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ŚWIĄTECZNE 
ŻYCZENIA  

Święta to czas radości i miłości. 
Wszyscy ruszamy na zakupy i 
odwiedzamy bliskich.  
Bożonarodzeniowa gorączka trwa, 
a razem z nią zdarza się wiele 
wypadków. Dlatego uważajmy na 
siebie. Mamy nadzieję, że po 
krótkiej przerwie świątecznej 
wszyscy uczniowie wrócą cali i 
zdrowi do szkoły. Członkowie 
naszego koła dziennikarskiego 
życzą Wam wszystkim zdrowych, 
spokojnych i przede wszystkim 
bezpiecznych świąt! 

Milena Kalinowska 

SZKOLNA WIGILIA 
21 grudnia 2016 roku w naszej 
szkole odbyło się kolejne  już 
spotkanie wigilijne, podczas 
którego do wspólnego dzielenia się 
opłatkiem przystąpili uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły, 
rodzice i zaproszeni goście, na 
czele z Panią Burmistrz Urszulą 
Świerczyńską.  

Spotkanie rozpoczęliśmy od 
wspólnej modlitwy, dzielenia się 
opłatkiem i zaśpiewania  kolędy 

„Bóg się rodzi”.  

W świątecznej atmosferze, wśród 
bożonarodzeniowych dekoracji 
wszyscy  złożyli sobie nawzajem 
życzenia świąteczne i noworoczne. 
Potem zasiedliśmy do wspólnego 
posiłku, podczas którego 
śpiewaliśmy kolędy.  Na koniec 
uczniowie wręczyli zaproszonym 
gościom ręcznie wykonane 
upominki, a potem otrzymali z ich 
rąk paczki ze słodyczami. 

Podczas spotkania wigilijnego 
odbywał się kiermasz wykonanych 
przez uczniów ozdób 
bożonarodzeniowych. 

Oliwia Stępień, Daria Chełmik 

 

PIKNIK RODZINNY 
6 grudnia 2016 roku w ramach 
realizacji programu „Bezpieczna+” 
odbył się w naszej szkole piknik 
rodzinny pod hasłem „Bezpieczne 
dziecko w domu, szkole i na 
drodze”. 

W programie znalazły się m. in.: 

mecz siatkówki i koszykówki 
(rodzice kontra uczniowie i 
nauczyciele) 
konkurs o bezpieczeństwie dla 
przedszkolaków 
quiz dla klas IV-VI 
podsumowanie konkursów 



realizowanych w ramach projektu 
Bezpieczna+ - rozdanie nagród 
poczęstunek 

Milena Kalinowska 

TYDZIE Ń TOLERANCJI  

I ŻYCZLIWO ŚCI 

W dniach 14 – 18 listopada 2016 
roku obchodziliśmy w naszej 
szkole Tydzień Tolerancji i 
Życzliwości. Każdy dzień miał 
inne hasło przewodnie. Były to: 
„Inny- nie znaczy gorszy”, 
„Uprzejmość to klucz, który 
otwiera wszystkie drzwi”, 
„Pomagamy Innym”, 
„Przepraszam - to niewiele, a tak 
wiele znaczy”, „Więcej Radości, 
Uśmiechu i Życzliwości”. 

Podczas Tygodnia Życzliwości 
odbywały się projekcje krótkich 
filmów, pogadanki i prelekcje, 
lekcje tematyczne. Dzieci uczyły 
się też piosenek. 

Piątego dnia odbyło się 
podsumowanie projektu i wybór 
najbardziej miłych i życzliwych 
osób z każdej klasy. Za swą 
postawę zostały nagrodzone 
drobnymi upominkami. 

Tak więc w szóstej klasie wzorem 
do naśladowania została Oliwia 
Stępień, w piątej – Martyna 
Kowalska,  czwartej – Kuba 
Selerowicz, trzeciej – Jagoda 
Robak, drugiej – Ola Wejman, 
pierwszej – Zosia Jacoń, a w 
oddziale przedszkolnym – Hania 
Bednarek. Najbardziej miłe i 
sympatyczne dzieciaki są z 
pewnością w punkcie 
przedszkolnym, gdyż wszystkie 
zajęły Pierwsze miejsce!  

Na zakończenie dzieci odśpiewały 
piosenkę, której uczyły się przez 
cały tydzień. 

Marysia Kryścińska 

WARSZTATY Z UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY 

W ramach realizacji programu 
,,Bezpieczna +” w dniu 16 
listopada w naszej szkole 

zorganizowane zostały warsztaty 
dla rodziców i nauczycieli z 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Ratownicy medyczni wyjaśnili 
podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Uczestnicy 
warsztatów na manekinach mogli 
przećwiczyć w praktyce świeżo 
zdobyte umiejętności.  

Kamila Chełmik 

WYJAZD DO KINA 

6 grudnia z okazji tegorocznych 
mikołajek uczniowie naszej szkoły 
wybrali się do Kina Helios w 
Bełchatowie na film animowany 
pt. „Zakwakani”. Pojechali 
wszyscy uczniowie z klas I – VI, 
każda klasa pod opieką swojej 
wychowawczyni.  

Uczniowie z zainteresowaniem 
obejrzeli tę animowaną bajkę dla 
dzieci o kaczkach, które ratują 
świat przed zagładą. Sympatycznie 
animowane kaczki mandarynki i 
krzyżówki rywalizują ze sobą, by 
na sam koniec zjednoczyć swoje 
siły w walce z wiedźmą.  

Po projekcji wszyscy wrócili do 
szkoły zadowoleni i już planują 
kolejny wyjazd. 

Daria Chełmik 

KONKURS LITERACKI 

Miło nam poinformować, że 
uczennica klasy VI Kamila 
Chełmik zajęła I miejsce w 
rozstrzygniętym właśnie na 
początku grudnia gminnym 
konkursie literackim pod hasłem 
„Tę książkę warto przeczytać”, 
zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową w Bujnach 
Szlacheckich.  

Kamila opisała książkę pt. 
„Opowieści z Narnii: Lew, 
czarownica i stara szafa”. Czytając 
jej pracę, z pewnością każdy 
sięgnie po tę niezwykle ciekawą 
lekturę. Gratulujemy sukcesu! 

Paulina Owczarek 

WARSZTATY 
„BEZPIECZNY 
INTERNET” 

W ramach realizacji programu 
,,Bezpieczna +” w dniu 16 
listopada 2016 roku w naszej 
szkole zorganizowane zostały 
warsztaty dla uczniów, rodziców i 
nauczycieli na temat bezpiecznego 
korzystania z Internetu. Zajęcia 
odbywały się w 
kilkunastoosobowych grupach. 

Uczestnicy warsztatów mieli 
okazję przybliżyć wiedzę na temat 
zagrożeń płynących ze świata 
wirtualnego oraz usystematyzować 
umiejętności radzenia sobie z nimi. 
Zapoznano też uczestników 
spotkania z niektórymi 
zagrożeniami, z jakimi mogą 
spotkać się podczas korzystania z 
komputera i Internetu. Poruszone 
zostały zagadnienia dotyczące 
prześladowania, wyłudzania 
danych osobistych i informacji 
majątkowych oraz publikacji 
nagich zdjęć czy też nagrań. 
Omówiono także tematykę 
związaną z uzależnieniem od 
Internetu, cyberprzemocą oraz 
niebezpiecznymi kontaktami.  

Uczestnicy spotkania mieli 
możliwość poznać korzyści oraz 
zagrożenia wynikające z 
korzystania z Internetu. Otrzymali 
praktyczne wskazówki, w jaki 
sposób chronić swój komputer 
przed wirusami i szkodliwym 
oprogramowaniem, jak 
bezpiecznie korzystać z poczty 
elektronicznej, w jakich sytuacjach 
zachować szczególną ostrożność i 
w jaki sposób chronić prywatność 
oraz dane osobowe. 

Przybyli goście z zaangażowaniem 
wzięli udział w spotkaniu, a o 
zainteresowaniu tematem 
świadczyły zadawane pytania. 

Daria Chełmik 

KONKURS PLASTYCZNY 

Dzieci z naszego punktu 
przedszkolnego wzięły udział w 
Gminnym Konkursie Plastycznym 



„Mój przyjaciel Miś”, którego 
organizatorem był Oddział dla 
Dzieci Biblioteki w Zelowie oraz 
Bar Familijny „Miś”.  

9 listopada w ramach obchodów 
Światowego Dnia Pluszowego 
Misia w Bibliotece w Zelowie 
odbyło się podsumowanie 
konkursu. Komisja konkursowa 
doceniła prace naszych dzieci i 
przyznała nagrody Oliwii 
Borowskiej i Mai Witowskiej, zaś 
wyróżnienie otrzymała Wiktoria 
Borowska. 

Laureaci konkursu otrzymali 
dyplomy, książki oraz pluszowe 
misie, a na zakończenie spotkania 
zostali poczęstowani urodzinowym 
tortem. 

Oliwia Stępień 

KONKURS 
HISTORYCZNY 

Ważnym elementem edukacji 
historycznej jest zdobywanie 
wiedzy o naszej „małej Ojczyźnie” 
– gminie Zelów. W tym celu w 
naszej szkole został 
zorganizowany konkurs 
historyczny dla klas IV – VI pod 
hasłem „Zabytki i pomniki gminy 
Zelów – mojej małej Ojczyzny”. 
Głównym zadaniem uczestników 
było zdobycie z różnych źródeł 
informacji i wykonanie folderu 
prezentującego w ciekawy sposób 
wybrane zabytki architektoniczne i 
pomniki gminy Zelów. 

Konkurs został rozstrzygnięty pod 
koniec października. Jego 
laureatami zostali: 

I miejsce: Daria i Kamila Chełmik, 
Michał Czyżyk, Hanna Kędziak 
II miejsce: Oliwia Marciniak i 
Oliwia Stępień, Milena 
Kalinowska, Kacper Grabarczyk 
III miejsce: Hanna Kołodziejska, 
Szymon Kubiak, Maria Kryścińska 
i Paulina Owczarek 

Prezentacja folderów miała 
miejsce na specjalnej wystawie, 
planowana jest również wystawa 

prac w Bibliotece Miejskiej w 
Zelowie i jej Filii w Kociszewie. 

Daria Chełmik 

KONKURS 
RECYTATORSKI 
23 listopada w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 9 w 
Bełchatowie odbył się powiatowy 
konkurs recytatorski pod hasłem 
„Piękna nasza Polska cała”. Naszą 
szkołę reprezentowały:.  

Martyna Kowalska (kl.V) - 
"Gawęda o miłości ziemi 
ojczystej" - W. Szymborska 
Kamila Chełmik (kl.VI) - "Rzadko 
na moich wargach" - J. Karpowicz 
Hanna Kędziak (kl. VI) - 
"Ojczyzno" - M. K. Sarmacka 

Wszyscy uczestnicy recytowali 
przepięknie, więc jury miało 
trudne zadanie. Martyna 
wywalczyła wyróżnienie i 
otrzymała nagrodę książkową, 
natomiast Hania i Kamila 
otrzymały dyplomy laureata. 

Milena Kalinowska, Oliwia 
Stępień 

TURNIEJ 
KOSZYKÓWKI 
Reprezentacja dziewcząt naszej 
szkoły wzięła udział w turnieju 
piłki koszykowej o puchar 
Burmistrz Zelowa, który odbył się 
26 listopada 2016 roku w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w  
Zelowie. Po zaciętej walce nasze 
dziewczyny (przegrywając jednym 
tylko punktem!) zajęły II miejsce. 

Gratulujemy! 

Kacper Kruszewski 

„BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK” 

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
naszej szkoły, wraz z 
reprezentantami przedszkoli i 
szkół z terenu naszej gminy, 
wzięły udział w X Gminnym 
Konkursie Wiedzy dla 
Przedszkolaków pod hasłem 

„Bezpieczny przedszkolak”, 
który odbył się 25 listopada 2016 
roku w Domu Kultury w Zelowie, 
a jego organizatorem było 
Przedszkole Samorządowe nr 1. 
Jego celem była  nie tylko zabawa 
i integracja, ale także sprawdzenie 
wiedzy na tak ważny temat, jakim 
jest bezpieczeństwo 

Konkurs przebiegał w sześciu 
rundach. Uczestnicy musieli 
rozwiązać zadania w kartach 
pracy, odpowiadać na pytania oraz 
wykonać opatrunek przez 
zabandażowanie na 
przedramieniu.  W konkursie brała 
też czynny udział widownia.  

Reprezentanci naszej szkoły, czyli 
„Stokrotki”, zajęli wraz z innymi 
drużynami I miejsce. Za udział 
otrzymali upominki, a dla szkoły 
dyplom i książkę.   

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 

Kamila Chełmik 

TYDZIE Ń 
BEZPIECZEŃSTWA 

W dniach 28 listopada – 5 grudnia 
2016 roku w ramach realizacji 
programu „Bezpieczna+” odbył się 
Tydzień Bezpieczeństwa w szkole.  

Członkowie koła dziennikarskiego 
wraz z p. M. Kędziak przygotowali 
dwie gazetki: gazetkę ścienną i 
wydanie papierowe gazety 
szkolnej, która zawierały 
najważniejsze informacje 
dotyczące bezpieczeństwa w 
domu, w szkole, na podwórku, w 
drodze do szkoły, w sieci i w 
kontaktach z obcymi.  

We wszystkich klasach (I – VI) 
zostały przeprowadzone lekcje 
wychowawcze „Jak dbać o 
bezpieczeństwo na drodze?” 
według przygotowanego 
scenariusza, podczas których 
uczniowie zdobywali wiadomości 
na temat bezpieczeństwa, 
wykonywali kolorowanki, mapy 
mentalne, rozwiązywali quizy, 
rebusy, zagadki, krzyżówki.  



Na zakończenie Tygodnia 
Bezpieczeństwa został 
zorganizowany apel, podczas 
którego podsumowano projekt, a 
uczniowie klasy V zaprezentowali 
montaż „Bezpiecznie na drodze”.  

Marysia Kryścińska 

TURNIEJ KOSZYKÓWKI 
DZIEWCZ ĄT 

16 grudnia o godzinie 9:00 na Sali 
WCR w Kociszewie rozpoczął się 
gminny turniej koszykówki 
dziewczyn. Przyjechały 
reprezentacje szkół: SP nr 4 w 
Zelowie i SP w Bujnach 
Szlacheckich. 

Mimo serca włożonego w grę 
nasze dziewczyny w ostatnim 
meczu, rozegranym z drużyną SP 
4, niestety przegrały i w 
ostatecznym rozrachunku zajęły 
„tylko” II miejsce.  

Wyniki: 

I miejsce – SP nr 4 w Zelowie 
II miejsce – SP Kociszew  
III miejsce  – SP w Bujnach 
Szlacheckich.  

Mimo wszystko nasza szkoła 
zakwalifikowała się do turnieju 
powiatowego w Bełchatowie. 
Gratulujemy! 

Hanna Kędziak, Oliwia Marciniak  

KONKURS 
LITERACKI 
W ramach realizacji programu 
„Bezpieczna+” w naszej szkole 
odbył się konkurs literacki pod 
hasłem „Przemocy i agresji mówię 
NIE!”. Podzielony był na dwie 
kategorie wiekowe: klasy I – III i 
IV – VI.  

Celem konkursu było przeciwdziałanie 
przemocy i agresji, utrwalanie zasad 
bezpieczeństwa, rozwijanie 
zainteresowań językiem polskim, 
wyrabianie umiejętności prawidłowego 
wypowiadania się w języku ojczystym 
oraz inspirowanie do ciągłego 
poszerzania własnego słownictwa.  

Zadaniem uczestników było 
napisanie wiersza lub opowiadania 
promującego bezpieczeństwo i 
życie bez przemocy i agresji.  

W konkursie literackim wzięło 
udział aż 41 uczestników – 9 z klas 
młodszych i 32 z klas starszych. 
Wszyscy zostali nagrodzeni! 
Laureatami zostali:  

Klasy I - III 

I miejsce: Karolina Jelińska, Jaś 
Niewulski 
II miejsce: Ola Wejman, Oskar 
Stępień 
III miejsce: Marta Łuczak, Kuba 
Pogocki 
Wyróżnienia: Kuba Konc, Franek 
Długosz, Julka Pawelec. 

Klasy IV - VI 

I miejsce: Daria Chełmik, Kamila 
Chełmik, 
II miejsce: Sandra Tarapacz 
III miejsce: Martyna Kowalska 
Wyróżnienia: Benita Wartalska, 
Oliwia Stępień, Weronika 
Niewulska 

Podsumowanie konkursu i 
wręczenie nagród odbyło się 
podczas pikniku rodzinnego 
podsumowującego program 
„Bezpieczna+” 

Daria Chełmik 

 

KONKURS 
PLASTYCZNY 
W ramach realizacji programu 
„Bezpieczna+” w naszej szkole 
odbył się konkurs plastyczny pod 
hasłem „Moja bezpieczna szkoła”. 
Podzielony był na dwie kategorie 
wiekowe: klasy I – III i IV – VI. 
Wyniki konkursu: 

Klasy I - III 

I miejsce: Nadia Sas, Jaś 
Niewulski, Marta Łuczak, Oskar 
Stępień 
II miejsce: Julia Bębnowska, Zuzia 
Wartalska 
III miejsce: Ola Wejman 
 

Klasy IV - VI 

I miejsce: Martyna Kowalska, Igor 
Kryściński, Nikodem Rybak, 
II miejsce: Kamila Chełmik, 
Weronika Niewulska, Filip 
Bandzierz 
III miejsce: Oliwia Stępień  

Podsumowanie konkursu i 
wręczenie nagród odbyło się 
podczas pikniku rodzinnego 
podsumowującego program 
„Bezpieczna+” 

Bartek Filipczak 

KONKURS 
GRAFICZNY 
W ramach realizacji programu 
„Bezpieczna+” w naszej szkole 
odbył się konkurs graficzny pod 
hasłem „Przemoc w sieci”. 
Przeznaczony był dla uczniów klas 
IV – VI. Wyniki konkursu: 

I miejsce: Kamila Chełmik,  
II miejsce: Marysia Kryścińska, 
Oliwia Stępień, Kuba Selerowicz 
III miejsce: Kacper Kruszewski, 
Adrian Szmigielski, Natalia 
Pietryszka, Magda Witowska, 
Daria Chełmik 
IV miejsce: Igor Kryściński, Filip 
Bandzierz, Kamil Ambroszkiewicz 

Podsumowanie konkursu i 
wręczenie nagród odbyło się 
podczas pikniku rodzinnego 
podsumowującego program 
„Bezpieczna+” 

Oliwia Marciniak 

 

LEKCJE WYCHOWAWCZE 
METODĄ PROJEKTU 

W ramach programu 
„Bezpieczna+” przeprowadzono 
lekcje wychowawcze metodą 
projektu. W tym celu sporządzono 
scenariusze lekcji 
wychowawczych: w klasach I – III 
„Jestem uczestnikiem ruchu 
drogowego”, zaś w klasach IV – 
VI „Bezpieczny Internet”. 

„Jestem uczestnikiem ruchu 
drogowego” 



Głównym celem tego projektu 
było wyposażenie dziecka w 
wiadomości, umiejętności, które 
pozwolą mu czuć się bezpiecznym 
na drodze i być bezpiecznym 
uczestnikiem ruchu drogowego. 
Zajęcia odbywały się na dwóch 
jednostkach lekcyjnych. W ramach 
tego projektu dzieci miały 
możliwość zapoznać się z 
podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa poprzez obejrzenie 
filmu edukacyjnego „Bezpieczna 
droga do szkoły”, wysłuchanie 
wiersza o znakach drogowych. 
Dzieci uzupełniały przygotowane 
karty pracy („Znam znaki 
drogowe” oraz „Bezpieczeństwo 
na drodze”). Podsumowaniem 
projektu był9o wykonanie 
wspólnie z klasą plakatu o 
tematyce zgodnej z założeniami 
projektu. 

„Bezpieczny Internet” 

Celem głównym było wyposażenie 
dziecka w wiadomości i 
umiejętności, które pozwolą mu 
czuć się bezpiecznie w świecie 
wirtualnym oraz integracja 
społeczności uczniowskiej. 
Realizację projektu przewidziano 
na dwie jednostki lekcyjne. Projekt 
jako formę realizacji zakładał: 
pogadankę, burzę mózgów, 
dyskusję oraz zespołowe 
rozwiązywanie problemów. W 
trakcie zajęć uczniowie poznali, co 
to jest Internet, jakie zagrożenia 
czyhają w sieci, na co zwrócić 
szczególną uwagę w sieci, gdzie 
szukać pomocy w razie 
niebezpieczeństwa. 
Podsumowaniem cyklu zajęć było 
wspólne wykonanie plakatu 
„Bezpieczny Internet” oraz 
sporządzenie wspólnego wykazu 
zasad, których należy przestrzegać, 
aby być bezpiecznym w Internecie. 

Wykonane plakaty, tj. „Bezpieczna 
droga do szkoły a klasach I – III 
oraz „Bezpieczny Internet” w 
klasach IV – VI zostały 
zaprezentowane na korytarzu 
szkolnym. 

Oliwia Stępień 

OBCHODY DNI PRAW 
DZIECKA I CZŁOWIEKA 

20 listopada obchodziliśmy 
Światowy Dzień Praw Dziecka, 
natomiast 10 grudnia - Światowy 
Dzień Praw Człowieka. W 
związku z tym 13 grudnia 2016 
roku uczennice klasy szóstej i p. 
M. Kędziak przygotowały montaż 
słowno-muzyczny pod hasłem  
DZIECKO TO TEŻ CZŁOWIEK! 

Podczas występów przypomniano, 
że korzystając ze swoich praw nie 
można ograniczać praw innych 
ludzi - kolegów, koleżanek i 
dorosłych. Każdy człowiek, czy to 
dziecko czy dorosły ma prawo do 
godnego życia -  w pokoju i 
spokoju, w miłości i  poczuciu 
bezpieczeństwa. 

Trzeba też pamiętać, że oprócz 
praw – mamy także obowiązki 
wynikające z roli ucznia, dziecka 
naszych rodziców, Polaka i 
człowieka. 

Weronika Niewulska 

„BOŻE NARODZENIE 2016” 

Szkoła Podstawowa w Kociszewie 
we współpracy z Biblioteką 
Szkolną oraz Towarzystwem 
Szkolnym Kociszew realizowała 
projekt „Boże Narodzenie 2016”, 
którego celem było kultywowanie 
tradycji narodowych i 
chrześcijańskich, wytworzenie 
świątecznej atmosfery oraz 
promocja szkoły i regionu. W 
działania te włączyli się uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły. 

W ramach realizacji projektu w 
okresie przedświątecznym 
zorganizowano konkursy kolęd i 
pastorałek (p. B. Hańczka), ozdób 
świątecznych (p. D. Telążka), 
konkurs literacki na list do św. 
Mikołaja (p. M. Kędziak). 

Rozstrzygnięcie konkursów oraz 
wręczenie nagród laureatom 
nastąpiło 22 grudnia. W sumie 
zostało wręczonych około 50 
nagród. 

Na fotorelację ze spotkania oraz 
listy nagrodzonych zapraszamy na 
naszą szkolną stronę internetową 
www.kociszew.pl  

Sandra Tarapacz, Milena 
Kalinowska 

WPŁATY NA RAD Ę 
RODZICÓW 

Przypominamy wszystkim 
uczniom naszej szkoły, że ustalona 
na rok szkolny 2016/2017 roczna 
składka na Radę  Rodziców 
wynosi: 40 zł na pierwsze dziecko, 
35 zł na drugie dziecko. 

Rada Rodziców przypomina, że 
wydatki finansowane z tego 
budżetu to m.in. choinka szkolna, 
zakup nagród na zakończenie roku 
szkolnego czy dofinansowanie 
wycieczki dla klasy szóstej. 

Wpłaty przyjmują wychowawcy 
klas.  

Magda Witowska 

SZKOLNY PRZEGL ĄD 
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

10 listopada 2016 roku odbyła się 
uroczysta akademia z okazji 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a po niej rozpoczął 
się Szkolny Przegląd Pieśni 
Patriotycznej. Wzięło w nim udział 
9 uczestników podzielonych na 
dwie grupy wiekowe: klasy I – III 
oraz IV - VI. Laureaci przeglądu 
wzięli udział w Gminnym 
Konkursie Pieśni Patriotycznej, 
Żołnierskiej i Harcerskiej w 
Wygiełzowie. 

Hanna Kędziak 

KONKURS PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ 

17 listopada 2016 roku w Szkole 
Podstawowej w Wygiełzowie odbyła 
się kolejna edycja Gminnego 
Konkursu Pieśni Patriotycznej, 
Żołnierskiej i Harcerskiej. W 
konkursie uczestniczyli uczniowie 
wszystkich szkół podstawowych 
gminy Zelów. Podobnie jak w 
poprzednich latach nasza szkoła 
odniosła ogromny sukces we 
wszystkich kategoriach wiekowych. 



W kategorii zespołów nasze trio w 
składzie Milena Kalinowska, Hania 
Kędziak i Hania Kołodziejska 
zdobyło I miejsce za wykonanie 
utworu „Taki kraj”. 

W kategorii klas I – III II miejsce 
zdobyła Karolina Jelińska, a III 
Aleksandra Drzewiecka. 

W kategorii klas IV – VI I miejsce 
zdobyła Milena Kalinowska za piękną 
interpretację piosenki do wiersza 
Adama Asnyka „Miejcie nadzieję”, II 
miejsce wyśpiewała Hania Kędziak, 
wykonując swoją autorską piosenkę 
„Chwała bohaterom”.  

Przemek Bochman 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

25 listopada przedszkolaki z 
kociszewskiego Punktu 
Przedszkolnego obchodziły 
„Światowy Dzień Pluszowego Misia". 
Dzieci tego dnia przyniosły do szkoły 
swoje ulubione misie. Wraz ze swoją 
panią piekły też misiowe babeczki i 
uczestniczyły w grach i zabawach na 
temat misiów, wykonywały również 
prace plastyczne oraz śpiewały 
piosenki związane z tą najmilszą 
zabawką wieku dziecięcego.  

Paulina Owczarek, Przemek Bochman 

DZIEŃ POSTACI Z 
BAJEK 

Również 25.11.2016 roku w naszej 
szkole odbyły się obchody Dnia 
Postaci z Bajek. W tym dniu dzieci z 
przedszkola, klasy zero oraz klas I-III 
przebrały się za dowolną postać z 
bajki. Były dzielone na grupy oraz 
brały udział w różnego rodzaju grach i 
zabawach.  

Wszyscy bawili się świetnie. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
jeszcze lepiej. 

Benita Wartalska 

ŚWIĘTO MARCHEWKI 

18 listopada dzieci z przedszkola i 
oddziału przedszkolnego obchodziły 
Święto Marchewki. 

Dzień Marchewki stał się tradycją w 
naszym przedszkolu, w tym roku 
Marchewka obchodziła u nas swoje 3 
urodziny. 

W tym dniu dzieci przyszły do 
przedszkola w ubraniach w kolorze 
pomarańczowym lub w 
przygotowanych wspólnie z 
rodzicami marchewkowych strojach. 
Przyniosły marchewki, z których 
wykonały potem kukiełki lub ułożyły 
wspaniałe marchewkowe 
kompozycje. Był też marchewkowy 
tort (wykonany przez Kacperka 
 Chełmika z mamą) i dmuchanie 
świeczek, degustacja 
marchewkowego soku i innych 
smakołyków. Dzieci wspaniale bawiły 
się w ,,Zaczarowany worek”. Na 
koniec wybrano Marchewkowego 
Króla i Królową balu. 

Następne urodziny Marchewki już za 
rok! 

Kacper Kruszewski 

ANDRZEJKI 

24 listopada 2016 roku w naszej 
szkole odbyła się zabawa 
andrzejkowa. Z tej okazji odbyła się 
dyskoteka, podczas której członkowie 
Samorządu Uczniowskiego zapewnili 
wszystkim wiele atrakcji, m.in. 
andrzejkowe wróżby – np. lanie 
wosku czy wróżenie z kart, które 
prowadziła Kamila Chełmik, 
malowanie twarzy w wykonaniu 
Mileny Kalinowskiej. Za muzykę 
odpowiadała Hania Kołodziejska. 

Każdy, kto chciał sobie powróżyć, 
musiał wnieść drobną opłatę. Zebrane 
pieniądze zostaną przeznaczone na 
materiały czy nagrody w konkursach 
organizowanych przez Samorząd 
Uczniowski.  

Weronika Niewulska 

ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁO ŚCI  

10 listopada 2016 roku uczniowie i 
nauczyciele naszej szkoły świętowali 
obchody 98 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Rozpoczął je przemówieniem 
dyrektor szkoły, pan M. Myroniuk, 
który przypomniał trudną drogę 
Polaków do wolności i 
niepodległości. Następnie wystąpili 
uczniowie klas IV – VI, 
przygotowywani przez p. D. Telążkę, 
z krótkim programem artystycznym, 
przeplatanym piosenkami o tematyce 
patriotycznej. 

Paulina Owczarek i Patrycja Grzesiak 
 

KONKURS LITERACKI NA LIST 
DO MIKOŁAJA 

W ramach projektu „Boże Narodzenie 
2016” zorganizowany został konkurs 
literacki dla uczniów klas IV – VI  na 
list do św. Mikołaja. Wpłynęło około 
30 prac, których sprawdzenia i oceny 
podjęła się pani M. Kędziak. 

Po wnikliwej analizie poziomu – tak 
treści, jak i formy – jury zdecydowało 
o przyznaniu miejsc. I tak: 

I miejsce: Renata Boczkiewicz – kl. 
IV  
II miejsce: Kacper Grabarczyk – kl. V 
III miejsce: Kamila Chełmik – kl. VI. 

Wręczenie nagród nastąpiło podczas 
uroczystości podsumowania projektu, 
w dniu 22 grudnia 2016 roku. 

Magda Witowska 

NAUKA TA ŃCA 

W naszej szkole od października 
odbywają się lekcje tańca, 
prowadzone przez nauczycieli z Up 
Studio. Uczą nas głównie 
breakdance'a i hip hopu.  

Zajęcia odbywają się we wtorki, dla 
dzieci z klas I – III na szóstej godzinie 
lekcyjnej, a dla klas IV – VI – na 
siódmej. Dzieciom zajęcia te bardzo 
się podobają, czego najlepszym 
dowodem jest duża liczba 
uczestników. 

Magda Witowska, Oliwia Stępień, 
Daria Chełmik 

JASEŁKA 2016 

19 grudnia 2016 roku, w 
poniedziałek, uczniowie klas II i III, 
przygotowywani przez swoje 
wychowawczynie, zaprezentowali 
uczniom naszej szkoły, nauczycielom 
i rodzicom przedstawienia jasełkowe. 
Piękna scenografia, kolorowe stroje i 
wspaniała gra młodych aktorów 
sprawiły, że wszyscy poddali się 
nastrojowi, który towarzyszył 
przedstawieniu i z niecierpliwością 
wyczekują świąt. 

Hania Kołodziejska, Patrycja 
Grzesiak 
 


