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Drodzy Czytelnicy „Łokietkowego Kurierka” 

niech radosne Alleluja będzie dla Was 

ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. 

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam 

w trudzie każdego dnia, 

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku 

Życzy redakcja „Łokietkowego Kurierka” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Witajcie Drodzy Czytelnicy! 
W radosnych nastrojach witamy Was po przerwie. Przed 
Wami wiosenno- wielkanocne wydanie naszej gazetki. Po 
długiej zimie nadeszła wreszcie długo oczekiwana i 
najbardziej ulubiona pora roku – wiosna, którą powitaliśmy 
uroczyście w naszej szkole w dniu 20 marca. Ale żeby cieszyć 
się pięknym otoczeniem wokół nas, musimy o nie zadbać, 
dlatego jak co roku przystąpiliśmy do akcji „Sprzątanie 
świata”. 
W tym numerze przeczytacie również wiele ciekawych 
artykułów między innymi: 

 O ważnych wydarzeniach z życia szkoły  

 Wywiad z Wójtem gminy Wodynie panem Wojciechem 
Klepackim 

 Spotkanie z ratownikiem medycznym panem Pawłem 
Śledziem  

 Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów 

 O akcji „Sprzątanie świata” 

 Ciekawostki na temat Wielkanocy 

 Pamiętne wydarzenia i uwaga uczniowie KONKURS 

 Wiele innych artykułów 
Życzymy miłej lektury 

 
      Zespół Redakcyjny „Łokietkowego Kurierka” 

 

 

 

 

 
 

 



6 marca 2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet. Chłopcy z 

Samorządu Uczniowskiego składali życzenia i wręczali kwiaty  wszystkim 

paniom pracujących w naszej szkole. 

W klasie Ia SP  również odbyło się Święto Kobiet. Chłopcy złożyli dziewczynkom 

życzenia, wręczyli upominki oraz przygotowali słodki poczęstunek. Było bardzo 

miło, wszyscy świetnie się bawili. Popatrzcie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dnia 20 marca 2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy PIERWSZY DZIEŃ 

WIOSNY. Święto długo wyczekiwane, nie tylko z powodu braku lekcji, ale 

również wielu atrakcji. 

Rano wszyscy uczniowie szkoły podstawowej wraz z nauczycielami, zebrali się 

na sali gimnastycznej. Miejsce imprezy zostało wcześniej pięknie przystrojone 

rysunkami owoców i warzyw, które stworzyli uczniowie. Po krótkiej przemowie 

Pani dyrektor Ewy Cizio nastał czas na pokaz naszych umiejętności tanecznych 

i aktorskich. W tym zadaniu  pokazaliśmy kreatywność nie tylko naszą, ale i 

wychowawców. Kolejno, począwszy od przedszkola oraz zerówki, aż do klasy 

szóstej prezentowaliśmy nasze przebrania i scenki, nawiązujące do wcześniej 

wylosowanych tematów. Każdemu występowi towarzyszył radosny śmiech 

publiczności. Po krótkiej przerwie rozpoczął się coroczny konkurs z języka 

polskiego. Dodatkowo nauczyciele dodali kilka pytań z matematyki oraz 

historii. Do rywalizacji stanęły klasa czwarta, piąta i szósta. Reguły były bardzo 

proste: po wylosowaniu pytania przez jednego z uczestników, drużyna 

dostawała trzydzieści sekund na odpowiedź. Po zaciekłej walce zwyciężyła 

klasa szósta. Wypełnieni dumą i pozytywną energią, odebraliśmy nagrody, 

dyplomy oraz gratulacje od pań. Na koniec Dnia Wiosny odbyła się dyskoteka i 

rozgrywki piłki halowej. Ten dzień na długo zapadnie nam w pamięci. Mamy 

nadzieję, że tego typu imprezy będą organizowane częściej. 

Opracowała: Oliwia Bieńkowska 



Powitanie Wiosny w Szkole Podstawowej 

     20 marca 2015 roku, jak co roku  powitaliśmy długo oczekiwaną Wiosnę. W 

radosną, wiosenną  atmosferę wprowadzili nas uczniowie klasy I a montażem  

słowno-muzycznym. Następnie odbył się pokaz „Przebranie na Dzień Wiosny”.  

Prezentację  rozpoczęła klasa VI w bardzo oryginalnych strojach, przebrana za 

raperów. Następnie z gracją i elegancją wystąpiły na wybiegu  modelki z klasy 

V. Uczniowie klasy IV przenieśli nas we wschodnie klimaty - wystąpili  jako 

mieszkańcy Chin i Japonii. Zaś klasa III podążała za Magdą Gessler i robiła 

„Kuchenne rewolucje” w naszej szkole, jako profesjonalni kucharze. Aby na 

pokazie nie było za współcześnie, to uczniowie klasy II cofnęli się w czasy 

odległe i wystąpili jako jaskiniowcy, na czele z Fredem Flintstonem i Barneyem 

Rubblem. Klimaty szkolne i prezentację nauczycieli  różnych przedmiotów z 

dużą dozą humoru przedstawiła klasa II. Przy dźwiękach muzyki poważnej 

obejrzeliśmy taniec wykonany przez baletnice z klasy I a. W wesołej piosence 

zaprezentowały się krasnoludki z klasy 0b. Prezentacje zakończyły w 

wiosennym nastroju bociany i żabki z klasy 0a. Wszystkie prezentacje były 

bardzo ciekawe i oryginale. Uczniowie wykazali się pomysłowością                     

i zaangażowaniem. 

Na naszej imprezie  odbyły się również konkursy edukacyjne: Konkurs  Języka 

Ojczystego dla klas IV-VI – wygrana przypadła klasie VI i konkurs „Dbaj o 

zdrowie” dla klas I-III - potyczki te wygrali reprezentanci klasy II. 

Zadbaliśmy także o sprawność fizyczną naszych uczniów. Rozegrany został 

Turniej piłki halowej kl. IV-VI. Zwycięski puchar wywalczyli chłopcy z klasy 

VI. Natomiast w rozgrywkach w „Dwa ognie” kl. I-III, były dwa pierwsze 

miejsca dla klasy I a i III. Gratulujemy wszystkim drużynom! Cała dziatwa 

szkolna bawiła się doskonale. Impreza dostarczyła wielu emocji i radości. Na 

zakończenie zostały wręczone nagrody, dyplomy i puchar przechodni. 

 

                                                                                                          Anna Szostek 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozgrywki sportowe. 

Dnia 22.03.2015r w naszej szkole odbyły się rozgrywki 

sportowe z okazji Dnia Wiosny.  

Już o godzinie 8:30 wszyscy zebraliśmy się na sali 

gimnastycznej, gotowi stanąć do rywalizacji o miano najlepszej 

drużyny w piłce nożnej. Po kilku minutach zawodnicy zaczęli 

grę, a my im kibicowaliśmy. Można było usłyszeć różne okrzyki 

dopingujące zawodników do lepszej gry. Po zakończeniu 

wszystkich meczów, zadzwonił dzwonek. Wyszliśmy na 

przerwę, po której były ogłoszone wyniki.  

Klasa VI zajęła I miejsce i wygrała puchar. Pani dyrektor 

wręczyła nagrodę kapitanowi drużyny. Jeszcze przez chwilę 

nasi chłopcy pozowali do zdjęć, które możecie obejrzeć niżej... 

Moim zdaniem, gra była wyrównana. Każdy mógł wygrać. 

Bardzo się cieszę, że to moja klasa zdobyła  puchar i pierwsze 

miejsce.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Weronika 

Kielak



    Zwyczaje  towarzyszące Niedzieli Palmowej należą do najbarwniejszych        i 

najbardziej widowiskowych. Tegoroczna Niedziela Palmowa w Wodyniach miała 

charakter szczególny. Z okazji tego święta Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na 

największą palmę wielkanocną. Do konkursu zgłosili się: przedszkole w Wodyniach 

grupa 3-4 latki, kl. „O” b, klasy III a oraz III b gimnazjum z Wodyń i Towarzystwo 

Przyjaciół  Ziemi Wodyńskiej. Od wielu lat  na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy 

przynosimy do świątyń palmy, by je poświęcić. Centralnym punktem uroczystości była 

procesja rozpoczynająca się  przed  GOK-iem, w której wzięli udział m.in. uczestnicy 

konkursu niosąc zrobione  palmy. Uczestnicy procesji po przyniesieniu palm do kościoła, 

wzięli udział w uroczystej mszy świętej Niedzieli Palmowej. Zwycięzcą konkursu na 

największą palmę zostało przedszkole. Jest to duży  sukces naszej szkoły, gdyż nagrodą 

była suma 400 zł, za którą już zostały zakupione zabawki.  Opracowała p. Sylwia Kublik 

 



Jednym z symboli świąt wielkanocnych jest pisanka. Chcąc podkreślić ten fakt, w naszej 

szkole odbył się konkurs „Wielkanocna pisanka, kraszanka”. Cieszył się on bardzo 

dużym zainteresowaniem. Uczniowie z przedszkola oraz szkoły podstawowej przynieśli 

prawdziwe arcydzieła. Jury w składzie pani dyrektor Ewa Cizio, pani wicedyrektor 

Janina Kublik oraz pani Krystyna Pliszka, wyłoniło następujących laureatów konkursu: 

W kategorii klas 0 – III: 

I miejsce – Kublik Amelia klasa Ib 

II miejsce – Natalia Kiełczykowska klasa II 

III miejsce – Kinga Żaczkowska klasa 0b 

IV miejsce – Julia Adamiak klasa 0a 

V miejsce – Michał Woźniak klasa 0a 

 

W kategorii klas IV-VI: 

I miejsce – Julia Wróbel  klasa V 

II miejsce – Anastazja Wróbel klasa IV 

III miejsce – Natalia Rogala klasa IV 

 

Wyróżnienia otrzymali: 

Igor Pawlak klasa II 

Paulina Rogala klasa V 

Jakub Cabaj klasa III 

 

Pozostałe osoby otrzymały symboliczne nagrody pocieszenia.  

Gratulujemy wszystkim! Opracowała p. Edyta Dębowska 

 



Ciąg dalszy 

tego numeru 

gazetki w II 

części – 

koniecznie 

przeczytaj!... 


