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JUBILEUSZ 
GAZETKI 
SZKOLNEJ 
 
W tym roku Gazetka Szkolna, 
pismo wydawane przez 
Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie, 
obchodzi jubileusz 
dwudziestolecia istnienia. Z tej 
okazji w naszej szkole 
zorganizowany został konkurs na 
wiersz opisujący dzieje Gazetki. 
Jego inicjatorką była pani M. 
Kędziak.  
Uczniowie chętnie i z 
zaangażowaniem wzięli udział w 
tym przedsięwzięciu. Wiersze, 
które napisali, wspaniale oddają 
historię naszego pisemka. 
Zwycięzcami tego konkursu 
zostali: Kuba Kopka, uczeń klasy 

VI oraz Gosia Niewulska z V 
klasy. Ich wiersze zamieszczamy 
poniżej. Mamy nadzieję, że 
wszystkim się spodobają. 
Wiersze pozostałych 
uczestników wraz z 
archiwalnymi numerami Gazetki 
Szkolnej będzie można już 
wkrótce przeczytać i obejrzeć 
podczas uroczystego otwarcia 
naszej sali gimnastycznej.  
 
Ola Malinowska 
 

WIGILIA  
W NASZEJ 
SZKOLE 
 
21 grudnia w naszej szkole odbyło 
się kolejne, czternaste już, 
spotkanie wigilijne, podczas 
którego do wspólnego dzielenia się 
opłatkiem przystąpili uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły, 
rodzice i zaproszeni goście – w 
tym roku nasze zaproszenie 
przyjęli: zastępca Burmistrza 
Zelowa, Pan Waldemar 
Wyczachowski, radny Rady 

 



 

Miejskiej, Pan Krzysztof 
Krzyściński oraz Pani Agnieszka 
Mysłowska, kierownik referatu 
Oświaty UM.  
 
Szkolna Wigilia stała się już dla 
nas stałym elementem obchodów 
świąt Bożego Narodzenia.  Jak w 
każdą Wigili ę śpiewaliśmy też 
kolędy, a następnie zostały 
ogłoszone wyniki 
przeprowadzonych wcześniej w 
ramach obchodów świąt Bożego 
Narodzenia konkursów. Nagrody 
wręczali Pani Mysłowska i Pan 
Wyczachowski. Na koniec 
uczniowie otrzymali paczki ze 
słodyczami, które dzieciom 
rozdawali znamienici Goście.  
Wigilia zorganizowana została 
przy wsparciu finansowym 
Towarzystwa Szkolnego 
Kociszew. 
 
Ada Muszkiewicz 
 
 

,,HISTORIA 
NASZEJ 
GAZETKI’’ 
 
Szkoła w Kociszewie istnieje długie 
lata, 
Tu uczył się czytać i pisać mój tata. 
Tu moja babcia przychodziła na 
wywiadówki  
Dowiedzieć się, jak synowie i córki 
pisali klasówki. 
 
Dla mnie idolem jest mój tata. 
On tak jak ja ma młodszego brata, 
Który dziś jest sławny - o Mariuszu 
dziś mowa, 
Bo z kolegami szkolną gazetkę 
zapoczątkował. 
 

Ciekawe historie wszystkie 
spisywali, 
Później jednym palcem na 
maszynie stukali. 
To co napisali, trzeba było wyciąć 
Odpowiednio wkleić, na kartonie 
przyciąć. 
 
Kilka egzemplarzy, to prawdziwa 
sztuka; 
Zrobić taki nakład, trzeba się 
nastukać. 
Ze zostaną sławni, nawet i nie 
śnili, 
Opisując życie szkoły świetnie się 
bawili. 
 
Trudna i mozolna to była praca, 
Ale jej efekt młodym 
dziennikarzom się opłacał. 
Po dwudziestu latach o nich 
pamiętamy  
I jako przykład wszystkim 
stawiamy. 
 
Dziś jest dużo łatwiej zostać 
dziennikarzem. 
Spisujesz na dysku cały plik 
wydarzeń, 
Szybko wydrukujesz,  gdy zrobisz 
„klik” 
I gotową gazetkę uzyskujesz w mig. 

 
Jakub Kopka 

 

„Gazetka Szkolna” 
 
-A kto ty jesteś ,Gazetko Szkolna?  
-Jestem konkretna, do pracy 
zdolna. 
Zawieram same poważne sprawy 
I opisuję różne zabawy, 
Jak również wszystkie ważne 
wydarzenia. 
A jeszcze tyle mam do zrobienia! 
Jestem na topie dwadzieścia latek, 
Zna mnie trzynasto- i sześciolatek. 
Wszyscy w swe dłonie biorą 
karteczki, 
Potem wkładają skrzętnie do 
teczki. 
W domu wyjmują z mamą i z 
tatkiem. 
Czytać mnie trzeba nawet i z 
dziadkiem, 
By wiedzieć, co dzieje się 
ciekawego  
W szkole u córki lub synka swego. 
I tak dwadzieścia latek czytają  
I prędko czytać nie zaprzestają. 
Jestem ciekawa, interesująca, 
Solidna, schludna, prawdę 
mówiąca. 
Więc teraz dzieci, już nie 
zwlekajcie, 
Bierzcie gazetkę i często czytajcie. 
 

Małgorzata Niewulska 



 
 
KONKURS KOL ĘD 
I PASTORAŁEK 
 
20 grudnia w naszej szkole odbył 
się „Szkolny konkurs kolęd i 
pastorałek”. Udział w nim wzięło 
19 osób. Pieczę nad całością 
trzymała p. B. Hańczka. Mile 
widziane były prezentacje tak 
indywidualne, jak i grupowe. 
 
Oto wyniki szkolnego konkursu 
kolęd i pastorałek: 
 
Przedszkole – Aneta Chrzanowska 
 
Klasy I-III 
I miejsce - Dominik Grzelak 
II miejsce – Oliwia Łuczak 
III miejsce - Anna Pawlak 
  
Klasy IV - VI 
  
I miejsce Paulina Kaczmarek  
I miejsce  - Aleksandra 
Malinowska i Adrianna 
Muszkiewicz 
 
Przyznano trzy wyróżnienia w 
kategorii przedszkoli, cztery – w 
kategorii klas I – III i pięć w 
kategorii klas IV – VI. 
Gratulujemy! 
 
Ada Muszkiewicz 
 
 

KONKURS 
LITERACKI 
 
Uczniowie naszej szkoły zawsze 
biorą aktywny udział w 
działaniach podejmowanych przez 

szkoły z terenu Gminy Zelów. 
Tym razem wzięli udział w 
konkursie literackim, 
organizowanym przez ZSO w 
Zelowie z okazji Dnia Patrona 
Szkoły. Wspierani przez 
nauczycielkę języka polskiego, p. 
Kędziak, pisali wiersze na temat 
deportacji bądź losów Polaków 
przymusowo osiedlanych na 
obczyźnie. 
 
10 grudnia, podczas uroczystości 
związanych z obchodami Święta 
Szkoły, w Domu Kultury w 
Zelowie odbyło się podsumowanie 
konkursu. Z rąk dyrektora ZSO 
Ola Staśkowska odebrała nagrodę 
za III miejsce w kategorii szkół 
podstawowych, a Gosia Niewulska 
– wyróżnienie. Podziękowanie za 
przygotowanie uczniów do 
konkursu otrzymała także 
opiekunka. 
Ola Malinowska 
 

MIKOŁAJKI 
 
6 grudni w naszej szkole odbyły 
się mikołajki. Do dzieci z 
młodszych klas przyszedł 
święty Mikołaj, z elfami. 
Mikołaj miał wspaniałe 
podejście do dzieci, więc te 
chętnie przychodziły do niego 
po prezenty. Każdy dostał jakiś 
upominek. 
W starszych klasach mikołajki 
poprzedziło losowanie osoby, 
której trzeba było kupić jakiś 
prezent. Później prezenty 
zbierali wychowawcy i  
szóstego grudnia wręczali 
dzieciom.  
Mikołajki w naszej szkole 
odbywają się co roku, ale w tym 

były bardzo udane. Chyba 
wszystkim się podobały. 
 
Kasia Kędziak 
 
 

GRI I ZABAWY  
„5 MILIONÓW”  
 
17 grudnia uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w  Miejsko – 
Gminnym Turnieju Gier i Zabaw 
dla dzieci i młodzieży „Konkurs 5 
milionów”, którego organizatorem 
była Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Zelowie oraz UKS „Dwójka”. W 
zawodach brali udział uczniowie 
ze wszystkich szkół 
podstawowych z terenu miasta i 
gminy. Każda drużyna 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! 
Wszyscy świetnie się bawili, na 
pewno pojedziemy tam za rok. 
 
Karina Grrzesiak 
 
 
 



KONKURS PLASTYCZNY 
 
W dniu 20 XII 2010 roku odbył się 
szkolny konkurs Najpiękniejsza 
szopka. W eliminacjach wzięło 
udział 5 osób. 
Komisja konkursowa po wnikliwej 
analizie wybrała trzy najciekawsze 
prace: 
I miejsce zajął Kuba Kopka – kl. 
VI 
II miejsce -  Ola Staśkowska – kl. 
V 
III miejsce – Kasia Kędziak – kl. V 
Wyróżnienia przyznano Oli 
Malinowskiej (kl. VI) i Dawidowi 
Owczarkowi (KL. V). Laureatom 
konkursu zostały wręczone 
nagrody rzeczowe podczas 
uroczystego spotkania wigilijnego 
w dniu 21. Grudnia 2010 roku 
 
Gosia Zych 
 

WPŁATY NA RAD Ę 
RODZICÓW 
 
Przypominamy, iż w rym roku 
również należy 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 
 
Wiktoria Wejman 
 
KONKURS WIEDZY O 
ZWYCZAJACH 
BOŻONARODZENIOWYCH 
 
W przeddzień szkolnej Wigilii, 20  

 
grudnia, przeprowadzony został 
konkurs wiedzy o zwyczajach 
związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. W pierwszym etapie 
konkursu wzięli udział wszyscy 
uczniowie klas I – VI. Następnie 
wyłoniono po dwie osoby z każdej 
klasy, które najlepiej poradziły 
sobie z odpowiedziami na temat 
obrzędów i zwyczajów 
świątecznych. Zwycięzców 
podzielono na cztery grupy. 
Uczestnicy odpowiadali na 
czterdzieści pytań dotyczących 
świąt. Zwycięzcami konkursu w 
etapie szkolnym zostali: 
Aleksandra Staśkowska 
Paulina Kaczmarek 
Nikodem Bochman 
Laureatom zostały wręczone 
nagrody rzeczowe podczas 
szkolnej Wigilii. 
 
Sandra Niewulska 
 
 
 
 


