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Klaudia Muchalska kl. Vb 

( Nie) Lubię, gdy wieje wiatr 

 
Lubię, gdy wieje wiatr, szczególnie latem. Nie jest 

wtedy tak upalnie i lepiej się zasypia, słysząc delikatny 
szum zefirka. 
Pewnego razu, kiedy wracałam ze szkoły, podmuch wiatru 
zdmuchnął mi kapelusz z głowy i musiałam go gonić. Była     
to bardzo zabawna sytuacja. 

 Czasem bawię się jesienią z bratem w „łapanie 
liści”, które spadają, kołysane przez powiew. Spadające 
liście tańczą tak pięknie, Ŝe chce się wtedy podziwiać je 
przez cały czas. 
           Latem jest naprawdę gorąco. Uwielbiam, kiedy wiatr 
rozwiewa mi włosy we wszystkie strony i daje wiele 
orzeźwiającego chłodu. 

Jednak nie lubię większego wiatru, takiego jak: 
huragan, orkan lub tajfun. KaŜdy z nich powoduje duŜo 
szkód. Niszczą drzewa, budynki i uprawy; wszystko co 
spotkają na swojej drodze. 

Paulina Pawłowska kl. Va 

Opowiadanie z uŜyciem wyrazu o podwójnym znaczeniu. 

Wczoraj byłam z mamą kupić mojemu bratu smoczek - gryzaczek. Wybraliśmy najładniejszy. 
Bardzo się spodobał mojemu bratu. 

W nocy odkryłam coś dziwnego. Usłyszałam zagadkowy, nieznany odgłos. Ujrzałam małego, 
zielonego smoczka - stworka, który nucił jakąś piosenkę. Spytałam, jak się nazywa. Wtedy zamienił się w 
smoczek - gryzak, który kupiłyśmy poprzedniego dnia z mamą. 

Następnego dnia historia się powtórzyła. Kiedy wszyscy spali, smoczek - gryzaczek zmienił się w 
smoczka - stworka. Biegał po pokoju i wszystkich rozśmieszał.  

Pewnego wieczoru brat zaczął płakać, poniewaŜ zgubił smoczek. Wszyscy zaczęli szukać zguby, 
ale nikt nie odnalazł. Następnego dnia znalazłam smoczek między zabawkami. Kiedy wzięłam go do ręki, 
zamienił się w pluszaka. Od tego czasu brat zapomniał o smoczku - gryzaku, bo bardzo polubił pluszaka, 
który wyglądał jak smok Tabaluga. 

 UWAGA ! ! KONKURS 

Utwórz jak najwięcej wyrazów z liter zawartych w wyrazie: KRASNOLUDEK. 
Kartkę z utworzonymi wyrazami naleŜy oddać do 19 stycznia 2009r                      
do p. Moniki Gratkowskiej.  Rozstrzygnięcie konkursu 25 stycznia 2009r.  

Zapewniamy atrakcyjne nagrody   

Redakcja 

„Park jesienią” Paulina Podgórska kl. VIa 
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K. Makuszyński „Szatan z siódmej klasy” 

 

U państwa Gąsowskich zaczęły być kradnięte drzwi. 

Adaś kilka dni dochodził, przeŜywał róŜne przygody. 

Chłopak rwał się do Wandy ponad godzinę. 

H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” 

Gdy porywacze zagrozili, Ŝe zabiją Nel, to raz, dwa z lekkim 
wahaniem strzelił do nich i po kolei jeden za drugim padali 
na ziemię. 

Kiedy karawana szła i szła, trafili na lwa. 

Staś wyjął strzelbę i zastrzelił lwa. 

Staś kręcił się i wkręcał wszędzie. 

Jak nie było konia, ( Staś) dorwał się do wielbłąda lub osła. 

Chłopiec interesował się strzelnictwem. 

Staś jeździł łódką. 

Niejeden dorosły by sobie nie poradził z ośmioletnią 
dziewczynką na pustyni. 

Staś strzelał ze strzelby. 

Staś równieŜ dla Nel wyszedł w środku nocy, nawet nie 
wiedział, czego szukał, ale dla Nel zaryzykował i poszedł 
czegoś szukać, Ŝeby Nel nie umarła. 

Myślę, Ŝe Staś bardzo kochał Nel na przykład wtedy, gdy 
chciał zabić słonia, ale Nel nie chciała, Ŝeby Staś zabił słonia 
i Staś zrobił to dla Nel i nie zabił słonia. 

Nawet ( Staś) zrobił dla niej ( Nel) z liści mały fotel i mogła 
na nim jeździć. 

Najbardziej wzruszyło mnie, gdy Staś stał z lwem oko w oko, 
poniewaŜ do tego potrzebne były mu jego zdolności: 
strzeleckie, myśleniowe oraz odwaga, którą w nim 
podziwiam. 

Normalne dziecko by się nie odwaŜyło, lecz Staś jest dla 
mnie bohaterem. 

Tak naprawdę ją kochał ( Staś), choć nie okazywał tego zbyt 
dokładnie. 

Staś podjął walkę z lwem, lecz to nie jest takie łatwe, jak 
się myśli. 

Gdybym ja miał taką wyprawę, to bym nie wychodził               
z namiotu. 

 

           L. M. Montgomery„Ania z Zielonego Wzgórza” 

Nie zdradzę, jak miała na imię główna 
bohaterka lektury „Ania z Zielonego 
Wzgórza”. 

Jej przyjaciółka była bardzo piękna, ale nie 
mogę zdradzić, jak wyglądała. 

Pomagaliście jej uzdalniać się i uczyć. 

W rozwinięciu napiszę o tym, Ŝe chciałbym 
być na jej miejscu, poniewaŜ była bardzo 
inteligentna, miała bujną wyobraźnię i miała 
duszę o wielkim sercu. 

Poruszył mnie ten wspaniały rozdział i mógłbym 
przeczytać tomy innych lektur o Ani               
z Zielonego Wzgórza i o jej losach, które 
spędziła na Zielonym Wzgórzu. 

Tę lekturę na pewno będziesz musiał 
przeczytać, bo będzie z niej sprawdzian. 

Ta lektura jest wyraŜona słowami śmiesznymi, 
a na niektórych kartkach jest wyraŜona 
smutnymi. 

Bardzo chciałam, Ŝeby Anię ktoś pokochał        
i Ŝeby wziął ją do domu i by nauczył ją, jak być 
pomocną i bardzo przyjacielską przyjaciółką. 

Bo Ania miała tak wzruszające historie, które 
przeszła sama z koleŜanką Dianą. 

Humor z wypracowań uczniów napisanych na temat lektur. 

I. Jurgielewiczowa „Ten obcy” 

Zenek nie mógł odnaleźć samego 
siebie. 

Jego postępowanie nie było do końca 
takie, jakie było. 

Zenek zmienił się w inną osobę. 

Ula z wielkim poświęceniem wierzyła w 
to, co Zenek robił dla niej i innych. 

To jego największy uczynek, który 
uczynił go bohaterem. 

Ula poszła do porzeczek, Ŝeby spłacić 
długi Zenka. 
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Z ekologia na Ty 
Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w 

zajęciach organizowanych na rzecz poprawy środowiska 
uczestnicząc w akcjach „Sprzątanie Świata”, Dzień Ziemi. 
Biorą udział w konkursach organizowanych na terenie 
szkoły, a takŜe poza nią, oczywiście odnosząc sukcesy. 

  Dnia 14 listopada rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny pt.: „LOP dawniej i dziś - plakat" zorganizowany 
przez Ligę Ochrony Przyrody we Włocławku. Uczennica 
klasy IVa Małgorzata Zielińska zajęła I miejsce w III 
kategorii wiekowej klas I - IV. 

Dnia  30 listopada 2008 r w szkole 
rozstrzygnięto konkurs „Być przyjacielem lasu i przyrody 
– co przez to rozumiesz”.  Na konkurs szkolny wpłynęło 
bardzo duŜo prac. Komisja wyróŜniła pracę: Martyny 
Szydłowskiej z klasy VIb, Dominiki Czapskiej i Kacpra 
Ryńca z kl IVb oraz Małgorzaty Zielińskiej z IVa. Prace 
tych uczniów zostały przesłane do konkursu regionalnego 
we Włocławku. 

Dnia 17 grudnia 2008 r rozstrzygnięto konkurs 
„Z ekologią na co dzień” zorganizowany przez 
wydawnictwo „AGRO SERWIS” w Warszawie. Tu 
otrzymaliśmy wyróŜnienie. Nagrodą był skaner dla 
szkoły. 

Aby nadal rozwijać swoje zainteresowania ekologia,  
uczniowie wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Ekologicznym „EKOPLANETA”. 

śyczymy dalszych sukcesów. 

Uczniowska inicjatywa 
 

Samorząd Uczniowski wraz ze swoim opiekunem 
i w porozumieniu z Panem Dyrektorem  we wrześniu 
opracował „Szkolny kodeks zasad i norm oraz praw 
ucznia Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”. Głównym 
celem opracowania takiego dokumentu i w droŜenia    
go w Ŝycie było:  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie 
pobytu w szkole. 

2. Zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie 
szkoły. 

3. Dbanie o kulturę słowa i zachowanie naszych 
uczniów. 

WdraŜanie do sumiennego wykonywania obowiązków i 
systematycznej pracy. 

W ramach tego kodeksu od 1 października 
2008r. zostały wprowadzone  dyŜurny uczniów klas 
VI. Ich celem jest wspomaganie nauczycieli 
dyŜurujących podczas przerw międzylekcyjnych, 
dbanie o ład i porządek na terenie szkoły. 

Efekty tego wspólnego dyŜurowania juŜ widać, bo w 
niektórych sprawach spornych lepsza jest rada kolegi 
dyŜurnego, niŜ nauczyciela. Kodeks spotkał się z 
aprobatą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

Czy hala sportowa będzie w naszej 
szkole? 

R e d a k c j a  g a z e t k i  o t r z y m a ł a 
informację, Ŝe nowoczesna hala 
sportowa powstanie u nas w 2010 
roku. JuŜ nie moŜemy się doczekać! 

Pedagog w szkole 
Wzmocniona została pomoc psychologiczno - 

pedagogiczna w naszej placówce. Wprowadzone 
zostały dyŜury pani pedagog Beaty ŚcieŜyńskiej, 

pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Lubrańcu. Uczniowie i rodzice mogą skorzystaś z 

konsultacji we wtorki i czwartki w godzinach od 
8.30 do 13. 

PODZIĘKOWANIA 

Dyrektor szkoły i wychowawcy składają 
serdeczne podziękowania wszystkim ro-
dzicom, którzy  pomogli w organizowaniu 
uroczystości szkolnych i klasowych. 

ZIMOWISKO 

Podczas tegorocznych ferii zimowych 
odbędą się w naszej szkole zimowiska. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich.      
Organizatorzy 

 
„Hej Mazury, jakie cudne” 

Uczniowie z naszej szkoły pojadą do Zielonej Szkoły na Mazu-
ry w terminie 25-29 maja 2009r. 



 

 

Znamy deklarację Praw Człowieka. 

Powiatowe Biegi Choceńskie 

27 września 2008r. w Choceniu odbyły się VII Powiatowe Biegi Choceńskie. Złotą medalistką 
w biegu na 400m została uczennica naszej szkoły, Martynka Góralska z kl IV a. W tej samej 
kategorii wiekowej Zuzia Sałacka uplasowała się na mocnej 5 pozycji. 
Uczniowie klas V-VI rywalizowali w biegu na dystansie 600m. Srebrny medal wywalczyla Da-
ria Kulińska. Przemysław Wachulak i Piotr Kołodziejczak zajęli odpowiednio IV i V miejsce.  

Z okazji 60 rocznicy przyjęcia Deklaracji 
Praw Człowieka uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w warsztatach, podczas któ-
rych poszerzyli znajomość tego dokumentu 
w świetle praw i obowiązków dziecka. Wyko-
nane przez nich plakaty zostały wyekspono-
wane na korytarzu szkolnym. Z ich treścią 
chętnie zapoznali się wszyscy uczniowie 
szkoły. 

Opiekunka Galerii Szkolnej p. G. Weber często organizuje kon-
kursy plastyczne. Najciekawsze prace są prezentowane na wy-
stawie. Oto kilka prac, które zajęły czołowe miejsce. 

Adrianna Kocanowska kl. II b Jakub Lewandowski kl. II a Dominik Michalski kl. II a 


