
 

 

 

1 września 2015 roku zabrzmiał pierwszy 

dzwonek w roku szkolnym 2015/2016.                        

Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego 

obchodziliśmy bardzo uroczyście. 

Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 

8.00 w kościele parafialnym. Następnie 

odbył się apel, na którym pani dyrektor 

powitała uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególne słowa otuchy i 

serdecznej życzliwości pani dyrektor skierowała do uczniów klasy I, 

którzy w tym roku rozpoczynają swoją przygodę z nauką. Pani 

Dyrektor życzyła wszystkim, by ten nowy rok szkolny pozostał na 

długo w pamięci, aby spełniły się plany   i marzenia uczniów, rodziców   

i nauczycieli. Następnie przedstawiła przydział wychowawstw                          

i przedmiotów:                                                                                                            

p. M. Trzcińska – oddział przedszkolny,                                                                                       

p. M. Mackiewicz – wychowawstwo klasa I; logopedia,                                                                                          

p. Z. Zenke – wychowawstwo klasa II,                                                                           

p. M. Sejka – wychowawstwo klasa III,                                                                     

p. R. Rybicki - wychowawstwo  klasa IV; matematyka i zajęcia komputerowe,                     
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p. B. Sawińska - wychowawstwo klasa V;   przyroda, zajęcia techniczne i świetlica,                                                                                             

p. M. Sawińska - wychowawstwo  klasa VI; język polski i historia,                                                   

p. K. Jaroszyńska – język angielski,                                                                                               

p. G. Sawiński – wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna,                                                             

p. A. Piotrowska – biblioteka i pedagog szkolny,                                                                                                  

p. E. Wesołowska – muzyka, plastyka, świetlica i zajęcia taneczne,                                                          

p. H. Szuba – religia,                                                                                                                        

p. H. Pulajew – wychowanie do życia w rodzinie. 

 W tym roku szkolnym zastaliśmy 

odnowione      budynki    szkolne.                                   

W czasie wakacji zostały 

wymienione okna oraz drzwi 

wejściowe  w budynku górnym, 

wymalowano dwie sale lekcyjne.                                                          

Po apelu uczniowie udali się do 

klas na spotkanie z                        

wychowawcami. 

 

 

 

  

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie 

naszej szkoły   z klas I-III przystąpili do 

ogólnopolskiego projektu "Umiem 

pływać". 
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Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do opanowania 

przez uczniów umiejętności pływania a także uświadomienie dzieciom, 

rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność 

pływania. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu od 22.09 do 24.11.               

na krytej pływalni w Kwidzynie. 

Dzieci jeżdżą na basen pod opieką nauczycieli: 

p. Marioli Mackiewicz, p. Zofii Zenke,                   

p. Grzegorza Sawińskiego. 

 

 

 

 

 

W tym roku szkolnym uczniowie klasy drugiej pod opieką wychowawcy 

p. Z. Zenke kontynuują udział w projekcie ABC TEATRU. Od września 

do grudnia raz  w miesiącu mamy 

wyprawę do teatru. Dzieci wraz                               

z opiekunami mogą uczestniczyć           

w spektaklach teatralnych na 

CZARNEJ SALI  w Kwidzynie. 

 Dnia 29.09 byliśmy                     

na przedstawieniu pt. „Lekcja              

o Polsce, czyli bajka o Wiśle, 

legenda o smoku wawelskim oraz          

o Warsie i Sawie” w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem   z Białegostoku. 
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Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały opowieści o historii 

naszego kraju  z ust zabawnego profesora Hilarego i jego asystentki 

pani Ani.   

31.10 po raz kolejny wybraliśmy się na 

wyprawę do teatru. Tym razem mogliśmy 

obejrzeć spektakl  pt. „Pchła Szachrajka”                                     

w wykonaniu aktorów z Teatru Malutki                         

z Łodzi. Było to nietypowe przedstawienie 

przygód znanej pchły z użyciem 

przedmiotów codziennych używanych                    

w każdej kuchni. Przed nami jeszcze dwie 

wyprawy do teatru 28.11 i 19.12.  

 

 

 

30 września, w Dniu Chłopaka odbył się 

turniej, w którym rywalizowali ze sobą 

chłopcy    i dziewczęta  z kl. IV-VI. Uczniowie 

musieli wykazać się wiedzą z zakresu dobrych 

manier i bezpieczeństwa, rozwiązać zagadkę 

logiczną oraz wykonać zadanie plastyczne.  

Zmagania konkursowe obejrzeli i ocenili 

członkowie jury w składzie: p. dyrektor                    

M. Sejka, p. sołtys  F. Pielak i p. H. Pulajew.      
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Turniej przygotowany przez p. Annę 

Piotrowską zwyciężyli chłopcy. 

Dziewczęta już planują rewanż, który 

odbędzie się  w Dniu Kobiet. Również 

uczniowie klas młodszych nie zapomnieli  

o tym święcie. Dziewczęta  złożyły 

kolegom życzenia i podarowały drobne upominki. 

 

 

Dnia 2 października w naszej szkole 

odbyła się uroczystość ślubowania                                      

i pasowania dzieci  z klasy I na uczniów 

Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława 

Demskiego w Straszewie.  Zebranych 

gości w odświętnie przygotowanej sali 

gimnastycznej powitała serdecznie                

p. M. Mackiewicz - wychowawca 

klasy I. Następnie  głos zabrały 

dzieci z kółka czytelniczo – 

teatralnego. Powitały młodszych 

kolegów krótkim programem 

przygotowanym pod czujnym okiem 

p. A. Piotrowskiej. Później  dzieci z 

klasy I zaprezentowały swoje 

wiadomości odpowiadając na zagadki 

oraz wystąpiły w krótkim programie 

artystycznym. Potem każdy uczeń 

został pasowany przez panią dyrektor symbolicznym piórem                             

i otrzymał pamiątkowy dyplom   i słodki upominek, przygotowany przez 

rodziców.             
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Po uroczystości uczniowie klasy I wraz    z rodzicami spotkali się                  

w sali na słodkim poczęstunku. Ten dzień na długo pozostanie 

pierwszakom w pamięci. 

 

 

Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie pod patronatem 

Marszałka Senatu RP Bogdana 

Borusewicza „Szkoła  z Tradycją”. Jest to 

konkurs dla szkół kultywujących lub 

tworzących tradycję szkolną i lokalną, 

związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną lub 

regionem. Szkołę zgłosiła oraz 

przygotowała wszystkie dokumenty pani  
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Anna Piotrowska, która przedstawiła w konkursie naszą 25-letnią 

pracę nad organizacją w grudniu Przedświątecznego Spotkania dla 

osób starszych i samotnych. Ze 135 zgłoszonych projektów wybrano 

3 laureatów. Szkoła Podstawowa w Straszewie zajęła III miejsce. 

Finał konkursu odbył się 05 października 2015 r. w Senacie, gdzie 

minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki wręczył nagrody. 

Na uroczystą galę pojechali uczniowie klasy VI oraz dyrektor szkoły 

M. Sejka, p. A. Piotrowska,  M. Sawińska, sołtys wsi Straszewo                    

F. Pielak i wójt gminy Ryjewo S. Słupczyński. Laureaci po wręczeniu 

nagród zostali oprowadzeni po budynkach Sejmu i Senatu RP. 

Następnie uczniowie udali się na PGE Narodowy  i zwiedzali stadion 

trasą ekskluzywną.  
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12 października do naszej szkoły przybył 

nietuzinkowy gość - mała jaszczurka o imieniu 

Florek. Była to agama brodata, która pochodzi w 

naturze z Austrii. Do nas przyjechała wraz ze 

swoją opiekunką z ZOO w Płocku. Dzieci 

uczestniczyły w „żywej” lekcji przyrody. 

Dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, mogły jaszczurkę zobaczyć            

z bliska, pogłaskać a na koniec zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie                 

z Florkiem. Spotkanie wywarło na uczniach niezapomniane wrażenie.  

 

NIE TAKI GAD STRASZNY, JAK GO MALUJĄ...  

 

Dnia 21.10 po raz kolejny odbyła 

się w naszej szkole „żywa” lekcja 

przyrody. Tym razem uczniowie 

mogli zobaczyć na żywo węże, 

które przyjechały wraz ze swoją 

opiekunką z Krakowa. W czasie 

lekcji dzieci dowiedziały się wielu 

ciekawych informacji na temat gadów. Obalono mit, że węże są 

nieprzyjemne w dotyku, każdy miał okazję sam to sprawdzić 

dotykając pytona czy boa. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem 

oglądali wspaniałe okazy, takie jak: Boa tęczowy, Pyton królewski - 

Julek, Boa dusiciel 5 miesięczny, Boa dusiciel - Jan (okaz dorosły), 

Pyton tygrysi ciemnoskóry - Zygmunt, Pyton tygrysi albinos - Kazik.  
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28 października przyjechali do nas aktorzy                 

z Krakowa z przedstawieniem teatralnym pt.              

„O SMOKU CUDACZKU –WYŚMIEWACZKU I 

MARYSI ZŁOŚNICY”. W  zabawny i ciekawy 

sposób zostały przedstawione zagadnienia 

dotyczące profilaktyki zdrowia                                          

i właściwego odżywiania.  Szczególnie najmłodsi uczniowie                    

z dużym entuzjazmem przyjęli i nagrodzili brawami występy aktorów.  

            

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji SPRZĄTAMY ŚWIAT. 

Nieco w innym czasie podjęliśmy się tego zadania,                                       

bo sprzątaliśmy boiska i place oraz tereny w pobliżu szkoły                         

w przedostatni dzień października. Tego dnia cała społeczność naszej 

szkoły pracowała pod hasłem „SPRZĄTAMY PO SOBIE”. 
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Dnia 16 października odbyła się 

uroczysta Akademia z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły, 

wręczyła Nagrody Dyrektora 

wyróżnionym nauczycielom                                                

i pracownikom obsługi. Wójt p. S. 

Słupczyński wręczył nagrodę pani 

dyrektor Małgorzacie Sejka. 

Dopełnieniem tego uroczystego dnia było przedstawienie 

przygotowane przez uczniów pod 

kierownictwem p. M. Sawińskiej                                                                                                                

i p. E. Wesołowskiej. Uczniowie 

przygotowali humorystyczne 

przedstawienie a całość uświetniły 

występy zespołu tanecznego. 

 

               

 

Dnia 22 października w dzień liturgicznego 

wspomnienia św. Jana Pawła II odbył się w 

naszej szkole apel z okazji XV Dnia 

Papieskiego. Uczniowie z klas IV-VI 

przedstawili ciekawą inscenizację słowno-

muzyczną przygotowaną pod kierunkiem              

p. H. Szuby i p. E. Wesołowskiej.  
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28 października odbył się  szkolny konkurs 

literowania w języku angielskim dla klas IV-VI 

mający na celu rozwijanie umiejętności 

językowych oraz zachęcenie do nauki języka obcego.                                        

I miejsce zdobyła Patrycja Grenc z kl. VI,                                               

II miejsce Zofia Majewska z kl. V i III miejsce Damian Wiśniewski               

z kl. V. Konkurs został zorganizowany przez p. Kamilę Jaroszyńską. 

Zwycięzcom gratulujemy !!! 

      HALLOWEEN 

29 października odbyła się 

dyskoteka dla klas IV-VI                    

z okazji Halloween. 

Organizatorki p. K. Jaroszyńska                  

i p. E. Wesołowska przybliżyły 

uczniom tradycje i zwyczaje krajów anglosaskich. Wszystkim 

dopisywały strasznie dobre humory, dzieci przebrały się i brały udział  

w licznych konkursach. 

 

                  MAŁY MISTRZ 
                      

Od września uczniowie klasy I i II uczestniczą     w programie MAŁY 

MISTRZ, który propaguje aktywność ruchową najmłodszych uczniów. 

Podczas zajęć ruchowych dzieci pod okiem nauczyciela w-f                       

p. G. Sawińskiego i wychowawczyń p. M. Mackiewicz                                             

i p.  Z. Zenke rozwijają sprawności ruchowe. 2 
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Spotkania z rodzicami                                                                         

16 września 2015   od 16.00 do 17.00 - zebranie organizacyjne                                                                

25 listopada 2015  od 16.00 do 17.00                                                                                                           

03 lutego 2016       od 16.00 do 17.00 – zebranie semestralne                                                                     

24 maja 2016         od 16.00 do 17.00                                                                       

 Dni otwarte 
28 października 2015      od 16.00 do 17.00                                                                                                                        

09 grudnia 2015              od 16.00 do 17.00                                                                                                                            

08 czerwca 2016             od 16.00 do 17.00                                                                   

   Kalendarz roku szkolnego 2015/2016                                                                     

01 .09.2015  - rozpoczęcie roku szkolnego                                                                                                  

23.12.2015-03.01.2016 - przerwa świąteczna                                                                                                            

15-28.02.2016 - ferie zimowe                                                                                                                          

14-29.03.2016 - wiosenna przerwa świąteczna                                                                                                     

05.04.2016 - sprawdzian klasy szóstej                                                                                                                   

24.06.2016 - zakończenie roku szkolnego 

I okres nauki: od 1 września 2015 do 29 stycznia 2016                                                                            

II okres nauki: od 1 lutego do 24 czerwca 2016 

 

 

www.bibliotekastraszewo.strefa.pl 

www.szkolastraszewo.szkolna.net 

 

 

          

Autorzy numeru: Ewa Wesołowska i  Zofia Zenke 
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