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SZKOLNA
WIGILIA
21 grudnia w naszej szkole odbyło
się uroczyste spotkanie wigilijne,
podczas którego do wspólnego
dzielenia się opłatkiem przystąpili
uczniowie, nauczyciele,
pracownicy szkoły, rodzice i
zaproszeni goście, na czele z
Burmistrzem Zelowa, panią
Urszulą Świerczyńską. Swoją
obecnością zaszczycili nas także
proboszcz parafii Zdzisław
Jakubik, dyrektor Biblioteki
Miejskie, pani Barbara Berlińska
oraz prezes ZKS Włókniarz
Zelów, pani Maria Korzynek.
Spotkanie rozpoczęliśmy od
podzielenia się opłatkiem. W
świątecznej atmosferze, wśród
bożonarodzeniowych dekoracji,
dzieci, ich rodzice i zaproszeni
goście złożyli sobie nawzajem
życzenia świąteczne i noworoczne.
Potem zasiedliśmy do wspólnego
posiłku, podczas którego
śpiewaliśmy kolędy, a następnie

zostały ogłoszone wyniki
przeprowadzonych wcześniej w
ramach obchodów świąt Bożego
Narodzenia konkursów.
Na koniec uczniowie otrzymali
paczki ze słodyczami, które
dzieciom rozdawali znamienici
Goście.
Wigilia zorganizowana została
przy wsparciu finansowym
Towarzystwa Szkolnego
Kociszew.
Julia Ton

KONKURS PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ
Dnia 16 listopada w Szkole
Podstawowej w Wygiełzowie
odbył się IV Gminny Konkurs
Pieśni Patriotycznej, Żołnierskiej i
Harcerskiej. Wzięli w nim udział
uczniowie ze wszystkich szkół z
terenu Gminy Zelów, także i
naszej. Konkurs odbywał się w
trzech kategoriach: soliści z klas IIII, soliści z klas IV-VI oraz
zespoły wokalne.
Nasi przedstawiciele świetnie się
spisali, zajmując czołowe miejsca.
W kategorii klas I – III
zwyciężyły Dominika Biegańska

oraz Hania Kołodziejska.
W rywalizacji uczniów klas IV –
VI Dominik Grzelak był trzeci, a
Ania Pawlak zdobyła wyróżnienie.
W kategorii zespołów Daria
Biegańska, Julia Ton i Paulina
Kaczmarek zajęły pierwsze
miejsce (jury przyznało wszystkim
czterem zespołom miejsca
równorzędne).
Laureaci konkursu otrzymali
nagrody książkowe, natomiast
pozostali uczestnicy pamiątkowe
dyplomy.
Po rozdaniu nagród uczestnicy
konkursu pojechali do szkoły.
Pochwalili się nauczycielom,
którzy byli z nich dumni i
stwierdzili, że muszą brać udział
we wszystkich konkursach
muzycznych, jakie będą.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Daria Biegańska i Weronika
Juszkiewicz

ANDRZEJKI
27 listopada w naszej szkole
odbyła się zabawa andrzejkowa.
Na głównym holu odbyła się
dyskoteka, a w sali obok
andrzejkowe wróżby, np. lanie
wosku, wróżenie kubeczkami,
horoskopy, przepowiadanie
zawodu i przekłuwanie serc, aby
dowiedzieć się, jak będzie mieć na
imię przyszła miłość.
Dla przedszkola i zerówki wróżby
były darmowe, a dla klas od I – VI
– po 10 groszy każda. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na
materiały czy nagrody w
konkursach organizowanych przez
Samorząd Uczniowski.
Wszyscy świetnie się bawili i
żałują, że andrzejki są tylko raz do
roku!!!
Kamila Książczyk

MIKOŁAJKI
6 grudnia w naszej szkole odbyły
się mikołajki. Od samego rana
Mikołaj wraz z pomocnikami,
chłopcami z szóstej klasy, chodził
po wszystkich salach lekcyjnych i
rozdawał prezenty. Miał wspaniałe
podejście do dzieci, więc te chętnie
przychodziły do niego po prezenty.
Każdy dostał jakiś miły upominek.
Tego samego dnia do
przedszkolaków z naszej szkoły
zawitał Mikołaj raz jeszcze, gdyż
łakocie i upominki przywiózł dla
najmłodszych Pan Burmistrz
Grzegorz Lorek.
Dla przedszkolaków było to
niezwykłe przeżycie. W
podziękowaniu śpiewały piosenki;
obiecały, że będą bardzo grzeczne
i poprosiły, by Mikołaj przyjechał
w kolejnym roku.
Kuba Durka

ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
W naszej szkole 13 listopada
odbyła się uroczysta akademia
związana ze Świętem
Niepodległości. Udział w niej

wzięli uczniowie z klasy szóstej,
którzy zaprezentowali
przedstawienie tematycznie
związane z problematyką
niepodległościową – „Przerwę
przed lekcjami”.
Po akademii dla wszystkich klas
(od przedszkola po klasę V)
zorganizowany został konkurs
plastyczny ,, Rysujemy
Niepodległość”. Plakaty młodych
artystów zostały wywieszone w
holu głównym szkoły .
W czasie, gdy dzieci rysowały
,,Niepodległość”, odbył się
piosenki dla klas 2 – 5. Po
zaciętych zmaganiach wygrali
piątoklasiści . Po konkursie
muzycznym odbył się konkurs
wiedzy dla dzieci z klas 3 – 5.
Wygrała grupa w składzie: Adam
Kryściński , Nikodem Bochman i
Marcin Wolski . Wszystkim
gratulujemy i życzymy sukcesów !
Paulina Kaczmarek

PEJZAŻ
ZELOWSKI 2012 PODSUMOWANIE
27 listopada w Bibliotece
Miejskiej w Zelowie odbyła się
uroczystość podsumowania

projektu edukacji ekologicznej
Pejzaż Zelowski 2012.,
zorganizowanego po raz dwunasty
przez Towarzystwo Szkolne
Kociszew. Prowadzone cały rok
przedsięwzięcia obejmowały:
– Cykl zajęć edukacji
ekologicznej – były to
warsztaty na Uniwersytecie
Dziecięcym i
Eksperymentarium w
Łodzi;
– XIII konkursy wiedzy
ekologicznej, historycznej i
matematycznej pn. Ligi
Przedmiotowe;
– Konkurs plastyczny Pejzaż
Zelowski;
– VII Przegląd piosenki
turystycznej Jak dobrze
nam zdobywać góry…;
– XI Konkurs recytatorski Co
fruwa i hasa po polach i
lasach ;
– IX Konkurs ortograficzny
Gżegżółka, sójka i spółka;
– Wycieczka wakacyjna
programem ekologicznym
Krajobrazy Parków
Narodowych ;
– Wycieczka z programem
ekologicznym dla
uczestników projektu
„Beskidy nasze Beskidy”;
– Zorganizowanie zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży dziedziny
przyrody i ekologii
popularyzujących
podstawowe prawa fizyki i
chemii;
– Opracowanie folderu prac
konkursu plastycznego
Pejzaż Zelowski 2012.
Zakładane cele projektu zostały
osiągnięte; były to między innymi:
wzrost poziomu wiedzy z zakresu
ochrony środowiska, wzrost
świadomości ekologicznej,
wykształcenie postaw
proekologicznych, wykształcenie
indywidualnej odpowiedzialności
za stan środowiska.

Uczestnikami konkursów było
ponad dwieście dzieci ze
wszystkich szkół podstawowych i
przedszkoli naszej gminy, którzy
otrzymali dyplomy i książki.
Podczas uroczystości w Bibliotece
Miejskiej w obecności Burmistrza
Zelowa, Pani Urszuli
Świerczyńskiej i Sekretarza
Miasta, Pani Agnieszki
Mysłowskiej zwycięzcom
przeprowadzonych konkursów
wręczono nagrody rzeczowe
ufundowane przez WFOŚiGW w
Łodzi.
Kolejna edycja projektu
przewidziana jest w przyszłym
roku.

„BEZPIECZNE
PRZEDSZKOLAKI”
Z KOCISZEWA
„Stokrotki” z kociszewskiego
oddziału przedszkolnego pod
koniec listopada wzięły udział w
Gminnym Konkursie Wiedzy dla
Przedszkolaków zorganizowanym
przez Przedszkole Samorządowe
nr 1 w Zelowie. Tegoroczny
turniej pod hasłem „Bezpieczny
przedszkolak” odbył się 30
listopada w Domu Kultury w
Zelowie. Wzięło w nim udział
osiem drużyn z przedszkoli z
gminy Zelów. Uczestnicy najpierw
obejrzeli scenkę „Kolorowe
znaki”, w której dzieci zostały
zapoznane ze znakami drogowymi.
Konkurs składał się z zagadek,
zadań do wykonania w formie kart
pracy oraz quizów. Na
zakończenie każde dziecko
otrzymało opaskę i znaczek
odblaskowy.
Komisja konkursowa wysoko
oceniła wiedzę naszych
„Stokrotek” dotyczącą
bezpieczeństwa i przyznała im ex

aequo drugie miejsce.
Za udział w konkursie drużyny
otrzymały dyplom, książkę i
puzzle, a zawodnicy nagrody
ufundowane przez sponsorów.
Daria Biegańska

KONKURS KOLĘD
I PASTORAŁEK
19 grudnia w naszej szkole odbył
się „Szkolny konkurs kolęd i
pastorałek”. Mile widziane były
prezentacje tak indywidualne, jak i
grupowe.
Oto wyniki szkolnego konkursu
kolęd i pastorałek:
Klasy I – III
I miejsce – Dominika Biegańska
II miejsce – Martyna Kowalska
III miejsce – Milena Kalinowska,
Hania Kołodziejska
Klasy IV – VI
I miejsce – Dominik Grzelak
II miejsce – Paulina Kaczmarek
III miejsce – Julia Ton
Gratulujemy!
Kamila Grabarz

WPŁATY NA RADĘ
RODZICÓW
Przypominamy, iż w rym roku
również należy dokonać wpłat na
Radę Rodziców. Są to wpłaty:
-35 zł (pierwsze dziecko)
-30 zł (drugie dziecko)
-25 zł (trzecie dziecko )
Uczniowie dokonują wpłat u
swoich wychowawców
Nikodem Grabarczyk

KONKURS OZDÓB
BOŻONARODZENIOWYCH
Kilka dni przed szkolną Wigilią,
19 grudnia, przeprowadzony został
konkurs ozdób
bożonarodzeniowych – kartek
świątecznych, bombek
choinkowych, aniołów, gwiazd,
stroików i szopek. Wzięli w nim
udział uczniowie klas I– VI.
Podzielony był na dwie kategorie
wiekowe: klasy I – III oraz klasy
IV– VI. Wszyscy chętni wykonali
wspaniałe ozdoby, więc jury miało
trudne zadanie. Ostatecznie
wyłoniono zwycięzców.
Byli to:
Klasy I – III
I miejsce – Oliwia Stępień
II miejsce – Natalia Pietryszka,
Kamila i Daria Chełmik, Adam
Kryściński
III miejsce – Patryk Mirosław
Klasy IV – VI
I miejsce – Julia Ton, Angelika
Chełmik
II miejsce – Piotr Kopla
III miejsce – Oskar Kaliszuk
Rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród nastąpiło podczas
uroczystego spotkania wigilijnego
w dniu 21 grudnia. Nagrody i
wyróżnienia laureatom zostały
wręczone przez Dyrektora szkoły
oraz Panią Burmistrz Zelowa
Urszulę Świerczyńską.
Julia Ton

JASEŁKA
Tradycyjnie przed świętami
Bożego Narodzenia uczniowie
młodszych klas naszej szkoły
przygotowują dla społeczności
szkolnej jasełka, czyli widowiska

związane z Bożym Narodzeniem i
otaczającymi je wydarzeniami
religijnymi i historycznymi.
W tym roku jasełka zaprezentowali
uczniowie klas I, II i III. Było to
13 grudnia, w czwartek.
Dzieci, przygotowywane przez
swoje wychowawczynie,
zaprezentowały rodzicom
przedstawienie jasełek. Piękna
scenografia, kolorowe stroje i
wspaniała gra młodych aktorów
sprawiły, że wszyscy poddali się
temu szczególnemu nastrojowi,
który towarzyszył przedstawieniu.
Dowodem na to, że dzieci
doskonale poradziły sobie z tremą,
były gromkie brawa publiczności.
Lidka Chrzanowska

PRZEDSTAWIENIE
TEATRALNE
Także 13 grudnia, w czwartek, do
naszej szkoły zawitali goście z
Teatru Lalki i Aktora „Psikus” z
Łodzi z przedstawieniem „Zimowe
niespodzianki”.
Była to opowieść o zimie, lesie i
związanych z nimi
niespodziankami.

Opowieść o rozbawionym,
psotnym i niestety rozleniwionym
rodzeństwie, które zapomina o
nadchodzących świętach, choince,
prezentach... a przede wszystkim
zaniedbuje przedświąteczne
porządki. Zapowiadały się zatem
smutne święta. Przypadek sprawia,
że w pobliskim lesie Świętemu
Mikołajowi przydarza się kraksa.
To zdarzenie oraz inne
niespodziewane, a przychylne
zbiegi okoliczności pomagają
dzieciom wyjść z opresji i w pełni
rozkoszować się zimą, gwiazdką i
Bożym Narodzeniem...
Było to niezwykłe przedstawienie
lalkowo-aktorskie, ilustrowane
nastrojową, doskonale
harmonizującą z klimatem
muzyką. Dzięki umiejętnemu
poprowadzeniu akcji doskonale
wkomponowało się w okres
świąteczny i noworoczny.
Dla młodych widzów była to
doskonała zabawa połączona z
nauką odpowiedzialności,
poszanowania tradycji i
kształtowaniem wyobraźni.
Julia Ton

