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ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 2011/2012
29 czerwca odbyło się zakończenie
roku szkolnego. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą
odprawioną w kościele
parafialnym w Kociszewie,
następnie uczniowie udali się do
szkoły na część oficjalną,
przygotowywaną przez uczniów
klasy VI wraz ze swoją
wychowawczynią, p. D. Telążką.
Zainaugurował ją polonez w
wykonaniu uczniów klasy szóstej.
Potem szóstoklasiści żegnali się ze
szkołą krótkim występem
artystycznym, po którym
nastąpiło wręczenie im świadectw
oraz nagród dla uczniów, którzy
uzyskali najlepsze wyniki w nauce.
Po akademii odbył się poczęstunek
dla klasy VI i ich nauczycieli,
przygotowany przez rodziców.
Uczniom klasy szóstej trudno było
opuścić mury ukochanej szkoły.
Dominika Szymańska

XX TURNIEJ O PUCHAR
WIOSNY
W tym roku szkolnym, 14
czerwca, odbył się w naszej szkole
jubileuszowy XX Turniej o
Puchar Wiosny. Wzięły w nim
udział reprezentacje czterech szkół
podstawowych z terenu naszej
gminy. Na boisku Szkoły
Podstawowej w Kociszewie

spotkali się, jak co roku, młodzi
piłkarze z całej Gminy Zelów. Do
rywalizacji stanęły drużyny:
Szkoły Podstawowej Nr 2 z
Zelowa i Szkoły Podstawowej Nr
4 z Zelowa, drużyna gospodarzy,
Szkoły Podstawowej w
Kociszewie oraz reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Bujnach
Szlacheckich. Naszą szkołę
reprezentowali chłopcy z klasy III
i IV.
Wszystkie drużyny rozegrały po
trzy zacięte mecze systemem
„każdy z każdym”. Wyniki
końcowe przedstawiają się
następująco:
1 miejsce - SP 4 Zelów
2 miejsce - SP 2 Zelów
3 miejsce - SP Kociszew
4 miejsce - SP Bujny Szlacheckie
Wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni na hod-dogi i otrzymali
słodycze ufundowane przez
sponsorów. Najlepsze drużyny
otrzymały puchary, a najlepsi
piłkarze nagrody rzeczowe.
Wręczenia nagród oraz
uroczystego podsumowania
wyników dokonała Pani Burmistrz
Urszula Świerczyńska, która
nagrodziła najlepsze drużyny
pucharami a najlepszych piłkarzy
nagrodami rzeczowymi.
W uroczystości wręczenia nagród
uczestniczyli także przedstawiciele
Klubu Kibica Widzewa Łódź,
który ufundował dla wszystkich
uczestników turnieju, w tym także
dla zwycięzców, nagrody
rzeczowe. UKS Zibi Kociszew
otrzymał koszulkę Widzewa z
dedykacją i pozdrowieniem od
Zbigniewa Bońka, patrona naszego
klubu.
Patryk Szczepanek

KONKURS WIEDZY O JANIE
PAWLE II
18 maja 2012 roku w szkole w
Bujnach Szlacheckich odbył się
konkurs piosenki religijnej,
poświęcony postaci Jana Pawła II.
Wraz z p. B. Hańczką wzięli w
nim udział uczniowie naszej
szkoły: Daria Biegańska, Julia
Ton, Paulina Kaczmarek, Ania
Pawlak, Dominik Grzelak i
Dominika Biegańska.
Miło nam poinformować, iż
Dominika zajęła I miejsce,
natomiast pozostali uczestnicy
występujący w chórku, zajęli II
miejsce w kategorii wykonań
grupowych.
Kasia Kędziak

WIZYTA NA
UNIWERSYTECIE
DZIECIĘCYM
W ramach realizacji projektu
edukacji ekologicznej Pejzaż
Zelowski 2012 w końcowych
dniach maja grupa dwudziestu
uczniów szkoły w Kociszewie
uczestniczyła w zajęciach
Uniwersytetu Dziecięcego, jaki
prowadzi dla uczniów w wieku 1012 lat Politechnika Łódzka.
Zajęcia prowadzone były w salach
wykładowych Politechniki
Łódzkiej przez pracowników
naukowych oraz studentów wolontariuszy.
Uczniowie brali m.in. udział w
zajęciach:
akustyki - "Cicho, ciszej,
najciszej..."

fizyki - "Fizyka fantazji"
chemii - "Laboratorium młodego
chemika"
robotyki - "Czy robot może być
artystą?"
Uczestnicy zajęć Uniwersytetu
Dziecięcego mieli okazję
poszerzyć własne umiejętności i
wiedzę. Mamy nadzieję, że będzie
ich to motywować do wytężonego
wysiłku, by w przyszłości mogli
zostać studentami wyższej uczelni.
Ola Staśkowska

VIII PRZEGLĄD PIOSENKI
TURYSTYCZNEJ
W dniu 25 maja 2012 roku w
naszej szkole odbył się VIII
Przegląd Piosenki dla Dzieci i
Młodzieży Szkolnej pod hasłem
„Jak dobrze nam zdobywać góry”.
Przegląd odbył się w ramach
programu edukacji ekologicznej
Pejzaż Zelowski 2012,
którego organizatorem jest
Towarzystwo Szkolne
Kociszew.

Zelów, a oceniało ich jury w
składzie: Barbara Berlińska –
kierownik Biblioteki Miejskiej w
Zelowie oraz nauczycielki muzyki
ze szkół z terenu naszej gminy,
panie: Anna Kimer, Dorota
Teleżka, Katarzyna Sztanka. Jury
oceniało walory językowe,
muzyczne i interpretację utworu.
Po przesłuchaniu wszystkich
uczestników postanowiono w
kategorii przedszkoli przyznać
wszystkim dzieciom równorzędne
I miejsce. Byli to:
Natalia Gralewska – Przedszkole
Edukacyjne w Zelowie
Julta Kępińska – Przedszkole
Samorządowe nr 4 w Zelowie
Nikodem Gral – Przedszkole
Samorządowe nr 4 w Zelowie
Marta Łuczak – Przedszkole w
Kociszewie
Zuzanna Pawłowska –
Przedszkole w Kociszewie
Marysia Kryścińska –
Przedszkole w Kociszewie
Benita Wartalska – Przedszkole
w Kociszewie
klasy I – III

Głównym celem przeglądu jest
integrowanie różnych środowisk
młodzieżowych wokół działań
służących ochronie środowiska
naturalnego, upowszechnianie
piękna polskiego krajobrazu
poprzez piosenkę i wiersz oraz
wyzwalanie artystycznych emocji,
inspiracji twórczych naturalnym
pięknem otaczającego świata.
W konkursie wzięło udział
trzydziestu dwóch uczestników,
uczniów szkół podstawowych i
dzieci z przedszkoli z Gminy

I miejsca : Hanna Kołodziejska –
SP Kociszew
Kalina Maciaszczyk – SP nr 2
Justyna Maciejewska – SP nr 2
II miejsca : Ewa Pietrzak – SP nr 4
Milena Kalinowska – SP
Kociszew
Dominika Biegańska – SP
Kociszew
III miejsca : Magda Badowska –
SP nr 4
Kinga Grabowska – SP
Kociszew
klasy IV – VI
I miejsce – Kinga Kubik – SP nr 2
II miejsca – Dominik Grzelak –
SP Kociszew
Weronika Rzeźnicka – SP nr 4
Justyna Pawłowska – SP nr 4
Anna Pawlak – SP Kociszew

Sandra Prorok – SP Bujny
Szlacheckie
Karolina Zieleniak – SP nr 2
III miejsca – Daria Biegańska –
SP Kociszew
Julia Ton – SP Kociszew
Paulina Kaczmarek – SP
Kociszew
WYJAZDY NA BASEN
Od marca tego roku wszyscy
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kociszewie uczestniczyli w
nieodpłatnych zajęciach w ramach
programu Powszechna Nauka
Pływania.

Projekt przewidywał w każdym
tygodniu dwugodzinne zajęcia na
Basenie Słok w Bełchatowie i
uzupełniające zajęcia sportowe w
Wiejskim Centrum Rekreacji, w
ramach których kilkudziesięciu
uczniów szkoły uczestniczyło w
sekcji siatkówki. Treningi
odbywały się systematycznie w
środy i piątki. Efektem ich było
rozegranie w ramach festynu w
Dniu Dziecka meczu pomiędzy
uczniami i nauczycielami. Sukces
tym razem odnieśli wszyscy, bo
udało się skompletować drużynę
nauczycieli, mecz był wyrównany
i umówiono się na rewanż.
Wniosek Uczniowskiego Klubu
Sportowego Zibi Kociszew na
realizację tego projektu został
pozytywnie oceniony przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Koszt całego projektu wynosi
ponad 15 000 zł, z tej kwoty 12
000 zł to dofinansowanie, a
pozostała część środki własne oraz
dotacja Gminy Zelów.
Kasia Kędziak
/wg inf. na www.kociszew.pl/

KONKURS LITERACKI
„Zelów – Moja Mała Ojczyzna”

Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Gminnym Konkursie
Literackim „Zelów – Moja Mała
Ojczyzna”, zorganizowanym w
ramach obchodów 50. rocznicy
powstania Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
Wygiełzowie.
Z naszej szkoły wiersze na
konkurs napisali: Kamila Chełmik,
Weronika Niewulska, Daria
Chełmik, Milena Kalinowska,
Oliwia Stępień, Hania
Kołodziejska, Mateusz Kotowski,
Sandra Tarapacz, Weronika
Juszkiewicz, Julia Ton, Michał
Sienkiewicz, Patrycja Niewulska,
Daria Biegańska, Paulina
Kaczmarek i Wojtek Kotowski.
Komisja konkursowa wysoko
oceniła utwory naszych uczniów,
gdyż Weronika Niewulska z
klasy pierwszej zajęła I miejsce
w swojej grupie wiekowej (klasy
I – III), a jej siostra, Patrycja
Niewulska z klasy IV, zajęła
również I miejsce, w kategorii
klas IV – VI. Trzecie miejsce w
kategorii klas I – III zajęła Kamila
Chełmik.
Przekazanie na ręce dyrektora
szkoły nagród dla laureatów
konkursu odbyło się w czerwcu
podczas obchodów jubileuszu
szkoły w Wygiełzowie, natomiast
wręczenie nagród laureatom
odbyło się podczas obchodów
Dnia Rodziny.
Natalia Wartalska
KONKURS „NASZA SZKOŁA”
Spora grupa uczniów szkoły w
Kociszewie wzięła udział w
konkursach literackim i
plastycznym, zorganizowanych w

ramach obchodów jubileuszu
powstania Szkoły Podstawowej w
Bujnach Szlacheckich. 4.06.2012r.
nastąpiło podsumowanie tych
konkursów, odbywających się pod
wspólnym tytułem „Nasza szkoła”.
Mamy sukcesy!
W konkursie literackim I miejsce
w kategorii klas II – III zajęła
uczennica klasy I naszej szkoły,
Kinga Grabowska.
Natomiast w konkursie
plastycznym w kategorii klas II –
III Angelika Chełmik zajęła drugie
miejsce, a w kategorii klas IV – VI
Aleksandra Staśkowska zajęła
drugie, a Patrycja Niewulska –
trzecie miejsce.
Gratulujemy!
Małgorzata Juszkiewicz

LIGI PRZEDMIOTOWE
W roku szkolnym 2011/2012
odbyła się już XIII edycja Lig
Przedmiotowych w ramach
projektu edukacji ekologicznej pn.
"Pejzaż Zelowski 2012".
W dniu 29 maja w Wiejskim
Centrum Rekreacji w Kociszewie
spotkało się 60 najlepszych
uczniów w dziedzinie przyrody,
historii i matematyki ze wszystkich
szkół z Gminy Zelów. Uczniowie
zostali wyłonieni w drodze
eliminacji, jakie od początku roku
odbywały się we wszystkich
szkołach podstawowych.
W finale uczniowie mieli do
rozwiązania testy składające się z
25 - 30 zadań zamkniętych,
wybranych spośród blisko 300
zadań, jakie do każdej ligi
zaproponowali nauczyciele. Ligi
tegoroczne zakończono
uroczystym wręczeniem nagród i
dyplomów zwycięzcom i
laureatom. W imieniu Burmistrza
Zelowa nagrody wręczali: zastępca

Burmistrza Grzegorz Lorek oraz
Sekretarz Miasta Agnieszka
Mysłowska.
Pełna lista laureatów lig
przedmiotowych znajduje się na
stronie www.kociszew.pl. My
możemy się pochwalić wynikami
naszych uczniów.
W każdej z lig mamy wicemistrza,
a raczej wicemistrzynie. Zostały
nimi: Ola Staśkowska (liga
przyrodnicza), Natalia Wartalska
(liga matematyczna) i Paulina
Kaczmarek (liga historyczna).
Pozostali nasi reprezentanci
wypadli również dobrze.
Zapraszamy na stronę internetową
szkoły, gdzie można znaleźć
dokładne wyniki.
Julia Ton

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS
TRZECICH
30 maja w Szkole Podstawowej w
Kociszewie w ramach projektu
edukacji ekologicznej Pejzaż
Zelowski 2012 po raz jedenasty
odbył się gminny konkurs
ortograficzny dla uczniów klas
trzecich ze szkół podstawowych z
Gminy Zelów o tytuł „Mistrza
Ortografii”. Udział w nim wzięli
przedstawiciele wszystkich szkół z
terenu gminy, wyłonieni przez
zespoły nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej z poszczególnych
placówek.
Uczniowie pisali dyktando o
wysokim stopniu trudności
związane z tematyką przyrodniczą.
Treść dyktanda oraz kryteria
oceniania zostały opracowane
przez zespół nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej z naszej szkoły, a
w skład komisji oceniającej weszli
nauczyciele ze wszystkich szkół.
Tegorocznymi „Mistrzami
ortografii” zostali: Wojciech

Grodzki - uczeń Szkoły
Podstawowej nr 4 w Zelowie oraz
Natalia Tosik – uczennica Szkoły
Podstawowej w Wygiełzowie. Z
naszej szkoły najlepiej wypadł
Nikodem Bochman, który zajął
II miejsce.

55. rocznicy nadania praw
miejskich Zelowowi, obchodów
Święta Konstytucji 3 Maja oraz
włączenie się do ogólnopolskiej
akcji „Polska Biega”.

Pełna lista tegorocznych
„Mistrzów Ortografii” znajduje się
na stronie internetowej szkoły.

Dziewczęta do lat 11
2. miejsce - Patrycja Niewulska

Dawid Owczarek

Oto najlepsze wyniki:

Dziewczęta do lat 13
2. miejsce - Dominika Szymańska
Gratulujemy!

KONKURS WIEDZY O
ZELOWIE
Z okazji 55. rocznicy nadania praw
miejskich Zelowowi 30 maja 2012
roku w Domu Kultury w Zelowie
odbyły się gminne konkursy –
wiedzy o Zelowie oraz plastyczny
pod tytułem „Zelów znamy i
kochamy”, w których udział wzięli
uczniowie naszej szkoły wraz z
paniami: p. D. Telążką, która
przygotowywała ich do konkursów
i p. M. Kędziak. Wraz z nimi
pojechali uczniowie najstarszych
klas naszej szkoły (V i VI)..
W czasie trwania konkursów na
sali widowiskowej Domu Kultury
dzieci z klas piątej i szóstej, tak
jak i inni uczniowie ze szkół
podstawowych z terenu gminy
Zelów, uczestniczyli w prelekcji
na temat historii Zelowa oraz
obejrzeli scenkę tematyczną
przygotowaną przez koło teatralne
z SP2 w Zelowie.
Paulina Kaczmarek

XXI BIEGI MAJOWE
Reprezentanci naszej szkoły 27
maja wzięli udział w XXI Biegach
Majowych, których organizatorem
był Miejsko-Gminny Szkolny
Związek Sportowy w Zelowie.
Zawody miały na celu uczczenie

Kamil Nowakowski

3 MAJA
W dniu 10 maja 2012 roku odbyła
się akademia z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W
akademii udział brali uczniowie z
piątej i szóstej klasy, a
przygotowywały ich panie
Karolina Kłysik i Bożena Kryza.
Akademia rozpoczęła się o
godzinie 10.00. Zaczęła się
wprowadzeniem sztandaru i
zaśpiewaniem hymnu.
Basia Górecka

KONKURS PLASTYCZNY
W dniu 15 maja w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Zelowie
wręczono nagrody laureatom
konkursu plastycznego pt. "20 lat
Państwowej Straży Pożarnej – jak
nas widzą, tak nas „malują”.
Uczeń naszej szkoły, Przemysław
Bochman, został laureatem
konkursu w I grupie młodszej (5-8
lat). Nagrodę wręczyła mu
Burmistrz Zelowa, Pani Urszula
Świerczyńska.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Małgosia Niewulska

UDZIAŁ W POWIATOWYCH
OBCHODACH DNIA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W dniu 15 czerwca 2012r.
uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Powiatowych Obchodach
Międzynarodowego Dnia Ochrony
Środowiska pod hasłem „ROK
ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII”,
które odbyły się w Szkole
Podstawowej im. mjr Henryka
Sucharskiego w Bujnach
Szlacheckich.

09.05.2012 - turniej gminny w
piłkę nożną chłopców (Zelów) –
IV miejsce
10.05.2012 - turniej gminny w
piłkę nożną dziewcząt (Zelów) – II
miejsce
17.05.2012 - zawody powiatowe w
piłkę nożną dziewcząt (Bełchatów)
– I miejsce
30.05.2012 - zawody rejonowe w
piłkę nożną dziewcząt (Pajęczno) –
III miejsce
Gratulujemy wyników.
Paweł Krzanowski

W ramach obchodów zostały
przeprowadzone następujące
konkursy: Zwiad Ekologiczny dla
uczniów klas IV-VI i Konkurs
Piosenki Przyrodniczej dla dzieci z
klas 0 – VI szkół i przedszkoli z
terenu Gminy Zelów i Drużbic.
Podczas uroczystości
zaprezentowano też przedstawienie
o treściach ekologicznych.
Wprawdzie w zwiadzie
ekologicznym uplasowaliśmy się
tuż za podium, ale za to w
konkursie piosenki przyrodniczej
w kategorii klas 0 – I pierwsze
miejsce zajęła Hania Kołodziejska,
w kategorii klas II – III Dominika
Biegańska zajęła drugie miejsce, a
w kategorii najstarszej (IV – VI)
Dominik Grzelak zajął drugie, a
Daria Biegańska – trzecie miejsce.
Bardzo nas cieszą te wyniki.
Laureatom życzymy dalszych
sukcesów.
Dominika Szymańska

SPORTOWE SUKCESY
Reprezentanci naszej szkoły w
ostatnim czasie odnieśli wiele
sukcesów sportowych.
Do najważniejszych możemy
zaliczyć:

WAKACJE
Podobnie jak w poprzednich
latach, tak podczas wakacji w 2012
organizowane są w naszej szkole
letnie półkolonie – na początku
wakacji oraz pod koniec
(„Kwitnące wakacje”).
Półkolonie w Kociszewie wpisały
się na stałe do kalendarza
szkolnych przedsięwzięć już ponad
20 lat temu. Tuż po zakończeniu
zajęć lekcyjnych, kilkudziesięciu
uczniów nie tylko naszej szkoły
uczestniczy w zajęciach

organizowanych w ramach tej
placówki wypoczynku.
Organizatorem jest Towarzystwo
Szkolne Kociszew a opiekunami
wolontariusze, nauczyciele naszej
szkoły.
Aby odreagować stres i zmęczenie
związane z klasówkami,
sprawdzianami i zaliczeniami,
których pod koniec roku było z
pewnością wiele, dzieci grają w
piłkę nożną, i koszykówkę, a także
uczestniczą w wycieczkach i
zajęciach na świeżym powietrzu.
Dla amatorów aktywnego
wypoczynku zaplanowano
natomiast dwa obozy letnie – do
Świnoujścia i do Zakopanego.
Na relacje z wyjazdów zapraszamy
na naszą szkolną stronę
internetową www.kociszew.pl
Ola Staśkowska

