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Jan Dziczkowski
"Już września czar nam nadszedł dzisiaj...
Już wrzosy kwitną w ciemnym lesie.
Zaczęły żółknąć pierwsze liście,
I serce czuje bliską jesień..."

 - Inauguracja roku szkolnego
2018/2019
 - Uroczyste otwarcie siłowni w
naszej szkole
 - Rajd jesienny
 - Mała dawka śmiechu
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              Nowy rok, nowi my
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3 września 2018 w naszej szkole odbyła się uroczystość rozpoczęcia
Roku Szkolnego 2018/19. Był to szczególnie ważny dzień dla uczniów
klasy pierwszej oraz ich rodziców, gdyż odbyło się ich uroczyste
ślubowanie. Na początku pierwszaki przedstawiły krótki program
artystyczny. Następnie dyrektor szkołypani Emilia Kołodziejczyk
pasowała każdego z nich na ucznia Szkoły Podstawowej w
Wilczkowicach. Na koniec najmłodszym uczniom szkoły wręczono
drobne upominki. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycił nas
Wójt Gminy Łęczyca pan Jacek Rogoziński.
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Rajd jesienny
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W części artystycznej wydarzenia
wzięły udział:
- nasz szkolny zespół muzyczny
"Maryśki i Jaśki z Łyncyckiego"
- uczniowie klasy pierwsej tańczący
do piosenki zespołu Mig
"Wymarzona"
- uczniowie klasy drugiej i uczennice
klasy piątej śpiewający i tańczący
gestykulując słowa piosenki 

13 października w naszej gminie odbył się rajd
jesienny. Uczestnicy rajdu pokonali odległość 4
km w lesie w Łagiewnikach. W czasie marszu na
dzieci czekały także konkursy. W tych
konkurencjach nasza szkoła zdobyła najwięcej
punktów. Zajęła więc pierwsze miejsce pod
względem rywalizacji z innymi szkołami. Jako
nagrody osoby biorące udział w konkurencjach
dostały koszulki, które później z dumą nosili na
sobie. Podczas rajdu otrzymano także ciepły
posiłek.

      Otwarcie siłowni ...

14 października odbyło się uroczyste otwarcie siłowni na powietrzu znajdującej się tuż przy budynku
naszej szkoły. Na uroczystości pojawiła się znaczna część społeczeństwa z pobliskich wiosek oraz
uczniowie, którzy nie zapomnieli o części artystycznej wydarzenia. Na początku prowadząca udzieliła
głos: Wójtowi Gminy Łęczyca panu Jackowi Rogozińskiemu, Posłowi na Sejm RP panu Markowi
Mateuszewskiemu, Senatorowi RP panu Przemysławowi Błaszczykowi oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Wilczkowicach pani Emilii Kołodziejczyk. Po czym zaprosiła gości na część
artystyczną. Po ukończeniu części artystycznej Wikariusz Parafii św. Andrzeja Apostoła w
Łęczycy ksiądz Dariusz Szeląg zabrał głos. Następnie przewodnicząca zaprosiła wszystkich na
otwarcie siłowni.
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Mała dawka śmiechu:

Co robi informatyk budząc się na kacu?
Testuje pamięć.

Dlaczego blondynka przykleja plastry Niquitan na samochód?
Żeby mniej paliło.

Jak nazywa się płacz małego raczka?
Wycieraczka.
W autobusie straszny tłok.
- Nie pchaj się pan na chama!
- O, przepraszam, nie wiedziałem z kim mam do czynienia.

Jak nazywa się blondynka po kąpieli?
Czysta głupota!

O jakim piwie marzy kot?
Okocim

Dzieci podchodzą do hrabiego spacerującego po zamku i wskazując na
zamek, pytają
- Czy pan mieszka w tym zamku?
- Tak.
- A czy tam nie ma żadnego straszydła?
- Nie ma, jestem jeszcze kawalerem.
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