
 

 

Grudzień 2008 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

W WILKOWICACH 

Świąteczne Ŝyczenia  
ZbliŜają się kolejne święta BoŜego Narodzenia. Niech będą one naprawdę radosne, pełne szczerej 
miłości, aby moc betlejemskiego Ŝłóbka otoczyła wszystkich spokojem, ciepłem i rozwagą. Aby 

wszystko, co przykre, co bolało, co niosło przygnębienie i smutek, zabrał odchodzący rok. 
 Niech to, co nowe, będzie miłą niespodzianką i wspaniałym przeŜyciem.  

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach mgr Marek Zapiec 

        Warto wiedzieć 
 

WyŜsza Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy 
we Włocławku nawiązała 4.12.08r. współpracę ze Szkołą 
Podstawową w Wilkowicach, obejmując nad nią patronat. 
Działania umowy obejmą wzajemne wsparcie i dbanie o dobre 
imię partnera. WaŜnym elementem współpracy będą 
przewidziane od stycznia 2009 roku wycieczki uczniów         
do WSInf, które poruszą kwestie poznawcze i naukowe. 
Uczniowie przyjrzą się codziennemu Ŝyciu studenckiemu, 
zajęciom w salach komputerowych, ciekawym laboratoriom, 
wykładom prowadzonym przez profesorów z Politechniki 
Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika. Celem wycieczek jest kształtowanie 
zainteresowań informatycznych, zachęcenie uczniów             
do częstej nauki funkcjonalnego języka komputerów, 
poszerzenia zasobu wiadomości uczniów z zakresu 
informatyki, przygotowanie młodego pokolenia do swobodnego 
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 
            WyŜsza Szkoła Informatyki zasponsoruje sprzęt 
dydaktyczny na potrzeby uczniów z Wilkowic. Obopólne 
korzyści będą efektywne i połączą siły oświatowe placówek 
podstawowych oraz szkół wyŜszego szczebla.         
Dyrektorzy: Stanisław Milczarek oraz Marek Roman Zapiec 
podpisali porozumienie Ŝycząc sobie owocnej współpracy. Dnia 
05.01.2009r. odbędzie się w naszej szkole prelekcja           
pt.: „Bezpieczne korzystanie z internetu”. Prelekcję 
przeprowadzi pracownik naukowy uczelni. 

22. 12.- 04. 01. Zimowa przerwa świąteczna 

16. 02.– 01. 03. Ferie zimowe 

30. 01. 2009r. Zakończenie I semestru 
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   Profilaktyka zdrowotna w naszej szkole 
 

„Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie” 

 

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego          
pt.: „Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie”, 
skierowanego do rodziców i uczniów klas I—III 
szkół podstawowych. W ramach programu będą 
wykorzystane róŜnorodne aktywizujące formy 
pracy, których celem jest poszerzenie wiedzy    
na temat astmy oskrzelowej oraz uświadomienie 
rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej 
profi laktyki  tej choroby.  Szkolnym 
koordynatorem programu jest pani Przemysława 
Bobrowska. 

      

 Badanie ciśnienia tętniczego dzieci 

Nasza szkoła została wytypowana do 
ogólnopolskiego programu rządowego, który 
polega na bezpłatnym badaniu ciśnienia 
tętniczego dzieci. Są to świetne badania 
profilaktyczne, które pozwalają na wczesne 
wykrycie zaburzeń i schorzeń układu krąŜenia. 

Święto Edukacji Narodowej 
  Dzień 14 października to jak niedziela, wtedy 
właśnie w naszej szkole świętujemy Dzień 
Nauczyciela. Dzień ten uświęciły występy uczniów, 
którzy naleŜą do Kółka Teatralnego prowadzonego 
przez p. Klarę Sobczak i p. ElŜbietę Zapiec. Koncert 
Ŝyczeń skierowany do Nauczycieli był formą 
podziękowania im za trud, serce oraz wkład włoŜony 
wychowanie i nauczanie.  

„ Czary mary, wosku lanie                      
co ma być, niechaj się stanie” 

 
             KaŜdy z nas chciałby znać swoją przyszłość, 
dlatego zawsze z utęsknieniem czekamy na szkolny 
„wieczór wróŜb”, przygotowany z okazji imienin Andrzeja. 
W tym roku uroczystości rozpoczął występ klasy IIb, 
który przygotowała pani K. Gawłowska z uczniami. Miłym 
akcentem był teŜ pokaz taneczny oddziału 
przedszkolnego. Następnie juŜ tradycyjnie wybraliśmy 
Andrzejową            i Andrzeja wieczoru. Po zaciętej 
r y w a l i z a c j i  z w y c i ę Ŝ y l i : 
Justyna Skrzypińska kl. IIa i Robert Florczak kl. l 
            Po części artystycznej poszczególne klasy 
odwiedzały ,,komnatę tajemnic”, gdzie moŜna się było 
dowiedzieć, co nas czeka ,,w bliskiej i dalekiej 
przyszłości”. Wykwalifikowane wróŜki z kl IVa pod 
czujnym okiem p. S. Florczak i p. J. Malinowskiej starały 
się odpowiedzieć na kaŜde pytanie, rozwiewać wątpliwości 
i jak to z wróŜbami bywa – dać nadzieję. Teraz pozostało 
nam tylko czekać, czy owe wróŜby się spełnią.  

Turniej Tenisa Stołowego 
 

22 października w Choceniu odbyły się gminne 
zawody tenisa stołowego. Uczniowie naszej szkoły: 
Natalia Rosińska, Judyta śelazek, Arek 
Malinowski oraz Bartosz Ciesielski rozgrywali 
mecze indywidualne oraz druŜynowe, zajmując II    
i III miejsce w klasyfikacji generalnej.  

Biblioteka szkolna wzbogaciła się dzięki 
sponsorowi o 25 woluminów. Są to lektury dla 
klasy czwartej i piątej. W imieniu uczniów 
składam serdeczne podziękowania sponsorowi.  

Przemysława Bobrowska— opiekun biblioteki 
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WaŜniejsze wydarzenia z Ŝycia szkoły 

01.09.08r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/09. 
02.09.08r. Apel poświęcony bezpieczeństwu uczniów. 
22.09.08r. Udział w Indywidualnych biegach przełajowych w Choceniu. 
24.09.08r. Udział w Powiatowych biegach przełajowych w Kowalu. 
27.09.08r.  Udział w VII Powiatowych Biegach Choceńskich. 
27.09.08r.  Sprzątanie Świata– udział w akcji ogólnopolskiej. 
27.09.08r.  Kino objazdowe. Prelekcja filmów: „Wyspa dinozaura” ,          
           „Dr Dolittle”. 
10.10.08r.  Ślubowanie pierwszoklasistów. 
15.10.08r.  Akademia z okazji Dnia Nauczyciela. 
17.10.08r.  Udział zuchów i harcerzy w „Święcie pieczonego  
                  ziemniaka” w Warząchewce. 
18.10.08r.  Wewnętrzny sprawdzian klasy VI. 
24.10.08r.  Spektakl pt.: „Pinokio” w wykonaniu aktorów krakowskiego  
                  teatru ART-RE. 
30.10.08r.  Wyjazd do kina  na trójwymiarowy film 
                   Pt. „Wyprawa  na KsięŜyc 3D” 
31.10.08r.  Zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej przez  
                  delegacje klasowe. 
04.11.08r.  Spektakl pt.: „Latający kufer” odegrany przez aktorów  
                  teatru ART– RE. 
04.11.08r.  Fotograf w szkole. 
05.11.08r.  Spotkanie z policjantem – pogadanka na  temat  
   bezpieczeństwa na drogach. 
07.11.08r.  MontaŜ słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości. 
07.11.08r.  Zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej przez  
                 delegacje klasowe. 
07.11.- 08.11.08r. Udział zuchów i harcerzy w hufcowym zlocie  
                  „Śladami oręŜa polskiego”. 
27.11.08r.  Zabawa andrzejkowa – wybory Miss Andrzejkowej  
                  i Mistera Andrzeja. 
05.12.08r. Mikołajki w szkole. 
08.12.08r.  Występy aktorów z krakowskiego teatru ART- RE. 
19.12.08r.  Jasełka i Wigilia szkolna. 
 

11 listopada 
W piątek 7 listopada w naszej szkole 

odbył się uroczysty apel z okazji 90 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Uczniowie z Kółka Teatralnego pod opieką      
p. Klary Sobczak i p. ElŜbiety Zapiec 
zaprezentowali montaŜ słowno-muzyczny.      
W ciekawy sposób została przybliŜona 
cząstka historii naszego narodu. 

SKS w SP Wilkowice 
Od wtorku 28 października (godz. 15.00 - 

16.30) prowadzone są zajęcia SKS dla uczniów 
naszej szkoły, które odbywają się w kaŜdy wtorek 
w godz. Od 15 do 16.30. Treningi z zakresu 
koszykówki, piłki noŜnej, siatkówki, lekkoatletyki i 
tenisa stołowego  będą się odbywały do końca roku 
szkolnego. Celem szkolnego Kółka Sportowego jest 
doskonalenie umiejętności i  zdolności 
motorycznych a takŜe aktywny sposób spędzenia 
czasu wolnego. SKS zostały wprowadzone w 
ramach realizacji programu rządowego „Przyjazna 
i bezpieczna szkoła”. 

„Święto pieczonego ziemniaka 
 

Dnia 17.10.2008 r. zuchy i harcerze z naszej 
Szkoły uczestniczyli w „Święcie pieczonego 
ziemniaka”, które odbyło się w Szkole Podstawowej     
w Warząchewce. Pojechaliśmy tam wcześniej, Ŝeby 
pod opieką dh K. Gawłowskiej , dh. J. Malinowskiej, dh 
K. Sobczak oraz dh G. Weber urządzić grzybobranie.  
Przyjemnie było chodzić po lesie.  

O godzinie 16.00 zebraliśmy się na boisku 
szkolnym, gdzie zapłonęło ognisko. Były pląsy, zabawy, 
konkursy; a wszystko związane z ziemniakami. Na 
koniec odbyła się degustacja ziemniaków, które 
wszystkim bardzo smakowały. ChociaŜ padał deszcz, 
to i tak wróciliśmy w dobrych humorach.  



 

 

Dziękujemy wszystkim za pomoc w zgromadzeniu materiałów. 
Gazetkę zredagowali uczniowie wraz z opiekunami: P. Bobrowską, K. Gawłowską, M. Gratkowską,  Ł. Jankowskim  
M. Komorowską,, K. Sobczak,  E. Zapiec., M. Zielińską 
Oprawa graficzna: Klara Sobczak 

 „HARCERZEM BYĆ…” 
Zuchy, harcerze i instruktorzy hufca ZHP 

Włocławek-Powiat spotkali się w dniach    7 - 8 listopada 
2008 r. w Lubrańcu na tradycyjnym zlocie pod hasłem 
„Śladami Przeszłości”. W akcji tej nie mogło zabraknąć 
zuchów i harcerzy z Wilkowic. Obchody rozpoczęto Mszą 
świętą w tutejszym kościele, po czym przemaszerowano 
ulicami Lubrańca. ZłoŜono kwiaty i zapalono znicze            
na grobach poległych. Przy wieczornym „świeczkowisku” 
poszczególne druŜyny harcerskie prezentowały wiersze      
i piosenki o tematyce patriotyczniej. Naszą druŜynę 
dzielnie zaprezentował Szymon Olczak. Grupę                  
do występów przygotowały panie: J. Malinowska.               
K. Sobczak i E. Zapiec  Podczas pobytu w Lubrańcu 
mieliśmy tez okazję uczestniczyć w uroczystym apelu 
poświęconym dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Koncert miał miejsce              
w synagodze, co dodatkowo podkreślało charakter 
uroczystości. Wśród zaproszonych gości był m.in. poseł 
Marek Wojtkowski, a takŜe Sekretarz Urzędu Gminy       
w Choceniu p. Agnieszka Świątkowska. Zlot zakończono 
wręczeniem nagród, dla najlepszych druŜyn zuchowych i 
harcerskich w biegach patrolowych. Nasze zuchy zdobyły 
II i III miejsce.  

 

 

 

   Ślubowanie pierwszoklasistów 

W naszej szkole 10.10.2008 roku o godzinie 10;00 odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszej klasy. 
Z bijącym sercem szły dawne 
maluchy,  a dzisiaj juŜ pierwszaki- 
SAME ZUCHY. PoŜegnali zabawki     
w przedszkolu, poniewaŜ wiedzą        
o tym, Ŝe czeka ich nowy obowiązek    
i  c o r a z  w i ę c e j  k s i ą Ŝ e k . 
Pierwszaki wraz ze swoją panią 
ElŜbietą Zapiec przygotowały 
inscenizacje,       do której zaprosiły 
bajkowych bohaterów tj. Plastusia i 
P i n o k i a .  P r z y p om n i e l i  o n i 
pierwszakom, Ŝe warto się uczyć i 
chodzić do szkoły, bo w niej moŜna 
poznać literki, cyferki i cały świat. 
Gdy to wszystko pierwszaki 
zapamiętają, wtedy nastąpi bajkowy 

cud.NajwaŜniejszym wydarzeniem było złoŜenie ślubowania .Następnie Pan Dyrektor pasował pierwszaków i przyjął 
ich do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. KaŜdy pierwszak złoŜył swój odcisk palca wskazującego 
do kroniki szkolnej.        Uczniowie klasy pierwszej zostali obdarowani prezentami ufundowanymi przez: Rodziców, 
Pana Wójta Romana Nowakowskiego oraz Pana Dyrektora Szkoły, za co podziękowali gromkimi brawami.  
Samorząd Uczniowski złoŜył serdeczne Ŝyczenia, aby pierwszaki w szkole czuli się dobrze i otrzymywali jak 
n a j l e p s z e  s t o p n i e ,  a b y  s z k o ł a  s t a ł a  s i ę  d l a  n i c h  d r u g i m  d o m e m . 
Dla pierwszoklasistów był to dzień szczególny, który zapamiętają na długo. 

Gazetka dostępna na szkolnej stronie internetowej: www spwilkowice.eu 


