
 

CZERWIEC 2010 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

W WILKOWICACH 

D wudziestego szóstego maja, jak co roku 

obchodzony jest Dzień Matki. Tego dnia 

pragniemy podziękować naszym Mamom za trud włożony     

w nasze wychowanie oraz okazać szacunek, miłość               

i oddanie. Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie 

przygotowali uroczysty apel, na którym zaprezentowali 

wiersze i piosenki.  

Niewątpliwą atrakcją tego dnia był występ naszych 

najmłodszych pociech z oddziału przedszkolnego. Nasze 

przedszkolaki za swój występ zebrały zasłużone brawa. 

Pierwszoklasiści w strojach biedronek, motyli i kwiatków 

przepięknie zatańczyli walczyka. Uczniowie starszych klas 

pięknie deklamowali  utwory poetyckie. W tym dniu nasze 

Mamy zostały obdarowane laurkami, kwiatami oraz różnego 

rodzaju prezentami wykonanymi przez 

dzieci. Mamom podobał się występ, 

świadczyły o tym łzy wzruszenia             

i uśmiechy na twarzach. Mamy 

nadzieję, że na długo zapamiętają ten 

jakże miły dzień. 

HALA SPORTOWA—BUDOWA 

DZIEŃ MATKI 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 

www.spwilkowice.eu 

Trwają intensywne prace przy budowie  hali 

sportowej. Prace wykonuje firma Henkon               

z Chełmży. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu 

Radnych oraz Wójta Gminy R. Nowakowskiego 

przewidywany termin oddania budynku  to  koniec  

września 2010 r. 

    Serdecznie dziękuję Rodzicom i Nauczycielom za owocną współpracę. 

Cieszą mnie sukcesy naszych uczniów, którzy zdobywają czołowe miejsca 

w licznych konkursach.  

Doceniam zaangażowanie wszystkich pracowników w dbałość o estetykę  

i wystrój szkoły oraz bezpieczeństwo uczniów.  

                    Dyrektor Szkoły  M. R. Zapiec 
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY  

15.02.10r. Walentynki w szkole. 

19.02.10r. Apel — przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa w szkole i w drodze       

do szkoły. Rozstrzygnięcie szkolnych 

konkursów: sportowych, plastycznych,  

walentynkowych. 

21.02.10r. Udział uczniów w uroczystości otwarcia 

hali sportowej w Choceniu. 

26.02.10r. Wizyta Sanepidu w szkole. 

28.02.10r. Wyjazd do kina we Włocławku na film  

  pt.: „Planeta 51”. 

02.03.10r. Robocze posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

03.03.10r. Wyjazd do włocławskich mediów. 

04.03.10r. Udział uczniów klas VI w ogólnopolskim 

próbnym sprawdzianie. 

10.03.10r. Spotkanie uczniów kl. VIb                          

z p.Wójkiewiczem — ludowym artystą       

w jego domu Szczutkowie 

12.03.10r. Wizyta przedstawiciela Kuratorium 

Oświaty. 

22.03.10r. Powitanie Wiosny — impreza pod hasłem 

      „Zielono  nam” 

23.03.10r. Wyjazd do teatru we Włocławku               

     na przedstawienie „Sposób na     

      Alcybiadesa”. 

29.03.10r. Przedstawienie teatralne w wykonaniu 

      aktorów z Krakowa                                  

      pt. „Stoliczku nakryj się”. 

31.03.10r. Wycieczka na pływalnię do Gostynina. 

31.03.10r. Apel dotyczący bezpieczeństwa podczas 

      przerwy świątecznej.  

      Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych.  

03.04.10r. Wyjazd do telewizji  CW24 we Włocławku. 

08.04.10r. Ogólnopolski sprawdzian klas VI. 

12.04.10r. Apel upamiętniający ofiary katastrofy  

      lotniczej, która wydarzyła się pod 

       Smoleńskiem 10.04.2010r.  

12.04.10r. Udział w Międzyszkolnym Konkursie  

     Przyrodniczym w Choceniu . 

13.04.10r. Robocze posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

14.04.10r. Ogólnopolski sprawdzian wiedzy uczniów 

        klas III opracowany przez wydawnictwo 

      Operon. 

15.04.10r. Udział w Diecezjalnym Konkursie  

      Religijnym we Włocławku  

      pt.: „Błogosławiony bp Michał Kozal — 

       patron Włocławka. 

 

16.04.10r. Ogólnopolska akcja — badanie   

      przesiewowe dzieci klas I. 

20.04.10r.  Wizyta w szkole pani               

       Małgorzaty Goździalskiej– redaktor  

        Gazety Kujawskiej. 

21.04.10r. Robocze posiedzenie                           

     Rady Pedagogicznej. 

04.05.10r. Apel upamiętniający uchwalenie 

      Konstytucji 3 maja. 

13.05.10r. Międzyszkolny konkurs matematyczny 

     „Kangur”. 

18.05.10r. Wycieczka do JuraParku  

      w Solcu Kujawskim 

25.05.10r. Udział uczniów w Międzyszkolnym 

      Konkursie Ortograficznym  w Kowalu. 

26.05.10r. Szkolna uroczystość  

      z okazji Dnia Matki. 

27.05.10r. Sprawdzian wiedzy w klasach I. 

27.05.10r. Udział uczniów w VIII edycji  

      Międzyszkolnego Konkursu     

      Ortograficznego w Kruszynie. 

28.05.10r. Robocze posiedzenie  

      Rady Pedagogicznej. 

01.06.10r. Dzień Dziecka w naszej szkole. 

     Wyjazd dzieci do kina  we Włocławku. 

07.06.10r. Wyjazd dzieci do sanktuarium  

       w Licheniu. 

07.06.– 11.06.10r. Pięciodniowa  wycieczka  

       do Krakowa. 

10.06.10r. Udział w konkursie ortograficznym klas 

     I—III w Choceniu. 

11.06.10r. Udział w Konkursie Recytatorskim 

     Twórczości Jana Pawła II  

      zorganizowanym przez Gimnazjum  

       w Choceniu. 

12.06.10r. Piknik Rodzinny. 

15.06.10r. VI Edycja Międzyszkolnych  Konkursów 

     Wiedzy Religijnej organizowanych  

      przez naszą szkołę. 

17.06.10r. Plenarne posiedzenie Rady 

     Pedagogicznej. 

23.06.10r. Zabawa na zakończenie klas VI. 

25.06.10r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

26.06.10r. Pierwszy dzień wakacji. 

28.06.10r. Plenarne posiedzenie Rady      

      Pedagogicznej—część II. 

 



 

Powódź 2010 
Polskę nawiedziła klęska żywiołowa. 

Kierowani współczuciem dla ofiar powodzi 

postanowiliśmy nieść pomoc ofiarom żywiołu. 

Samorząd Uczniowski wraz z Harcerzami     

w dniach od 07.06 — 12.06.2010 r. 

przeprowadzili akcję zbiórki pieniędzy            

na rzecz osób dotkniętych powodzią. 

Zgromadzone pieniądze przekazane zostaną przekazane na konto fundacji 

wspierającej powodzian. Bardzo dziękujemy za okazane serce. 

W 
 dniach 04.01.2010 – 08.01.2010 w naszej szkole trwała akcja 

mająca na celu zgromadzenie środków finansowych na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku 

zbierała pieniądze na rzecz dzieci walczących z chorobą 

nowotworową. Akcja ta została przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski po raz 

kolejny, i jak zawsze zakończyła się powodzeniem. Okazuje się, że mamy wielkie 

serca i umiemy się dzielić z innymi. W sumie uczniowie zebrali prawie 300 złotych.  

 Oprócz uzyskania pieniędzy uczniowie przeprowadzili akcję „Miś na aukcję”. 

Zebrane misie zostały zlicytowane podczas XVIII finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Choceniu. Podczas koncertu w Choceniu naszą szkołę 

reprezentowali Zuzanna Sałacka z klasy Va i Arkadiusz Malinowski z klasy VIa. 

Mamy nadzieję, że za rok wszyscy włączą się        

  do akcji równie aktywnie.  
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Dzień Ziemi—22 kwietnia 
 

 Obchodziliśmy święto mające na celu 

krzewienie kultury i postawy ekologicznej.  

Jego zadaniem jest też uświadomienie problemów 

związanych z tymi zagadnieniami. Uczniowie klas 

IV - VI wykonali plakaty, ukazujące potrzebę 

dbania o środowisko przyrodnicze oraz opracowali    

 „Dekalog Młodego Ekologa”.  



 

                  Czy wiedzieliście, że łyżkę i widelec można 

„powiesić” na zapałce na brzegu szklanki? Czy widzieliście 

ciecz, która podczas nacisku staje się twarda jak kamień? 

Nie? A uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach - Tak! 

Uczestniczyli bowiem w dniu 23 kwietnia w Festiwalu Nauki 

zorganizowanym przez WSInf, placówkę, z którą 

współpracujemy.  

To był bardzo pouczający wyjazd. Uczniowie przekonali się, 

że nauki ścisłe są bardzo ciekawe i pasjonujące.  Wykładowcy 

i studenci WSInf udowodnili, że poprzez zabawę również 

można się uczyć.  

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy pomysłu. 

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Informatyki we Włocławku. 
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Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty        

z OPERONEM odbył się 14 kwietnia o godzinie 9.00 również     

w naszej szkole. 

Pod opieką swoich wychowawczyń dzieci zmierzały się             

z pierwszym tak ważnym egzaminem. Uczniowie mieli                

za zadanie napisać o swojej wycieczce, odpowiedzieć              

na pytania dotyczące tekstu o przygotowaniach do wyjazdu 

oraz rozwiązać kilka zadań matematycznych. Z pewnością 

sprawdzian ten jest jednym z ważnych etapów w edukacji 

dzieci i pozwala sprawdzić, ile już osiągnęły oraz nad czym 

jeszcze trzeba popracować.  

  Wyższa Szkoła Informatyki zorganizowała jako jedyna w regionie 

studia dla dzieci. Ta nowatorska inicjatywa cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców Włocławka i okolic. Rekrutacja 

trwała około miesiąca i zakończyła się zapisaniem 70 kandydatów. 

Uroczysta Inauguracja Uniwersytetu Małego Człowieka odbyła się  

19 marca 2010r. w Wydziale Zamiejscowym WSInf we Włocławku 

przy ul. Chmielnej 24. Dzieci w wieku od 10 do 13 lat po uroczystym ślubowaniu stali się oficjalnie 

studentami UMCz.  

 Z rąk Dziekana prof. dr hab. Krzysztofa Demsa 

świeżo upieczeni studenci otrzymali indeksy oraz upominki. 

Na uroczystości obecni byli rodzice, opiekunowie a także inni 

członkowie rodzin, którzy emocjonalnie zaangażowani 

przeżywali nowy etap edukacyjny w życiu dzieci. Otwarcie 

Uniwersytetu Małego Człowieka było ważnym wydarzeniem 

przede wszystkim dla głównych bohaterów, czyli młodych 

studentów. Pierwszy wykład pt.: „Od liczydła do komputera, 

czyli skąd wzięły się komputery?” przedstawiła  

mgr G. Zawadzka, wykładowca WSInf, członek Polskiego 

Towarzystwa Informatycznego, autorka podręcznika  

do informatyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Po wykładzie 

każdy student otrzymał pierwszy wpis do indeksu. Podczas 

pierwszych zajęć rodzice obserwowali swoje pociechy w sali 

W1, gdzie odbywała się transmisja z zajęć w Auli. 9 kwietnia mali żacy ponownie zasiedli w ławach 

studenckich i byli uczestnikami drugiego wykładu w I semestrze pt. „Podróże w sieci”. Uczniowie naszej 

szkoły również stali sie małymi studentami Uniwersytetu Małego Człowieka. 
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 Dnia 24 marca 2010 roku pojechaliśmy do Teatru Impresaryjnego we Włocławku,         

aby obejrzeć spektakl pt: „Sposób na Alcybiadesa”. Przedstawienie zostało przygotowane 

przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.  

 Punktualnie o godzinie 10. 00 przenieśliśmy się w magiczny świat teatru. Niektórzy z nas byli           

w tym miejscu po raz pierwszy. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że przedstawienie przygotowane 

zostało w sposób ciekawy i przystępny. Na szczególną uwagę zasługiwała gra aktorów, którzy popisali się 

swoimi umiejętnościami na scenie. Również bardzo  podobały się efekty specjalne, magiczna gra świateł oraz 

dynamika przedstawienia. 

Naszym zdaniem był to udany spektakl. Zachęcił do sięgnięcia po książkę, która jest naszą lekturą.        

O wiele przyjemniej jednak czytać tekst, gdy przed oczyma będziemy widzieli sympatycznego Alcybiadesa 

z Wrocławia.  

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE W SZKOLE 

Uczniowie z wielkim zaciekawieniem obejrzeli  

przedstawienie „Stoliczku nakryj się” w wykonaniu 

aktorów z Krakowa, które odbyło się 29.03.2010 r.         

w naszej szkole. Spektakl przybliżył dzieciom rzemiosła 

takie jak młynarz, stolarz , szewc. Uczył, że ciężka praca 

zawsze zostaje hojnie wynagrodzona, a człowiek chciwy   

i nieuczciwy musi ponieść karę.  

WIZYTA U NASZYCH ARTYSTÓW 

 
          Dnia 11 marca 2010 r. uczniowie 

klasy VI b wraz z opiekunami odwiedzili 

przyjaciela szkoły  p. J. Wójkiewicza — 

rzeźbiarza ze Szczutkowa. Uczniowie 

mieli okazję  oglądać   prace artysty.   

Dowiedzieli  się, w jaki sposób powstają 

te dzieła sztuki. Była to zarazem lekcja 

historii. Pan Wójkiewicz bardzo 

ciekawie opowiadał o naszym regionie i 

jego przeszłości . W spotkaniu 

uczestniczyła również redaktor Gazety 

Kujawskiej — p. M. Goździalska. 

Wynikiem tego  reportaż o tym 

niezwykłym człowieku. Uczniowie klasy 

VI b otrzymali zaproszenie od państwa 

Wójkiewiczów na majówkę.  

       We wtorek – 4 maja 2010r., w naszej szkole 

uczciliśmy 219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 

3maja. Uczniowie przypomnieli wydarzenia związane 

z powstaniem tego aktu prawnego. Mali aktorzy 

rozpoczęli uroczystość polonezem, po czym 

recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. 

W ten sposób nasza szkoła uczciła podniosłe 

wydarzenia z tamtych lat.  

KOCHAM CIĘ POLSKO, ZA TWĄ PRZESZŁOŚĆ SŁAWNĄ 

„Sposób na Alcybiadesa” 
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FESTIWAL WIDOWISK JASEŁKOWYCH W BARUCHOWIE 

 
 

W 
 niedzielę 20 grudnia 2009 r 

uczniowie naszej szkoły zdobyli 

pierwsze miejsce na Festiwalu 

Widowisk Jasełkowych  

     w Baruchowie.  

To szalenie przyjemne zostać zauważonym 

przez kogoś postronnego. Cieszymy się,             

że mogliśmy reprezentować naszą szkołę              

i zrobiliśmy to godnie. 

 A do Baruchowa wrócimy za rok, chociażby 

dla samego uczestnictwa w tym jakże pięknym 

przedsięwzięciu.  

W 
 związku z tym, iż w Przeglądzie 

Widowisk Jasełkowych  

w Baruchowie nasza szkoła zajęła 

pierwsze miejsce ,3 marca 

„odebraliśmy” nagrodę w postaci wycieczki          

do włocławskich mediów. Odwiedziliśmy  Telewizję 

Regionalną CW24. To nowa, bardzo nowoczesna 

stacja telewizyjna . Uczniowie naszej szkoły mieli 

możliwość zapoznania się z nowoczesnymi 

sposobami rejestracji dźwięku i obrazu. 

Niewątpliwie ta forma poznania nowoczesnych 

technik cyfrowych może wpłynąć na rozwinięcie 

zainteresowań i pasji młodych ludzi.  

Fryderyk Chopin w oczach 

dzieci i młodzieży 

 Uczennica naszej szkoły M. Zielińska 

zdobyła I miejsce w kategorii klas IV – VI 

w konkursie plastycznym zorganizowanym 

przez Zespół Szkół  im. Fryderyka Chopina 

w Kłóbce z okazji obchodów 200 rocznica 

urodzin patrona szkoły. Serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Konkurs plastyczny 
Uczniowie klas I—III brali udział     

w Rejonowym Konkursie Plastycznym 

„Ja i mój przyjaciel” organizowanym 

przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 

we Włocławku. 

Uczennica klasy IIIa O. Jastrzębska 

zajęła I miejsce w kategorii uczniów 

klas trzecich. Gratulujemy!!! 



 

Str. 7 Nasze szkolne sprawy 

BŁOGOSŁAWIONY BP MICHAŁ KOZAL, ŚWIADEK WIARY I PATRON WŁOCLAWKA 

 
 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie religijnym  pt. ,, Błogosławiony bp Michał Kozal 

świadek wiary i patron Włocławka”. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Katechetyczny            

we Włocławku. Duży sukces odniosły trzy uczennice naszej szkoły, Małgorzata Zielińska kl. Va, Dominika 

Czapska kl. Vb, Malwina Szatkowska kl. Vb , które zakwalifikowały się do najwyższego etapu konkursu    

na szczeblu diecezjalnym. 

 Dnia 15.04.2010r. w gmachu Seminarium Duchownego we Włocławku odbył się etap diecezjalny 

konkursu, w którym brało udział 80 uczestników. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą na temat 

świadectwa wiary biskupa. Gratulujemy.  

Pij mleko! 

W bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Kujawską Spółdzielnią Mleczarską 

„KeSeM” z Włocławka. Dzięki temu nasi uczniowie trzy razy             

w tygodniu piją smaczne, zdrowe mleko. Szkoła dba  w ten sposób     

o prawidłowy rozwój swoich podopiecznych. 

 W ramach współpracy uczniowie Szkoły Podstawowej            

w Wilkowicach brali udział w konkursach organizowanych przez 

KeSeM. W czerwcu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny        

na hasło i plakat reklamujące  Kujawską Spółdzielnią Mleczarską 

 Miło nam poinformować, że: 

  I miejsce  - Zuzanna Malinowska, III b  

II miejsce – Damian Szczygielski  III b, 

III miejsce –Justyna Skrzypińska  III a 

Wyróżnienia:Ilona Rutkowska IIIb, Jakub Seklecki IIIa,        

Paulina Ziółkowska IIIa, Edyta Szatkowska III a. 

Serdecznie gratulujemy !!! 

 Z przyrodą za pan brat! 

 Dnia 28 kwietnia 2010 r uczniowie 

na sz e j  sz ko ł y  w z i ę l i  ud z ia ł                   

w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy 

Przyrodniczej zorganizowanym przez 

Szkołę  Podstawową  w Choceniu .  

Uczennica klasy Va Małgorzata Zielińska zajęła 

I miejsce,  II miejsce Klaudia Muchalska          

z klasy VIb, III miejsce przypadło uczniowi    

ze Szkoły Podstawowej w Choceniu. Uczniowie 

otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów.  



 

Str. 8 

RÓWNE SZANSE DLA MŁODYCH 

MIESZKAŃCÓW  POWIATU 

WŁOCŁAWSKIEGO 

 W celu wyrównywania szans 

edukacyjnych i zapewnienia wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty przygotowany został 

program Unii Europejskiej „Równe 

szanse dla młodych mieszkańców 

Powiatu Włocławskiego”. Wśród wielu 

szkół powiatu włocławskiego również 

nasza placówka przystąpiła do jego 

realizacji. Uczniowie klas IV —VI chętnie 

biorą udział w zajęciach wyrównawczych 

z języka polskiego, angielskiego oraz 

matematyczno – przyrodniczych. 

Uczestnicy zajęć doskonalą swoje 

umiejętności i poszerzają zakres wiedzy 

podczas zajęć pozalekcyjnych.  

Od września 2010 r. program będzie 

kontynuowany. Rozpoczną się również 

zajęcia dla uczniów klas I —III, które 

mają na celu indywidualizację procesu  

nauczania dla wszystkich uczestników 

programu, aby mogli osiągnąć jak 

najwięcej korzyści, uczęszczając na 

dodatkowe zajęcia. 

            Święto Wiosny 
 

     Co roku w naszej szkole uroczyście obchodzimy 

pierwszy dzień wiosny. Z tej okazji 22 marca odbył się 

turniej klas pod hasłem: „Zielono nam”. Każda klasa 

przygotowała wiosenny plakat, zaprezentowała wiosenną 

piosenkę, wiosenne fryzury oraz okrzyk. Tego dnia 

większość uczniów była ubrana na zielono, zaś specjalne 

stroje zaprezentowały klasowe Panie Wiosny oraz ich 

pomocnicy. Odbyły się konkursy dotyczące znajomości 

przysłów            i zagadek związanych z tą porą roku.  

Uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat wiosennych 

roślin, a także ciekawostek z życia zwierząt. 

Reprezentacje klas walczyły w zawodach sportowych przy 

gorącym dopingu swoich klas, a było warto, gdyż organizatorzy przygotowali iście wagarowiczowskie 

nagrody – „Dzień bez pytania” oraz „Dzień bez pracy domowej”. Zdobyli je uczniowie klas: VIa i IIIb,          

a dobra zabawa była nagrodą dla wszystkich uczestników imprezy.  

       „Radosna Szkoła” 
 

Nasza placówka w ramach projektu „Radosna 

Szkoła” pozyskała zestawy edukacyjne służące           

do nauki  poprzez zabawę. Basen z kulkami został 

przekazany do oddziału przedszkolnego, sprawia 

wielką radość dzieciom. Dużego formatu miękkie 

klocki służą  do zabaw architektonicznych dzięki tym 

zestawom edukacyjnym uczniowie najmłodszych klas                  

w atrakcyjny  sposób przyswajają wiedzę i zdobywają 

nowe umiejętności. 
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Dnia 18 maja uczniowie klas 0 – VI wyjechali           

na wycieczkę do JuraParku w Solcu Kujawskim. Idąc       

z przewodnikiem ścieżką krajoznawczą podziwiali 

dinozaury ustawione wśród naturalnej roślinności.           

W muzeum geologicznym oglądali eksponaty pochodzące    

z egzotycznych zakątków świata. Niebywałą atrakcję dla 

dzieci stanowił mamut naturalnych wymiarów. Uczniowie 

uczestniczyli także w  lekcji muzealnej. Dzięki tym 

zajęciom nauczyli się malować dinozaury na kamieniach.       

Podczas pobytu w jurajskim zakątku korzystali z punktów 

szybkiej gastronomii oraz ze sklepów z pamiątkami.  

                               

   W sobotę 15. 05. 2010 roku uczniowie klas 

IV – VI naszej szkoły wyruszyli na zajęcia 

terenowe do Gorenia Dużego. Mogli się tam 

cieszyć licznymi atrakcjami. 

  ZIELONA SZKOŁA w Goreniu Dużym 

znajduje się w samym centrum Gostynińsko – 

Włocławskiego Parku Krajobrazowego. 

Zapoznaliśmy się z regulaminem korzystania     

z tego miejsca. Podziwialiśmy piękne 

krajobrazy, poznaliśmy wiele roślin. 

Wspinaliśmy się na wydmy. Pamiątkowe zdjęcie 

zrobiliśmy pod 150 – letnim jałowcem. Słuchaliśmy urzekającego śpiewu ptaków. Spacerowaliśmy wśród 

jezior i lasów, obserwując piękno przyrody - faunę i florę.  Po udanych zajęciach jedliśmy kiełbaski 

pieczone przy ognisku, bawiliśmy się na placu przed ZIELONĄ SZKOŁĄ. W zagrodzie edukacyjnej 

obserwowaliśmy miniaturowe kózki i świnki oraz lamy, dziki, owce i ozdobne ptaki. Zajęcia poszerzyły 

naszą wiedzę przyrodniczą i ekologiczną. Dostarczyły nam wielu niezapomnianych wrażeń.  

ZAJĘCIA TERENOWE W GORENIU 

W naszej szkole często podczas zajęć gościmy ludzi 

mogących podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziećmi.  

Taką formę miały zajęcia w klasie III b poświęcone 

pszczołom. Uczniowie  o  życiu tych owadów dowiedzieliśmy się 

nie tylko z książek, albumów i atlasów, ale od samego 

pszczelarza. Dzieci miały okazję zobaczyć jak pszczoły                

na ramkach tworzą plastry miodu oraz jakie zabiegi stosuje      

się w procesie pozyskiwania miodu. Oglądały pszczoły robotnice    

i trutnie, a także przymierzały strój niezbędny w kontaktach       

z tymi pracowitymi stworzonkami.  

 Na koniec zajęć uczniowie kosztowali chleb z miodem            

w towarzystwie naszego pszczelarza — pana Stanisława Bilędy.  

PRACOWITE PSZCZÓŁKI 

WYCIECZKA –  SOLEC KUJAWSKI 



 

W dniu 26 kwietnia w Szkole Podstawowej              

w Choceniu odbył się gminny turniej w trójboju 

lekkoatletycznym w kategorii chłopców i dziewcząt.     

W zawodach brali udział uczniowie klas czwartych szkół 

podstawowych z terenu naszej gminy. Młodzi sportowcy 

r yw a l i z ow a l i  w  t rz ec h  ko nk u re nc ja c h   

lekkoatletycznych: skoku w dal, biegu sprinterskim      

na dystansie 60m i rzucie piłeczką palantową.  

W ostatecznej klasyfikacji tytuł mistrza gminy         

w kategorii dziewcząt i awans do turnieju na szczeblu 

powiatowym uzyskały uczennice naszej szkoły!  

 

Po wspaniałym zwycięstwie w gminnym turnieju trójboju 

lekkoatletycznego uczennice naszej szkoły wystartowały           

w drugim etapie zawodów na szczeblu powiatowym, który odbył 

się 5 maja w Cypriance. W zawodach wystartowali uczniowie 

reprezentujący szkoły podstawowe z 16 gmin naszego powiatu. 

W ostatecznej klasyfikacji nasze "złotka" uplasowały się         

na szóstej pozycji.  

OTO NASZE "ZŁOTKA": 

Daria Zasada 

Julia Rybarczyk 

Natalia Proszkiewicz 

Daria Proszkiewicz 

Natalia Wesołowska 

Angelika Pasternak 
 

Uczennice naszej 

sz k oł y  z wyc i ęż y ł y          

w turnieju czwórboju 

l e k k o a t l e t y c z n e g o 

zorganizowanego przez 

Szkołę Podstawową         

w Choceniu. Po czterech 

w y c z e r p u j ą c y c h 

konkurencjach (bieg     

na dystansie 60m, skok 

w dal, rzut piłeczką 

p a l a n t o w ą ,  b i e g            

na dystansie 800 m) 

zdobyły 907 punktów 

uzyskując tym samym 

awans do zawodów       

na szczeblu powiatowym. 

W kategorii chłopców 

uczniowie naszej szkoły 

uplasowali sie na drugim 

miejscu.  

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju sportowym pod nazwą "Z uśmiechem na starcie i na mecie" , 

zorganizowanym przez Gimnazjum w Choceniu. Zawody odbyły się w nowej hali sportowej, a uroczyste otwarcie 

rozpoczął pan Roman Nowakowski - Wójt Gminy Choceń, który ciepłymi słowami zachęcił młodych sportowców  

do walki. W imprezie wzięły udział 24 osobowe reprezentacje szkół podstawowych z terenu naszej gminy, 

które rywalizowały w kilkunastu konkurencjach. Uczniowie dzielnie walczyli podczas wyścigu duchów, biegu      

z przeszkodami, toczeniu opony, wyścigu raczków, gąsienicy i wielu innych emocjonujących konkurencjach.  

W ostatecznej klasyfikacji zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach zajęli drugie miejsce 

zdobywając 36 punktów. Tylko jeden punkt więcej uzyskała drużyna z Chocenia, której przypadło pierwsze 

miejsce. Na trzeciej pozycji znaleźli się uczniowie ze Śmiłowic, zdobywając 30 punktów. 

Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratulujemy odwagi, determinacji i ducha walki                        

a organizatorom imprezy dziękujemy za zaproszenie.  

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnym turnieju koszykówki zorganizowanym przez Szkołę 

Podstawową w Choceniu. Jako pierwsi zawody rozegrali chłopcy, którzy w ostatecznej rywalizacji uplasowali     

się na drugiej pozycji. Dwa dni później zawody rozegrały dziewczynki , które podobnie jak chłopcy zajęły drugie 

miejsce. Najskuteczniejszymi strzelcami naszych drużyn byli: Patryk Pasternak - 35 punktów,                     

Patryk Rybacki - 34 punkty, Judyta Żelazek - 30 punktów. 

Sportowych emocji w naszej placówce nie brakuje!! Po emocjonującym turnieju koszykówki, piłki nożnej         

i siatkówki uczniowie rywalizowali w zawodach unihokeja zorganizowanych w systemie pucharowym ( zespół 

przegrany odpada). Chęć podjęcia walki o miano Mistrza Szkoły zgłosiło 18 zespołów. Do ścisłego finału 

zakwalifikowały się trzy ekipy, które zmierzyły się między sobą w walce o najwyższe laury. W ostatecznej 

klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła drużyna „Boskiej Trójki” reprezentowana przez Arka Malinowskiego, 

Patryka Pasternaka i Judytę Żelazek . Drugie miejsce przypadło "Twardzielom" w składzie Damian Latowski, 

Sebastian Alabrudziński i Maciek Mosak. Na trzeciej, premiowanej nagrodą pozycji znalazła się drużyna 

„Asseco” reprezentowana przez Adama Ziółkowskiego, Dominika Salamona i Kamila Marciniaka.  

 Pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy!.  

Zespół redakcyjny: uczniowie,  Kinga Gawłowska, Monika Gratkowska, Łukasz Jankowski,          

Monika Komorowska, Joanna Malinowska, Klara Sobczak, Elżbieta Zapiec. 

Oprawa  graficzna: Klara Sobczak 
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Pomysły na lato 
 

Karolina Gawrysiak 

 

Mam sto pomysłów na lato, 
ale co na to tato? 

I co mama mi powie, 
gdy się o wszystkim dowie? 

 
W lipcu pojadę w góry. 

Później wybiorę na Mazury, 
będę pływać łódką po jeziorze. 

W sierpniu wyjadę nad morze. 
 

Takie mam właśnie pomysły na lato. 
Co na to powiecie:  

kochana mamo 

I drogi tato? 

Widok z okna 

 
Malwina Szatkowska 
 

Gdy przez okno wyjrzeć chcę,  
muszę zastanowić się, 

czy na pewno coś ciekawego tam jest. 

 
Nawet jeśli to długa pajęcza nić, 

to przecież nie patrzyłam na nic,  
co byłoby ciekawsze. 

 
Bo życie piękniejsze jest,  

gdy przez okno patrzeć się chce  
i pisać wiersze. 

Dom 

 
Malwina Szatkowska 
 

W nim czuję się bezpiecznie,  
w nim mam swoich bliskich,  

w nim chcę zawsze być.  

To on daje mi miłość,  
to on zawsze mnie przyjmie,  

to on jest moim domem. 

 

 

Kolory wiosny 

 
Klaudia Muchalska 

 

Wiosna lubi wszystkie kolory tęczy. 
Żółty – to jej długie, lśniące włosy,  

niczym promienie słońca. 

 
Błękitny – to jej jasny kolor oczu,  

Jak czyste, bezchmurne niebo. 
Zielony – to jej długa, powłóczysta 

sukienka, 
Jak trawa wyrastająca z ziemi. 

 
Fiolet – to kolor jej pantofelków,  

jak piękne, drobne fiołki w trawie. 
Czerwień – to jej korale soczyste, 

Piękne jak odblask zachodzącego 
słońca 

odbity w kropelkach rosy.  
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Klaudia Muchalska kl VI b 

Żegnaj szkoło … 

Pamiętam jeszcze, jak pierwszy raz mama prowadziła mnie za rękę do szkoły. Byłam 

bardzo przejęta, ale również ciekawa, jak tam jest … 

Okazało się, że jest świetnie. Poznałam nowy świat i wielu przyjaciół. Tutaj nauczyłam 

się składać pierwsze słowa w elementarzu i bawić z innymi  w chowanego. To właśnie            

w szkole przeżyłam najbardziej fascynujące chwile: kiedy pani pochwaliła mnie za dobrą 

pracę, koleżanka zwierzyła się ze swej tajemnicy, pierwsza obliczyłam trudne zadanie             

z matematyki, najszybciej znalazłam wyraz w słowniku ortograficznym.  

Teraz prowadzę brata za rękę do szkoły. Też mu się podoba. Zgłębia tajniki pisania        

i chętnie tu przychodzi. Ja już muszę opuścić mury szkolne, będę tęsknić za moją szkołą            

i pytać brata, co nowego … 

 
Kinga Hoffman kl VI a 

Czas pożegnania … 

Tyle lat wraz z nią przeżyłam, tyle lat z nią spędziłam …i niespodziewanie nadszedł 

czas pożegnania. Trzeba pożegnać szkolne mury, z którymi wiąże się tyle wspomnień.        

Te klasówki i oceny, które tak różnorodne były, już się skończyły! Miło było ten czas 

tutaj spędzić, ale teraz nadszedł nowy życia dzionek. Brak mi będzie kolegów i koleżanek, 

którzy witali mnie w każdy szkolny ranek. Nasza szkoła była zawsze wesoła, dlatego zawsze 

na myśl o niej będę się uśmiechała. Przerwy były najfajniejsze, każdy bawił się jak chciał, 

chociaż mało czasu miał.  

Lecz już nadszedł gorzki dzień pożegnania. Będę Cię miło wspominała, moja szkoło 

kochana. 

 
Daria Proszkiewicz kl IV 

W mojej szkole … 

W mojej szkole mieszka Radość, Dobroć, Śmiech, Żart, czasem Smutek.  W niej 

znajduję ochotę do nauki. Gdy jest mi smutno, gdy jest mi źle, innym żartować się ze mną 

chce. Bo gdy mamy czas, to i na psikusy nas stać.  

Moja szkoła ma dla mnie czas – i obroni, i nauczy, i wychowa, jak innych  z młodszych 

klas. Moja szkoła jest kochana, nie ma od niej piękniejszej. Warto do niej wracać, wracać, 

wracać … 

 
Krystian Jackowski kl IV 

Moja szkoła … 

Moja szkoła bardzo duża jest, lecz na przerwie każdy na dwór wyjść chce.  

Tutaj kolegów swoich mam, czasami się pokłócimy, ale zawsze się pogodzimy.  

Gdy dzwonek na lekcję woła – czy to matematyka, czy muzyka, iść na zajęcia trzeba, 

gdyż dużo się na lekcji dowiadujemy, a później tę wiedzę wykorzystujemy. Bez niej byśmy 

nic nie umieli; ani czytać, ani pisać, ani liczyć. Dobrze więc, że do niej chodzimy. Każdy       

w życiu chciałby robić coś dobrego, lecz przedtem szkołę musi skończyć, a później wziąć się 

do tego. Każdy nauczyciel pragnie, by jego uczeń dojrzał i umiał zrobić coś dobrego, ale          

na pewno nic złego.  

Więc uczymy się wszyscy, by cieszyli się bliscy, więc wiedzy zawsze jest mało, choć   

na co dzień nauki dużo się wydawało.  


