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Rozpoczęcie roku
szkolnego
W tym roku rok szkolny rozpoczął
się 3 września (poniedziałek).
Najpierw o godzinie 900 poszliśmy
na mszę św. do kościoła w
Kociszewie, a potem przyszliśmy
do szkoły na uroczystą akademię,
która rozpoczęła się przemową
dyrektora. Następnie z programem
artystycznym wystąpili uczniowie
naszej szkoły, m.in. laureaci
zeszłorocznych konkursów
recytatorskich i muzycznych.
Po recytacji rozeszliśmy się do
klas, tam nauczyciele podali nam
plan lekcji na następny dzień.
Kiedy wszyscy go przepisaliśmy,
rozmawialiśmy o tym, jak
spędziliśmy wakacje i dokąd
wyjechaliśmy; niektórzy przez całe
wakacje byli w domu, a niektórzy
byli poza domem, np. u babci i
dziadka , u cioci, nad morzem, na
wycieczce szkolnej.
Po kilku minutach rozmowy
przyszli po nas rodzice,
pożegnaliśmy się z panią i
pojechaliśmy do domów.
Daria Biegańska

Nauka przez
zabawę
9 października 2012 roku 43osobowa grupa uczniów naszej
szkoły wraz z paniami: M. Stępień,
M. Kędziak i U. Pawlak
odwiedziła eksperymentarium,
znajdujące się w łódzkiej
Manufakturze. Jest to ośrodek typu
discovery center, gdzie nauka nie
ma tajemnic, staje się zabawą.
Uczniowie zwiedzili dwie
wystawy tematyczne: „Zabawne
eksperymenty” i „Ryzyko”, gdzie
mogli samodzielnie poznać i
zrozumieć skomplikowane
zagadnienia naukowe.
Wykonywali też zabawne
eksperymenty, które przez zabawę,
w czytelny i prosty dla wszystkich
sposób objaśniały prawa fizyki, a
także korzystali z interaktywnych
stanowisk i eksponatów,
przeprowadzali doświadczenia i
zgłębiali tajniki świata.
Dużą atrakcją dla wszystkich było
przejście przez Kosmiczny tunel,
który wystawił zmysły
zwiedzających na próbę,
zapewniając niezapomniane
przeżycia i sprawiając, iż na
kilkanaście sekund uczniowie
doświadczyli zachwiania

równowagi, tracąc punkt
odniesienia i dając się ponieść grze
świateł, barw i dźwięków.
Dzięki edukacji przez zabawę oraz
zajęciom przeprowadzonym w
czytelny i prosty dla wszystkich
sposób, uczniowie wrócili bogatsi
o nową wiedzę, a także
przekonani, iż nawet najnudniejsze
teorie mogą być zrozumiałe i
interesujące.

worków na klasę i ruszyliśmy w
drogę.
Zebraliśmy bardzo dużo worków
ze śmieciami, bo około 50. Bardzo
się cieszyliśmy, że pomagamy w
ten sposób naszej Ziemi, a zarazem
trochę cieszyło nas i to, że tego
dnia nie odbyły się lekcje.
Julia Ton, Daria Biegańska i
Kamila Książczyk

Wyjazdy na
basen

Byliśmy w
górach!

W połowie września rozpoczęły
się wyjazdy na basen odbywające
się w ramach projektu
„Powszechna nauka pływania”.
Zajęcia te będą się odbywały w
poniedziałki. Wszyscy uczniowie
szkoły zostali podzieleni na dwie
grupy: pierwsza to klasy 1-4, a
druga grupa to klasy 5-6 i
zerówka. Będą one jeździły na
zmianę, co tydzień. Na basenie
młodsze dzieci oswajają się z
wodą, a starsze klasy uczą się
pływać na głębokim basenie.
Po takich lekcjach dzieci wracają
do domów wesołe i zadowolone.
Dziękujemy, że mamy możliwość
wyjazdów na basen

Trzydniowa wycieczka do
Szczyrku odbyła się w dniach od
28 do 30 września. Pojechało na
nią ok. 40 uczniów: z naszej
szkoły oraz kilka osób z
gimnazjum. Byli to laureaci
zeszłorocznych konkursów
realizowanych w ramach programu
Pejzaż Zelowski. Opiekunami byli:
p. Monika Maślikowska-Stępień,
p. Ania Malinowska, p. Jacek
Malinowski i p. dyrektor Marek
Myroniuk.
Wyjazd ze szkoły odbył się o
godzinie 930. Na miejsce
dotarliśmy na godzinę ok. 1600.

Julia Ton

Sprzątanie
świata
Tegoroczna akcja sprzątania
świata odbyła się 14 września (w
piątek).
Wszyscy uczniowie szkoły zostali
podzieleni na grupy, do każdej
grupy zostali przydzieleni
nauczyciele. Niektórzy poszli
sprzątać las, inni oczyszczali
okolice cmentarza, a jeszcze inni
szli drogami i sprzątali pobocza.
Przed wyjściem ze szkoły wszyscy
dostali rękawiczki i po kilka

Tego samego dnia poszliśmy na
basen do Centralnego Ośrodka
Sportu w Szczyrku. Podzieliliśmy
się na dwie grupy, jedna weszła na
godzinę 1900 z p. Moniką i p.
Anią. A druga grupa weszła na
godzinę 2000 z p. Jackiem. Po
basenie poszliśmy do schroniska.
Następnego dnia o godzinie 1000
wyszliśmy w góry. Wraz z panią
przewodnik wyruszyliśmy w
drogę, by zdobyć szczyt
Skrzyczne. Pierwszą połowę drogi
przebyliśmy kolejką krzesełkową,
a drugą odważnie szliśmy. Gdy
dotarliśmy na miejsce,
odpoczęliśmy i w drodze
powrotnej znów pierwszą połowę
od góry przebyliśmy kolejką, a
drugą również przeszliśmy.
Później wróciliśmy do schroniska,
zjedliśmy obiad i do końca dnia
zostaliśmy w schronisku.
Następnego dnia, rano
spakowaliśmy się i na godzinę 800
poszliśmy do kościoła. Gdy msza
się skończyła, wróciliśmy do
schroniska, zjedliśmy śniadanie i z
bagażami pojechaliśmy do Wisły.
W mieście tym zobaczyliśmy
skocznię Adama Małysza.
Wjechaliśmy na nią. Później
pojechaliśmy do galerii nagród

Adama Małysza, gdzie
zobaczyliśmy wiele pucharów,
medali, strojów narciarskich i
innych rzeczy związanych z tym
utalentowanym skoczkiem. Chwile
potem poszliśmy na targ z
pamiątkami. Wszyscy kupili to, co
chcieli.
Wesoło i szczęśliwie wróciliśmy
do domu.
Julia Ton

Do widzenia,
Pani Aniu
Przez cały wrzesień w naszej
szkole języka angielskiego uczyła
pod okiem pani Bożeny Kryzy
nowa pani, która odbywała u nas
staż. Pani Ania Malinowska
szybko odnalazła się w nowej
sytuacji, w gronie dzieci i
nauczycieli. Pomogło jej w tym z
pewnością to, że sama kiedyś
uczęszczała do tej szkoły. Poszła
też z nami na sprzątanie świata, a
także pojechała z naszą szkolą na
wycieczkę do Szczyrku. Wszyscy
bardzo ją polubili. Szkoda, że
mogła nas uczyć tylko miesiąc, ale
mamy nadzieję, że jeszcze nas

odwiedzi. A może nawet wróci do
nas w roli pedagoga? A więc do
zobaczenia!
Jakub Durka

Spotkania z
muzyką
Rozpoczęły się muzyczne koncerty
w wykonaniu artystów Łódzkiego
Towarzystwa Muzycznego im.
Karola Szymanowskiego. Pierwsze
spotkanie odbyło się 18 września
2012 roku o godzinie1100. Nosiło
tytuł „Radosne powitanie”.
Wystąpili m.in. Fabian i Kid,
tancerze breakdance, których
poznaliśmy już w zeszłym roku.
Uczyli uczniów naszej szkoły tego
tańca. Następne koncerty odbędą
się 16 października, 6 listopada, a
potem 4 grudnia, 8 stycznia, 29
lutego, 12 marca, 9 kwietnia, 7
maja i 4 czerwca.
Ciekawe, jaką niespodzianką
sprawią nam tym razem. Mamy
nadzieję, że następne spotkania też
będą takie ciekawe.
Lidka Chrzanowska i Kamila
Książczyk

Wybory do
samorządu
szkolnego
W czwartek 20 września odbyły
się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Organizacją i
przeprowadzeniem wyborów
zajęła się pani D. Telążka.
Uprawnieni do głosowania byli
uczniowie klas I-VI.
Walka była zacięta, ale uczniowie
już od początku mieli swoich
faworytów. Byli to: Jakub Durka
(kl. VI) – który został
przewodniczącym szkoły
uzyskując 28 głosów, Oliwia
Łuczak (kl. IV) – która została
zastępcą przewodniczącego z 24
punktami i Patrycja Niewulska (kl.
V) – została skarbnikiem
otrzymując 10 punktów. Tym
trzem osobom gratulujemy i
życzymy sukcesów.
Rada SU wybrała sobie
opiekunów, którymi zostali p.
Jacek Malinowski i p. Małgosia
Kędziak. Mamy nadzieję, że
uczniowie wybrani do Samorządu
Uczniowskiego godnie będą
reprezentować interesy szkoły i
uczniów.
Paulina Kaczmarek

Dzień
chłopaka
Dzień Chłopaka w tym roku
przypadł w niedzielę, ale w
szkole obchodziliśmy to
święto dopiero w
poniedziałek, 1 października.
Niektórzy chłopcy zostali
obdarowywani prezentami już
w tym dniu, a inni dostali

swoje prezenty później.
Nawet podczas wycieczki do
Szczyrku (28-30 września)
dziewczyny śpiewały
chłopakom piosenki i
recytowały wierszyki, a pani
Ania Malinowska rozdawała
im cukierki. Dyskoteka z tej
okazji odbyła się nieco
później, bo 15 października,
ale mimo wszystko była
miłym prezentem dla
wszystkich chłopców, tych
małych i tych dużych.
Kamila Książczyk

Ślubowanie
klasy I
15 października nasza szkoła
obchodziła wielką
uroczystość. Tego dnia
ślubowanie składali
uczniowie klasy I. Dzieci
przygotowywały się do tego
dnia, ćwicząc recytacje i
śpiew piosenek pod okiem
swojej wychowawczyni, Ali
Kwiatkowskiej. Podczas
uroczystej akademii dyrektor
szkoły symbolicznym
ołówkiem pasował ich na
uczniów naszej szkoły. Potem
dumni nowi uczniowie wraz z
rodzicami i wychowawczynią
udali się do sali na
poczęstunek.
Witamy „pierwszaków”
wśród uczniów naszej szkoły!
Szymon Tyluś

Dzień
Nauczyciela
W tym roku Dzień Nauczyciela
świętowaliśmy dopiero 15
października (poniedziałek).
Tego dnia odbyła się uroczysta
akademia, podczas której
zgodnie z tradycją odbyło się
również przyjęcie do grona
uczniów naszej szkoły dzieci z
klasy pierwszej. Po
wprowadzeniu sztandaru
szkolnego odbyło się
ślubowanie „pierwszaków”.
Po prezentacji przedstawicielka
uczniów, Angelika Chełmik,
złożyła dyrektorowi,
nauczycielom i wszystkim
pracownikom szkoły życzenia, a
dyrektor szkoły, Pan M.
Myroniuk, wręczył
nauczycielom za trud wręczając
nagrody dyrektora szkoły.
Po akademii dzieci rozeszły się
do domów, a pierwszoklasiści
oraz ich rodzice udali się do sali
na poczęstunek. Ten dzień był
wyjątkowo miły i uroczysty.
Nikodem Grabarczyk

Zajęcia
pozalekcyjne
W tym roku szkolnym w naszej
szkole – podobnie jak w
zeszłym roku – również
odbywają się zajęcia
pozalekcyjne. Realizowane są w
ramach dodatkowych godzin
nauczycieli oraz w ramach
programu Szkoła bez barier.
Uczestniczą w nich dzieci z klas
I – VI. Do dyspozycji uczniów
są kółka polonistyczne,
przyrodnicze, matematyczne,
języka niemieckiego, sportowe,
logopedyczne, informatyczne
oraz zajęcia wyrównawcze.
Wszystkie zajęcia rozpoczynają
się zaraz po lekcjach
obowiązkowych, a potem
uczniowie wracają do domów
autobusem szkolnym lub
gimnazjalnym, w zależności od
czasu zakończenia zajęć.
Dawid Hańczka

