
ŁOKIETKOWY    

KURIEREK  

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Wodyniach 

Numer 4 (czerwiec 2014)                                         
 

 

Wszystkim czytelnikom 

Łokietkowego Kurierka życzymy 

udanego wypoczynku, samych 

ciepłych i pogodnych dni oraz 

uśmiechu na twarzy,  odpoczynku od 

szkolnego zgiełku oraz dużo sił na 

kolejne zmagania z nauką! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Od redakcji 

Właśnie trzymasz w swoich 

rękach ostatni w tym roku szkolnym numer 

szkolnej gazetki „Łokietkowy Kurierek”. 

Zamieściliśmy w nim dużo ciekawostek na różne 

tematy. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.  

Życzymy miłej lektury. Do zobaczenia we 

wrześniu! 

 

W tym numerze: 

1) Wydarzenia z życia szkoły 

2) Bezpieczeństwo podczas wakacji 

3) Najlepsi z najlepszych w roku 

szkolnym 2013/2014 

4) Ciekawostki 

5) Przepisy na letnie przysmaki 

 

 

 

 



Latająca chata tajemnic, labirynt luster, tunel zapomnienia, zabawa z 

unoszącymi się w powietrzu plastikowymi piłkami, głowa na talerzu 

lewitujący kran, studnia nieskończoności i wiele innych niesamowitych 

atrakcji znalazło się w programie wycieczki uczniów klasy IV i VI do 

Farmy Iluzji. Park ten znajduje się koło Woli Życkiej, na pograniczu 

województwa mazowieckiego i lubelskiego. Umożliwia ona 

zwiedzającym doświadczenie  magii i iluzji na własnej skórze.  

Największą atrakcją dla naszych uczniów była Latająca Chata Tajemnic. 

W jej wnętrzu można naprawdę się pogubić. Jest to najprawdopodobniej 

jedyny taki budynek na świecie. Dom z jednej strony unoszony jest przez 

5 gigantycznych balonów. 

Otoczenie wygląda całkiem 

normalnie, a jednak chodząc 

po tym domu kręci nam się w 

głowie. Jedną z atrakcji jest 

też wiklinowy labirynt, który  

nie jest tak łatwo przejść- 

trzeba w nim także odnaleźć 

wskazówki potrzebne do 

rozwiązania zagadki. Wielu z 

naszych uczniów z radością 

oddało się też zabawie na 

Polu Dmuchawców, czyli 

miejscu w którym znajdują się 



różne dmuchane atrakcje. Ci którzy zgłodnieli mogli się posilić, zajadając 

z apetytem hot dogi i zapiekanki. Wycieczka dostarczyła nam wielu 

niezapomnianych wrażeń.  
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Ważne numery!!! 
Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WYCIECZKA W GÓRY 

ŚWIĘTOKRZYSTKIE – 
 W dniach 16,17 czerwca 2014 r. uczniowie klas III, IV, V 

wzięli udział w dwudniowej wycieczce w Góry 

Świętokrzyskie. Organizatorem wycieczki była pani 

Agnieszka Piwowarczyk - wychowawczyni klasy III. Wyjazd 

był bardzo udany, wszystkie założone cele udało się 

zrealizować.  

 



Sukces uczniów klasy VI 

Miło nam poinformować Czytelników „Łokietkowego Kurierka” , iż w tym 

roku szkolnym, uczniowie klasy VI osiągnęli bardzo dobry wynik na 

sprawdzianie kompetencji po klasie VI.  

Statystyczny uczeń w naszej szkole uzyskał średnią 28,07 punktów, co stanowi 

70% punktów możliwych do uzyskania. Wynik ten wskazuje, że uczniowie w 

stopniu bardzo dobrym - stanin wysoki - opanowali umiejętności opisane w 

standardach wymagań. Dla porównania dodam, iż średni wynik dla gminy 

wyniósł - 25,17, dla powiatu - 24,36 zaś ogólnopolski - 25,82 punktów. 

Najlepszy wynik osiągnął Dawid Jurkowski 37 punktów (na 40 możliwych) - 

otrzymał on nagrodę dyrektora szkoły. Wysokie wyniki,  również - powyżej 30 

punktów, uzyskali: Karolina Krzyzińska, Klaudia Kopańska, Piotr Soćko, Michał 

Lewandowski, Izabela Firek, Martyna Kowalczyk. Gratuluję absolwentom Szkoły 

Podstawowej osiągniętego wyniku i życzę dalszych sukcesów edukacyjnych w 

gimnazjum. 

                                                                                                      Anna Szostek 

 

 

 

 



 

„Moja Mama” 

Moja mama jest na medal, 

medal złoty oczywiście – chyba się domyśliliście? 

Piecze ciasta i pierniki, 

robi pyszne kotleciki. 

Chociaż często jest zmęczona, 

zawsze w domu doceniona! 

Moja mama super babka, 

takiej mamy nie ma nikt. 

Wnet coś zszyje i rozpruje, 

nowy ciuch mi wyczaruje. 

Ma zdolności artystyczne,  

umiejętności magiczne. 

Oryginalna w każdym calu, 

czego uczy mnie od mału. 

 

                         Klaudia Żaczek 

 

Mamo jesteś kochana, 

gdy uśmiechasz się do mnie od rana. 

Pierzesz, pieczesz i prasujesz, 

I mnie czasem pocałujesz. 

Taka jest ta moja Super Mama! 

 

                             Magdalena Cizio 

 

„Dla Ciebie Mamo” 

Moja mama już od samego rana, 

 w domu roześmiana. 

Piecze ciasta i babeczki, 

do szkoły robi pyszne kanapeczki. 

To właśnie jest mama – nie jestem sama. 

Izabela Firek 

WIERSZE O MAMIE 



Truskawkowy przysmak 

Składniki: 

 2 żółtka 

 4 łyżki cukru 

 250 gr. serka mascarpone 

 400 ml. jogurtu greckiego 

Sos truskawkowy: 

 500 gr. truskawek 

 3 łyżki cukru 

 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej 

 1 łyżka soku z cytryny 

Przygotowanie: 

Żółtka utrzeć z cukrem, wciąż ucierając dodać ser, następnie jogurt, odstawić do 

lodówki. 

Truskawki umyć, usunąć szypułki, zmiksować, przełożyć do garnuszka, dodać mąkę, 

sok z cytryny. 

Gotować, dokładnie mieszając, aby nie powstały grudki. Ostudzić. 

Układać warstwowo w szklankach, ser i sos na przemian, wierzch można 

posypać uprażonymi płatkami migdałów. 

Smacznego. 

 

 

 

 

 

 



Dowcipy  
 Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się 

Jasia: 

- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 

- Sobota wieczór, panie profesorze. 

 W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta rozmawia z 

góralem: 

- Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała? 

- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu.. 

 Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii. 

Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z nich 

powinno otrzymać prezent: 

- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto 

nigdy nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co 

każę?  

Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie: 

- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę. 

 Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 

"niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 - Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle 

błędów?! - dziwi się polonistka, oddając pracę 

domowa uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi 

mama i tata. 



Podczas wakacji będziemy mieli dużo wolnego 

czasu i mnóstwo ciekawych pomysłów. Warto 

jednak pamiętać o bezpieczeństwie! 
 

KILKA ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA 
 Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, 

oddalone od jezdni i wykopów. 

 Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

 Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po 

zmroku nie wychodź bez opieki osoby dorosłej. 

 Uczestnicząc w pracach polowych zawsze 

zachowaj ostrożność. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nadszedł czas podsumowań. W roku szkolnym 2013/2014 najlepsze wyniki w 

nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali następujący uczniowie: 

Klasa I: 

1) Rogala Oliwia 

2) Kiełczykowska  Natalia 

3) Kielak Sebastian 

4) Brodzik Adrian 

5) Kalicki Szymon 

6) Próchnicka Maja 

7) Barcikowska Julia 

8) Kluska Malwina 

9) Michalczyk Weronika 

Klasa II: 

1) Piwowarczyk Weronika 

2) Mularczyk Lucyna 

3) Adamiak Kamil 

4) Kowalczyk Klaudia 

5) Stosio Julia 

6) Rutka Wiktor 

7) Kuźma Krystian 

8) Andrzejczak Natalia 

Klasa III: 

1) Pawlak Wiktoria 

2) Bieniek Amelia 

3) Bieniek Maciej 

4) Borkowski Mikołaj 

5) Domańska Milena 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W ROKU 

SZKOLNYM 2013/2014 



6) Barcikowska Maja 

7) Owczarczyk Weronika 

8) Rogala Natalia 

9) Włodarek Patryk 

10) Wróbel Anastazja 

Klasa IV: 

1) Cizio Magda- średnia ocen 5,18 

2) Pawlak Karolina- 5,18 

3) Sabak Julia- 5,09 

4) Redosz Patrycja- 5,0 

5) Jóźwiak Klaudia- 4,9 

6) Piwowarczyk Mateusz- 4,81 

Klasa V: 

1) Szymański Piotr- 5,0 

2) Kielak Mateusz -4,91 

Klasa VI: 

1) Firek Izabela 4,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ogromną radość sprawiła nam uczennica klasy IV Julia Wróbel, która zajęła I 

miejsce w gminnym etapie konkursu recytatorskiego, została laureatką etapu 

powiatowego w Chlewiskach oraz finalistką tego konkursu w Siedlcach. II 

miejsce w gminnym etapie tego konkursu oraz reprezentowanie naszej gminy 

w etapie powiatowym zapewniła sobie także  Julia Sabak.                            

Dziewczynkom  gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów!  

 

Po raz kolejny w naszej szkole odbył się gminny konkurs ortograficzny 

„Dyktando 2014”. Nasi uczniowie zajęli w tym konkursie czołowe 

miejsca: 1 miejsce Klaudia Jóźwiak oraz 2 miejsce Izabela Firek.  

Gratulujemy! 

 

W  Szkole Podstawowej najwięcej książek 

przeczytała Malwina Kluska z klasy I. 

 

 

Sukcesy naszych uczniów 



W I semestrze nasi uczniowie wypożyczyli ogółem 803 książki: 

Klasa I- 158, 

Klasa II- 146, 

Klasa III- 75, 

Klasa IV- 81, 

Klasa V- 84, 

Klasa VI- 28. 

Natomiast w II semestrze zostało wypożyczonych  425 

książek: 

Klasa I- 121, 

Klasa II- 44, 

Klasa III- 31, 

Klasa IV- 13, 

Klasa V- 37, 

Klasa VI- 13. 
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