V i VI) wraz z 
naszym panem dyrektorem, 
pojechała na obchody Dnia 
Lotnika. Uroczystość miała  
miejsce w Dłutówku przy 
obelisku poświęconym 
Lotnikom 212. Eskadry 
Bombowej, którzy polegli w 
obronie ojczyzny w 1939 
roku. W obchodach tych 
brała też udział Kompania 

Honorowa ze Sztandarem 32 
Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku i Orkiestry Wojskowej 
z Bytomia.  
Dzień ten był dla uczniów i 
nauczycieli naszej szkoły 
okazją do zadumy nad 
wydarzeniami, które 
rozegrały się we wrześniu 
1939 roku i powodem do 
refleksji nad historią i jej 
wpływem na czasy nam 
współczesne. 
 
Ola Staśkowska 

 
 

,,Brzechwa 
Dzieciom-dzieci 
Brzechwie” 
 
Szesnastego kwietnia 2012 
roku w Bibliotece Publicznej 
w Zelowie odbyło się 
rozdanie nagród w gminnym 
konkursie plastycznym pod 
nazwą ,,Brzechwa Dzieciom-
dzieci Brzechwie”, w którym 
udział wzięli również 
uczniowie z naszej szkoły. 
Wsród kilkudziesięciu prac 
nadesłanych na konkurs, 
zostały wyróżnione prace 
Piotra Kopki z klasy III , który 
zajął II miejsce oraz Kingi 
Grabowskiej również z tej 
samej klasy, której przyznano 
III miejsce. Bardzo nas to 
cieszy i życzymy dalszych 
sukcesów! 
 
Ola Staśkowska 

 
 
Dzień wagarowicza? – Nie u 
nas! 
 
21 marca – jak wszyscy 
wiedzą – to pierwszy dzień 
wiosny. My nieco 

przesunęliśmy to święto, 
ponieważ tego dnia 
odbywały się u nas 
powiatowe zawody 
sportowe i obchodziliśmy je 
dopiero 22 marca.  
Tego dnia w naszej szkole 
były tylko dwie lekcje, a 
potem malowaliśmy i 
wykonywaliśmy różnymi 
technikami klasowe 
marzanny, które potem z 
wielką pompą spaliliśmy na 
boisku szkolnym. Imprezę tę 
zorganizował nam Samorząd 
Szkolny i jego opiekun, pana 
J. Malinowski. 
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! 
 
 Ola Staśkowska 

 
 

English Grammar 
Practice 
 
W dniu 23 kwietnia 2012 roku 
w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Zelowie odbył się VIII 
Międzyszkolny Konkurs 
Języka Angielskiego pod 
nazwą „English Grammar 
Practice”. Przyjechali 
reprezentanci z każdej szkoły 
z  gminy Zelów. Każdy z nich 
otrzymał test i zaczął pisać.  
Z naszej szkoły pojechały trzy 
dziewczyny z klasy szóstej: 
Ola Staśkowska, Natalia 
Wartalska i Kasia Kędziak. 
Niestety nie powiodło im się i 
nie zajęły żadnego miejsca, 
ale może w następnym roku 
klasa szósta wypadnie lepiej. 
Kasia Kędziak 



 

III gminny turniej 
sportowo-
pożarniczy 
 
Zawody Strażackie odbyły się 
20 kwietnia 2012 roku. Przybyło 
na nie aż pięć szkół z terenu 
całej gminy, m.in.  
-SP 4 Zelów 
-SP 2 Zelów 
-SP Bujny 
-SP Wygiełzów 
- i oczywiście SP Kociszew 
Każda ze szkół musiała 
wykonać podane przez trenera 
zadania. 
Po podliczeniu czasu, w którym 
wykonane było zadanie, 
wygrały Bujny Szlacheckie. II 
miejsce zajęła SP nr 4 w 
Zelowie, III miejsce zajęła szkoła 
z Wygiełzowa, IV miejsce SP nr 2 
w Zelowie, a V miejsce miała 
nasza szkoła – Kociszew. 
 
Gosia Juszkiewicz 

Kasia Kędziak 

 

Sprawdzian 
szóstoklasisty 
 
3 kwietnia uczniowie klasy VI 
naszej szkoły, podobnie jak ich 
rówieśnicy w całej Polsce, pisali 
sprawdzian wiedzy i 
umiejętności z zakresu szkoły 
podstawowej.  
Sprawdzian rozpoczął się o 
godz. 900 i trwał równo godzinę. 
Wszyscy nasi  uczniowie 
przystąpili do tego 
sprawdzianu, zatem nie było 
konieczności korzystania z 
terminów dodatkowych. Wyniki 
sprawdzianu będą znane pod 
koniec czerwca. Uczniowie 
otrzymają stosowne 
zaświadczania wraz ze 
świadectwami ukończenia 
szkoły podstawowej podczas 
uroczystości zakończenia roku 
szkolnego. Będą one dla 
nauczycieli podstawą oceny 

efektów pracy i pomogą 
zaplanować działania w 
dziedzinie nauczania w 
następnym roku. 
 
Kasia Kędziak 

 

Powiatowy Turniej 
Koszykówki 
 
W dniach 21-22 marca 2012 
odbyły się w Wiejskim Centrum 
Rekreacji w Kociszewie odbyły 
się finałowe zawody 
powiatowe w koszykówce szkół 
podstawowych. 
 
Wyniki w kategorii dziewcząt 
Szkoła Podstawowa nr 4 z 
Zelowa 
Szkoła Podstawowa z Kociszew 
Szkoła Podstawowa nr 13 z 
Bełchatowa 
Szkoła Podstawowa nr 3 z 
Bełchatowa 
 
Wyniki w kategorii chłopców 
Szkoła Podstawowa nr 3 z 
Bełchatowa 
Szkoła Podstawowa nr 4 z 
Zelowa 
Szkoła Podstawowa nr 2 z 
Zelowa 
Zwycięskie szkoły 
reprezentowały powiat 

bełchatowski w zawodach 
rejonowych. 
 
Natalia Wartalska 

 

Orlikowa  
Liga Mistrzów 
 
26 kwietnia na orliku w 
Zelowie rozegrano Orlikową 
Ligę Mistrzów. Uczestniczyły 
w nim drużyny chłopców i 
dziewcząt ze szkół z terenu 
Gminy Zelów. Turniej został 
rozegrany systemem „każdy 
z każdym”.  
Reprezentacja dziewcząt 
naszej szkoły zajęła II 
miejsce, a chłopcy, choć 
dzielnie walczyli, znaleźli się 
dopiero na IV. 
Każda drużyna otrzymała 
pamiątkowe dyplomy. 
Wręczenie przez Panią 
Burmistrz U. Świerczyńską 
nagród zwycięzcom – 
pucharów i medali – 
odbędzie się w terminie 
późniejszym, 27 kwietnia. 
 
Dominika Szymańska 
 


