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E-learnig w Kociszewie
W ciągu kilku miesięcy tego roku
szkolnego w szkole w Kociszewie,
realizowany jest projekt adaptacji
moŜliwości jakie daje platforma
edukacyjna w warunkach szkoły
podstawowej.
Projekt zawiera:
cykl szkoleń rady pedagogicznej,
wykupienie domeny i hostingu na
serwerze,
zainstalowanie tam odpowiedniego
oprogramowania.
Ale to tylko wstępny wstęp. Teraz
jesteśmy w trakcie tworzenia cyklu
kursów, które mogą stanowić
podstawę go kształcenia online.
Doświadczenia
jakie
mamy
pozwalają
potwierdzić, Ŝe
umiejętności uczniów są
w
dziedzinie
posługiwania
się

komputerem
i
urządzeniami
peryferyjnymi
na
tyle
zaawansowane,
Ŝe
nie
ma
problemów z komunikowaniem się
pomiędzy uczniami i nauczycielem
za pomocą platformy edukacyjnej.
Jedynym
ograniczeniem
upowszechnieniu tego narzędzia
wydaje się być brak dostępu
niektórych ucniów do sieci
internetowej.
W klasach piątej i szóstej dla
których
uruchomiliśmy
koła
zainteresowań:
matematyczne,
dziennikarskie i informatyczne
uczniowie spotykają się regularnie
kilka razy w tygodniu.
Mogą takŜe korzystać z pomocy
dydaktycznych,
plików
zawierających lekcje, wysyłać
rozwiązania do zadań a przede
się
wszystkim
komunikować
pomiędzy sobą i z nauczycielem w
celu pokonania trudności w nauce.
To tylko niektóre moŜliwości
zastosowania
tego
nowego
narzędzia. Czy jest ono lepsze od
nauczania tradycyjnego?
Z pewnością jest wartościowym i
dobrze rokującym uzupełnieniem.

Konkurs fotograficzny
Towarzystwo Szkolne Kociszew z
ramach projektu PejzaŜ Zelowski
2009 zorganizowało konkurs
fotograficzny. Trwał on od
czerwca do października. Brali w
nim uczniowie naszej szkoły i

uczniowie innych szkół
podstawowych i
ponadpodstawowych.
Rozstrzygnięcie odbyło się 18
listopada 2009 r.
Laureatami konkursu zostali:
W kategorii klas I – IV:
1.
Aleksandra Staśkowska
2.
Piotr Kopka
3.
Dawid Owczarek
W kategorii klas V – VI :
1.
Jakub Kopka
2.
Karina Grzesiak, Małgorzata
Zych
3.
Aleksandra Malinowska,
Jolanta
Buczyńska,
Wiktoria
Kaliszuk
WyróŜnienia:
Bartłomiej CzyŜyk
Mateusz Owczarek
Rafał Barabasz
Radosław Siciarz
Sandra Niewulska
W
kategorii
szkół
ponadpodstawowych:
1.
Kamil Cerbian – Gimnazjum
w Łobudzicach
2.
Kamil Kędziak – Gimnazjum
w Zelowie
3.
Katarzyna Malinowska –
Liceum
Ogólnokształcące
w
Zelowie
Wszyscy dostali cenne nagrody
ufundowane przez sponsorów,
którym dziękujemy.
Karolina Kędziak

Filharmonia
W
tym
roku
szkolnym
kontynuowane są spotkania z
muzyką, jakie organizuje dla
uczniów
szkół
Towarzystwo
Muzyczne
im.
Karola
Szymanowskiego
w
Łodzi.
Koncerty odbywają się raz w
miesiącu. Gościmy wtedy artystów
związanych z muzyką, śpiewem,
róŜnymi instrumentami. Podczas
tych
comiesięcznych
spotkań
odbywają się teŜ konkursy,

niektórzy uczniowie mogą zagrać
na prezentowanych instrumentach.
W dniu 8 grudnia przyjechał do
nas Pan Krzysztof ze swoją
wiolonczelą . Było bardzo
świątecznie i wesoło. Śpiewaliśmy
kolędy. MoŜna było spróbować
zagrać na tym instrumencie.
Te koncerty bardzo się wszystkim
podobają.

- Sylwia Hańczka (klasa VI).
Wyniki były rewelacyjne, gdyŜ
Sylwia zajęła II miejsce w swojej
grupie wiekowej, Kacper I
miejsce, a kwartet: Adrianna,
Aleksandra, Piotr i Kacper zajął
takŜe I miejsce. Gratulujemy!

Wiktoria Kaliszuk

Dyskoteka andrzejkowa

Konkurs Pieśni
Patriotycznej.
W piątek, 13 listopada 2009r. w
domu katechetycznym w Zelowie
odbył
się
Przegląd
Pieśni
Patriotycznej pod hasłem „Sławię
Cię, Ziemio, Pieśnią Ojczystą…”.
Było ok. 30-40 uczestników
podzielonych na 5 grup. Z naszej
szkoły
wzięło
udział
5
uczestników :
- Adrianna
Muszkiewicz
(klasa V),
- Aleksandra
Malinowska
(klasa V),
- Piotr TeląŜka (klasa V),
- Kacper Kryściński (klasa
V),

Ola Malinowska

24 listopada w naszej szkole
odbyła się dyskoteka andrzejkowa.
Zaczęła się po pierwszej godzinie
lekcyjnej, a trwała aŜ do szóstej.
Zorganizował ją samorząd szkolny
wraz z opiekunem, panem Jackiem
Malinowskim. Odbyły się wróŜby
i róŜne konkursy, dzięki którym
kaŜdy mógł sobie wywróŜyć
przyszłego męŜa lub przyszłą
Ŝonę, np. lanie wosku, wbijanie w
serce z imionami dziewcząt i
chłopców szpilki, taniec na gazecie
i inne. Nie moŜemy się doczekać
następnej takiej dyskoteki.
Kasia Kędziak

Zawody
lekkoatletyczne
w Spale
4.12.2009r.
odbyły
się
wojewódzkie
zawody
lekkoatletyczne
w
Ośrodku
Przygotowań
Olimpijskich w
Spale, w których brali udział
najlepsi lekkoatleci ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych w
województwie Łódzkim. Gmina
Zelów wypadła tam bardzo dobrze,
równieŜ dzięki nam.
W biegu na 1000m drugie miejsce
zajął Radosław Siciarz z naszej
szkoły(z klasy szóstej). Za to
Gimnazjum w Łobudzicach zajęło
trzecie miejsce w sztafecie
4x200m, a inni uczestnicy z naszej
gminy w biegu na 1000m i 200m
miejsca
na
podium.
zajęli
Reprezentantka
Szkoły
Podstawowej numer 2 w Zelowie
zajęła trzecie miejsce w biegu na
200m.
Na miejscu była Telewizja Polska
(TVP),
która przeprowadzała
wywiad z kaŜdym zwycięzcą
Radek Siciarz

Mikołajki
W naszej szkole mikołajki odbyły
się 7.12.2009 r. Do dzieci z
młodszych klas przyszedł święty
Mikołaj, z elfami. Mikołaj miał
wspaniałe podejście do dzieci,
więc te chętnie przychodziły do
niego po prezenty. KaŜdy dostał
jakiś upominek.
W starszych klasach mikołajki
poprzedziło losowanie osoby,
której trzeba było kupić jakiś
prezent. Później prezenty zbierali
wychowawcy i siódmego grudnia
wręczali dzieciom.
Mikołajki w naszej szkole
odbywają się co roku, ale w tym
były bardzo
udane.
Chyba
wszystkim się podobały.
Karolina Kędziak

Konkurs kolęd
21 grudnia w naszej szkole odbył
się „Szkolny konkurs kolęd”.
Udział w nim mógł wziąć kaŜdy
uczeń lub uczennica. Mile
widziane były równieŜ prezentacje
grupowe.
Zwycięzcy konkursy wezmą udział
w „Konkursie kolęd i pastorałek”
organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 2 w Zelowie.
Oto wyniki szkolnego konkursu
kolęd i pastorałek:
Klasy I-III
I miejsce - Julia Ton
II miejsce - Dominik Grzelak
II miejsce - Anna Pawlak
III miejsce - Daria Biegańska
Klasy IV - VI
I miejsce Sylwia Hańczka
I miejsce - Emilia Marciniak,
Kamila Grabarz, Sylwia Hańczka,
Ewelina Juszkiewicz
II
miejsce
Aleksandra
Malinowska,
Piotr
TeląŜka,
Kacper
Kryściński,
Adrianna
Muszkiewicz
III miejsce - Ewelina Juszkiewicz
Sylwia Hańczka

Turniej koszykówki
dziewcząt
11 grudnia w Zelowie w hali
sportowej
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zelowie
odbył się turniej koszykówki
dziewcząt . Nasze reprezentantki –
dziewczyny z szóstej i piątej klasy
– świetnie sobie poradziły! Zajęły
miejsce na podium .
Oto wyniki:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr
4 w Zelowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr
2 w Zelowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Kociszewie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa
w Wygiełzowie
V miejsce – Szkoła Podstawowa w
Bujnach Szlacheckich
Sylwia Hańczka

Gry i zabawy
18 grudnia uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w Miejsko –
Gminnym Turnieju Gier i Zabaw
dla dzieci i młodzieŜy „Konkurs 5
milionów”, który rozgrywany był
w hali sportowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zelowie.
W
zawodach
brali
udział
uczniowie ze wszystkich szkół

podstawowych z terenu miasta i
gminy. KaŜda druŜyna liczyła 36
zawodników – reprezentantów klas
I – VI.
Było mnóstwo konkurencji, m.in.
- klasy I – II – rzut
woreczkiem do kosza,
zbieranie piłeczek na czas
- klasy III – IV – skakanie na
piłce, jazda na deskorolce
- klasy V – VI – rzut piłką do
kosza, bieg z piłką lekarską
Zawodnicy dali z siebie wszystko!
Oto poszczególne lokaty:
I
miejsce
zdobyła
Szkoła
Podstawowa nr 4
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2
III miejsce Szkoła Podstawowa w
Bujnach Szlacheckich
IV miejsce Szkoła Podstawowa w
Kociszewie.
Wszyscy świetnie się bawili, na
pewno pojedziemy tam za rok.
Sylwia Hańczka

Wpłaty na Radę
Rodziców
Przypominamy, iŜ do poniedziałku
21 grudnia trzeba dokonać wpłat
na Radę Rodziców (komitet
rodzicielski). Są to wpłaty:
-35 zł (pierwsze dziecko)
-30 zł (drugie dziecko)
-25 zł (trzecie dziecko )
Uczniowie dokonują wpłat u
swoich wychowawców
Ilona Froncala

Wigilia w naszej szkole
22 grudnia w naszej szkole odbyło
się kolejne juŜ spotkanie wigilijne,
podczas którego do wspólnego
dzielenia się opłatkiem przystąpili
uczniowie,
nauczyciele,
pracownicy szkoły, rodzice i
zaproszeni goście – w tym roku

nasze
zaproszenie
przyjęli:
burmistrz Sławomir Malinowski i
radny Krzysztof Kryściński.
Szkolna Wigilia stała się juŜ dla
nas stałym elementem obchodów
świąt BoŜego Narodzenia. Jak co
roku, kaŜda wolna od szkolnych
zajęć chwila poświęcona jest pracy
związanej z przygotowaniem
świątecznego spotkania. Efektem
tych przygotowań jest wspólny
posiłek wigilijny. Jak w kaŜdą
Wigilię śpiewaliśmy teŜ kolędy, a
w tym roku dodatkowo zostały
wtedy ogłoszone wyniki
przeprowadzonego wcześniej
konkursu kolęd i pastorałek. Na
koniec uczniowie otrzymali paczki
ze słodyczami. Wigilia
zorganizowana została przy
wsparciu finansowym
Towarzystwa Szkolnego
Kociszew. Emilia Marciniak

Dekoracje w szkole
W naszej szkole przed świętami
BoŜego Narodzenia dekorowano
sale i korytarze. KaŜde dziecko z
klas 1-6 przyczyniło się do
dekoracji. Dzieci robiły piękne
witraŜe, które są wywieszone na
korytarzu górnym. Robiły teŜ
róŜne bombki z nici i inne ozdoby
świąteczne. Dzień przed wigilią
ustawiono stoły i krzesła oraz
nakryto do stołu. Szkoła wygląda
pięknie. W tym roku w szkole jest
bardzo świątecznie.
Karolina Kędziak

