
 

Wracamy do 
szkoły 

 

1 września 2016  
 
 

Uroczyście rozpoczęliśmy 

nowy rok szkolny 2016/2017.  

W czasie inauguracyjnego 

apelu pani dyrektor powitała całą 

społeczność szkolną i życzyła wielu sukcesów oraz radości ze zdobywania 

wiedzy. 

W tym roku powitaliśmy w naszej szkole nowych nauczycieli.  

Religii w klasach 0–IV uczy ksiądz mgr Łukasz Tamski. Pani mgr Aneta Sepioło 

jest nauczycielem wspomagającym w oddziale przedszkolnym. Nowym 

nauczycielom życzymy  sukcesów  

i satysfakcji z pracy w naszej 

szkole. 

Najmłodsi uczniowie, jak 

widać na zdjęciu, są pełni radości i 

entuzjazmu. Z takim nastawieniem 

nauka staje się prawdziwą 

przygodą. 

                        

 

 

Nr 1 (2016/2017) 

Szkolne Wieści 
Informator Szkoły Podstawowej 

w Straszewie 



23 edycja akcji 

Sprzątanie Świata 
      

      16 września 2016 

 

W tym roku również 

sprzątaliśmy świat. Wszyscy 

uczniowie wraz z wychowawcami, 

wyposażeni w worki, wyruszyli na 

dokładne przeszukiwanie najbliższej 

okolicy w poszukiwaniu śmieci. 

Przeprowadzana po raz 23 akcja 

Sprzątania Świata była jak zwykle 

świetną okazją do rozmów na temat 

jakże ważnych spraw - segregacji śmieci, 

recyclingu, konieczności dbania o naszą 

planetę. 

Uczniowie chętnie przystąpili do działania, bo doskonale wiedzą, że 

posprzątany świat to zdrowsza przyszłość. Ponadto uczniowie klas IV-VI 

przygotowali plakaty propagujące akcję. Do końca września trwa także 

międzyszkolny konkurs na zbiórkę zużytych baterii „Daj odpadom drugie życie”.  

 

Najbardziej „Zakręcona” Klasa to kolejna akcja, w którą włączają 

się nasi uczniowie. Wszyscy zbieramy zakrętki dla niepełnosprawnego chłopca.  

W ciągu miesiąca trwania akcji, uczniowie zebrali prawie 70 kg zakrętek.  

Dotychczas najbardziej „zakręceni” na pomaganie są uczniowie klasy II, 

którzy mają na swoim koncie ponad 23 kg.  

Cieszy fakt, że uczniowie rozumieją hasło: Zakrętka – mała rzecz, duża 

pomoc. 



Ale cyrk! 
22 września 2016 

Na spotkanie z cyrkowymi 

artystami, uczniowie przybyli z 

wielką przyjemnością. Cyrk Szok 

bawił nas i zaskakiwał. 

 

Dzieci z przejęciem oglądały 

popisy żonglerskie i akrobatyczne.  

Dużą atrakcją było pojawienie się 

żywego węża, którego trzymały na 

rękach odważne dziewczynki z klasy V 

i VI oraz chłopcy z klas młodszych.  

Mnóstwa radości dostarczał klown, bawiąc wieloma magicznymi sztuczkami. 

Karol Dobosz, jako pomocnik 

magika, miał okazję sprawdzić czy da 

się przebić nożem szklaną płytkę. 

Inni uczniowie przekonali się, że dla 

magika, wyjęcie piłeczek z różnych 

części ich garderoby, to nic trudnego. 

Salwy śmiechu wywołała jazda 

na maleńkim rowerze. Tę umiejętność 

próbowała opanować dwójka dzieci z 

oddziału przedszkolnego oraz dziewczęta z klasy V. 

Artyści bawili uczniów przez godzinę. Po ciekawym i pełnym emocji 

występie w sali gimnastycznej  długo słychać było gromkie brawa. 



Najważniejsze jest 

bezpieczeństwo  

26 września 2016 r. 

W naszej szkole duży nacisk 

kładziemy na bezpieczeństwo oraz 

edukację związaną z bezpieczeństwem 

dzieci. Dlatego, z inicjatywy pani Anety Sepioło,  dzieci z klasy I i oddziału 

przedszkolnego wzięły udział w spotkaniu z policjantami z Posterunku Policji w 

Ryjewie. 

Funkcjonariusze przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania 

się po drodze oraz przechodzenia przez 

ulicę. Przypomnieli również o korzyściach 

posiadania elementów odblaskowych.  

Ogromnym zainteresowaniem 

cieszyły się opowiadania o codziennej 

pracy policjantów oraz pokaz akcesoriów, 

w jakie wyposażony jest każdy policjant.  

Dzieci mogły przymierzyć czapkę, 

kamizelkę, obejrzeć kajdanki i policyjną pałkę.  Wielką radość sprawiło 

wszystkim oglądanie radiowozu od 

środka oraz możliwość włączania 

sygnałów dźwiękowych i świetlnych. 

Panom policjantom serdecznie 

dziękujemy za poświęcony czas i  

wspaniałą lekcję na temat 

bezpieczeństwa. 



 Dzień 

Chłopaka 
30 września 2016 r. 

W Dniu Chłopaka 

uczniowie klas IV-VI wzięli 

udział w Turnieju Dziewczęta 

kontra Chłopcy. Był to  już drugi taki turniej rozegrany w naszej szkole. 

Przygotowała go i prowadziła p. Anna Jabłońska. 

Turniej składał się z pięciu konkurencji, w których liczył się  spryt, 

zręczność, logiczne myślenie oraz znajomość 

zasad zdrowego stylu życia.   

Tegoroczny turniej wygrały 

dziewczęta, pokonując chłopców w trzech 

konkurencjach. Nad prawidłowym 

przebiegiem turnieju czuwali: pani 

Bernadeta Sawińska i ks. Łukasz Tamski. 

Gratulujemy zarówno dziewczętom, 

jak i chłopcom. Dobra zabawa jest znacznie więcej warta niż zdobyte punkty. Ten, 

kto dobrze się bawi zawsze jest wygrany.   

Zakończenie spotkania obfitowało w brawa i słodkie nagrody dla 

rywalizujących drużyn. 

* 

Dzień wcześniej, z okazji 

święta chłopców, odbyła się 

szkolna dyskoteka. Frekwencja 

dopisała i uczniowie bawili się 

znakomicie. 



Witamy 

nowych 

czytelników 
 

12 października 2016 r. 

 

Dzieci, które w tym roku rozpoczęły edukację w oddziale przedszkolnym, 

odwiedziły bibliotekę. Obejrzały wiele książek, tych nowych i tych starszych. 

Dowiedziały się, co trzeba robić, żeby książki długo były w dobrym stanie. 

Na koniec spotkania, po omówieniu zasad wypożyczania książek, nowi 

czytelnicy wybrali lekturę dla siebie.  

Powodzeniem cieszyły się książki o samochodach. Mali czytelnicy 

wypożyczali też opowieści o przygodach niesfornej Maszy, Franklina oraz 

Muminków. 

Życzę miłej lektury dzieciom i ich rodzicom. Mam nadzieję, że najmłodsi 

będą częstymi gośćmi biblioteki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dzień Edukacji 

Narodowej 
14 października 2016 r. 

 

Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy 

uroczyście. 

 Cała szkoła spotkała się na porannym apelu. Była to okazja do 

przypomnienia, że 14 października to święto wszystkich osób związanych z 

edukacją. Pani dyrektor złożyła życzenia oraz wręczyła nagrody wyróżnionym 

nauczycielom i pracownikom obsługi.   

Życzenia złożyli także zaproszeni goście, 

Wójt Gminy pan Sławomir Słupczyński 

oraz przedstawicielka Rady Rodziców 

pani Justyna Majewska. 

Po części oficjalnej, przyszedł czas na 

artystyczną.  

 

Uczniowie klas starszych, pod 

opieką pani Ewy Wesołowskiej i 

pani Małgorzaty Sawińskiej, 

zaprezentowali dowcipne scenki z 

codziennego życia klasy i pokoju 

nauczycielskiego. 

Grupa taneczna przedstawiła dwa 

nowe, pełne ekspresji tańce. 

 



Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 
 

Przerwa świąteczna 23.12.2016-01.01.2017 

Ferie zimowe 16.01.2017-29.01.2017 

Przerwa świąteczna 13.04.2017-18.04.2017 

Zakończenie roku szkolnego -  23 czerwca 2017 
 

Dni ustawowo wolne od zajęć: 

1 listopada 2016 

11 listopada 2016 

6 stycznia 2017 

1 maja 2017 

 3 maja 2017  

15 czerwca 2017 - Boże Ciało 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

1 września 2016 

31 października 2016 

2 maja 2017 

16 czerwca 2017 

23 czerwca 2017 

1 dzień pozostaje do ustalenia 

 

Zebrania z rodzicami 
od 16:00 do 17:00 

7 września (organizacyjne) 

23 listopada  

10 stycznia 

8 lutego (półroczne) 

26 kwietnia 

7 czerwca 
 

Dni otwarte: 
od 16:00 do 17:00 

19 października 

7 grudnia 

22 marca 

24maja 
 

 

 

 

przygotowanie numeru: mgr Anna Jabłońska 


