
Sukcesy uczniów klasy II 
 Aktywnie uczestniczyli w obchodach Pierwszego Dnia Wiosny 

 Wiktoria Wojda zajęła I miejsce w kategorii dziewcząt rocznik 

2006 i młodsze w XXIV Biegu Majowym w Seroczynie, natomiast II 

miejsce w kategorii chłopców zajął Kuba Bieniek 

 Uczniowie klasy II zajęli I miejsce w konkursie szkolnym „ Dbamy 

o zdrowie” 

 Sebastian Kielak zajął I miejsce w klasowym konkursie 

matematycznym i ortograficznym 

 

 

 

 

KLASA III 



Dla uczniów klasy III był to ważny rok. Byli najstarszą grupą wśród uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej.  26 czerwca 2015r. wszyscy uzyskali promocję do 

następnej klasy i tym samym zakończyli I etap edukacji.   Trochę rozkrzyczani, 

trochę niepokorni, lecz sympatyczni i chętni do pracy.   Świadczy o tym siedem 

nagród za wyniki w nauce. Byli aktywni nie tylko podczas lekcji. Angażowali się 

również w życie szkoły.  Brali udział w konkursach, imprezach oraz akcjach 

klasowych i  szkolnych: Sprzątanie świata, Podaruj kartkę Kubusiowi. konkurs 

na najładniejszą ozdobę świąteczną, konkurs na najładniejszy zeszyt, konkurs 

matematyczny, konkurs na najładniejsze przebranie, Konkurs recytatorski im. 

Kornela Makuszyńskiego, Powitanie wiosny, Piknik Rodzinny, Dzień Chłopaka, 

Dzień Kobiet i wiele innych.   Chętnie uczestniczyli w spotkaniach z artystami 

Filharmonii Warszawskiej, zajęciach plastycznych, sportowych, tanecznych.                                                                                                                         

Z pomocą rodziców została zorganizowana wigilia klasowa oraz wyjazdy do kina 

do Siedlec oraz wycieczka  do Warszawy.                                                                

 Mam nadzieję, że w klasie czwartej nie zabraknie moim dzieciom  zapału do 

nauki, mądrych pomysłów i  wzajemnej życzliwości.                                              

Rodzicom dziękuje za uznanie, zrozumienie i okazywaną pomoc.  Dzieciom życzę 

wspaniałych wakacji, dużo radości i sukcesów w następnej klasie.        

 J.Kublik 

 

 



Klasa IV 
Uczniowie klasy IV tej klasy osiągają dobre wyniki w nauce. Średnia ocen tej klasy to 

4,22 - najlepsza średnia  w szkole podstawowej. W nagrodę klasa IV pojechała do kina, do 

Siedlec. Najlepsze średnie ocen wypracowali: Amelia Bieniek – 5.0, Wiktoria Pawlak – 4.9, 

Anastazja Wróbel, Patryk Włodarek i Paweł Pliszka – 4.82. Na wyróżnienie zasługuje 

również Milena Domańska ze średnią ocen 4,64.  Warto zaznaczyć, iż 75 %  uczniów tej 

klasy ma średnią wynoszącą powyżej 4.0. Najniższa średnia w klasie to 3,09( 1 uczeń).  

Uczniowie tej klasy są bardzo żywi, aktywni, angażują się w życie klasy i szkoły. Brali 

udział w akcji Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia i Dzień pamięci o ofiarach 

wypadków drogowych. Wysłuchali prelekcji bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

prowadzonej przez pracowników WORD. Włączyli się w zbiórkę żywności w ramach akcji 

„Szlachetna paczka” i zbiórkę kosmetyków dla Domu Dziecka w Kisielanach. Licznie wzięli  

udział w powiatowych biegach przełajowych w Żeliszewie. Swoje umiejętności 

matematyczne w konkursach ogólnopolskich Pangea i Kangur. Chętnie grali w szkolnych 

turniejach piłki halowej z okazji Dnia Wiosny i Dnia Dziecka. Licznie uczestniczyli  

w biegach majowych w Seroczynie.  Wysłuchali prelekcji z okazji rocznicy zakończenia  

II wojny światowej oraz uczestniczyli w spotkaniu  z ornitologiem ze Stowarzyszenia 

„Bocian”, na temat ochrony bocianów na terenie naszej gminy. Angażowali się w zbiórkę 

nakrętek i baterii. 70% uczniów tej klasy zdało egzamin na kartę rowerową. Wielu atrakcji  

i wrażeń dostarczyła dzieciom trzydniowa wycieczka nad morze. Podczas zwiedzania zamku  

w Malborku uczniowie wykazali się wiedzą historyczną.  

Znaczące osiągnięcia uczniów tej klasy to: 

 III miejsce Natalia Pilich w Gminnym Biegu Niepodległości  

 I miejsce Anastazja Wróbel w Konkursie na ozdoby choinkowe  

 III miejsce – Wiktoria Pawlak w Konkursie na ozdoby choinkowe 

 Wyróżnienie – Milena Domańska w Konkursie na ozdoby choinkowe 

 I miejsce Wiktoria Pawlak w Gminnym konkursie j. angielskiego  

 II miejsce Weronika Owczarczyk w Gminnym konkursie j. angielskiego 

 III miejsce – Milena Domańska w Gminnym konkursie j. angielskiego 

 IV miejsce w – Amelia Bieniek w Gminnym konkursie j. angielskiego 

 II miejsce Anastazja Wróbel w Konkursie wielkanocnym  

 III miejsce Natalia Rogala w Konkursie wielkanocnym  

 I miejsce Natalia Rogala w Biegach Majowych w Seroczynie 

 Udział Anastazji Wróbel w etapie gminnym Konkursu recytatorskiego. 

Sukcesy klasy V 



Nasza klasa liczy 20 uczniów. Jesteśmy bardzo aktywni i widoczni w szkole. 

Chętnie bierzemy udział w różnych akademiach, uświetniając je piękną 

recytacją, śpiewem czy grą na instrumentach. 

W tym roku szkolnym klasa  odnieśliśmy wiele sukcesów - przede wszystkim w 

konkursach, ale także w nauce.  Oto najważniejsze z nich. 

 Julia Wróbel- II miejsce w gminnym etapie XXXII Konkursu 
Recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego, II miejsce w etapie powiatowym 
oraz wyróżnienie w finale konkursu. 

 Klaudia Jóźwiak zajęła I miejsce w gminnym etapie konkursu 
ortograficznego „Dyktando 2015”. 

 Julia Sabak -  I miejsce w konkursie recytatorskim z języka angielskiego, 
III miejsce w etapie gminnym konkursu recytatorskiego  

  Karolina Pawlak zakwalifikowała się do gminnego etapu konkursu 
recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego.  

 Patrycja Redosz zajęła IV miejsce w finale gminnego konkursu języka 
angielskiego. 

 Mateusz Piwowarczyk osiągnął świetny wynik w konkursie 
matematycznym Pangea. 

 Świadectwa z czerwonym paskiem w tym roku otrzymali:  

 Karolina Pawlak – średnia ocen 5,27  

 Magda Cizio - 5,18  

 Klaudia Jóźwiak – 5.09  

 Patrycja Radosz – 5.09  

 Julia Sabak – 5.00  

 Mateusz Piwowarczyk – 4,85   
 

 

 

 

 

 

 



OSIĄGNIĘCIA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 

 Najlepsze wyniki końcowo roczne w klasie VI uzyskało 2 uczniów- 

Mateusz Kielak ze śr. ocen 5.0 oraz Piotr Szymański- 4.90. Szacunek budzą 

wyniki testu szóstoklasisty  niektórych uczniów. Mateusz Kielak i Joanna 

Włodarek uzyskali ogólny wynik 85%, Piotr Szymański-80%. Oliwia 

Bieńkowska i Mateusz Kielak z języka polskiego osiągnęli ponad 90%. Test z 

matematyki w 100% rozwiązała Joanna Włodarek. Bardzo dobre wyniki z 

języka angielskiego- 100% osiągnęła Oliwia Bieńkowska, powyżej 90% 

Mateusz Kielak, Piotr Szymański i Joanna Włodarek. 

 

Najwyższą-100% frekwencję w klasie uzyskały Andzelika Listopad i Kinga 

Polak. 

 Uczniowie współpracowali organizując klasowe imprezy tj. Dzień 

Chłopca, klasową wigilię, Dzień Kobiet i rajd rowerowy. Na miarę możliwości 

brali udział w szkolnych wydarzeniach tj. Międzynarodowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia, obchodach Dnia Ziemi. Weronika Kielak, Andzelika Listopad, 

Martyna Mularczyk aktywnie włączyły się w uliczną kwestę oraz sprzedaż 

owoców i ciasta w ramach WOŚP. Chłopcy reprezentowali klasę  

w rozgrywkach sportowych podczas Dnia Ziemi, Pierwszego Dnia Wiosny  

i Dnia Dziecka. Aktywnie włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Paulina 

Pilich, Joanna Włodarek i Kinga Polak odpowiedziały na apel samorządu  

i wykonały kartki urodzinowe dla chorego Kubusia. Sześć osób włączyło się 

również w akcje zbiórki nakrętek.  

 

 Oliwia Bieńkowska, Mateusz Kielak, Weronika Kielak, Kinga Polak, 

Piotr Szymański sprawdzali swoje wiadomości w konkursach przedmiotowych. 

W turnieju z jęz. polskiego Piotr Szymański zajął I miejsce. W gminnym 

konkursie jęz. angielskiego I miejsce zajęła Oliwia Bieńkowska , II miejsce 

Piotr Szymański. Wzięli również udział  w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym”. Joanna Włodarek w konkursie plastycznym „Nasze drzewa”, 

organizowanym przez Nadleśnictwo Siedlce, uzyskała wyróżnienie. Natomiast 

Oliwia Bieńkowska, Mateusz Kielak, Weronika Kielak, Kinga Polak, Piotr 

Szymański i Filip Woźniak aktywnie włączyli się w redagowanie szkolnej 

gazetki „Łokietkowy Kurierek”.  

 



 Uczniowie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 

Siedmiu uczniów: Weronika Kielak, Andżelika Listopad, Martyna Mularczyk, 

Olga Pilich, Paulina Pilich, Kinga Polak, Filip Woźniak reprezentowało szkołę 

w Powiatowych Biegach Przełajowych w Żelkowie i Woli Wodyńskiej. Na linii 

startowej, majowych biegów w Seroczynie stanęły trzy osoby, z których  

II miejsce zajęła Andżelika Listopad. W Turnieju Piłki Halowej  

w Suchożebrach pokazali swoje umiejętności Damian Kluska, Konrad Szostek, 

Piotr Szymański, Filip Woźniak i Rafał Kowalczyk. 

 W II półroczu uczniowie doświadczyli wrażeń podczas występu 

iluzjonisty. Obejrzeli dwa filmy wyświetlane w szkolnym kinie. Większa część 

uczniów uczestniczyło   w rajdzie rowerowym do Jeruzala oraz wycieczce do 

siedleckiego kina i aqua parku. Osiem osób wzięło udział w trzydniowej 

wycieczce do Malborka i Trójmiasta. Zdobyli nowe doświadczenia podczas 

zwiedzania Urzędu Gminy oraz spotkania z wójtem gminy- Wojciechem 

Klepackim. W czasie wizyty ratownika medycznego p. Pawła Śledzia poznali 

wykonywany przez niego zawód. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze zasady spędzenia bezpiecznie wakacji: 

Nad wodą:  



1. Nie wchodź do wody będąc głodnym lub też po obfitym posiłku 

oraz gdy twoje ciało jest nagrzane słońcem.  

2. Nie umiejąc pływać, nie wchodź do głębszej wody. 

3. Kąpać się i pływać tylko w miejscach strzeżonych. 

4. Nie wchodzić do wody podczas burzy. 

5. Nie wchodzić do wody poniżej temperatury 19°C. 

Bezpieczne przebywanie na słońcu: 

1. Noś okulary przeciwsłoneczne i czapkę lub kapelusz. 

2. Unikaj wysiłku w ciepłym słońcu. 

3.  Chroń się w cieniu w godzinach południowych. 

4. Przed wyjściem nasmaruj ciało filtrem. 

5. Nie zakładaj ciemnych ubrań.  

Na rowerze:  

1. Używaj w pełni sprawnego roweru. 

2. W czasie jazdy miej kask. 

3. Przestrzegaj znaków drogowych. 

4. Nie wymuszaj pierwszeństwa pojazdom. 

5. Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gminny Konkurs Języka Angielskiego, Wodynie 2015 

 



15 maja 2015 roku odbył się kolejny Gminny Konkurs Języka Angielskiego,  

w którym udział wzięli wyłonieni w szkolnych eliminacjach, uczniowie klas  

V i VI ze szkoły podstawowej w Wodyniach oraz Rudzie Wolińskiej.  

 

Uczniowie uzyskali następujące wyniki: 

1. Bieńkowska Oliwia (Wodynie) – 67p 

2. Szymański Piotr (Wodynie) – 56,5p 

3. Kaczor Julia (Ruda Wolińska) – 53p 

4. Woźniak Filip (Wodynie) – 51p 

5. Redosz Patrycja (Wodynie) – 47,5p 

6. Kielak Mateusz (Wodynie) – 41p 

7. Zieliński Adrian (Ruda Wolińska) – 35,5p 

8. Gawryś Daniel (Ruda Wolińska) – 28p 

 

Laureatami konkursu zostali: 

1. Bieńkowska Oliwia 

2. Szymański Piotr 

3. Kaczor Julia 

  

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Wodyniach. Jury w 

składzie pani Anna Kazimierczak (Ruda Wolińska) oraz pani Edyta Dębowska 

(Wodynie). 

 

 

 

 

 

15 kwietnia 2015 roku odbył się konkurs języka angielskiego dla klas 

I – II szkoły podstawowej. W konkursie udział wzięło 32 uczniów z 

klasy Ia, Ib i II.  Laureatami konkursu zostali: 

1. Kielak Sebastian – klasa II 



2. Wideński Bartosz – klasa Ib 

3. Michalczyk Weronika – klasa II 

Nagrody ufundowała Pani dyrektor z Rady Rodziców oraz 

wydawnictwo Macmillan. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła 

pani Edyta Dębowska. 

 

 

16 kwietnia odbył się konkurs języka angielskiego dla klas III-IV.  

W konkursie udział wzięło 11 uczniów. Laureatami konkursu zostali: 

1. Pawlak Wiktoria – klasa IV 

2. Owczarczyk Weronika – klasa IV 

3. Domańska Milena – klasa IV 

Mularczyk Lucyna – klasa III 

Nagrody ufundowała Pani dyrektor oraz wydawnictwo Macmillan. 

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani Edyta Dębowska.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozrywka 

 


