GRUDZIEŃ 2017
Kociszew
Gazetka wydawana
od 1990 roku
przez
Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej
w Kociszewie

Szkolna strona www
od 1995 roku:

www.kociszew.pl

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

Wigilia Szkolna
22 grudnia 2017 roku w naszej
szkole odbyło się kolejne już
dwudzieste pierwsze spotkanie
wigilijne.
Spotkanie rozpoczęło się
przywitaniem, które przygotował
dyrektor szkoły. Przemówienie jest
dostępne na szkolnej stronie FB☺.
Były przepiękne Jasełka
przygotowane przez wielu uczniów
szkoły pod kierunkiem Pani Bogusi
Hańczki, kolędy w wykonaniu
Mileny i Adriana oraz koncert
kolęd na cymbałakachw wykonaniu
uczniównklas II – IV, który

przygotowała Pani Ilona Grzelak
Następnie podzieliliśmy się
opłatkiem.
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. Jak co roku, otrzymali z
paczki ze słodyczami, które w tym
roku ufundowała Rada Rodziców,
Podczas spotkania wigilijnego
odbył się kiermasz wykonanych
przez uczniów ozdób
bożonarodzeniowych z którego
dochód zasilił fundusze Samorządu
Uczniowskiego.
Oliwia Stępień, Daria Chełmik

Gminny konkurs
plastyczny „Mikołaj tuż,
tuż”
Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w gminnym konkursie
plastycznym ,,Mikołaj jest tuż,
tuż…”, zorganizowanym przez SP
nr 2 w Zelowie. Na początku
grudnia komisja konkursowa
dokonała oceny prac. Miło nam
poinformować, iż w ostatecznej
klasyfikacji nasi uczniowie odnieśli
duże sukcesy:
Kategoria I klasy 0 – I
I

miejsce – Maja Witowska (kl. I)

Milena Kalinowska – kl. VII

Kategoria II - klasy II-III

Gratulujemy zwycięzcom!

III miejsce – Aleksandra Wejman
(kl. III)

Benita Wartalska

Zwycięzcom gratulujemy i cieszymy
się z ich sukcesu!
Marysia Kryścińska

Gminny Konkurs Literacki
„List do Świętego
Mikołaja”
Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Gminnym Konkursie
Literackim dla uczniów klas IV-VII
pod hasłem „List do Świętego
Mikołaja”, zorganizowanym przez
SP nr 2 w Zelowie. Zadaniem
uczestników konkursu było
napisanie listu (wierszem lub
prozą) do Świętego Mikołaja.
Mogliśmy nadesłać cztery prace.
Było z czego wybierać, ponieważ
na szkolny etap wpłynęło wiele
prac i pani M. Kędziak, która go
organizowała, miała nie lada
problem z wyborem. O wyborze
zadecydowały następujące
kryteria: oryginalność ujęcia
tematu, twórczy charakter utworu,
poprawność i bogactwo języka,
poziom literacki pracy oraz
kompozycja. Oto nasze sukcesy:
I miejsce
Renata Boczkiewicz – kl. V
III miejsce

Mikołajkowa wycieczka
Z okazji tegorocznych mikołajek
nauczyciele naszej szkoły
zorganizowali dla wszystkich
uczniów wyjazdy do kina „Helios”
w Bełchatowie.
Dzieci z oddziału przedszkol*nego
oraz klas 0 – III pojechały 5 grudnia
pojechały na film pt. „Pierwsza
gwiazdka”. Bajka ta w ciekawy
sposób opowiada o wydarzeniach z
czasów narodzin Jezusa. Dzieci z
ogromnym zainteresowaniem
śledziły przygody osiołka i jego
przyjaciół, którzy podążali za
Gwiazdą i zostali świadkami
Bożego Narodzenia.
12 grudnia zaś uczniowie klas IV –
VII pojechali na filmy pt. „Coco” i
„Listy do M. 2”.
Bohaterem animowanej opowieści
pt. „Coco” jest mały chłopiec
imieniem Miguel. Zafascynowany
grą na gitarze marzy o tym, by
pójść w ślady swojego muzycznego
idola. Niestety jego planów nie
pochwalają najbliżsi. Miguel w
pogoni za swoją pasją i wbrew
rodzinnemu zakazowi
muzykowania w tajemniczych
okolicznościach trafia do
niezwykłej Krainy Zmarłych, gdzie
odkrywa historię swojej rodziny…

„Listy do M. 3” opowiadają historię
kilku osób, którym w jeden
magiczny dzień przydarzają się
wyjątkowe chwile. Bohaterowie
przekonają się o potędze miłości,
rodziny, wybaczenia i wiary w to,
że ten niezwykły świąteczny czas
pełen jest niespodzianek.
Mikołajkowe wycieczki do kina
stały się już tradycją w naszej
szkole. Wszyscy są z nich
zadowoleni i już czekają na
następny wyjazd.
Marysia Kryścińska

Andrzejki
26 listopada 2017 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 odgadywanie imion
przyszłego małżonka.
Według tradycji można też było
wywróżyć sobie przyszłość. Każdy,
kto chciał sobie powróżyć, musiał
wnieść drobną opłatę – 10 groszy.
Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na materiały czy
nagrody w konkursach
organizowanych przez Samorząd
Uczniowski.
Kiedyś wróżby andrzejkowe
traktowano bardzo poważnie. Dziś
to tylko świetna zabawa.
Kacper Kruszewski

Bezpieczny Przedszkolak
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego
naszej szkoły, wraz z
reprezentantami przedszkoli i szkół
z terenu naszej gminy, wzięły
udział w XI Gminnym Konkursie
Wiedzy dla Przedszkolaków pod
hasłem „Bezpieczny przedszkolak”,
który odbył się 24 listopada 2017
roku w Domu Kultury w Zelowie, a
jego organizatorem było
Przedszkole Samorządowe nr 1.
Celem konkursu była nie tylko
zabawa i integracja, ale także

sprawdzenie wiedzy na tak ważny
temat, jakim jest bezpieczeństwo
Uczestnicy musieli rozwiązać
zagadki, zadania w kartach pracy
oraz odpowiedzieć na pytania. Za
prawidłowe odpowiedzi dzieci
otrzymywały opaski odblaskowe.
W konkursie brała też czynny
udział widownia.
Reprezentanci naszej szkoły, czyli
„Stokrotki”, zajęli wraz z innymi
drużynami II miejsce. Za udział
otrzymali upominki, a dla szkoły
dyplom i książkę.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Michał Jochymek

Konkurs Piosenki
Patriotycznej, Żołnierskiej i
Harcerskiej
15 listopada w Szkole Podstawowej
w Wygiełzowie odbył się IX
Konkurs Piosenki Patriotycznej,
Żołnierskiej i Harcerskiej. Jego
celem było rozwijanie poczucia
przynależności do narodu,
krzewienie patriotyzmu wśród
młodych ludzi, propagowanie
piosenki patriotycznej, żołnierskiej
i harcerskiej wśród dzieci i
młodzieży, przypominanie i
utrwalanie wiadomości
dotyczących historii Polski poprzez
treści zawarte w tekstach
piosenek, kształtowanie kultury
słowa oraz rozwijanie zdolności i
umiejętności muzycznych uczniów.
Wśród laureatów konkursu znaleźli
się uczniowie naszej szkoły:
KATEGORIA I – klasy 0 – I
III miejsce: Wojciech Fidler – kl. I
KATEGORIA II – klasy II – IV
II miejsce: Karolina Jelińska – kl. III
KATEGORIA III – klasy V – VII
III miejsce: Adrian Szmigielski – kl.
VI, Milena Kalinowska – kl. VII
KATEGORIA IV – zespoły

W tej kategorii Jury przyznało
naszemu zespołowi, wraz z innymi,
równorzędne I miejsca.
Naszym artystom gratulujemy
udanych występów solowych i
zespołowych. Życzymy dalszych
sukcesów.
Natalia Pietryszka

Podsumowanie konkursu
połączone z wręczeniem
dyplomów i nagród laureatom
odbyło się 24 listopada 2017 r.
Okazało się, że uczennica naszej
szkoły, Milena Kalinowska z klasy
VII, zajęła III miejsce. Opiekunem
uczennicy jest pani Małgorzata
Kędziak. Gratulujemy!
Kamila Chełmik

Konkurs Plastyczny
Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w XI Powiatowym Konkursie
Integracyjnym Integracja Ty i Ja
pod hasłem „My znaczy więcej niż
Ja i Ty”, organizowanym przez SP
nr 2 w Zelowie. Jego
rozstrzygnięcie nastąpiło 9
listopada 2017r.
Oto nasze sukcesy:
III miejsce
Zuzanna Kopka – kl. IV
Wyróżnienie:
Alicja Wartalska – kl. IV
Ich prace plastyczne zostaną
umieszczone w kalendarzu na 2018
rok, wydanym przez SP nr 2 w
Zelowie.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Kacper Grabarczyk

Gminny Konkurs Literacki
„Spotkanie z Henrykiem
Sienkiewiczem”
24 listopada został rozstrzygnięty
gminny konkurs literacki,
zorganizowany przez SP nr 4 w
Zelowie z okazji Złotego Jubileuszu
szkoły. Zadaniem uczestników było
napisanie pracy literackiej w
formie kartki z pamiętnika lub
dziennika, która będzie
wspomnieniem z lat szkolnych
zgodnie ze słowami Henryka
Sienkiewicza: „Bo pamięć to jest
skład, w którym leży przeszłość, a
wspomnienie ma miejsce wówczas,
gdy się do tego składu schodzi,
żeby coś wydobyć”.

Święto Misia
Światowy Dzień Pluszowego Misia
obchodzimy corocznie 25
listopada. Obecnie pluszowe misie
są jednymi z najpopularniejszych
zabawek na świecie.
W tym roku z okazji 115 „urodzin”
sympatycznego bohatera książek,
który mimo upływu lat, nadal jest
częścią dziecięcego świata - dzieci z
terenu Gminy Zelów: z przedszkoli i
ze szkół podstawowych miały
okazję zaprezentować wykonane
wspólnie z Rodzicami misie,
ponieważ z okazji obchodów
Światowego Dnia Pluszowego
Misia nasza szkoła zorganizowała I
Gminny Konkurs plastycznotechniczny pod hasłem
,,Wspomnienia – mamo, tato
stwórz ze mną misia”.
Na konkurs wpłynęło bardzo dużo
prac plastycznych i technicznych,
więc komisja konkursowa miała
trudne zadanie. Podsumowanie
konkursu wraz z uroczystym
wręczeniem nagród odbyło się w
dniu 29 listopada 2017 roku.
Zapraszamy na fotorelację z tego
niezwykłego wydarzenia, która
znajduje się na naszej stronie
internetowej www.kociszew.pl

Wyjazd na musical
20 listopada 2017 roku uczniowie
klas IV - VI uczestniczyli w
wycieczce zorganizowanej przez p.
D. Telążkę do MCK w Bełchatowie,
gdzie obejrzeli przedstawienie pt.
„Opowieść o Lwie, czarownicy i
starej szafie”. Był to musical
z zaskakującymi efektami
multimedialnymi i fragmentami

filmów oraz zaśpiewanymi na żywo
piosenkami. Fabuła skłaniała do
przemyśleń i refleksji o tym, że
jedynie prawdziwa przyjaźń i
zjednoczenie sił może pomóc
przezwyciężyć moc oraz pokonać
zło. Musical ten zawierał cenne
wartości dydaktyczne. Wszystkim
bardzo się podobał.
Adrian Szmigielski

„Umiem Pływać”
30 listopada zakończył się Projekt
Powszechnej Nauki Pływania
„Umiem Pływać”, w którym
uczestniczyli uczniowie klas I – III z
naszej szkoły. Zajęcia odbywały się
na basenie w Powiatowym
Centrum Sportu w Bełchatowie
pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów.
Program miał za zadanie nie tylko
nauczyć podstaw pływania, ale
przede wszystkim zachęcić uczniów
do systematycznego uprawiania
sportu w czasie wolnym od nauki
oraz wdrażać do prowadzenia
zdrowego i aktywnego stylu życia.
Lekcje pływania organizowane były
w formie gier i zabaw z

Jubileusz szkoły
10 listopada w Szkole
Podstawowej w Kociszewie
odbyła się uroczystość
obchodów 20 rocznicy nadania
szkole imienia Tadeusza
Kościuszki, połączona z
obchodami 200-lecia śmierci
naszego patrona i 99 rocznicą
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W uroczystości wzięła udział
przewodnicząca Rady Miejskiej w
Zelowie, Pani Agnieszka First,
dyrektorzy szkół z terenu Gminy
Zelów, rodzice, nauczyciele i
Przyjaciele naszej szkoły. Tego dnia
była z nami także Pani Elżbieta
Grabarz - przewodnicząca Rady
Rodziców z roku 1997 roku, kiedy
to przeprowadzono procedurę
nadania imienia. Uroczystość
rozpoczął przemówieniem
dyrektor szkoły, pan M. Myroniuk,
po nim zabrali głos Goście.
Na część artystyczną uroczystości
składały się występy uczniów klas

taneczne zaprezentowali również
najmłodsi uczniowie naszej szkoły.
Tańce w ich wykonaniu bardzo się
wszystkim podobały.
Martyna Kowalska

Powiatowy Konkurs
Literacki
Uczniowie naszej szkoły pod opieką
nauczycielki języka polskiego, p. M.
Kędziak, wzięli udział w
powiatowym konkursie literackim
zorganizowanym przez ZSO w
Zelowie z okazji święta szkoły.
Temat, z którym musieli się
zmierzyć, brzmiał: „Przedstaw w
liście do kolegi lub koleżanki
sytuację, w której ktoś był
dyskryminowany z powodu biedy”
Wyróżnienie w tym konkursie
otrzymała uczennica klasy VII
naszej szkoły, Milena Kalinowska.
Cieszymy się z jej sukcesu i
czekamy na następne okazje do
zaprezentowania swoich talentów i
umiejętności.
Przemek Bochman

Obchody Dni Praw Dziecka
i Praw Człowieka
20 listopada obchodziliśmy
Światowy Dzień Praw Dziecka,
natomiast 10 grudnia - Światowy
Dzień Praw Człowieka. W związku z
tym 11 grudnia 2017 roku
uczennice klasy siódmej i p. M.
Kędziak przygotowały montaż
słowno-muzyczny pod hasłem
„Prawa człowieka zaczynają się od
praw Dziecka”.

wykorzystaniem poznanych
elementów nauki pływania i
dostarczyły dzieciom
niezapomnianych przeżyć.
Bartek Filipczak

IV – VII, przygotowywanych przez
p. D. Telążkę, którzy
zaprezentowali montaż słowno muzyczny, przeplatany właśnie
piosenkami o tematyce
patriotycznej. Swoje umiejętności

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

Z wizytą w fabryce
bombek
15 listopada 2017 roku uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w
wycieczce do fabryki bombek Art Dekor w Piotrkowie Trybunalskim,
którą zorganizowała p. M. Stępień.
Zwiedzanie obejmowało cały
proces wytwórczy, od dmuchania
szklanej rurki, srebrzenie, ręczne
ozdabianie, do gotowego produktu
jaki możemy spotkać na
sklepowych półkach. Przechodząc
przez kolejne działy fabryki
poznaliśmy tajniki oraz etapy
powstawania bombek. Wszystkim
najbardziej podobało się
własnoręczne dekorowanie
bombek według własnego
pomysłu, które potem mogli zabrać
do domu. Na koniec wycieczki
wszyscy udali się do firmowego
sklepu, aby dokonać zakupu
świątecznych ozdób dla siebie i dla
swoich bliskich.
Wszyscy wrócili do szkoły
zadowoleni i pełni wrażeń.
Szymon Kubiak,
Przemek Bochman,
Hubert Rogaczewski

Narodowy
program
Czytelnictwa
Nasza szkoła w okresie od lipca do
końca grudnia realizuje Narodowy
Program Czytelnictwa. Składa się
na niego cały szereg konkursów
czytelniczych, plastycznych,
literackich oraz różnego rodzaju
przedsięwzięć, dzięki którym
uczniowie naszej szkoły mają
możliwość poszerzania swoich
zainteresowań czytelniczych. W
ramach tego programu odbyły się
lub są w trakcie realizacji:
Konkurs Plastyczno –
Techniczny z okazji
Światowego Dnia Pluszowego
Misia „Wspomnienia – mamo,
tato stwórz ze mną misia”
Międzynarodowy Dzień postaci
z Bajek
Konkursy:
plastyczny „Moja ulubiona
postać literacka”
konkurs pięknego czytania
„Czytanie jest przyjemnością”
konkurs na najlepiej czytającą
klasę i Super Czytelnika Roku

2017/2018, które będą
rozstrzygnięte w czerwcu 2018
roku
Konkurs czytelniczo –
plastyczny „Zabytki i pomniki
Gminy Zelów – mojej małej
Ojczyzny”
kiermasz taniej książki 22.11. –
06.12.2017r.
lekcje biblioteczne
propagujące czytelnictwo
akcja „Cała Polska czyta
dzieciom” – „Wychowanie
przez czytanie” – gdzie
zaproszeni goście i rodzice
czytają przedszkolakom ich
ulubione wiersze, bajki i baśnie
realizacja w ramach
współpracy naszej szkoły z
Biblioteką Miejską w Zelowie i
jej Filią w Kociszewie
dwujęzycznego Projektu” Bajka
uczy i wychowuje - Pohádka
učí a vychovává”, w ramach
którego uczniowie naszej
szkoły kl. 0 – III wzięli udział w
trzech spotkaniach
czytelniczych (w języku polskim
i czeskim), w trzech
warsztatach interaktywnych,
połączonych, z
przedstawieniami teatralnymi
oraz konkursie plastycznym
związanym z bajkami:
„Kopciuszek”, „Pinokio”,
„Czerwony Kapturek”
lekcje biblioteczne dla klas IV –
V w Filii Biblioteki Miejskiej w
Kociszewie
zajęcia dla najmłodszych
czytelników –
„Brzechwolandia” dla klas 0 –
III oraz „Kornel Makuszyński i
jego książki” dla klasy IV
powstał Klub Miłośników
Biblioteki, którego członkami
zostają uczniowie, którzy
systematycznie, raz w tygodniu
odwiedzają bibliotekę szkolną.
Marysia Kryścińska

