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WYKRZYKNIK !
Czasopismo Rzeczpospolitej Uczniowskiej
SP 10 Włocławek
Oferta wychowawczo-opiekuńcza

Szkoła - nie jest przystankiem.
Jest drogą, która otwiera się
na coraz to nowe
horyzonty do zdobycia.” (C.F.)

NASZA OFERTA

•

Na korytarzach są kamery monitorujące
bezpieczeństwo. Monitoring także przy
wejściach do szkoły, w szatniach i na
zewnątrz.

•

Ogrodzony plac zabaw, wybieg i boisko
szkolne.

•
•

Próg zwalniający przed wejściem na teren szkoły.

•

Wsparcie osoby przeprowadzającej przy
przejściach dla pieszych.

•

Korzystanie ze stołówki podczas piątej
lekcji przez dzieci z oddziałów przedszkolnych, a podczas pierwszej przerwy
przez dzieci z kl. I-III, aby uniknąć kontaktów z klasami starszymi.

•

Oddzielne wejście dla dzieci z oddziałów
przedszkolnych i ich rodziców.

Wewnątrz numeru:
1 OFERTA SZKOŁY
2 O NAS
3 WARTO WIEDZIEĆ
4 RADY I PORADY
5 MAM TALENT
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•

Możliwość korzystania ze szkolnego
sklepiku.

•

Na dyżurce wejścia do szkoły „strzeże”
sympatyczna pani woźna.

•

Korytarz na parterze jest tylko dla dzieci
z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

•

W szkolnej świetlicy uczniowie mogą
bezpiecznie i ciekawie spędzać czas, odrabiać lekcje, uczestniczyć w zajęciach
plastycznych.

•

W szkolnej stołówce poza posiłkami
uczniowie mogą korzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających.

•

Godziny pracy świetlicy dostosowane są
do potrzeb rodziców.

•

Opieka świetlicy zapewniona w godzinach uzgodnionych z rodzicami.

•

Opieka szkolnej pielęgniarki.

•

Możliwość skorzystania z obiadów płatnych oraz finansowanych przez MOPR.

•

Udział w wycieczkach, lekcjach tematycznych, wyjściach do teatru, kina.

•

Korzystanie z oferty szkolnej biblioteki i
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

•

Udział w życiu szkoły: konkursy, akcje,
koncerty, apele.

•

Udział w półkoloniach letnich i zimowych.

•

Realizacja programów: Super wiewiórka,
Bezpieczny pierwszak, Nie pal przy

mnie, W kręgu uśmiechu, Oszczędzaj w
SKO itd.

Oferta edukacyjna

•

Kontynuacja wychowawstwa nauczyciela
z oddziału przedszkolnego w klasach IIII.

•

Od oddziału przedszkolnego do klasy III
realizowana jest tematyka „specjalności
klas”.

•

W oddziałach przedszkolnych dodatkowe
zajęcia z rytmiki prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły.

•

Kółka zainteresowań od klasy pierwszej,
a nawet od oddziałów przedszkolnych.

•

Zajęcia wspierające rozwój uczniów już
od oddziałów przedszkolnych.

•

Wszystkie pracownie wyposażone w tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne
zgodne z podstawą programową.

3

WYKRZYKNIK !

•

Zajęcia tematyczne realizowane są przy
wsparciu Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Nadleśnictwa Włocławek, Miejskiej Biblioteki Publicznej i
Pedagogicznej, Galerii Sztuki Współczesnej, muzeów, Multikina, Teatru Impresaryjnego, teatrów obwoźnych.

•

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa prowadzone są także przy wsparciu: WORD,
Biblioteki Pedagogicznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Straży Miejskiej.

•

Udział w akcjach: Czytamy dzieciom,
Twoje 10 minut, Dzień ciszy, Gorączka
złota, Październik miesiącem ochrony
przyrody, Dzień walki z głodem, Dzień
zdrowego odżywiania.

•

Udział w konkursach: znajomość przepisów ruchu drogowego, ortograficznym,
„Olimpiada wiedzy o zdrowiu”, „Kangurek”,„Sudoku”, recytatorski, wiedzy ekologicznej, umiejętności czytania, festiwal
piosenki.

Pomoc uczniom o specyficznych
potrzebach edukacyjnych

Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I –
III a także dla uczniów kl. IV-VIII organizowane
są: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia
rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
zajęcia dyslektyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne, nauczanie indywidulane.

W szkole prowadzone są kółka zainteresowań:
m. in. językowe, matematyczne, informatyczne,
ekologiczne, taneczne, plastyczne, chór, turystyczne, historyczne, polonistyczne, sportoworekreacyjne, SKS, chemiczne, fizyczne.

GRUPA „A” - SMERFY
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GRUPA „B”
KSIĘŻNICZKI I RYCERZE
II A- SPECJALNOŚĆ NAUKOWA

II B –SPECJALNOŚĆ MEDIALNA

OD KLASY PIERWSZEJ DO TRZECIEJ
REALIZUJEMY SPECJALANOŚĆ KLASY
W RAMACH DODATKOWYCH ZAJĘĆ.
I A- SPECJALNOŚĆ NAUKOWA

III A- NAUKOWA- BYSTRZAKI
I B – SPECJALNOŚĆ EKOLOGICZNA
”PRZYJACIELE ZIELONEGO LASU”

III B-SPECJALNOŚĆ ZDROWOTNA –
„ZDROWE CIAŁO- ZDROWY DUCH”

I C- SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
‘’ZŁOTA RĄCZKA”
III C –ZPECJALNOŚĆ ARTSYTYCZNA –
„MUZYKUJACE SMYKI”
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Uczniowie klas 0 – III w pierwszym semestrze brali udział w wielu uroczystościach,
akcjach oraz konkursach na terenie szkoły. Oto
niektóre z nich.

W ramach obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości we wrześniu
odbył się „Turniej dla Niepodległej”, podczas
którego uczniowie klas II i III brali udział w
konkurencjach sportowych z balonikami białymi
i czerwonymi, recytowali wiersze i śpiewali piosenki o Polsce. Oczywiście obowiązywał strój w
barwach narodowych. Na zakończenie drugiej
części turnieju, która odbywała się na boisku
szkolnym, wszyscy ustawili się w wyznaczonych
miejscach tworząc z balonów flagę biało – czerwoną. Na sygnał dyrektora szkoły podrzucili
balony, a wiatr poniósł je po całym boisku tworząc biało – czerwony dywan. Po uśmiechach
było widać, że impreza wszystkim podobała się.
W tym czasie pierwszoklasiści w parku im. H.
Sienkiewicza biegli dla Niepodległej, uczestnicząc w imprezie ogólnoszkolnej.
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W październiku klasy 0-III wykazały się
dobrym sercem i zorganizowały zbiórkę darów
dla schroniska dla zwierząt we Włocławku.
Uczniowie przekazali karmę, koce oraz inne
potrzebne zwierzakom artykuły.
Również w październiku klasy pierwsze
wzięły udział w XIV edycji międzyszkolnego
konkursu plastycznego ,,Bezpieczny Pierwszak”.
Uczennice z kl. I b i I c odebrały wyróżnienia
podczas uroczystego podsumowaniu konkursu w
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we
Włocławku.

Z kolei 29 października przeżywaliśmy
szczególnie ważny moment w życiu pierwszoklasistów – uroczystość pasowania na ucznia.
Zanim jednak dzieci zostały przyjęte w grono
społeczności szkolnej SP10 z radością, bez tremy popisały się swoimi umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Doniosłym
momentem uroczystości było dokonanie aktu
pasowania symbolicznym ołówkiem przez Dyrektora Szkoły panią Annę Kwiatkowską oraz
wręczenie uczniom pamiątkowych dyplomów i
drobnych upominków ufundowanych przez Radę
Rodziców.
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Ostatniego dnia października zorganizowany był w szkole coroczny „Bal Aniołów”.
Dzieci z klas 0 –III bardzo pomysłowo poprzebierały się za anioły. Były wspólne pląsy, śpiewanie piosenek oraz oglądanie pantomimy
„Otwórzmy okno na świat”.

Jak co roku 8 listopada aktywnie zaangażowaliśmy się w ogólnopolską akcję „Śniadanie
daje moc”. Uczniowie klas 0-III przygotowywali
zdrowe posiłki ze zdrowych produktów. Następnie wspólnie spożywali te smakowite i apetyczne
dania. Akcja dała dzieciom wiele energii, radości
i satysfakcji.
W listopadzie w różnorodnej formie obchodzone było Święto Odzyskania Niepodległości. Między innymi reprezentacje klas wzięły
udział we „ Włocławskim Festiwalu Sztafet Niepodległości”, który odbył się na stadionie miejskim.

Również uczniowie klas 0-III uczestniczyli w szkolnym konkursie recytatorskim pod
tytułem „Dla Ciebie Polsko”. Recytatorzy wykazali się odpowiednim doborem tekstów, wspaniałym przygotowaniem oraz żywą i pełną ekspresji prezentacją utworów. Oczywiście trzeba
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było wyłonić laureatów, co nie było łatwe dla
jury.
Z kolei 23 listopada klasy 0-III świętowały Dzień Pluszowego Misia. W związku z tym
spotkały się w sali gimnastycznej wraz ze swoimi misiami. Dowiedziały się, że miś kończy w
tym roku 118 lat. Następnie zatańczyły wraz ze
swoimi przytulankami, a później udały się na
przemarsz po szkole. Reprezentacje uczniów
klas II i III zmierzyły się tego dnia w misiowym
konkursie kaligraficznym i ortograficznym.

Zgodnie z tradycją obchodziliśmy także
andrzejki. W klasach przeprowadzono różnorodne wróżby, a w sali gimnastycznej odbyła się
zabawa taneczna..
Przed Świętami Bożego Narodzenia miały miejsce klasowe wigilie oraz szkolne Jasełka.
Były kolędy, wiersze, opłatek, życzenia oraz
prezenty od Mikołaja .

W styczniu odbył się bal karnawałowy
dla uczniów klas 0-III. Przybyli na niego bohaterowie bajek i filmów, czyli królewny, księżniczki, kowboje, rycerze i wiele innych postaci. Nad
wspaniałą atmosferą czuwał wodzirej, który nie
tylko prowadził zabawy taneczne, ale także zadawał zagadki i organizował konkursy. Wszyscy
doskonale bawili się przy dźwiękach znanych
piosenek. Po prostu było ekstra.
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W lutym odbyła się środowiskowa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez uczniów klas IIIa, IIIb i IIIc dla
swoich rodzin. Wnuki pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Zatańczyli też kujawiaka, poleczkę i trojaka. Babciom i dziadkom wręczyły własnoręcznie wykonane papierowe
kwiatki. Wszystkim bardzo podobało się przedstawienie, czego wyrazem były częste i długie
brawa.

Przez cały semestr uczniowie wykonywali ciekawe prace plastyczne na zewnętrzne konkursy plastyczne. Co niektórym udało się osiągnąć w nich sukcesy.
Wszyscy laureaci konkursów szkolnych
zostali nagrodzeni dyplomami oraz książkami
podczas apelu podsumowującego pracę w pierwszym semestrze. Również uczestnicy konkursów
plastycznych otrzymali nagrody za udział.

Drugi semestr będzie również obfitował
w wiele imprez i konkursów. My w szkole nie
nudzimy się. Każdy ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, zainteresowań, pasji.

Od kilku już lat w naszej szkole funkcjonuje miejsce zabaw wyposażone w ramach
programu rządowego „Radosna szkoła”. To
przyjazne i bezpieczne dla uczniów miejsce
zostało stworzone, aby dostarczyć dzieciom
aktywności fizycznej, wypoczynku, wspaniałej zabawy, zrelaksowania się oraz rozładowania napięcia emocjonalnego i fizycznego.
Ponadto prowadzone są tutaj różne formy zajęć ruchowych. Sprzęt rekreacyjny i pomoce,
jakie się tam znajdują, to m.in. materiały do
integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej. Tutaj czas spędzony jest pożytecznie
z korzyścią dla zdrowia. Daje wiele radości,
satysfakcji i zadowolenia. (Wych. Kl. III b- Dorota Słomczewska)
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Świetlica szkolna jest miejscem, w
którym uczniowie naszej szkoły mogą miło,
przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i
po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia
dodatkowe. Wyposażenie świetlicy stanowi
ciekawe, nowoczesne i estetyczne sprzęty i
zabawki dydaktyczne, komputer, tematyczne
kąciki zabaw oraz kącik czytelniczy. Uczniowie
świetlicy mają dostęp do stołówki, w której dba
się
o zdrowe i zbilansowane posiłki.
Wychowankom dostarczana jest codzienna
porcja ruchu, np. w sali gimnastycznej lub, w
pogodne dni, na świeżym powietrzu. Zajęcia
świetlicowe organizowane są również na boisku
szkolnym czy placu zabaw, szczególnie w
sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki
pogodowe. Dzieci podczas pobytu w świetlicy
szkolnej mają czas na swobodne zabawy,
zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z
licznych gier i zabawek znajdujących się w
świetlicy szkolnej. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań rodziców.

Biblioteka w naszej szkole
posiada bardzo bogaty księgozbiór. Znajdują się
w niej nie tylko lektury, ale także książki dla
dzieci i młodzieży, czasopisma, słowniki, encyklopedie. W bibliotece podczas przerw działa
aktyw biblioteczny. Uczennice z najstarszych
klas pomagają pracownikom biblioteki wypożyczać książki, prowadzić czytelnie. Przy bibliotece znajduje się multimedialna czytelnia. Jest ona
wyposażona w 9 komputerów, tablicę multimedialną oraz sprzęt telewizyjny. Podczas przerw
uczniowie bardzo chętnie korzystają z czytelni:
odrabiają lekcje, uczą się do sprawdzianów, gra-
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ją w gry planszowe oraz korzystają z Internetu.
(Pracownik biblioteki Daria Składanowska)

W gabinecie logopedycznym /sale 206 i 100/
pomagają w pokonywaniu problemów z wymową liczne gry edukacyjno-logopedyczne, puzzle,
układanki, balony, piórka, wiatraczki, sprzęt
multimedialny. Giętkość języka wyrabiają
szkolni logopedzi.

Szkolni pedagodzy – trzy sympatyczne i
pomocne panie - wspierają uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w dwóch gabinetach: Sali
106 i 206. Zapraszają do siebie codziennie od
godziny 7.45 do 16:30. Jak mówią „Zajmujemy
się wspieraniem rodzin, dzieci znajdujących się
w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów. Organizujemy formy pomocy materialnej, współpracując przy tym z instytucjami pozaszkolnymi
(…) Organizujemy różne ciekawe spotkania,
zajęcia profilaktyczne, zapraszamy specjalistów
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Straży
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Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji oraz innych instytucji. Mamy zawsze dużo pracy, którą
bardzo lubimy i chętnie ją wykonujemy. (Pedagodzy: J. Dziedzic, P. Włoczewska. K. Czerwińska)

ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE

ZAJĘCIA KÓŁKA HISTORYCZNEGO

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: RYTMIKA,
CHÓR,KÓŁKO PLASTYCZNE,
ZESPÓŁ TANECZNY

ZAJĘCIA JĘZYKOWE:
KÓŁKO J. ANGIELSKIEGO,
KÓŁKO J. NIEMIECKIEGO,
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

ZAJĘCIA POLONISTYCZNE:
KÓŁKO J. POLSKIEGO, KÓŁKO RECYTATORSKIE ,
SZKOLNE RADIO URWIS, ZAJĘCIA
DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

ZAJĘCIA FIZYCZNO-CHEMICZNE:
KÓŁKO CHEMICZNE,
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z FIZYKI

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

ZAJĘCIA SPORTOWO-TURYSTYCZNE
SKS, ZAJĘCIA NA BASENIE I W HALI OSIR,
ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ,
KÓŁKO TURYSTYCZNE

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE:
KÓŁKO MATEMATYCZNE,
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
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ZAJECIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE
DLA UCZNIÓW KLAS I-III,
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
JUŻ OD ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH

Pierwszy dzień w szkole

Jest taki dzień, który zarówno wśród
dzieci, jak i często wśród ich rodziców, budzi
spore obawy - a nawet – lęk i przerażenie. Mowa
tutaj o pierwszym dniu, w którym 6-cio i 7-mio
latkowie przekraczają próg swojej szkoły podstawowej. Nic w tym dziwnego – przestrzeń
szkolna oraz osoby tam poznane, zarówno nauczyciele jak i przyszli koledzy, będą im towarzyszyć przez kolejne kilka lat. Dlatego tak ważne
jest, żeby w miejscu tym dzieci czuły się bezpiecznie i miały zapewniony komfort zdobywania wiedzy w warunkach sprzyjających dalsze-
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mu rozwojowi. W Szkole Podstawowej nr 10
podchodzimy do wszystkich tych potrzeb z najwyższym zrozumieniem oraz staramy się, by ten
„pierwszy dzień”, jak i pozostałe dni spędzone u
nas, były pełne pozytywnych naukowych wyzwań i doskonałej atmosfery.
Przed tak wielkim wyzwaniem, jakim jest
pierwszy dzień w szkole, rodzice powinni porozmawiać ze swoim dzieckiem i przygotować je
odpowiednio na to, co może je czekać
w nowym miejscu. Przede wszystkim ważne
jest, aby uświadomić przyszłemu pierwszoklasiście, że pierwsze dni w szkole mogą być dla niego
ciężkie
i
mogą
wiązać
się
z wieloma nowymi dla niego sytuacjami – stresem, niepewnością lub też osamotnieniem. Jednak należy go również zapewnić, że są to całkowicie normalne odczucia, które w miarę upływu
czasu miną oraz, że większość jego rówieśników
będzie zmagała się z podobnymi odczuciami
rozpoczynając swoją przygodę w szkole. Ilość
poznawanych
wtedy
osób
jest
z pewnością największą, z którą dziecko do tej
pory miało okazję się zmierzyć. Nie ze wszystkimi w klasie od razu się zaprzyjaźni, to jednak
normalna sytuacja – każdy z nas jest inny, ma
inny charakter i inną osobowość. Niektórzy nawiązują kontakty szybciej, innym zajmuje to
dużo więcej czasu i nie należy się tym martwić.

Należy również uświadomić dziecku, że
w razie zaistnienia jakiejkolwiek sytuacji, która
byłaby dla niego niekomfortowa lub przykra, w
szczególności związanej z zachowaniem jego
rówieśników, dziecko powinno o takiej sytuacji
poinformować swojego wychowawcę. Nauczy-
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ciel, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, będzie w stanie rozwiązać taką sytuację z
dużo lepszym skutkiem, z troskliwością i przy
zachowaniu bezstronności.

Istotnym jest również przekazanie dziecku wskazówek na temat tego w jaki sposób powinno ono odnosić się do swoich rówieśników.
Często jedno słowo wypowiedziane przez dziecko może doprowadzić do spirali wyzwisk i, w
efekcie, do kłótni pomiędzy kolegami lub koleżankami. Należy zwrócić uwagę, że niekulturalne czy pełne obelg i wyzwisk odnoszenie się do
swoich rówieśników powoduje, że jesteśmy negatywnie postrzegani przez otoczenie. Co jednak
najważniejsze – takie zachowanie nigdy nie stanowi rozwiązania problemu zaistniałego między
rówieśnikami. Tolerancja i życzliwość to niezwykle cenne wartości zarówno w relacjach
uczniowskich jak i w życiu każdego człowieka.

Dziesięć przykazań ucznia:
1. Nie gryź ołówków – lasów coraz mniej.
2. Nie kuj na blachę – pamiętaj, że możesz wykorzystać tylko 10 % swojego mózgu.
3. Nie zgrzytaj zębami – twój dentysta ma jeszcze innych pacjentów.
4. Nie bój się rozdawania klasówek – módl się,
aby twoja zaginęła.
5. Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal się przyjaciółce, byle nie za mocno.
6. Nie bój się nauczycieli – to też ludzie.
7. Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak koniec
świata, to dopiero początek.
8. Przerwa – to krótkie światło, ciesz się, byle nie
za głośno.
9. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji – zostaw trochę na później.
10. Nie ucz się tyle – raz się żyje!

RADY
DLA PIERWSZOKLASISTY

Bożena Kiersznicka
,,Życzliwe słowa przyjaciół
mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia,
ale ich działanie jest naprawdę
wielkie”
Matka Teresa z Kalkuty

Oj, ciężkie mogą być początki… Po czasie beztroskiej, wakacyjnej zabawy, nadchodzi nieubłaganie czas dyscypliny i konieczność zorganizowania się tak, by wszystko poszło dobrze.
Spokojnie, spokojnie – wszystko się ułoży.
W pierwszych dniach szkoły najważniejsze będzie wsparcie rodziców, a potem wszystko pójdzie jak z płatka.
Kochaj szkołę i podejmuj nowe wyzwania.

12

WYKRZYKNIK !
Dopilnuj tylko, by zapał, który pojawi się u
progu wakacji, nie wygasł wkrótce po pierwszym dzwonku.
Gdy tylko się rozkręci, będzie odnosił w szkole
same sukcesy. Pamiętaj, by zapisać go na dodatkowe zajęcia sportowe – piłka nożna, siatkówka?
Nie każdy musi być od razu omnibusem. Sukcesy przychodzą małymi kroczkami. Pamiętaj o
tym.
Trzeba polubić szkołę i pilnować, by nic jej do
niej nie zniechęciło. A o to bardzo łatwo.
Spróbuj wybadać w czym jesteś rzeczywiście
dobry i co sprawia ci wielką radość. Cały swój
zapał i ambicje pokieruj w jedną stronę, a sukces będziesz miał gwarantowany!

sowanie koszykówką trwa już 4 lata i cały czas
jest to mój ulubiony sport.

Druga pasja to gra na gitarze.
Przygoda z tym instrumentem zaczęła się niedawno- około pół roku temu, jednak z każdą
lekcją coraz bardziej mi się to podoba i gra idzie
coraz lepiej.

Lubię też fotografię. Na
razie robię zdjęcia podczas uroczystości rodzinnych lub klasowych i sprawia mi to przyjemność.
Nie wiem jeszcze, która z moich pasji
stanie się zawodem. A może będę robił zupełnie
coś innego? Poczekamy, zobaczymy.

.

Robert Krajewski, kl. IVb

ROBERT Z iv B
Jestem Robert, chodzę do klasy czwartej b i
chciałbym opowiedzieć o sobie. Mam swoje
ulubione hobby. Pierwsze z nich to koszykówka,
którą pokazał mi mój przyjaciel Rafał.

Od niego to wszystko się zaczęło, kiedy po raz
pierwszy zabrał mnie na trening. Moje zaintere-

KUBA Z iii A
Mam na imię Kuba, mam 8 lat i chodzę do trzeciej klasy. Urodziłem się w Danii, ale teraz
mieszkam w Polsce z rodzicami, bratem i psem.
Interesuję się geografią, astronomią i historią.
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Lubię poznawać różne alfabety. Znam już np.
turecki, rosyjski, ukraiński, grecki, duński i holenderski.

Czytam książki o różnorodnej tematyce, np. przygodowe, atlasy historyczne i geograficzne. Moją ulubioną książką
jest „Mikołajek”, ale lubię także wiersze Jana
Brzechwy, Juliana Tuwima oraz śmieszne historyjki Grzegorza Kasdepke.

Dzięki karate Zuzia jest bardziej pewna siebie,
samodzielna i zdyscyplinowana.

KINGA
Cześć. Jestem uczennicą klasy ósmej. Mam
czternaście lat i mam wiele zainteresowań. Praktycznie od najmłodszych lat uwielbiam śpiewać.
Śpiewam od zawsze.

Często z
rodziną gramy w gry planszowe i jeździmy na
festiwale gier. Brałem udział i zdobyłem nagrody w kilku turniejach gier planszowych. Moim
ulubionym przedmiotem w szkole jest matematyka. Często biorę udział w konkursach matematycznych.
Jakub Łukaszewski kl. III a

I Ty masz talent…
Zuzia Jędrzejewska (klasa V b) - trenuje karate
od 5 roku życia. Na pierwsze zawody pojechała,
gdy miała 7 lat. Przygodę z karate rozpoczęła
jeszcze w przedszkolu. Zuzia kontynuuje rodzinną tradycję, ponieważ jej tata także trenuje
sporty walki. Wciągnęła w treningi młodszą siostrę Gaję, która także rozpoczęła treningi karate.

Gdy zaczęłam chodzić do szkoły, to zapisałam
się do chóru szkolnego, od kilku lat jestem również członkiem chóru przy Gminnym Ośrodku
Kultury w mojej miejscowości, w której mieszkam. Biorę udział w różnych występach, akademiach i konkursach, np. piosenki angielskiej,
kolęd i pastorałek, pieśni patriotycznej, wojennej
i innych.
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Moją pasją jest również gra na instrumentach.
Od czterech lat uczę się grać na keyboardzie a od
dwóch miesięcy na ukulele. Coraz lepiej mi to
wychodzi.

Bardzo interesują mnie również zwierzęta,
zwłaszcza psy. Czytam dużo o rasach, pochodzeniu, nawykach i ich chorobach. Mam pieska
rasy shih-tzu, którym się zajmuję i którego
uwielbiam.

Poza tym bardzo lubię rozwiązywać różne łamigłówki, krzyżówki, sudoku.

Taki tytuł otrzymaliśmy w roku 2014
za działania związane z obecnością
sześciolatków w naszej szkole.

Zespół redakcyjny:
Samorząd Uczniowski SP 10
Uwaga: Grafika pochodzi ze stron internetowych WWW.google.......
Wykorzystano również strony:
http://smyki.mjakmama24.pl/wolny-czas/horoskop/baran-2103-2004horoskop-szkolny,59_886.html
http://www.ozeskovos.salcininkai.lm.lt/index.php/szkola-na-wesolo

W okresie wiosenno –letnim lubię uprawiać
sporty takie jak gra w koszykówkę, jazda na
rolkach i na rowerze, pływanie. Bardzo często
wychodzę z moim psem na spacery.
Muszę jednak przyznać, że mam coraz mniej
czasu na rozwijanie swoich zainteresowań.
Zwłaszcza w klasie ósmej, w której jest bardzo
dużo lekcji, nauki i trzeba się skupić na nauce,
aby dobrze napisać egzamin ósmoklasisty.
Kinga VIII b

Oto nasz adres:
Szkoła Podstawowa nr 10
87 -800 Włocławek
Ul. Starodębska 21 b
www.sp10wloclawek.pl
Tel. / fax 54 231 53 71
sekretariat@sp10wloclawek.pl

