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ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 2012/2013
Wielkimi krokami zbliżają się
wakacje. Nadszedł czas
podsumowań i pożegnań.
28 czerwca odbędzie się
zakończenie roku szkolnego.
Uroczystość rozpocznie się mszą
świętą odprawioną w kościele w
Kociszewie, następnie uczniowie
udadzą się do szkoły na część
oficjalną, przygotowywaną przez
uczniów klasy VI wraz ze swoją
wychowawczynią, p. M. Kędziak.
Potem szóstoklasiści żegnają się ze
szkołą krótkim występem
artystycznym, po którym
nastąpi wręczenie im świadectw
oraz nagród dla uczniów, którzy
uzyskali najlepsze wyniki w nauce.
Po akademii, jak co roku, odbędzie
się poczęstunek
dla klasy VI i
ich nauczycieli,
przygotowany
przez rodziców.
Paulina
Kaczmarek

XXI TURNIEJ
O PUCHAR
WIOSNY
W tym roku
szkolnym XXI
Turniej o Puchar
Wiosny
odbędzie się 21
czerwca.
Wezmą w nim
udział
reprezentacje
szkół
podstawowych z
terenu naszej

gminy. Naszą szkołę
reprezentować będą chłopcy z
klasy IV.
Drużyny rozegrają mecze
systemem „każdy z każdym”. Jak
co roku na najlepsze drużyny
czekają puchary, a najlepsi
piłkarze z każdej reprezentacji
otrzymają nagrody rzeczowe.
Wyniki końcowe zostaną
umieszczone na stronie
www.kociszew.pl
Dawid Hańczka

PIERWSZE MISTRZOSTWA
GMINY ZELÓW W
PŁYWANIU
10 czerwca na Basenie Słok
odbyły się zorganizowane przez
UKS Zibi Kociszew zawody
Pływackie, przeprowadzone w
ramach projektu Powszechnej
nauki pływania, w których
wystartowali uczniowie

reprezentujący Szkołę Podstawową
nr 2 w Zelowie, Szkołę
Podstawową nr 4 w Zelowie oraz
Szkołę Podstawową w Kociszewie.
Łącznie wystartowało 18
chłopców i dziewcząt w czterech
konkurencjach.
Nasi reprezentanci wypadli bardzo
dobrze. Małgosia Tyluś (klasa IV)
zajęła czwarte miejsce wśród
dziewcząt w stylu dowolnym,
natomiast wśród chłopców
bezkonkurencyjny okazał się
Szymon Tyluś (klasa VI), który i
w stylu dowolnym, i grzbietowym
uplasował się na pierwszym
miejscu.
Zawody sędziowali nauczyciele
wychowania fizycznego pod
nadzorem sędziego okręgowego.
Gratulujemy wszystkim, nie tylko
zwycięzcom, bo pływanie to dobry
sposób na poprawę kondycji
fizycznej i świetny sposób na
dobrą zabawę.
Paulina Kaczmarek

VIII PRZEGLĄD PIOSENKI
TURYSTYCZNEJ
W dniu 23 maja 2013 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 2013,
którego realizatorem jest
Towarzystwo Szkolne Kociszew.
W konkursie wzięli udział
reprezentanci szkół podstawowych
oraz przedszkoli z Gminy Zelów, a
oceniało ich jury w składzie:
Marzanna Socha – kierownik
Referatu Oświaty, Kultury, Sporu i
Zdrowia Urzędu Miejskiego w
Zelowie, Barbara Berlińska –
kierownik Biblioteki Miejskiej w
Zelowie oraz Jolanta Myroniuk –
Kierownik Filii BM w Kociszewie.

Uczestnicy mieli za zadanie
przygotować po jednej piosence o
tematyce związanej z pięknem
polskiego krajobrazu. Jury
oceniało walory językowe,
muzyczne i interpretację utworu.
Po przesłuchaniu wszystkich
uczestników postanowiono w
kategorii przedszkoli przyznać
wszystkim dzieciom nagrody i
równorzędne I miejsce. Byli to:
Marta Małasiewicz – Przedszkole
Samorządowe nr 1 w Zelowie
Magda Trojanowska – Przedszkole
Samorządowe nr 1 w Zelowie
Zosia Tarka – Przedszkole
Samorządowe nr 1 w Zelowie
Ola Papuga – Przedszkole
Samorządowe nr 4 w Zelowie
Julia Skrzydłowska – Przedszkole
Samorządowe nr 4 w Zelowie
Maja Woźniak – Przedszkole
Edukacyjne w Zelowie
Marta Łuczak – Przedszkole w
Kociszewie
Karolina Jelińska – Przedszkole w
Kociszewie
Zuzanna Gawłowska –
Przedszkole w Kociszewie
W starszych grupach wiekowych
zwyciężyli:
W kategorii klas I – III :
I miejsce
- Karolina Komora – SP
Kociszew
II miejsca
- Weronika Kazimierczak – SP 2 w
Zelowie
- Natalia Dominiak – SP w
Wygiełzowie
- Dominika Biegańska – SP
Kociszew
III miejsca
- Marysia Kryścińska – SP
Kociszew
- Martyna Kowalska – SP
Kociszew

- Oliwia Marciniak – SP
Kociszew
- Adam Kryściński – SP
Kociszew
W kategorii klas IV – VI :
I miejsce
- Weronika Wodzińska – SP nr 2
- Dominik Grzelak – SP
Kociszew
- Weronika Rzeźnicka – SP nr 4
II miejsca
- Karolinie Zieleniak – SP nr 2
- Kinga Kubik – SP 2 w Zelowie
- Weronika Kędziak – SP w
Wygiełzowie
- Paulina Kaczmarek – SP
Kociszew
II miejsca
- Oliwia Łuczak – SP Kociszew
- Sandra Prorok – SP Bujny
Szlach.
- Weronika Tokarczyk – SP 4 w
Zelowie
Wyróżnienia
- Patrycja Niewulska – SP
Kociszew
- Julia Ton – SP Kociszew
- Ewa Pietrzyk – SP 4 w Zelowie
- Oskar Morawski – SP w
Wygiełzowie
Wszyscy zwycięzcy otrzymali
dyplomy i atrakcyjne nagrody
książkowe. Gratulujemy im
udanych występów!
Daria Biegańska

JUBILEUSZ SZKOŁY
W dniu 30 kwietnia 2013 o
godzinie 11.00, odbyła się w
naszej szkole uroczystość z okazji
40. rocznicy powstania szkoły,
upamiętniająca zdarzenia i ludzi,
którzy przez ostatnie czterdzieści
lat współtworzyli historię naszej
placówki.

Uroczystości towarzyszyły
prezentacje wierszy, piosenek oraz
występy teatrzyku szkolnego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się m. in.: Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska, sekretarz
Miasta Agnieszka Mysłowska,
zastępca przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zelowie Krzysztof
Kryściński, dyrektorzy placówek
oświatowych, jednostek
organizacyjnych Gminy Zelów
oraz rodzice, absolwenci i
uczniowie szkoły.
Uroczystość połączona była z
wręczeniem nagród zwycięzcom
konkursów plastycznych,
literackich i sportowych
organizowanych w jubileuszowym
roku. Dyrektor szkoły, pan Marek
Myroniuk, podziękował wszystkim
sympatykom naszej placówki za
wspólne działania na rzecz
rozwoju społeczności szkolnej
Kociszewa na przestrzeni ostatnich
lat.
Życzymy naszej szkole jeszcze
niejednej takiej rocznicy!!!
Julia Ton

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS
TRZECICH
W dniu 10 maja bieżącego roku w
szkole w Kociszewie odbyła się
dwunasta edycja gminnego
konkursu ortograficznego dla klas
trzecich o tytuł „Mistrza
Ortografii”. Udział w nim wzięli
przedstawiciele klas trzecich
wszystkich szkół z terenu gminy
wyłonieni przez zespoły
nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej z poszczególnych
placówek.
Uczniowie pisali dyktando o
wyższym stopniu trudności
związane z tematyką przyrodniczą
pt. "TECZKA HONORATY".
Treść dyktanda oraz kryteria
oceniania zostały opracowane
przez zespół nauczycieli edukacji

wczesnoszkolnej w składzie: pani
Urszula Pawlak, p. Marianna
Kwiatkowska oraz p. Ilona
Grzelak. W skład komisji
oceniającej weszli nauczyciele ze
wszystkich szkół.
„Mistrzami ortografii” w tym roku
zostały : Patrycja Górecka ze
szkoły w Kociszewie, Natalia
Szymańska ze Szkoły
Podstawowej nr 2 Zelowie, Natalia
Uzarczyk z Wygiełzowa oraz Julia
Dobroszek ze Szkoły Podstawowej
nr 2 Zelowie.
Konkurs ten był jednym z sześciu
konkursów organizowanych przez
naszą szkołę w ramach projektu
Pejzaż Zelowski 2013
finansowanego przez WFOŚiGW.

3 MAJA
W dniu 10 maja 2013 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, potem
nastąpiła część artystyczna, która
w ciekawy sposób przybliżyła
uczniom wydarzenia związane z
rocznicą ogłoszenia Konstytucji 3
Maja.
Kamila Książczyk
WAKACJE

XXI BIEGI MAJOWE
Reprezentanci naszej szkoły 26
maja wzięli udział w XXII
Biegach Majowych, których
organizatorem był MiejskoGminny Szkolny Związek
Sportowy w Zelowie. Zawody
miały na celu włączenie się do
ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”.
Oto wyniki uczniów naszej szkoły:
Dziewczęta do lat 13
2. miejsce – Patrycja Niewulska
Chłopcy do lat 11
4. miejsce – Hubert Rysz
22. miejsce – Oskar Kaliszuk
Chłopcy do lat 13
6. miejsce – Marcin Wolski
14. miejsce – Dominik Grzelak
Gratulujemy kondycji i
wytrwałości!

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
formy 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
Zakopanego (1 – 10 lipca) i do
Świnoujścia (12 – 21 lipca).

Wojtek Kotowski
Ci, którzy jadą na obóz w góry,
mogą liczyć m.in. na:
• Zwiedzanie Zakopanego,
Muzeum Tatrzańskie im. dr

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Tytusa Chałubińskiego,
Willa Koliba,
Cmentarz na Pęksowym
Brzysku, Wielka Krokiew,
Kaplica na Jaszczurówce.
Wycieczka do
Tatrzańskiego Parku
Narodowego: Dolina Małej
Łąki, Droga nad Reglami,
Miętusi Przysłup, Dolina
Kościeliska, schronisko na
Hali Ornak.
Wycieczka do
Tatrzańskiego Parku
Narodowego: Dolina
Jaworzynki, Hala
Gąsienicowa,
Wycieczka do
Tatrzańskiego Parku
Narodowego: Dolina
Strążyska, Dolina Białego
Kąpiel na basenach na
Polanie Szymoszkowa.
Wycieczka do
Tatrzańskiego Parku
Narodowego: Kaplica na
Wiktorówkach,
Rusinowa Polana, Palenica
Białczańska, Schronisko na
Głodówce
/ ewentualnie: Spacer
Doliną Rybiego Potoku do
Morskiego Oka /

W planie obozu nad morzem
znalazły się:
• Wycieczka do Wolińskiego
Parku Narodowego: rezerwat
żubrów, klif Gosań, zwiedzanie
Międzyzdrojów.
• Zwiedzanie Portu Wojennego w
Świnoujściu.
• Wycieczka do Latarni Morskiej
i Fortów.
• Wycieczka do Niemiec:
Ahlbecku i Heringsdorf.
• Kąpiele i plażowanie na
Kąpielisku Plaża Świnoujście.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
KONKURS LITERACKI
Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Gminnym Konkursie
Literackim „ Zwierzęta
człowiekowi – człowiek
zwierzętom”, zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową im.
Marii Konopnickiej Wygiełzowie.
Uczestnicy musieli napisać baśń,
opowiadanie lub wiersz o tematyce
dotyczącej przyjaźni oraz
zależności od siebie ludzi i
zwierząt. Konkurs podzielony był
na dwie grupy wiekowe: I – III i
IV – VI. Każdy uczestnik mógł
napisać maksymalnie 2 prace.
Można je było nadsyłać do 17
maja, a rozstrzygnięcie nastąpiło
24 maja.
Mimo iż uczniowie naszej szkoły
napisali mnóstwo wypracowań na
konkurs (32 prace), pani M.
Kędziak, która organizowała etap
szkolny, z każdej tej grupy mogła
wybrać tylko trzy najlepsze
utwory. Nie było to łatwe!
Po kilku tygodniach oczekiwań na
stronie internetowej szkoły w
Wygiełzowie pojawiły się wyniki.
Okazało się, że w młodszej
kategorii wiekowej Dominika
Biegańska zajęła I miejsce w
kategorii baśni, natomiast w
starszej grupie – I miejsce w
kategorii opowiadań zajęła
Paulina Kaczmarek, natomiast
III miejsce w kategorii baśni
zajęła Małgosia Tyluś.
Wszystkim laureatom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Nagrody zostaną im wręczone
podczas uroczystego apelu na
zakończenie roku szkolnego.

Paulina Kaczmarek

Mimo serca włożonego w grę, po
ostatecznym podliczeniu punktów
okazało się, że znaleźliśmy się na
V miejscu. Tuż przed nami byli
reprezentanci Bujen, III miejsce
przypadło SP 4 w Zelowie, na II
miejscu rywalizację skończył
Wygiełzów, a zwycięzcami zostali
reprezentanci SP 2 w Zelowie.
Julia Ton, Lidia Chrzanowska

DZIEŃ DZIECKA
3 czerwca 2013 roku w naszej
szkole odbyła się zabawa z okazji
dnia dziecka.
W tym dniu uczniowie nie mili
lekcji. Pod opieką nauczycieli na
sali gimnastycznej uczestniczyli w
różnych zawodach sportowych,
zorganizowanych przez Samorząd
Uczniowski oraz opiekunów, panią
M. Kędziak i pana J.
Malinowskiego. Później wybrali
się na pokazy strażackie.
Następnie odbyła się dyskoteka.
Dziękujemy samorządowi
uczniowskiemu i nauczycielom za
wspaniale spędzony dzień.
Natomiast dzieciom z okazji ich
święta życzymy wszystkiego
najlepszego !!!
Julia Ton, Lidia Chrzanowska

Paulina Kaczmarek
Na relacje z wyjazdów zapraszamy
na naszą szkolną stronę
internetową www.kociszew.pl

7 maja 2013 w Szkole
Podstawowej numer 4 w Zelowie
odbył się turniej piłki nożnej. Na
ten konkurs przybyły szkoły z
całej gminy Zelów: SP 4, SP 2, SP
Kociszew , SP Bujny Szlacheckie,
SP Wygiełzów. Rozgrywki
rozgrywały się systemem „każdy z
każdym”.

KONKURS EKOEUROPEJCZYK
10 maja 2013 roku w Szkole
Podstawowej nr 4 w Zelowie
odbył się gminny konkurs pt.
„Eko-Europejczyk”. Podzielony
został na dwie grupy: plastyczny i
wiedzowy. Brały w nim udział:
Szkoła Podstawowa w Kociszewie,
Szkoła Podstawowa nr 4 w
Zelowie, Szkoła Podstawowa w
Bujnach Szlacheckich oraz Szkoła
Podstawowa nr 2 w Zelowie .
Tematem rywalizacji był nasz
region w Europie. Z każdej szkoły
mogły przyjechać cztery osoby ,
po dwie na każdy etap.
Reprezentanci naszej szkoły w obu
konkursach zajęli II miejsca.
Gratulujemy.
Julia Ton i Paulina Kaczmarek

FILHARMONIA
4 czerwca 2013 roku w naszej
szkole odbył się ostatni przed
wakacjami koncert, organizowany
przez artystów Towarzystwa
Muzycznego w Łodzi, tzw.
„filharmonia”.
Podczas tego spotkania na
pożegnanie klasy VI
zorganizowano konkurs między
dziewczynami a chłopakami z tej
klasy. Po rozwiązaniu muzycznych
zagadek, ogłoszono remis.
My, uczniowie, bardzo dziękujemy
za ten wspólnie spędzony rok i nie
możemy się doczekać
Dalszego poznawania nowych
instrumentów!!!
Julia Ton, Lidia Chrzanowska

FESTIWAL TEATRZYKÓW
PRZEDSZKOLNYCH
W dniach 10 - 14 czerwca w Sali
Muzeum Braci Czeskich odbył się
XI Festiwal Teatrzyków
Przedszkolnych im. Jana Amosa

Komeńskiego. Organizatorem było
Przedszkole Edukacyjne im. Jana
Amosa Komeńskiego Parafii
Ewangelicko – Reformowanej w
Zelowie. Udział wzięły:
a) 10 czerwca
- Zespół „Stowarzyszenie
Czechów w Polsce” „Lokomotywa”
- Zespół „Słoneczka” SP
Wygiełzów – „Przygody
niegrzecznej żabki”
b)11 czerwca
- Zespół „Skrzaty” SP
Kociszew – „Nasi przyjaciele”
- Zespół „Zielone skrzaty” SP
nr 4 – „Jak Krecik dostał
spodenki”
- Zespół „Skrzaty” Przedszkole
nr 1 – „Calineczka”
c)12 czerwca
- Zespół „Dwójeczki” SP nr 2 –
„Krecik szuka szczęścia”
- Zespół „Przyjaciele” SP nr 4 –
„Piotruś i kos”
d)13 czerwca
- Zespół „ Komeniuszki”
Przedszkole Edukacyjne w
Zelowie –„O Makowej Panience,
wiewiórce Baśce i dwóch
Emanuelach”
- Zespół „Słoneczka” SP nr 4 –
„O rybaku i złotej rybce”
11 czerwca o godzinie 930 dzieci z
naszego punktu przedszkolnego
wystąpiły ze spektaklem „Nasi
przyjaciele”. Mimo tremy
wszystko się udało i ich występ
wypadł rewelacyjnie. Po
zaprezentowaniu swoich zdolności
aktorskich dzieci wesołe i
zadowolone wróciły do domów.
Rozdanie nagród oraz wykonanie
pamiątkowych zdjęć odbyło się 14
czerwca.
Julia Ton, Lidia Chrzanowska

ORLIKOWA LIGA MISTRZÓW
13 czerwca 2013 r.
na „Orliku” przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Zelowie
odbyły się Mistrzostwa Gminy w
Piłkę Nożną Dziewcząt i
Chłopców „Orlikowa Liga
Mistrzów”.
Naszą szkołę reprezentowali
chłopcy z klas V – VI.
Podczas turniejów reprezentanci
szkół podstawowych z terenu
Gminy Zelów rozegrali mecze
systemem „każdy z każdym”.
Rozgrywki zakończyły się
zwycięstwem drużyny ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Zelowie. Na
miejscu drugim znalazła się
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Zelowie. Trzecie miejsce
przypadło reprezentacji Szkoły
Podstawowej w Wygiełzowie. Na
czwartym miejscu znalazła się
Szkoła Podstawowa w Bujnach
Szlacheckich, natomiast miejsce
piąte przypadło nam, czyli Szkole
Podstawowej w Kociszewie.
Szymon Tyluś

PRZEDSZKOLAKI MALUJĄ
W ostatnim czasie w Przedszkolu
Edukacyjnym im. Jana Amosa
Komańskiego w Zelowie
zorganizowano konkurs plastyczny
dla dzieci w wieku 5-6 lat pod
hasłem „Moja ulubiona czeska
bajka”. Z naszego punktu
przedszkolnego udział w nim
wzięły Marta Łuczak i Eliza
Jochymek.
Jury miało trudne zadanie, gdyż
wszystkie prace były bardzo ładne,
ale tylko najlepsze mogły zostać
nagrodzone. Chociaż dziewczynki
nie zajęły premiowanego miejsca,
to i tak cieszymy się z ich udziału
w tym konkursie.
Julia Ton, Lidia Chrzanowska

LIGI PRZEDMIOTOWE PO
RAZ XIV
W ramach programu edukacji
ekologicznej „Pejzaż Zelowski”
Towarzystwo Szkolne Kociszew
zorganizowało kolejną edycję lig
przedmiotowych dla uczniów
szkół podstawowych z terenu
Gminy Zelów. Była to już
czternasta edycja tego konkursu.
W całym przedsięwzięciu aktywny
udział wzięło kilkaset dzieci ze
wszystkich szkół podstawowych.
W finałowych zmaganiach, które
odbyły się 28 maja w
Kociszewie, uczestniczyło 60
uczniów wyłonionych w szkolnych
eliminacjach.

Wyniki Naszychligowych zmagań
przedstawiają się następująco:
Liga historyczna:
3. Paulina Kaczmarek - SP
Kociszew
4. Julia Ton - SP
Kociszew
Liga matematyczna:
2. Julia Ton - SP
Kociszew
Liga Przyrodnicza:
6. Piotr Zych - SP Kociszew

GMINNY KONKURS
RECYTATORSKI
„ŚWIERSZCZYKOWE
WIERSZYKI”
22 maja dwie uczennice naszej
szkoły, Dominika Biegańska z
klasy trzeciej oraz Małgosia Tyluś
z klasy czwartej, wzięły udział w
Gminnym Konkursie
Recytatorskim
„ŚWIERSZCZYKOWE
WIERSZYKI”, który odbył się w
Domu Kultury w Zelowie.
Konkursowi patronowała

Burmistrz Zelowa Pani Urszula
Świerczyńska.
Mimo dużej tremy obie
uczestniczki wspaniale
zaprezentowały swoje wiersze i
otrzymały gromkie brawa.
Kamila Książczyk

„VOCABULARY QUIZ”
W Międzyszkolnym Konkursie
Języka Angielskiego "Vocabulary
Quiz" zorganizowanym 14 maja
2013r. przez Szkołę Podstawową
Nr 4 w Zelowie wzięły udział
dwuosobowe reprezentacje
uczniów ze wszystkich szkół
podstawowych z terenu Gminy
Zelów.
Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie z klasy 6 – Julia Ton i
Szymon Tyluś.
Podczas zmagań konkursowych
uczestnicy musieli wykonać
ćwiczenia słownikowe i
ortograficzne.
Nasi uczniowie wykazali się dużą
znajomością słownictwa, lecz
rywale okazali się lepsi i Julia z
Szymonem zajęli ostatecznie V
miejsce.
Daria Biegańska

OBCHODY
MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA OCHRONY
ŚRODOWISKA
13.06.2013r. w Szkole
Podstawowej w Bujnach
Szlacheckich odbyły się
POWIATOWE OBCHODY
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
OCHRONY ŚRODOWISKA. Z
tej okazji odbyły się dwa
konkursy: ZWIAD
EKOLOGICZNY i KONKURS
PIOSENKI PRZYRODNICZEJ.
Uczestnikami zmagań w zwiadzie
były 2-osobowe reprezentacje
składające się z uczniów klas 4-6

szkół podstawowych z powiatu
bełchatowskiego. Do konkursu
zgłosiły się drużyny sześciu szkół:
oprócz reprezentantów naszej
szkoły i przedstawicieli
gospodarzy, czyli SP w Bujnach
Szlacheckich, przyjechali: SP Nr 2
w Zelowie, SP Nr 4 w Zelowie, SP
Wygiełzowie, SP w Drużbicach.
Konkurs składał się z kilku
etapów:
- etap wiedzowy - indywidualny
test wyboru.
- etap doświadczalny - uczniowie
w parach prezentują wcześniej
zaplanowane i przygotowane
proste doświadczenie fizyczne lub
chemiczne.
- etap wiedzowy - zespołowy.
Ostatecznie okazało się, że nasi
reprezentanci zajęli III miejsce.
Wyniki pozostałych drużyn:
Drużbice - I, Szkoła Podstawowa
nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 2 - I
miejsce, Bujny IV - miejsce i
Wygiełzów - V.

W konkursie piosenki
przyrodniczej uczestniczyli soliści
z klas 0-6 z przedszkoli i szkół
powiatu bełchatowskiego. Konkurs
odbywał się w trzech kategoriach
wiekowych:
I kategoria - klasy 0-1
II kategoria - klasy 2-3
III kategoria - klasy 4-6
Oceniając występy dzieci jury
brało pod uwagę: muzykalność,
interpretację utworu, wartość
artystyczną prezentacji i dobór
repertuaru.
Okazało się, że w młodszej
kategorii wiekowej odnieśliśmy
duże sukcesy, gdyż II miejsce
zajęły Dominka Łuczak, a także
Oliwia Marciniak , a III miejsce
przypadło Kamili Chełmik.
Dominik Solecki i Piotr Zych

