
Piknik rodzinny 
    Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany  piknik rodzinny. 

Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. 

Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele, jak i uczniowie.  Nad pomyślnym 

przebiegiem tego radosnego wydarzenia czuwały: pani dyrektor Ewa Cizio oraz pani 

wicedyrektor Janina Kublik. W programie znalazły się: występy artystyczne uczniów Szkoły 

Podstawowej w Wodyniach, konkursy rodzinne i indywidualne, a także rozgrywki sportowe, 

w których udział brali nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Atrakcjami dodatkowymi były 

m.in. wernisaż prac plastycznych uczniów naszej szkoły, grill, kawiarenka, zjeżdżalnia.       

Na początku imprezy były występy uczniów. Pierwszoklasiści pokazali nam swoje układy 

taneczne. Później przyszedł czas na rodziców. Nasi opiekunowie przedstawili dość zabawną 

wersję utworu ,,Kaczka Dziwaczka”. Następnie uczennice naszej placówki zaprezentowały 

swoje umiejętności wokalne. Wszyscy zostali nagrodzeni brawami. Piknik został 

zorganizowany nie tylko z myślą, aby odpocząć w miłej atmosferze, ale również, by pokazać 

w czym jest się dobrym. Sposobów było bardzo dużo. Osoby lubiące śpiewać mogły wziąć 

udział w konkursie prowadzonym przez panią Sabinę Piwowarczyk. Grupy minimum 

dwuosobowe zaśpiewały dowolne piosenki. Wymagane były odpowiednie odstępy wiekowe 

między uczestnikami oraz oczywiście pokrewieństwo. Goście potrafiący szybko czytać, też 

znaleźli coś dla siebie! Konkurs szybkiego czytania organizowany przez panią Annę Kielak 

wymagał jak najszybszego przeczytania przygotowanych wcześniej wyrazów. Na zwycięzów 

czekały atrakcyjne nagrody.  Wydarzenie zakończyło się około godziny 18:00 

Czas minął bardzo szybko, w niezwykle przyjemnej atmosferze. Jesteśmy wdzięczni 

wszystkim pracownikom szkoły za trud, jaki włożyli w przygotowanie pikniku rodzinnego. 

Mamy nadzieję, że tego typu imprezy będą organizowane częściej. 

                                                                             Oliwia Bieńkowska. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA 

MAKUSZYŃSKIEGO – ELIMINACJE GMINNE 

 W dniu 5 maja 2015r. w Szkole Podstawowej w Wodyniach, po raz kolejny odbyły się 

gminne eliminacje XXXII Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. Do etapu 

gminnego zakwalifikowało się 29 uczestników, wyłonionych w eliminacjach szkolnych z 

trzech szkół naszej gminy: Szkoły Podstawowej w Seroczynie, Szkoły Podstawowej w 

Rudzie Wolińskiej oraz Szkoły Podstawowej w Wodyniach.  

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie do recytacji fragmentu prozy i wiersza 

dowolnego autora, odpowiadającego płci recytatora. Łączny czas recytacji nie mógł 

przekroczyć           5 minut.  Recytatorzy  wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych: 

uczniowie klas I-III oraz druga kategoria uczniowie klas IV-VI. 

Komisja w składzie: 

p. Grażyna Skorupa Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach, p. Krystyna 

Pliszka – nauczyciel ZS w Wodyniach, p. Jadwiga Duczek - nauczyciel nauczania 

zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Seroczynie oraz p. Elwira Jankowska - nauczyciel 

polonista Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej,  przy ocenie brało pod uwagę: dobór 

repertuaru, kulturę słowa,interpretację oraz ogólny wrażenie artystyczne. Konkurs stał na 

wysokim poziomie, dlatego jury miało niełatwe zadanie, związane z wyłonieniem najlepszych 

recytatorów. 

Oto wyniki eliminacji gminnych: 

kategoria klas I-III 

I miejsce    Julia Śledź Szkoła Podstawowa w Wodyniach    

II miejsce   Kinga  Kania, Arkadiusz Kania Szkoła Podstawowa w Seroczynie 

III miejsce Amelia Kublik Szkoła Podstawowa w Wodyniach 

wyróżnienie Paweł Eleryk Szkoła Podstawowa w Seroczynie 

kategoria klas IV-VI 

I miejsce Anna Eleryk Szkoła Podstawowa w Seroczynie 

II miejsce Julia Wróbel Szkoła Podstawowa wWodyniach 

III miejsce Julia Sabak Szkoła Podstawowa w Wodyniach  

wyróżnienie Alicja Miszta Szkoła Podstawowa w Seroczynie 

                     Julia Kaczor Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej 



 W etapie gminnym zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz otrzymali nagrody 

książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wodyniach. Dziękujemy 

wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie recytatorskim. 

W eliminacjach powiatowych 12 maja wystąpiły Julia Śledź oraz Amelia Kublik z klasy I, 

natomiast 13 maja Julia Wróbel oraz Julia Sabak z kl. V. 

   Nasze recytatorki Julia Śledź oraz Julia Wróbel, przebrnęły przez eliminacje powiatowe w 

Chlewiskach, gdzie zajęły II miejsca w swoich kategoriach i zakwalifikowały się do etapu 

rejonowego, który odbył się 9 czerwca 2015 r. w CKiS w Siedlcach.  Tutaj również 

dziewczynki pokazały się z jak najlepszej strony. Julia Śledź w kategorii klas I-III zajęła II 

miejsce, natomiast Julia Wróbel w kategorii klas IV-VI została uhonorowana wyróżnieniem. 

Bardzo cieszymy się z sukcesów naszych uczennic, gratulujemy i życzymy sukcesów w 

przyszłym roku szkolnym. 

                                                                                     Oprac. A.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa Ia 
W klasie  Ia w roku szkolnym  2014/2015 wszyscy uczniowie otrzymali 

promocję do klasy drugiej! Uczniowie, którzy otrzymali najwyższe wyniki i 

nagrody książkowe: Karolina Redosz, Karolina Aryż, Patrycja Kluczek, Oliwier 

Próchnicki, Grzegorz Płatkowski, Cezary Kuźma. 

   Klasa tworzy grupę baletową – swoim występem uświetnili uroczystość z 

okazji Dnia Wiosny i Piknik Rodzinny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Najwyższe wyniki w klasie z tempa czytania uzyskali uczniowie: Grzegorz 

Płatkowski i Cezary Kuźma. Najwyższy wynik w klasie z języka angielskiego 

otrzymał Oliwier Próchnicki. Najwięcej  książek z biblioteki szkolnej 

przeczytała Karolina Aryż. 

Uczniowie należeli do koła plastycznego. Ostatnią pracą plastyczną jaką 

wykonali na zajęciach była „Kartka z życzeniami dla Taty”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


