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INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO 2010 / 2011
Dokładnie 1 września odbyła się
uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego 2010 /2011. Rozpoczęła
się mszą w tutejszym kościele
parafialnym . Potem wszyscy
uczestnicy poszli razem do szkoły,
gdzie odbyła się część oficjalna,
którą rozpoczął dyrektor szkoły,
pan Marek Myroniuk. Część
artystyczną przygotowali
uczniowie klasy VI wraz z panią
D. Telążką. Podczas uroczystości
zostały wręczone maluchom
wstępującym po raz pierwszy w
mury naszej szkoły drobne
prezenty, które pomogą im
pokonać stres związany z
rozpoczęciem nauki w szkole.
Po akademii uczniowie spotkali się
ze swoimi wychowawcami.
Ola Malinowska

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Niedawno w naszej szkole zostały
przeprowadzone wybory do
Samorządu Uczniowskiego.

Organizacją i przeprowadzeniem
wyborów zajęła się pani D.
Telążka. Uprawnieni do
głosowania byli uczniowie klas IVI.
Kandydowało trzynaście osób, byli
to:

Aleksandra Malinowska
Adrianna Muszkiewicz
Karina Grzesiak
Bartłomiej Czyżyk
Kacper Kryściński
Dominika Szymańska
Dawid Owczarek
Patryk Szczepanek
Daria Biegańska
Weronika Juszkiewicz
Julia Ton
Szymon Tyluś
Nikodem Grabarczyk
Po podliczeniu głosów zostały
przydzielone następujące funkcje:
przewodnicząca – Julia Ton
zastępca przewodniczącej – Ada
Muszkiewicz
skarbnik – Szymon Tyluś

Rada SU wybrała sobie opiekuna,
którym został ponownie p. Jacek
Malinowski.
Serdecznie gratulujemy!!!
Wszyscy mamy nadzieję, że

uczniowie wybrani do Samorządu
Szkolnego godnie będą
reprezentować interesy szkoły i
uczniów.
Ada Muszkiewicz
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE –
„WYRÓWNAJMY SZANSE”
W naszej szkole od 20 września
2010 odbywać się będą – od
poniedziałku do piątku – zajęcia
pozalekcyjne. Uczestniczyć w nich
mogą dzieci z klas I -VI. Do
dyspozycji uczniów są kółka
polonistyczne, przyrodnicze,
matematyczne, języka
niemieckiego, sportowe,
informatyczne oraz zajęcia
wyrównawcze. Wszystkie zajęcia
będą się rozpoczynały zaraz po
lekcjach obowiązkowych, a
potem uczniowie będą wracać do
domów autobusem gimnazjalnym
lub dodatkowym, przeznaczonym
do odwozu dzieci z kółek.
Renata Książczyk

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2010
W dniu 18 września w ramach
akcji organizowanej przez
Starostwo Powiatowe w
Bełchatowie „Moja gmina,
miejscowość jest czysta 2010”
odbyło się jesienne sprzątanie
świata. Uczniowie naszej szkoły
biorą w nim udział już od wielu
lat. Zebrali dużo śmieci, zresztą
jak co roku ! Tym razem nasza
szkoła zajęła III miejsce w gminie
pod względem ilości zebranych
śmieci w przeliczeniu na jednego
ucznia i w nagrodę otrzymaliśmy
bindownicę i laminator. Nagrody
te zostały przekazane na ręce
przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego i p. M. Stępień
podczas uroczystego
podsumowania akcji w dniu 9
listopada w ZSP nr 3 w
Bełchatowie.
Karina Grzesiak

WYCIECZKA DO SZCZYRKU
W dniach 6-8 października 2010
Zorganizowana została wycieczka
krajoznawcza do Szczyrku i
okolic. Wyjazd organizowany był
ramach programu edukacji
ekologicznej Pejzaż Zelowski
2010 dla uczestników i laureatów
konkursów w ramach tego
projektu. Sponsorem był
WFOŚiGW w Łodzi, zaś
opiekunami: p. M. Myroniuk, p. J.
Malinowski i p. A. Kwiatkowska.
Wycieczka wszystkim bardzo się
podobała. Na pewno wszyscy
chętnie zostaliby tam dłużej.
Gosia Zych

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 przewodnicząca
szkoły, Julia Ton, złożyła
dyrektorowi, nauczycielom i
wszystkim pracownikom szkoły
życzenia, a dyrektor szkoły, Pan
M. Myroniuk, wręczył 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.
Piotrek Telążka

ŚLUBOWANIE
„PIERWSZAKÓW”
Dnia 14 października nasza szkoła
obchodziła wielką uroczystość.
Tego dnia ślubowanie składali
uczniowie klasy I. Przez miesiąc
dzieci przygotowywały się do tego
dnia, ćwicząc recytacje i śpiew
piosenek pod okiem swojej
wychowawczyni, pani Grzelak.
Niestety w związku z żałobą
obowiązującą na terenie naszego
województwa w tych dniach,
uroczystość nie była tak radosna,
jak dzieci chciały. Zaśpiewały
tylko część z przygotowanych
piosenek, ale i tak wszystkim
udzielił się uroczysty nastrój tego
dnia. Podczas akademii dyrektor
szkoły symbolicznym ołówkiem
pasował ich na uczniów naszej
szkoły. Potem uczniowie kl. I.
wraz z rodzicami i
wychowawczynią udali się do sali
na poczęstunek.
Witamy „pierwszaków” w naszej
wśród uczniów naszej szkoły!
Wiktoria Wejman
DZIEŃ NAUCZYCIELA
14 października obchodziliśmy w
naszej szkole Dzień Nauczyciela.
Tego dnia odbyła się uroczysta

KONKURS
FOTOGRAFICZNY
Uczniowie klasy II naszej szkoły
wzięli udział w Gminnym
Konkursie Fotograficznym pod
hasłem „Gmina Zelów jest
piękna”, którego celem było
utrwalanie poprzez fotografie
miejsc szczególnych w gminie np.
pomników, roślinności, miejsc
pamięci, zabytkowych budowli
oraz malowniczych terenów
przyrodniczych. Warunkiem
przystąpienia konkursu było
wykonanie co najmniej 3 zdjęć
wraz z ich opisem.
Rozstrzygnięcie konkursu,
wręczenie dyplomów i nagród
ufundowanych przez Urząd
Miejski odbyło się w Bibliotece
Miejskiej w Zelowie w dniu 8
listopada.
W konkursie III miejsce zajęła
Angelika Chełmik, a wyróżnienie
otrzymali: Małgorzata Tyluś,
Krystian Rybak, Piotr Kopka.
Ich prace można oglądać na
wystawie w Bibliotece do 15
listopada. Gratulujemy!
Ola Malinowska

XVIII TURNIEJ O PUCHAR
JESIENI
KONKURS PLASTYCZNY
W dniu 28 września w naszej
szkole odbył się XVIII Turniej o
Puchar Jesieni. 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: SP Nr
2 i SP Nr 4 z Zelowa, drużyna
gospodarzy (SP Kociszew) oraz
reprezentacja SP w Bujnach
Szlacheckich. Wszystkie drużyny
rozegrały po trzy zacięte mecze.
Wyniki końcowe :
1 miejsce - SP 4 Zelów
2 miejsce - SP 2 Zelów
3 miejsce - SP Kociszew
4 miejsce - SP Bujny Szlacheckie
Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie klas IV – VI, i mimo
okropnej jesiennej pogody grali
bardzo ambitnie i dostarczyli
swym kibicom wielu wrażeń.
Najlepsi piłkarze z każdej z drużyn
otrzymali cenne nagrody, a
wszyscy zostali zaproszeni na hoddogi i słodycze ufundowane przez
sponsorów.
Ada Muszkiewicz
WYCIECZKA DO OGRODU
BOTANICZNEGO
W dniu 8 października
zorganizowana została
jednodniowa wycieczka do Łodzi
do ogrodu botanicznego. Ponieważ
w tych dniach odbywała się
również wycieczka do Szczyrku,
do ogrodu botanicznego pojechali
wraz z paniami: I. Grzelak, U.
Pawlak, D. Teleżką i M. Kędziak
wszyscy uczniowie, którzy tego
dnia byli w szkole. Uczestnicy
wyjazdu „odwiedzili” również
restaurację McDonald’s, bo jest to
obowiązkowy punkt programu
każdej wycieczki.
Renata Książczyk

W dniu 5 listopada 2010 w
Bibliotece Miejskiej w Zelowie
obyło się podsumowanie projektu
edukacji ekologicznej Pejzaż
Zelowski 2010 sponsorowanego
przez WFOŚ i GW w Łodzi.
Nagrodzeni zostali uczestnicy,
laureaci i zwycięzcy konkursu
plastycznego „Rośliny i zwierzęta
naszego ekoregionu”.
Nagrody, książki i foldery z
pracami konkursowymi wręczali
Burmistrz Zelowa p. K. Hudzik,
dyrektor BM w Zelowie p. Barbara
Berlińska i prezes TS Kociszew p.
Jacek Malinowski.
Ocenie podlegały 44 prace w
następujących kategoriach
wiekowych:
- I grupa – przedszkola – 19 prac
- II grupa – szkoła podstawowa kl.
I – III – 3 prace
- III grupa – szkoła podstawowa
kl. IV – VI 22 prace
Komisja po wnikliwej analizie
wybrała najciekawsze prace w
poszczególnych kategoriach. Z
naszej szkoły nagrodzono
wspólnie z uczestnikami z innych
szkół prace następujących
autorów:
I grupa
I miejsce – Oliwia Marciniak kl.
„0” - „Jesień na wsi”
II miejsce – Daria Chałmik kl. „0”
- „Deszczowa wiosna”, Kamila
Chełmik kl. „0” - „Wiosenna łąka”
III miejsce – Magdalena Witowska
kl. „0”
II grupa
I miejsce – Krystian Rybak kl. II „Jesień nad Zalewem Patyki”
II miejsce – Piotr Kopka kl. II „Moja droga do szkoły”
III miejsce – Małgorzata Tyluś kl.
II
III grupa

I miejsce – Aleksandra Staśkowska
kl. V - „Na polanie”, Dawid
Hańczka kl. IV
II miejsce – Jakub Kopka kl. VI,
Paulina Kaczmarek kl. IV, lat 10 „Jemiołuszka”
III miejsce – Michał Sienkiewicz,
kl. IV- „Jesienny spacer sarny”,
Julia Ton, kl. IV - „Las, łąka i
zwierzęta”
Uroczyste wręczenie nagród w tym
konkursie, ufundowanych przez
WFOŚ i GW w Łodzi, Burmistrza
Zelowa i Towarzystwo Szkolne
Kociszew, nastąpiło w dniu 28.10.
2010r. w Bibliotece Miejskiej w
Zelowie.
Bartek Czyżyk

DYSKOTEKA
3 listopada w naszej szkole odbyła
się dyskoteka na Halloween.
Członkowie Samorządu
Uczniowskiego zorganizowali
wiele konkursów dla wszystkich
dzieci i nie obyło się bez
wspaniałych nagród dla każdego
uczestnika. Prowadzącą
wszystkich konkursów była
Aleksandra Malinowska. Dzieci
chętnie tańczyły do muzyki, którą
puszczał Mariusz Pawlak. Sensacją
dyskoteki był Michał Czyżyk,
która dał niezły popis swoich
umiejętności tanecznych.
Wszystkim na pewno podobała się
dyskoteka halloweenowa.
Renata Książczyk

TURNIRJ PIŁKI NOŻNEJ
DZIEWCZĄT
W dniu 18.11.2010r. odbył się
Gminny Halowy Turniej Piłki
Nożnej Dziewcząt o Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr
4 w Zelowie. Z naszej szkoły
pojechały dziewczyny z klasy VI:
Wiktoria Wejman, Małgorzata
Zych, Renata Książczyk,

Aleksandra Malinowska i Sandra
Niewulska.
Było 5 drużyn, które zajęły
odpowiedniomiejsca:
1)SP Wygiełzów
2)SP 2
3)SP 4
4)SP Bujny
5)SP Kociszew
Z naszej szkoły statuetkę „Króla
Strzelców” zdobyła W. Wejman.
Wiktoria Wejman

DYSKOTEKA
ANDRZEJKOWA
Troszkę wcześniej niż
zazwyczaj, bo już 25 XI,
obchodziliśmy Andrzejki.
Dzięki staraniom Samorządu
Szkolnego oraz opiekuna SU,
p. J. Malinowskiego, w naszej
szkole odbyła się z tej okazji
dyskoteka, podczas której
przeprowadzone zostały
różne konkursy, m. in.: taniec
na gazecie, taniec z balonem,
konkurs z krzesłami.
Organizowane były także
różnorakie wróżby, m. in.
„magiczne serce”,
przekładanie butów, topienie
wosku i inne. Za wróżenie
pobierane były symboliczne
opłaty, które zostaną
przeznaczone na potrzeby
SU. Dziękujemy za wspaniałą
zabawę!!!
Kacper Kryściński

ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI W
NASZEJ SZKOLE
11 listopada to symboliczna data,
święto odzyskania niepodległości

przez
Polskę.
Dzień
ten
ustanowiono świętem narodowym
dopiero w kwietniu 1937 roku,
czyli prawie 20 lat po odzyskaniu
niepodległości.
Do czasu wybuchu II wojny
światowej święto obchodzono
tylko dwa razy - w roku 1937 i
1938. Po wojnie Narodowe Święto
Niepodległości dopiero w 1989
roku wróciło do kalendarza
oficjalnych świąt państwowych.
Główne obchody, z udziałem
najwyższych władz państwowych,
odbywają się w Warszawie na
placu
Józefa
Piłsudskiego.
Znajduje się tam Grób Nieznanego
Żołnierza. Jest to symboliczny
grób wszystkich bohaterów, którzy
oddali swoje życie za wolną
Polskę.

W ramach obchodów 92.
rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości w
naszej szkole odbył się
przegląd poezji patriotycznej i
rewolucyjnej. W pierwszym
etapie wzięło udział 34
uczestników z klas I – VI.
Podczas uroczystej akademii
wszyscy uczestnicy
zaprezentowali zwycięskie
utwory, a laureatom
wręczono nagrody książkowe
oraz słodycze. Prezentacjom
towarzyszył wspólny śpiew
piosenek mówiących o
Ojczyźnie.
Wiktoria Wejman
V SZKOLNY PRZEGLĄD POEZJI
PATRIOTYCZNEJ I
REWOLUCYJNEJ
W ramach obchodów Święta
Niepodległości 4 listopada w
naszej szkole odbył się V Szkolny
Przegląd Poezji Patriotycznej i
Rewolucyjnej pod hasłem „Kto ty
jesteś? – Polak mały”.
Organizatorkami były panie:
Małgorzata Kędziak i Dorota

Telążka. Wzięły w nich udział 34
osoby.
Zmagania były prowadzone w
dwóch grupach wiekowych: klasy
I – III i klasy IV – VI.
Wszyscy uczestnicy konkursu
zaprezentowali swoje utwory
przed szerszą publicznością w dniu
10 listopada podczas uroczystej
akademii poświęconej 92. rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Laureatami konkursu zostali:
klasy I – III
I miejsce – Angelika Chełmik i
Oliwia Łuczak – kl.II, Marta Jacoń
– kl. III
II miejsce – Wiktoria Filipczak –
kl. II, Dominik Grzelak – kl. III
klasy IV – VI
I miejsce – Szymon Tyluś – kl. IV,
Michał Sienkiewicz – kl. IV, Piotr
Telążka – kl. VI
II miejsce - Ola Malinowska – kl.
VI, Ola Staśkowska – kl. V,
Natalia Wartalska – kl. V
Sandra Niewulska

FILHARMONIA
W tym roku szkolnym
kontynuowane są spotkania z
muzyką, jakie organizuje dla
dzieci Towarzystwo Muzyczne im.
Karola Szymanowskiego w Łodzi.
Koncerty odbywają się raz w
miesiącu i są one niebywałą
atrakcją dzięki niespodziankom,
jakie przygotowują muzycy.
Gościmy zazwyczaj artystów,
którzy grają nam na różnych
instrumentach. Odbywają się
wtedy różne konkursy, nawet
niektórzy uczniowie mogą na

prezentowanych instrumentach
zagrać.
Gdyby nie te koncerty, może nigdy
nie przeżylibyśmy tak wspaniałych
chwil z muzyką. Bardzo nam się
podobają te comiesięczne
spotkania. Zainteresowanie wśród
uczniów jest ogromne.
Gosia Zych

WYJAZDY NA BASEN
W tym roku szkolnym nasza
szkoła oraz pan Jacek Malinowski
znów organizują wyjazdy na basen
połączone z nauką pływania. 17
listopada pojechaliśmy całą grupą
na dwie godziny na basen przy
hotelu „Wodnik” w Słoku. Zajęcia
organizowane będą w miarę
zbierania się grup. Zapisy i wpłaty
proszę kierować do pana
Malinowskiego. Zachęcamy do
uczestnictwa, z pewnością
korzystnie wpłynie to na nasze
zdrowie!
Kacper Kryściński

WPŁATY NA RADĘ
RODZICÓW
Od wielu lat zbierana jest w naszej
szkole składka na Radę Rodziców.
Kwoty wynoszą: 35 zł. na pierwsze
dziecko, 30 zł. na drugie i 25 zł na
trzecie. Wpłaty warto wnosić,
ponieważ pieniądze zebrane w ten
sposób wykorzystywane są na
dofinansowanie różnych imprez i
atrakcji dla uczniów naszej szkoły. A
jest ich niemało: zabawa choinkowa,
teatrzyk, wieczerza wigilijna, nagrody
dla wszystkich uczniów klas „0” –
III i najlepszych z klas IV – VI,
organizacja Dnia Dziecka czy
wycieczka dla klasy VI kończącej
szkołę. Atrakcji jest o wiele więcej!
Prosimy o wpłaty do wychowawców
klas. Zapewniamy, że każda złotówka
jest właściwie zagospodarowana.
Julia Ton

SADZIMY DRZEWA
W październiku 2010 roku
uczniowie klasy piątej i szóstej
wraz z p. Moniką Stępień posadzili
przy szkolnej górce trzydzieści
sadzonek brzozy. By te sadzonki
się przyjęły, w następnych dniach
uczniowie dbali o nie i podlewali
je. Dzięki temu środowisko nie
ucierpi z powodu wcześniejszej
wycinki drzew, która była
niezbędna, by mogła powstać
nasza sala gimnastyczna. Przy
okazji tej pożytecznej akcji
wszyscy świetnie się bawili, choć
na dworze było dość zimno.
Karina Grzesiak

AKCJA „ZNICZ"
Tuż przed Świętem Zmarłych
Samorząd Uczniowski
zorganizował akcję ZNICZ, czyli
zbiórkę zniczy, które potem miały
być zapalone na opuszczonych i
zaniedbanych grobach.
W dniu 1 października 2010 roku
przedstawiciele samorządu,
Wiktoria Wejman i Rafał
Barabasz, zapalili na pobliskim
cmentarzu znicze przyniesione
przez uczniów naszej szkoły.
Karina Grzesiak

towarzyszyła wielu
rocznikom uczniów i ich
rodzicom. Od piętnastu lat
cała Polska może śledzić na
bieżąco najważniejsze
wydarzenia z życia naszej
szkoły. A było co śledzić!
Wszyscy bowiem wiedzą i
są przyzwyczajeni do tego,
że w szkole w Kociszewie
wiele się dzieje. Była, jest i
będzie naszą dumą i chlubą.
Piotrek Telążka

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kociszewie
informuje, że na podstawie
rozporządzenia Ministra
Edukacji z 6 października
2010 r./ Dziennik Ustaw nr
186 poz. 1245 /
dni wolne od zajęć
dydaktycznych w naszej
szkole w roku szkolnym
2010/2011 po uzgodnieniach
z RR i SU, zaplanowane są w
następujący sposób:
12 listopada 2010 / odrobione
26 września 2010 /,

JUBILEUSZ STRONY
INTERNETOWEJ NASZEJ
SZKOŁY

W tym roku Szkoła
Podstawowa w Kociszewie
świętuje piętnastolecie
istnienia swojej strony
internetowej
www.kociszew.pl, założonej
przez dyrektora szkoły i
jednocześnie nauczyciela
informatyki, pana Marka
Myroniuka. Strona ta

22 grudnia 2010,
6 stycznia 2011,
5 kwietnia 2011,
2 maja 2011,
11 i 12 kwietnia 2011 Rekolekcje Wielkanocne

