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Witaj szkoło! 
 
1 września 2015 roku rozpoczął 
się nowy rok szkolny. O godzinie 
9.00 wszyscy uczniowie wraz z 
nauczycielami poszli do kościoła, 
gdzie modlili się z księdzem 
proboszczem o dobre oceny w 
nauce.  
Po kościele o godzinie 10.00 
odbyła się uroczysta akademia 
szkolna z udziałem uczniów, 
rodziców, nauczycieli oraz 
zaproszonych gości. Pan 
Dyrektor wygłosił powitalne 
przemówienie. Następnie 
uczniowie klas VI i III 
zaprezentowali część 
artystyczną, którą pożegnali się z 
wakacjami. Na koniec wszyscy 
uczniowie udali się do swoich 
klas, gdzie czekali na nich 
wychowawcy. Po przywitaniu 
uczniów nauczyciele podali 
rozkład jazdy autobusu 
szkolnego oraz plan lekcji na 
kolejne dni. Następnie wszyscy 
odjechali do domów. 
Hania Kołodziejska, Patrycja 
Grzesiak 
 
Zawody przedszkolaków 
 
W dniu 24 września 2015 r. 
dzieci z oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w 
Kociszewie brały udział w 
Gminnej Olimpiadzie Sportowej 
Przedszkolaków, która odbyła się 
na kompleksie boisk sportowych 

,,ORLIK” przy szkole 
podstawowej nr 4 w Zelowie.  
Dzieci  rywalizowały ze sobą w 
trzech konkurencjach: bieg na 40 
m , skok w dal z miejsca i rzut 
piłeczką palantową. 
Każda z tych dyscyplin 
dostarczała sportowcom wiele 
radości. Dzieci zacięcie 
rywalizowały osiągając bardzo 
dobre wyniki. Nasze 
przedszkolaki przyniosły 2 
medale: srebrny – Hania 
Bednarek za bieg na dystansie 
40 m, brązowy – Nikola Chełmik 
za rzut piłeczką palantową,. 
 
Wszystkie przedszkolaki biorące 
udział w olimpiadzie wróciły do 
szkoły z uśmiechem na buzi. 
 
Oliwia Stępień 
 
Wyjazd do Drużbic 
 
25 września uczniowie klasy 
drugiej oraz piątej z naszej 
szkoły wzięli udział w 
uroczystościach z okazji 74 
Rocznicy Śmierci Lotników 
Broniących Polskiego Nieba w 
czasie Kampanii Wrześniowej 
1939 roku. 
Najpierw na cmentarzu w 
Drużbicach złożone zostały 
kwiaty i zapalone znicze. Odbyła 
się tam krótka msza oraz występ 
orkiestry wojskowej. Uroczystość 
zakończyła się salwą honorową. 
Potem wszyscy udali się pod 
obelisk w Patoku, gdzie również 
złożono wieńce i kwiaty. Po 
uroczystości uczniowie wraz z 
opiekunami wrócili do szkoły. 
Paulina Owczarek 

 



 
Konkurs recytatorski 
 
Uczennice naszej szkoły: Marta 
Łuczak (kl. II), Zuzia Gawłowska 
i Aneta Chrzanowska (obie z kl. 
III), Martyna Kowalska (kl. IV), 
Milena Kalinowska (kl. V) i 
Dominika Łuczak (kl. VI) wzięły 
udział w konkursie recytatorskim 
pod hasłem „W nowy rok szkolny 
na wesoło” organizowanym przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie. Konkurs ten 
adresowany był do wszystkich 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjum oraz liceum. Odbył 
się on 23 października 2015r. o 
godz. 9.00 w bibliotece szkolnej 
w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie.  
Za eliminacje szkolne 
odpowiadała pani Małgorzata 
Kędziak.  
W kategorii klas 1 – 3 pierwsze 
miejsce zajęła Marta Łuczak, 
natomiast w kategorii klas 4 – 6 
Milena Kalinowska zajęła drugie 
miejsce, a wyróżnienie otrzymała 
Martyna Kowalska. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
Paulina Owczarek  
 
Dzień Chłopaka 
 
30 września 2015 roku odbyły się 
odchody Dnia Chłopaka. Wszyscy 
chłopcy czekali na to i w końcu 
się doczekali – otrzymali od 
koleżanek drobne upominki i 
dużo serdecznych życzeń. 
Szkoda tylko, że uczniowie klas 
IV-VI byli na wycieczce w 
Szczyrku. Ale i tak chłopcy 
cieszyli się, że dziewczyny nie 
zapomniały o ich święcie. 
Marysia Kryścińska, Wiktoria 
Barabasz 
 
 
Uczniowskie dyżury 
 
Samorząd szkolny ogłosił, że 
uczniowie klas IV – VI będą 
pomagali nauczycielom w 
dyżurowaniu na przerwach – 
codziennie po dwie osoby. 
Nauczyciele się ucieszą, 
ponieważ niełatwo jest 
dopilnować bezpieczeństwa 
uczniów podczas dyżuru, gdyż 
korzystają oni nie tylko z 
korytarza głównego, ale także z 
szatni, łazienek, klas, korytarza 

na salę gimnastyczną oraz z 
korytarza górnego, a nauczyciel 
jest tylko jeden. Z pewnością 
będzie bezpieczniej. 
Marysia Kryścińska 
 
 
 
Fluoryzacja 
 
W tym roku w naszej szkole 
prowadzona jest akcja 
fluoryzacji. W dniu 7.10.2015 
roku odbyła się pierwsza w tym 
roku szkolnym. Pani pielęgniarka 
przyniosła kilka zapasowych 
jednorazowych szczoteczek do 
zębów.  
W naszej szkole dzieci od 
najmłodszych lat uczą się dbać o 
zęby. W przedszkolu dzieci 
codziennie po drugim śniadaniu 
myją zęby. Nabierają w ten 
sposób nawyków, które pomogą 
im dbać o własne zdrowie. 
Benita Wartalska 
 
 
 
Witamy pierwszaków 
 
Jak co roku 14 października 
odbyło się ślubowanie klasy 
pierwszej. Przygotowała ich pani 
Agnieszka Kryścińska, ponieważ 
pani Ala Kwiatkowska 
zachorowała.  
Dzieciaki już od pierwszych dni 
września ćwiczyły piosenki i 
wierszyki, które zaprezentowały 
podczas ślubowania.  
Podczas uroczystej akademii, 
połączonej z obchodami Dnia 
Nauczyciela, dyrektor szkoły 
symbolicznym ołówkiem pasował 

pierwszaków na uczniów naszej 
szkoły. Potem nowo mianowani 
uczniowie otrzymali moc 
upominków od całej społeczności 
szkolnej. Potem dzieci wraz z 
rodzicami i wychowawczynią 
udali się do sali na poczęstunek.  
 
Witamy pierwszaków wśród 
uczniów naszej szkoły! 
Dominika Łuczak, Wiktoria 
Barabasz  
 
 
 
Wycieczka do Szczyrku 
 
W dniach od 28 września do 30 
września dzieci z naszej szkoły 
wraz z panem dyrektorem, 
panem Jackiem Malinowskim i 
panią Monika stępień pojechały 
na wycieczkę do Szczyrku.  
Przedstawiamy program naszego 
wyjazdu: 
Poniedziałek: Przejazd do 
Szczyrku, zakwaterowanie. 
Spacer po uzdrowisku. 
Spacer na zbocze Klimczoka, 
zwiedzanie sanktuarium Matki 
Boskiej Beskidzkiej. 
10 dzieci było z Panem Jackiem 
na basenie COS. 
Wtorek: Wycieczka  na 
Skrzyczne, zdobycie góry 
wchodzącej w skład Korony Gór 
Polski. 
Trzy godziny spaceru ponad 700 
metrów w górę. 
Zjazd kolejką, było trochę zimno 
i byliśmy zbyt zmęczeni, żeby 
schodzić pieszo. 
Powrót do schroniska, obiad, 
spacer na plac zabaw. 
Znowu 10 dzieci było się okapać 

 



na basenie COS. 
Środa;:Wycieczka do Wisły, 
zwiedzanie zbiornika Wisła 
Czarne i zameczku 
prezydenckiego 
Powrót do Kociszewa. 
 
O tej porze góry są piękne. 
Pogoda nam dopisała, humory 
też, więc wycieczka się udała. 
Wszyscy wrócili cali, zdrowi i 
zadowoleni. 
Dominika Łuczak, Wiktoria 
Barabasz  
 
Zmiany w sklepiku 
 
16 września 2015 roku odbyło się 
spotkanie z rodzicami, na którym 
pojawiła się pani dietetyk. 
Przeprowadziła wykład na temat 
zdrowego odżywiania dzieci. 
Rodzice po konsultacji z 
nauczycielami uznali, że w 
sklepiku szkolnym powinny być 
sprzedawane zdrowe rzeczy, 
głównie kanapki. 
Na początku sprzedawały się 
świetnie, niestety po pewnym 
czasie dzieci przestały je 
kupować, więc nie będą już 
sprowadzane.  
Marysia Kryścińska, Benita 
Wartalska 
 
Biegi na Patykach 
 
22 września odbyły się biegi 
eliminacyjne dziewcząt i 
chłopców do zawodów 
wojewódzkich. Zawody były 
podzielone na trzy kategorie: 
szkoły podstawowe, gimnazja i 
licea.  
Ze szkół podstawowych biegło 67 
dziewczyn, w tym cztery od nas. 
Niestety z naszej szkoły żaden 
chłopiec nie biegł. 
Pokonałyśmy dystans 1850 
metrów. Najlepiej, bo na 7. 
miejscu uplasowała się Karolina 
Komora, 11. była Weronika 
Niewulska, a Dominika Łuczak i 
Dominika Biegańska zajęły 
miejsca pomiędzy 20-30. 
Wiktoria Barabasz, Dominika 
Łuczak 
 
Konkurs literacki 
 
Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w eliminacjach szkolnych 
do konkursu literackiego 
ogłoszonego przez Szkołę 
Podstawową nr 4 w Zelowie. W 

konkursie mogli wziąć udział 
uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych. Zadaniem 
uczestników było napisanie pracy 
literackiej w dowolnej formie, 
która jest ilustracją słów Henryka 
Sienkiewicza ,,Radość przeżywa 
się tylko wtedy, gdy sprawia się 
ją innym”.  
Prace należało złożyć do 22 
października.  
Eliminacje szkolne 
przeprowadziła pani Małgorzata 
Kędziak. Spośród wielu prac 
najlepsze okazały się 
opowiadania Adama 
Kryścińskiego i Dominiki Łuczak 
oraz wiersz Wiktorii Barabasz. 
Magdalena Witowska 
 
 
 
Odwiedziny w bibliotece 
 
W bibliotece szkolnej, tak jak w 
tamtym roku, pracują wszystkie 
dziewczyny z klasy piątej. Mają 
dużo pracy: wypożyczają książki, 
układają je alfabetycznie i dbają 
o porządek. 
22 września wraz ze swoją 
wychowawczynią wybrały się na 
wycieczkę do filii bibliotecznej w 
Kociszewie.  
Zrobiły bardzo miłą 
niespodziankę pani bibliotekarce. 
Szukały ciekawych książek. 
Zaprosiły też panią bibliotekarkę 
do szkolnej biblioteki. Później 
wróciły do szkoły. 
Hanna Kołodziejska 
 

 
Zajęcia SKS w naszej szkole 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
w tym roku w naszej szkole 
organizowane są zajęcia 
sportowe, tzw. SKS-y. Odbywają 
się w czwartki od godz. 14.00 do 
15.00. W zajęciach tych 
uczestniczą uczniowie klas IV-VI. 
Razem chodzi na nie 21 osób.   
Zajęcia prowadzi Pan Jacek  
Malinowski. Gramy w 
koszykówkę lub w piłkę ręczną. 
Jest  bardzo fajnie. 
 
Szymon Kubiak, Bartek  Filipczak 
 
Koszykówka uliczna 
 
11 października 2015 r. o 
godzinie 14.00 odbył się XVII 
turniej koszykówki ulicznej dla 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponad 
gimnazjalnych, którego 
organizatorem był LZS Zelów. 
Grupy musiały składać się z 
trzech osób. 
Z naszej szkoły wystartowały 
dwie drużyny i obie stanęły na 
podium.  
I miejsce zajęła drużyna w 
składzie: Dominika Łuczak, 
Wiktoria Barabasz i Karolina 
Komora, a III miejsce drużyna w 
składzie: Patrycja Górecka, 
Weronika Niewulska, Dominika 
Biegańska. Gratulujemy! 
Wiktoria Barabasz, Paulina 
Owczarek 
 



 
Wywiadówka 
 
W dniu 16.09.2015r.w naszej szkole 
odbyła się wywiadówka, dzięki niej 
rodzice mogli się dowiedzieć, jak ich 
dzieci się uczą, jakie mają stopnie 
lub uwagi. Zapoznali się też z 
dokumentami obowiązującymi w 
szkole.  
Wywiadówka rozpoczęła się 
spotkaniem z panią dietetyk z Łodzi, 
która zapoznała rodziców z zasadami 
zdrowego odżywiania.  
Benita Wartalska 
 

Ekopracownia 
Przy udziale środków WFOŚiGW w 
Łodzi od tego roku w naszej szkole 
działa nowoczesna pracownia 
ekologiczna.  
We wrześniu pracownia przyrodnicza 
została przeniesiona do dużej, 
wyremontowanej sali nr 11 i 
wyposażona w nowe środki 
dydaktyczne, nowe umeblowanie, 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli 
(stoliki uczniowskie, krzesła 
uczniowskie, biurko i krzesło 
nauczyciela, szafy, gabloty, tablica 
informacyjna, stojak na plansze i 
mapy) oraz nowoczesny sprzęt 
multimedialny (tablica interaktywna, 
rzutnik, laptop, wizualizer czy 
LABDISC - bardzo nowoczesny 
przyrząd pomiarowy dla 
przeprowadzania eksperymentów w 
terenie). 
Gospodarzami pracowni są uczniowie 
klasy V. Lekcje odbywają się jak 
dawniej. Jest bardzo fajnie. 
Wszystkie dzieci są zachwycone, 
gdyż nowoczesne pomoce 
dydaktyczne pozwalają na 
przeprowadzanie eksperymentów i 
doświadczeń. Mamy nadzieję, że 
nauka w nowej pracowni przyczyni 
się do wzrostu zainteresowania 
przyrodą i będzie sprzyjała rozwojowi 
młodych talentów. 
Marysia Kryścińska, Wiktoria 
Barabasz  
 
 
Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego 
 
Dnia 25 września odbyły się wybory 
do samorządu szkolnego. 
Przeprowadziła je pani Bożena Kryza, 
która jest w tym roku  opiekunką 
SU. 
Kandydowało 5 uczniów. Każdy z 
nich wykonał plakat wyborczy, który 
zawierał program wyborczy 
poszczególnych kandydatów. 
Głosować mogli uczniowie klas IV- 
VI. Razem głosowało 57 osób, z 
czego jeden został nieprzyjęty, 
ponieważ osoba która głosowała nie 
przestrzegała zasad. Przewodniczącą 
została Dominika Łuczak, która 

otrzymała 29 głosów, zastępcom 
została Kamila Chełmik – otrzymała 
17 głosów, skarbnikiem została 
Patrycja Grzesiak, ponieważ miała 9 
głosów, a członkami zostały: Hanna 
Kołodziejska, która miała 3 głosy 
oraz Patrycja Górecka miała z 2 
głosami.  
Mamy nadzieję, że samorząd 
dotrzyma swoich obietnic z kampanii 
wyborczej oraz że będzie godnie 
reprezentować naszą szkołę. 
Kamila Chełmik, Patrycja Górecka 
 

Koło dziennikarskie 
Redagowaniem gazetki szkolnej w 
tym roku szkolnym zajmują się 
uczniowie klas IV-VI: Benita 
Wartalska, Marysia Kryścińska, 
Szymon Kubiak, Magda Witowska, 
Patrycja Grzesiak, Hania 
Kołodziejska, Paulina Owczarek, 
Patrycja Górecka Wiktoria Barabasz, 
Dominika Łuczak. Opiekunem koła 
jest pani Małgorzata Kędziak. 
Zajęcia koła dziennikarskiego 
odbywają się w piątki co tydzień po 6 
godzinie lekcyjnej. Uczniowie piszą 
sprawozdania z różnych wydarzeń i 
uroczystości szkolnych. Następnie 
poprawiają i przepisują na 
komputerach. Uczą się w ten sposób 
zasad tworzenia gazetki, poznają 
pracę dziennikarza, no i przy okazji 
doskonalą umiejętności pracy z 
komputerem. 
Patrycja Górecka, Benita Wartalska 
 

Konkurs plastyczny 
 
W październiku Biblioteka Miejska w 
Zelowie ogłosiła konkurs plastyczny 
pod hasłem „Młode talenty”. Udział w 
nim mogą brać uczniowie klas IV-VI. 
Prace mogą być wykonane na 
dowolny temat i dowolną techniką. 
Prace plastyczne należy przekazać do 
pani D. Telążki. 
Patrycja Górecka, Benita Wartalska 
 
Zamiana klas 
 
W tym roku szkolnym 2015/2016 
doszło do zmiany sal lekcyjnych. 
Sala oddziału przedszkolnego stała 
się pracownią przyrodniczą. 
Natomiast oddział przedszkolny 
przeniósł się na parter, do 
rozbudowanej sali obok biblioteki.  
Obie pracownie zostały odnowione, 
zakupiono do nich nowe, wygodne 
meble, zostały też wyposażone w 
nowoczesne sprzęty multimedialne i 
tablice interaktywne. 
Patrycja Górecka , Paulina Owczarek. 
 

Obchody Dnia Papieskiego 
 
Jak co roku 16 października odbyły 
się w naszej szkole obchody Dnia 
Papieskiego. Z tej okazji uczniowie 
klasy szóstej wraz z panią Bogusią 

Hańczką przygotowali montaż 
słowno-muzyczny poświęcony 
pamięci Jana Pawła II. Uczestnicy 
akademii obejrzeli też prezentację 
multimedialną poświęconą papieżowi 
– Polakowi.   
Dzięki montażowi oraz prezentacji 
mogliśmy jeszcze raz przeżywać 
papieskie podróże, wsłuchiwać się w 
mądrość Jego słów, znowu być z 
Nim. 
Patrycja Górecka 
 

Szczęśliwy numerek 
Samorząd uczniowski za zgodą 
nauczycieli i pana dyrektora 
przywrócił „szczęśliwy numerek”. 
Codziennie rano członkowie 
samorządu losują numer i 
wywieszają go na tablicy ogłoszeń. 
Uczeń z numerkiem, który 
wylosowano, jest zwolniony z 
odpytywania, ale musi w ten dzień 
pisać kartkówki i klasówki. Bardzo 
się cieszymy, że „szczęśliwy 
numerek” powrócił. 
Magdalena Witowska, Patrycja 
Górecka 
 

Policyjna Akademia 
Bezpieczeństwa 
We wtorek, 13 października, w Hali 
Sportowo – Widowiskowej w 
Bełchatowie odbyły się powiatowe 
eliminacje do kolejnej edycji 
„Konkursu Sprawności Fizycznej oraz 
Wiedzy o Bezpieczeństwie” dla 
uczniów klas drugich szkół 
podstawowych z województwa 
łódzkiego. 
Naszą szkołę reprezentowała 
drużyna w składzie: Marta Łuczak i 
Kacper Kazimierczak. Opiekunem 
była pani Urszula Pawlak. 
W konkursie tym brały udział szkoły 
z terenu powiaty bełchatowskiego. 
Dzieci rozwiązywały test wiedzy, 
składający się z 15 pytań 
obejmujących zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa ogólnego dzieci w 
ruchu drogowym oraz przystąpiły do 
testu ze sprawności fizycznej, który 
polegał na pokonaniu toru 
przeszkód.  
Nasi reprezentanci wykazali się 
bardzo dużą wiedzą oraz 
sprawnością fizyczną, ale niestety 
nie stanęli na podium. 
Milena Kalinowska 

 


