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40 LECIE SZKOŁY 

 
W dniu 30 kwietnia w 
Wiejskim Centrum rekreacji 
w Kociszewie odbyła się 
uroczystość z okazji 40 
rocznicy powstania szkoły. 
Uroczystości uczestniczyli 
Burmistrz Zelowa Pani 
Urszula Świerczyńska, 
sekretarz Miasta Pani 
Agnieszka Mysłowska, 
zastępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Zelowie 
Pan Krzysztof Kryściński, 
dyrektorzy wieli palcówek 
oświatowych, jednostek 
Gminy Zelów, rodzice, 
absolwenci i uczniowie 
szkoły. Wręczono nagrody 
zwycięzcom konkursów 
literackiego, plastycznego i 
zawodów sportowych, które 
zorganizowane zostały w 
jubileuszowym roku. Były 
podziękowania kilkadziesiąt 

ostatnich lat wspólnych 
działań dla rozwoju 
społeczności szkolnej 
Kociszewa, prezentacje 
wierszy i piosenek oraz 
występ teatrzyku szkolnego. 

 
Gminny konkurs 

wiedzy strażackiej 
Gminny etap konkursu wiedzy 
strażackiej odbył się 20 marca w 
budynku Straży Pożarnej w 
Zelowie. Ze Szkoły Podstawowej 
w Kociszewie pojechali tam: 
Szymon Tyluś i Dominik Solecki.  
O godzinie 1000 rozpoczął się test, 
a potem była dogrywka, gdyż 4 
uczniów (w tym dwóch z 
Kociszewa) miało po 40 punktów. 
Każdy z uczestników musiał 
odpowiedzieć ustnie na 3 pytania.  
Ostatecznie zwyciężył Szymon 
Tyluś i to właśnie on przeszedł do 
konkursu powiatowego. 
 
Szymon Tyluś i Dawid Hańczka 
 
 
Powiatowy konkurs wiedzy 
strażackiej 
Powiatowy konkurs wiedzy 



strażackiej odbył się 27 marca w 
Bełchatowie. Reprezentantem 
gminy Zelów w kategorii szkół 
podstawowych był Szymon Tyluś.  
O godzinie 1030  rozpoczął się test. 
Po jego napisaniu wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni przez 
strażaków na pokaz sprzętu. W 
tym czasie jurorzy sprawdzali 
wyniki sprawdzianów. 
Wkrótce potem zostały ogłoszone 
wyniki. Niestety Szymon zajął tym 
razem 4 miejsce i nie dostał się do 
dalszej części konkursu. 
 
Szymon Tyluś i Dawid Hańczka  

 
 

Filharmonia 
W tym roku szkolnym 
kontynuowane są spotkania z 
muzyką, jakie organizuje dla 
dzieci Towarzystwo Muzyczne im. 
Karola Szymanowskiego w Łodzi. 
Koncerty odbywają się raz w 
miesiącu i są one dla wszystkich 
wielką atrakcją. Oczywiście nie 
tylko dlatego, że przepadają wtedy 
lekcje (choć dla nas to jest też 
przyjemne), ale choćby dzięki 
niespodziankom, jakie 
przygotowują muzycy. 
9 kwietnia 2013 w naszej szkole 
odbył się kolejny koncert, tym 
razem pt . ,,Muzyka z daleka”. Pan 
Paweł i pan Mariusz przywieźli do 
nas wspaniałego Gościa - panią 
Małgorzatę, która grała na oboju. 
Zagrała nam m.in.: muzykę z 
serialu pt . ,,Na Wspólnej”, 
poloneza z filmu „Pan Tadeusz” 
oraz utwór ,, Cztery pory roku”.  
Jak co miesiąc pan Paweł wybrał 
dwie osoby, aby spróbowały 
zagrać na tym instrumencie. Byli 
to Kacper Karbownik i Dominika 
Łuczak. Cieszymy się z 

dzisiejszego spotkania i 
dostarczenia nam dobrej zabawy. 
Już nie możemy doczekać się 
kolejnego spotkania. 
Bardzo nam się podobają te 
comiesięczne spotkania. Gdyby nie 
te koncerty, może nigdy nie 
przeżylibyśmy tak wspaniałych 
chwil z muzyką!  

 
Kamila Książczyk i Paulina 
Kaczmarek 

 
 

Konkurs 

„Matematyczne 

zabawy”  
9 kwietnia 2013 roku w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Zelowie 
odbył się konkurs matematyczny 
pod hasłem „Matematyczne 
zabawy”. Uczestniczyły w nim 
trzyosobowe reprezentacje szkół 
podstawowych z terenu Gminy 
Zelów. Naszą szkołę 
reprezentowali: Oskar Kaliszuk, 
Hubert Rysz i Mateusz Małecki. 
Uczniowie rozwiązywali różnego 
typu zadania matematyczne 
wymagające od nich nie tylko 
wiadomości, ale także 
umiejętności logicznego myślenia. 
Nasi uczniowie Zajęli 5 miejsce. 
Jesteśmy z nich bardzo dumni, 
ponieważ chodzą oni do czwartej 
klasy, a ich przeciwnikami byli 
głównie szóstoklasiści.   
 
Julia Ton i Lidia Chrzanowska  

 

Sprawdzian Sprawdzian Sprawdzian Sprawdzian 

szóstoklasisty 2013szóstoklasisty 2013szóstoklasisty 2013szóstoklasisty 2013    
 
4 kwietnia uczniowie klasy VI 
naszej szkoły, podobnie jak ich 

rówieśnicy w całej Polsce, pisali 
sprawdzian wiedzy i umiejętności 
z zakresu szkoły podstawowej. 
Sprawdzian ten ma za zadanie 
zbadać umiejętności uczniów z 
zakresu umiejętność czytania, 
pisania, rozumowania, korzystania 
z informacji oraz wykorzystania 
wiedzy w praktyce. Maksymalnie 
na sprawdzianie można uzyskać 40 
punktów. 
 
W tym roku zestaw egzaminacyjny 
składał się z 26 zadań. Pierwsze 20 
zadań to tzw. zadania zamknięte, 
czyli takie, w których uczeń 
wskazywał tylko jedną prawidłową 
odpowiedź. Pozostałe, to tzw. 
zadania otwarte, czyli takie, w 
których uczeń musiał zapisać 
wszystkie swoje obliczenia (w zad. 
matematycznych) lub napisać 
wypracowanie czy zaprezentować 
swój warsztat literacki w krótszej 
formie wypowiedzi. Z matematyki 
uczniowie musieli umieć 
porównać pola i objętości oraz 
zamienić złotówki na grosze i 
zaokrąglić liczby, natomiast z 
języka polskiego - napisać 
argumentację, dlaczego warto 
poprawnie mówić i pisać w języku 
polskim oraz w liście polecić 
swojemu koledze ulubioną 
książkę. 
 
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 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. 
 
Paulina Kaczmarek 

 

 „Stokrotki” 

zatańczyły na 

ludowo 
 
13 marca 2013 r. „Stokrotki” z naszej 

zerówki po raz kolejny wzięły udział w 

X Gminnym Konkursie Tańca 

Ludowego i Nowoczesnego, 

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 nasz  zespół 
taneczny „Stokrotki” 
zaprezentował taniec ludowy. 
Występ dzieci został oceniony 
bardzo wysoko, bo zajęli śmy 
wśród wielu zespołów drugie 
miejsce. 
Dzieci od kilku tygodni były 
przygotowywane do występu  
przez panią Kasię i pana Jacka, a 
stroje pomagali przygotować 
rodzice. 
Dzieci dobrze się bawiły. Wróciły 
z medalami, dzięki czemu z 
pewnością będą miło wspominać 
ten konkurs.  
 
Lidia Chrzanowska 

 

Pierwszy dzień 

wiosny 
Zima nie dawała w tym roku za 
wygraną. 21 marca – jak wszyscy 
wiedzą – to pierwszy dzień 
wiosny, ale za oknem cały czas 
widać było, że panuje zima. 
Postanowiliśmy to zmienić i 
zaczarować wiosnę, by w końcu do 
nas przyszła. 
Tego dnia w naszej szkole odbyły 
się tylko dwie lekcje, a potem 
malowaliśmy i wykonywaliśmy 
różnymi technikami klasowe 
marzanny, które potem – po ocenie 
przez jury – porozrywaliśmy na 
strzępy. Następnie ubieraliśmy 
klasowe Wiosny (uwaga: za 
pomocą papieru toaletowego i 
kolorowej bibuły!!!), które 
następnie musiały się, jak rasowe 
modelki, zaprezentować na 
wybiegu. 
Następnie przedstawiciele 
samorządu szkolnego 
przeprowadzili kilka konkursów 
dla uczniów naszej szkoły, m.in. 
konkurs wiedzy o wiośnie i 

zwyczajach wiosennych.  
Imprezę tę zorganizował nam 
Samorząd Uczniowski i jego 
opiekunowie, pani Małgosia 
Kędziak i pan Jacek Malinowski. 
Słodkie nagrody dla zwycięzców 
oraz wszystkich uczniów 
biorących udział w powitaniu 
wiosny ufundowała Spółdzielnia 
Uczniowska, a materiały potrzebne 
do przeprowadzenia konkursów 
zakupiono z funduszy SU, 
zebranych podczas imprez.  
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 tego dnia w murach szkoły! 
 
Julia Ton  

 

Konkursy, konkursy, 

konkursy…. 
 
Wiosna to czas konkursów. 
Uczniowie naszej szkoły chętnie 
biorą udział we wszelkiego rodzaju 
zmaganiach – tak sportowych,  

 



jak i przedmiotowych. 
 
Obecnie przygotowują się do 
konkursów: 
 
XIII Gminny Konkurs 
Recytatorski 
Konkurs literacki na najciekawszy 
wiersz o patronie naszej szkoły 
Konkurs plastyczny na 
przedstawienie postaci patrona 
szkoły – Tadeusza Kościuszki 
Konkurs języka angielskiego 
Ligi przedmiotowe 
Konkurs piosenki turystycznej 
 
Mamy nadzieję, że uczniowie 
naszej szkoły wykażą się swoją 
wiedzą i umiejętnościami i 
wypadną bardzo dobrze. 
Serdecznie im tego życzymy. 
Powodzenia! 
 
Weronika Juszkiewicz 
 

 

Zawody w 

koszykówce 
 
Hala sportowa Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie stała 
się areną Zawodów w Koszykówce 
Dziewcząt i Chłopców w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
 
26 lutego 2013 r. w hali sportowej 
naszej szkoły odbyły się Gminne 
Zawody w Piłce Koszykowej 
Dziewcząt i Chłopców. Mecze 
rozgrywano w systemie "każdy z 
każdym". Po zaciętej rywalizacji 
dziewczęta naszej szkoły zajęły III 
miejsce, a chłopcy – miejsce IV. 
Dwie pierwsze drużyny z każdej 
kategorii reprezentowały Gminę 
Zelów na szczeblu powiatowym.  

 
W dniu 8 marca, ponownie w 

Kociszewie, odbyły się Powiatowe 

Zawody w Koszykówce Dziewcząt 

i Chłopców.  Do rywalizacji 

stanęły cztery najlepsze zespoły z 

powiatu bełchatowskiego. Mecze 

również rozgrywano w systemie 

"każdy z każdym". Reprezentacje 

naszej gminy zakończyły 

rywalizację na pozycjach: 

dziewczęta – I miejsce – SP nr 4 w 

Zelowie, IV miejsce – SP nr 2 w 

Zelowie; 

chłopcy – II miejsce – SP 

Wygiełzów, IV miejsce – SP nr 4 

w Zelowie. 

Gratulujemy! 

 

Kamila Książczyk 

 
 

 

Wyjazdy  

na basen  
 

Drugi rok z rzędu UKS Zibi 
Kociszew otrzymał dotację z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
realizacje programu Doskonalenia 
umiejętności pływania. Zatem  od 
kwietnia zaczynamy znów wyjazdy 
na basen.  Dzięki funduszom  
otrzymanym na realizację tego 
projektu już WSZYSCY 
uczniowie naszej szkoły będą brali 
udział w zajęciach na basenie. 
Dzieci będą jeździć jak zwykle na 
basen Wodnik w Słoku. 
Zachęcamy więc wszystkich do 
uczestnictwa, z pewnością 
korzystnie wpłynie to na nasze 
zdrowie! 
 
Wojciech Kotowski 

 


