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Konkurs na super czytelnika
W naszej szkole w roku szkolnym
2011/2012 został ogłoszony
konkurs na super czytelnika. Raz
w miesiącu będzie wybierany
„super czytelnik” miesiąca, ten
tytuł będzie można uzyskać
wypożyczając w przeliczeniu na
jednego ucznia co najmniej osiem
książek miesięcznie. Każda klasa,
od I do VI, może za to dostać tzw.
buźkę. Klasa, która uzyska
najwięcej uśmiechniętych buziek
(minimum pięć w ciągu roku),
otrzyma specjalną nagrodę i
dyplom. W ramach konkursu
trzeba wypożyczyć 40 książek
rocznie. Aby to zrobić, należy
najpierw przyjść do szkolnej
biblioteki, a dalej… to oczywiste!
Małgorzata Juszkiewicz,
Małgorzata Niewulska

Turniej o puchar jesieni
Turnieje piłkarskie o Puchar
Wiosny i Puchar Jesieni stały się

wieloletnią tradycją naszej szkoły.
W turnieju o Puchar Jesieni 2011
uczestniczyły wszystkie szkoły
podstawowe z terenu Gminy
Zelów:
- SP4
- SP2
- Bujny Szlacheckie
- Wygiełzów
- SP Kociszew
Rozegrano 10 spotkań systemem
każdy z każdym. W ostatnim
meczu publiczność niesamowicie
dopingowała naszą drużynę,
rozgrywka zakończyła się
wynikiem 3-1 dla Kociszewa. W
tym decydującym meczu bramki
dla nas strzelili: Paweł Krzanowski
dwie bramki i Patryk Szczepanek
jedną, a dla Wygiełzowa Mateusz
Uzarczyk
Po podsumowaniu wyników
okazało się, że pierwsze miejsce w
tym turnieju zajęła Szkoła
Podstawowa numer 2 w Zelowie.
Drugie miejsce przypadło drużynie
ze Szkoły Podstawowej numer 4 w
Zelowie. Trzecie miejsce zajęły
Bujny Szlacheckie. Czwarte
miejsce natomiast zajęła nasza
drużyna, czyli chłopcy z
Kociszewa. Na piątym miejscu
uplasował się Wygiełzów.
Na zakończenie zostały wręczone
puchary dla drużyn i nagrody

dla najlepszych piłkarzy. Z naszej
drużyny nagrody książkowe i
sprzęt sportowy otrzymali: Dawid
Owczarek (bramkarz), Patryk
Szczepanek (obrońca), a Paweł
Krzanowski (atakujący).
Paweł Krzanowski, Patryk
Szczepanek, Kamil Nowakowski

- zajęcia SKS(P. Jacek
Malinowski)
Uczeń miesiąca
Dzieci chętnie chodzą na koła
zainteresowań i uczą się pilnie
oraz zdobywają więcej wiedzy.
Jeżeli systematycznie się chodzi na
te koła, to można zdobyć wyższą
ocenę z danego przedmiotu.
Kasia Kędziak i Natalia Pawęta

Koła zainteresowań
Wyjazd do Szczyrku
W naszej szkole, jak co roku,
organizowane się koła
zainteresowań. W tym roku w
ramach realizacji programu
Wyrównajmy szanse oraz
własnych pomysłów nauczycieli są
to koła:
- zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze dla klas I, II i III
(prowadzą je: P. Urszula Pawlak,
P. Ilona Grzelak, P. Ala
Kwiatkowska)
- zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze z matematyki (P.
Marek Myroniuk)
- zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze z języka polskiego
(P. Bogusława Hańczka)
- dziennikarskie dla klasy VI (P.
Małgorzata Kędziak)
- polonistyczne dla klasy IV (P.
Małgorzata Kędziak)
- humanistyczne – polonistyczne
dla klasy V (P. Małgorzata
Kędziak)
- matematyczne (P. Marek
Myroniuk)
- przyrodnicze (P. Monika Stępień)
- historyczne (P. Dorota Teleżka)
- informatyczne (P. Marek
Myroniuk, P. Jacek Malinowski)
- niemieckiego (P. Karolina
Kłysik)
- angielskiego (P. Bożena Kryza)
- plastyczne (P. Dorota Teleżka)
- sportowe (P. Jacek Malinowski)
- teatralne (P. Bogusława Hańczka
, P. Ala Kwiatkowska)

W dniach 28-30 września grupa 37
uczniów wraz z nauczycielami:
dyrektorem Markiem
Myroniukiem, panią Alą
Kwiatkowską i panem Jackiem
Malinowskim pojechała na
wycieczkę do Szczyrku. Dzieci
zwiedziły Baranią Górę, skąd
podziwiały piękne górskie jesienne
krajobrazy. Były też w Wiśle na
skoczni im. Adama Małysza oraz
na skoczni Skalite w Szczyrku.
Poznały też młodych skoczków ze
Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
W Szczyrku natomiast poszły
m.in. na basen w COS.
Do domu wszyscy wrócili
zadowoleni z wycieczki, choć
trochę zmęczeni. Już czekamy na
następną.
Dominika Szymańska

Od początku tego roku szkolnego
w naszej szkole odbywa się
konkurs pod nazwą ,,Uczeń
miesiąca”. Z pięciu przedmiotów:
matematyki, j. polskiego, j.
angielskiego, przyrody i historii
zliczana jest średnia ocen. Z
danego przedmiotu liczone są
oceny z wiedzy, aktywności i
umiejętności. Uczeń, który uzyska
największą średnią, zdobywa tytuł
„Ucznia miesiąca”.
Wyniki comiesięcznej rywalizacji
wywieszane są koło biblioteki.
We wrześniu pierwsze miejsce
zajął Michał Sienkiewicz ze
średnią 5,21, drugie miejsce - Julia
Ton ze średnią 4,97 , trzecie Natalia Wartalska ze średnią 4,89,
czwarte miejsce - Aleksandra
Staśkowska ze średnią 4,86 i na
piątym miejscu znalazł się Szymon
Tyluś ze średnią 4,78.
Wywieszone są także wyniki z
poszczególnych przedmiotów.
Mistrzem języka angielskiego
został Jakub Jochymek , mistrzem
języka polskiego Szymon Tyluś ,
mistrzem matematyki Michał
Sienkiewicz, mistrzem przyrody Michał Sienkiewicz, mistrzem

historii - Michał Sienkiewicz. Na
specjalnie zorganizowanym apelu
najlepszym uczniom zostały
wręczone nagrody. Gratulujemy!
Natalia Wartalska, Barbara
Górecka, Małgorzata Niewulska
Ślubowanie i Dzień Nauczyciela
2011r.
14 października 2011r.
trzynaścioro pierwszaków
uroczyście przyrzekało, że będą
wzorowymi uczniami naszej
szkoły. Mali uczniowie już dziś
tryskają zapałem do nauki.
Do akademii przygotowała ich
wychowawczyni, pani Urszula
Pawlak . Uroczystość składała się
z przysięgi i części artystycznej.
Po tej akademii pierwszaki poszły
na poczęstunek zorganizowany
przez ich rodziców.
Tego dnia obchodziliśmy też
Dzień Nauczyciela. Po występach
pierwszaków dyrektor szkoły
złożył wszystkim nauczycielom i
pracownikom życzenia, a potem
wręczył nagrody i wyróżnienia
niektórym nauczycielom.
W imieniu SU oraz wszystkich
uczniów życzenia dyrekcji,
nauczycielom i pracownikom
szkoły złożyła też przewodnicząca
Samorządu, Kasia Kędziak.
Po uroczystości uczniowie poszli
do pracowni komputerowej na
film, a nauczyciele na poczęstunek
zorganizowany przez Radę
Rodziców. Ten dzień był
wyjątkowo miły i uroczysty.
Ola Staśkowska
Biegi w Wolborzu
Dniu 1 października 2011 odbyły
się w Wolborzu ogólnopolskie
biegi przełajowe. Pośród 1000
zawodników z 9 województw
znalazło się 2 naszych
reprezentantów naszej szkoły –

Marcin Wolski i Patrycja
Niewulska.
W biegu w kategorii dziewcząt z
rocznika 2001 na dystansie 600
metrów Patrycja Niewulska zajęła
7 miejsce. Marcin Wolski w
kategorii chłopców z rocznika
2001 na dystansie 600 metrów
zajął 10 miejsce. Miejsca naszych
zawodników byłyby jeszcze
lepsze, gdyby nie sparaliżowała
ich trema (pierwszy start w tak
dużych zawodach). Jest to jednak
wielki sukces i bardzo im
gratulujemy tak udanych
wyników!
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku liczba naszych zawodników
będzie większa i dzięki temu
zajmiemy jeszcze lepsze miejsca.
Paweł Krzanowski
Rozpoczęcie roku szkolnego
2011 / 2012
1 września odbyła się uroczystość
rozpoczęcia roku szkolnego 2011
/2012. Zainaugurowała ją msza
święta w kościele parafialnym pod
wezwaniem św. Teodora. Po mszy
wszyscy uczestnicy poszli razem
do szkoły, gdzie odbyła się część
oficjalna, którą rozpoczął dyrektor
szkoły, pan Myroniuk. Część

artystyczną przygotowali
uczniowie klasy V wraz z panią M.
Kędziak.
Podczas uroczystości Burmistrz
wraz z dyrektorem wręczyli
maluchom wstępującym po raz
pierwszy w mury naszej szkoły
drobne prezenty, które pomogą im
pokonać stres związany z
rozpoczęciem nauki w szkole. Po
zakończonej akademii uczniowie
poszczególnych klas spotkali się ze
swoimi wychowawcami. Ten dzień
rozpoczął kolejne miesiące nauki.
Kasia Kędziak, Natalia Pawęta
Sprzątanie Świata 2011
W dniu 16 września 2011 roku
odbyła się coroczna akcja
sprzątania świata. W
przedsięwzięciu tym uczestniczyli
wszyscy uczniowie szkoły
podstawowej w Kociszewie.
Sprzątaliśmy po całym terenie
szkoły i po za nią, czyli pobocza
dróg, przystanek, okoliczne lasy
itp. Uczniowie byli podzieleni na 3
grupy, każda grupa miała swoich
opiekunów – nauczycieli.
Po zebraniu podsumowującym
akcję okazało się, że uzbieraliśmy
więcej śmieci niż w tamtym roku.
Takie akcje pomagają uświadomić

wszystkim, nie tylko uczniom,
potrzebę dbania o czyste i zdrowe
środowisko.
Gosia Juszkiewicz, Gosia
Niewulska

pomocą swojego opiekuna
dyskotekę.
Była to pierwsza impreza nowych
władz SU, okazała się bardzo
udana. Życzymy im więcej takich
pomysłów, bo wszyscy uczniowie
doskonale się bawili.

We wrześniu odbyło się spotkanie
pod hasłem „I znów się
spotykamy”, a w październiku –
„Czy znasz ten instrument?”
Koncerty oraz ich prowadzenie
bardzo się wszystkim podobają.
Kasia Kędziak

Dominika Szymańska
Wybory do Samorządu
Uczniowskiego
W dniu 26.09.2011r. odbyły się
wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Kandydowało
dziesięcioro uczniów: Dominik
Grzelak, Weronika Komora, Anna
Pawlak, Dominik Solecki, Marcin
Wolski, Paulina Kaczmarek,
Małgorzata Juszkiwicz, Katarzyna
Kędziak, Małgorzata Niewulska,
Dominika Szymańska.
Do udziału w głosowaniu
uprawnieni byli uczniowie klas IVI. Po podliczeniu głosów
ogłoszono wyniki.
Przewodniczącą samorządu została
Katarzyna Kędziak, zastępcą
przewodniczącego została
Weronika Komora, a skarbnikiem
Marcin Wolski. Wyniki wyborów
zostały wywieszone na głównej
ścianie w holu.
Rada SU wybrała sobie opiekuna,
którym został p. Jacek
Malinowski.
Serdecznie gratulujemy!!!
Wszyscy mamy nadzieję, że
uczniowie wybrani do Samorządu
Szkolnego godnie będą
reprezentować szkołę i uczniów.
Basia Górecka, Natalia Wartalska

Dyskoteka
W dniu 03.10.2011 r.
obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z
tej okazji dziewczyny wchodzące
w skład Samorządu
Uczniowskiego zorganizowały z

Wycieczka do kina ogrodu
botanicznego
Dla uczestników programu Pejzaż
Zelowski 2010 w dniu 26
października 2011 roku
zorganizowana została
jednodniowa wycieczka do Łodzi
do ogrodu botanicznego i kina. Na
wycieczkę pojechali uczniowie z
klas I – VI, wyróżniający się w
konkursach organizowanych w
ramach programu, a opiekunkami
były panie: M. Maślikowska –
Stępień i A. Kwiatkowska.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili
również restaurację McDonald’s,
bo jest to „obowiązkowy” punkt
programu każdej wycieczki.
Wszystkim bardzo się podobało.
Dawid Owczarek

Filharmonia
W tym roku szkolnym
kontynuowane są spotkania z
muzyką organizowane we
współpracy z Łódzkim
Towarzystwem Muzycznym im.
Karola Szymanowskiego.
Koncerty odbywają się raz w
miesiącu. Tak jak i w zeszłym
roku, gościmy wtedy artystów
związanych z muzyką. Podczas
spotkań odbywają się też
konkursy, niektórzy uczniowie
mogą zatańczyć czy zagrać na
przywiezionych przez muzyków
instrumentach.

