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XI edycja Lig 
Przedmiotowych 
Zakończyła się jedenasta edycja Lig 
Przedmiotowych,  które odbywają się 
w ramach projektu edukacji 
ekologicznej pn. Pejzaż Zelowski. 
Ligi  są przedsięwzięciem 
organizowanym przez Towarzystwo 
Szkolne, stowarzyszenie działające 
przy szkole w Kociszewie. 

W dniu 25 maja w Domu Kultury w 
Zelowie spotkało się 60  najlepszych 
uczniów w dziedzinie przyrody, 
historii i matematyki ze wszystkich 
szkół z Gminy  Zelów. Uczniowie w 
ciągu 45 minut,  rozwiązywali testy 
składające się z trzydziestu zadań 
zamkniętych, wybranych spośród 
blisko 300 zadań jakie do każdej ligi 
przysłali nauczyciele. 

Reprezentanci naszej szkoły spisali 
się rewelacyjnie. Ich wyniki 
przedstawiają się następująco: 

Liga Historyczna 
 
2. Radosław Siciarz  
4. Sylwia Hańczka  
6. Adrianna Muszkiewicz  
 

 

Liga matematyczna 
 
2. Bartłomiej Kędziak  
 
 
Liga Przyrodnicza 

5. Sylwia Hańczka 
7. Ilona Froncala  
9. Jolanta Buczyńska  

Przedsięwzięcie jest organizowane 
przy wsparciu Burmistrza Zelowa i 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i GW w Łodzi. 

Nagrody uczestnikom wręczali Pan 
Jacek Malinowski prezes 
stowarzyszenia i dyrektor szkoły w 
Kociszewie,  Marek Myroniuk. 

Dzień DzieckaDzień DzieckaDzień DzieckaDzień Dziecka    

    

02.06.2010 w naszej szkole odbył 
się Dzień Dziecka. Rano przyjechali 
aktorzy z łódzkiego teatru z 
przedstawieniem pt. "Pinokio", na 
które zaproszono również dzieci z 
innych przedszkoli. Podczas gdy 
maluchy oglądały przedstawienie, 
starsi oglądali film w sali 
komputerowej. Później wystąpiło ze 
swoim przedstawieniem nasze 
przedszkole, następnie oglądaliśmy 
prezentację multimedialną, która 



zawierała zdjęcia przedszkolaków z 
różnych imprez. Po prezentacji 
zaczęła się upragniona dyskoteka. 
Podczas niej uczniowie proszeni 
byli na stołówkę , gdzie odbył się 
poczęstunek. 
 
Emila Marciniak 
 

Konkurs piosenki 
turystycznej 
 
28 maja 2010 roku w Szkole 
Podstawowej w Kociszewie odbył 
się VI Przegląd  Piosenki 
Turystycznej pod nazwą „Jak 
dobrze nam zdobywać góry". Mogli 
w nim wziąć udział zarówno 
przedszkolacy, jak i szóstoklasiści.  
 
Uczestnicy śpiewali piękne piosenki 
przyrodnicze i turystyczne. Poziom 
był bardzo wysoki, więc komisja 
konkursowa miała nie lada problem z 
przyznaniem nagród i wyróżnień. Oto 
wyniki: 
 
Pierwsze miejsca w kategorii 
przedszkoli: 
Weronika Kazimierczak - 
Przedszkole Samorządowe nr 4 
Anna Nowicka - Przedszkole 
Samorządowe nr 4 
Łucja Szczepaniak - Przedszkole 
Samorządowe nr 1 
Oskar Golis - Przedszkole 
Samorządowe nr 1 
Marysia Kryścińska, Dominika 

Biegańska, Dominika Łuczak - 
Punkt Przedszkolny przy SP 
Kociszew 
Klasy I– III  
Pierwsze miejsca 
Weronika Wodzińska, Szkoła 
Podstawowa nr 2 
Nikodem Grabarczyk, Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
Klasy IV - VI  
Pierwsze miejsca 
Zuzanna Kaliska, Szkoła 
Podstawowa nr 2 
Kacper Kryściński, Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi i 
Burmistrza Zelowa. 
Gratulujemy.! 
 
Sylwia Hańczka 
 

Bezpieczny 
przedszkolak 
12 maja 2010 roku grupa dzieci z 
naszej szkoły pojechała do Domu 
Kultury w Zelowie na Gminny 
Konkurs Wiedzy dla przedszkolaków 
pod hasłem „Bezpieczny 
przedszkolak”, którego organizatorem 
było Przedszkole Samorządowe nr 1w 
Zelowie.  
Dzieci odgadywały tam zagadki, 
wypełniały karty pracy dotyczące 
ruchu drogowego i znaków 
drogowych , a także bezpiecznej 

zabawy i wypoczynku, brały udział w 
quizie i zabawach obrazkowych 
dotyczących niebezpiecznych rzeczy. 
Komisja konkursowa naszym 
„Stokrotkom” przyznała III miejsce. 
Na pewno pomoże to dzieciakom 
zapamiętać zasady bezpieczeństwa. 
 
Wiktoria Kaliszuk 
 
 

Gminne 
Konkursy 
Języka 
Angielskiego 
 
12 maja w Szkole Podstawowej nr 4 
odbył się II Gminny Konkurs Języka 
Angielskiego dla klas III ,,English 
vocabulary fun” oraz VIII 
Międzyszkolny Konkurs Języka 
Angielskiego dla uczniów klas IV – 
VI ,,Vocabulary quiz”.  
W konkursach tych wzięli udział 
uczniowie naszej szkoły – Julia Ton i 
Michał Sienkiewicz oraz Sylwia 
Hańczka i Bartek Kędziak, którzy 
rozwiązywali zadania pisemne z 
zakresu angielskiej ortografii, a także 
literowali usłyszane słowa za pomocą 
alfabetu angielskiego. 
 
Julka i Michał zajęli III miejsce w 
swojej kategorii, a Sylwia i Bartek IV. 
Uczestnicy otrzymali nagrody w 
postaci słowników oraz 
okolicznościowe dyplomy i drobne 
upominki. 
 
Gabrysia Kryścińska 
 

Wieczorna 
dyskoteka  
 
Dnia 15czerwca 2010 roku w naszej 
szkole odbyła się dyskoteka, w której 
udział brali uczniowie z klas V-VI. 
Jednak tym razem dyskoteka ta 
odbywała się nie w godzinach 
lekcyjnych, tylko po lekcjach, w 
godzinach od 14.00 do 19.00. Imprezę 
tą, połączoną z projekcją filmów na 
DVD, dla uczniów kończących szkołę 
podstawową i ich młodszych o rok 

 



kolegów, zorganizowała 
wychowawczyni klasy VI, pani M. 
Kędziak, a pomagał jej p. J. 
Malinowski. Podczas dyskoteki 
wszyscy uczniowie otrzymali posiłek 
ufundowany przez Radę Rodziców – 
były to pizza i cola.  
 
Bartek Kędziak 
 

 
Otwarcie boiska 
„ORLIK - 
KOCISZEW” 
 
Mecze w Kociszewie już na nowym 
boisku! Dwiema imprezami 
sportowymi dokonano otwarcia 
"Orlika Kociszew". Mecz 
inauguracyjny rozegrały drużyny 
Urzędu Miejskiego w Zelowie i KS 
Oldboy Zelów. Oficjale otwarcie 
nastąpiło podczas XVIII Turnieju o 
Puchar Wiosny. 
Dnia 29 maja 2010 roku w ramach 
Tygodnia Sportu Europejskiego na 
nowo otwartym boisku przy Szkole 
Podstawowej w Kociszewie został 
rozegrany Turniej Przyjaźni, w 
którym do rywalizacji stanęły drużyny 
Urzędu Miejskiego w Zelowie oraz 
KS Oldboy Zelów. 

Otwarcia turnieju dokonał zastępca 
Burmistrza Zelowa, pan Kazimierz 
Hudzik. 
Oficjalna inauguracja boiska, 
powstałego dzięki staraniom 
dyrektora szkoły i przy wykorzystaniu 
szkolnych środków, nastąpiła 31 
maja. Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali Burmistrz Zelowa, p. 
Sławomir Malinowski oraz dyrektor 
szkoły, p. Marek Myroniuk. 
Następnie został rozegrany XVIII 
Turniej o Puchar Wiosny, w którym 
udział wzięli chłopcy z klas 
czwartych z terenu gminy Zelów. 
Wszystkie drużyny rozegrały po trzy 
mecze. Po długich zmaganiach 
rozstrzygnęły się losy turnieju. 
Klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 
I miejsce – SP Nr 2 Zelów 
II miejsce – SP Nr 4 Zelów 
III miejsce – SP Bujny Szlacheckie 
IV miejsce – SP Kociszew 
Wszystkie drużyny otrzymały 
dyplomy i puchary.  Wyróżniono 
również najlepszych zawodników ze 
wszystkich zespołów. 
Sponsorami turnieju byli: Burmistrz 
Zelowa, ULKS ZIBI Kociszew, 
Spółdzielnia Uczniowska oraz 
Towarzystwo Szkolne Kociszew. 
 
Ewelina Juszkiewicz 
 

 
Polonez w wykonaniu uczniów 
klasy szóstej 
 
Tradycją już się stało, że uczniowie 
klasy szóstej tańczą na zakończenie 
roku szkolnego poloneza. W tym roku 
również tak się stanie. Do poloneza 
szóstą klasę przygotowuje pan Jacek 
Malinowski. Mamy nadzieję, wszyscy 
ze wzruszeniem będą oglądać 
występy uczniów żegnających się w 
ten sposób ze szkołą. 
 
Kamila Grabarz 
 
 
 
 

DZIEŃ RODZINY 
 
10 czerwca w naszej szkole odbył się 
Dzień Rodziny, w którym wzięły 
udział dzieci z przedszkola, zerówki i 
klas I-III. Każda klasa przygotowała 
przedstawienie wiążące się z rodziną. 
Po występach wszyscy zaproszeni 
goście udali się na poczęstunek do 
klas swoich dzieci lub wnuków. 
 
Ilona Froncala 
 

 
Turniej piłki no żnej 
klas czwartych 
 
31.05.2010 w naszej szkole odbył 
się turniej piłki nożnej 
klasczwartych. Wzięli w nim udział: 
SP nr 2 , SP nr 4 , SP Bujny 
Szlacheckie oraz nasza szkoła. 
Niestety pogoda nie dopisała, było 
zimno i padało. I miejsce zajęła SP 
nr 2 , II miejsce SP nr 4, III SP 
Bujny Szlacheckie, a IV miejsce SP 
w Kociszewie. 
Niestety reprezentanci naszej szkoły 
nie wypadli zbyt dobrze, ale mamy 
nadzieję, że na następnym turnieju 
pójdzie im bardzo dobrze.  
Emila Marciniak 



 

 

Zakończenie roku 
szkolnego  
 
25 czerwca 2010 odbędzie się 
zakończenie roku szkolnego. 
Rozpocznie się o godzinie 9.00 mszą 
świętą odprawianą w kościele 
parafialnym w Kociszewie. Następnie 
uczniowie udadzą się do szkoły na 
część oficjalną, przygotowywaną 
przez klasę VI i ich wychowawczynię. 
Uroczystość zakończy wręczenie 
świadectw oraz poczęstunek dla klasy 
VI i ich nauczycieli przygotowany 
przez rodziców. Klasa VI żegna się 
już ze szkołą, pozostali spotkają się w 
jej murach 1 września! 
 
Emilia Marciniak, Kamila Grabarz, 
Ilona Froncala 

 
 
Wakacyjny 
wypoczynek 
 
Podobnie jak w poprzednich latach, 
tak podczas wakacji w 2010 roku 
organizujemy letni wypoczynek. Tym 
razem w dniach 05 – 14 lipca 
odbędzie się wyjazd do Gdańska.  
Wyjazd trwać więc będzie 10 dni, a 
jego koszt jest taki sam, jak w 
poprzednich latach.  
Przez pierwsze dwa tygodnie wakacji 

w naszej szkole organizowane będą 
półkolonie. Półkolonie w Kociszewie 
wpisały się na stałe do kalendarza 
szkolnych przedsięwzięć już ponad 20 
lat temu. Tuż po zakończeniu zajęć 
lekcyjnych, kilkudziesięciu uczniów 
naszej szkoły (i nie tylko) będzie 
mogło uczestniczyć w zajęciach 
organizowanych w ramach tej formy 
wypoczynku. Organizatorem jest 
Towarzystwo Szkolne Kociszew, a 
opiekunami wolontariusze, 
nauczyciele naszej szkoły. W ramach 
półkolonii odbędą się dwie wycieczki 
– jedna do Łodzi, a druga do 
Żelazowej Woli. Serdecznie 
zapraszamy! 
 

Karolina Kędziak 
 

Eko – Europejczyk 
 
7 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Zelowie odbyły się konkursy 
organizowane w ramach 
Powiatowych Obchodów Dnia a. 
Uczniowie biorący w nich udział 
musieli wykazać się wiedzą o 
własnym regionie, kraju i Europie 
oraz o zagrożeniach środowiska w 
XXI wieku. Musieli również wykazać 
się pomysłowością w wykonywaniu 
prac plastycznych. 
W konkursie wiedzy o Unii 
Europejskiej i ochronie przyrody 
komisja przyznała wyróżnienia 
reprezentantkom naszej szkoły, Sylwii 
Hańczce i Ilonie Froncali, natomiast 
w konkursie plastycznym nagrody 
książkowe za III miejsce otrzymali: 
Jolanta Buczyńska i Michał 
Krzanowski.   
Gratulujemy! 
Karolina Kędziak 

 
Plebiscyt Sportowców 
Błażej Kaliski i Radek Siciarz dzieki 
osiągnięciom sportowym w 
zawodach, które odbyły się w ciagu 
całego roku znaleźli się w dziesiątce 
najlepszych sportowców Gminy 
Zelów.  
Gratulujemy !!! 


