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Witamy w Nowym Roku Szkolnym 2019/2020 

Wakacje jak zwykle minęły bardzo szybko, miejmy jednak 

nadzieję, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele zdążyli naładować 

swoje baterie i ze zdwojoną siłą ruszą do nauki i pracy.  Pora, zatem 

przywitać nowy rok szkolny.  

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  

Dnia 2 września o godzinie 8:00 nasze 

spotkanie rozpoczęliśmy mszą świętą,                            

a później zebraliśmy się w sali gimnastycznej 

na uroczystym apelu, gdzie dyrektor szkoły 

Małgorzata Sejka zainaugurowała nowy rok 

szkolny 2019/2020.                                                                                                              

Pani dyrektor przywitała wszystkich i przedstawiła 

kalendarium bieżącego roku szkolnego. Później uczniowie 

przeszli do klas na spotkania z wychowawcami. 

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom 

naszej szkoły życzymy wiele sił do pracy i jak najlepszych 

owoców tej pracy. 

                                                                                           Nr 1 2019/2020 

Szkolne Wieści 

Informator Szkoły Podstawowej  

W Straszewie www.szkolastraszewo.szkolna.net 
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  

Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019 

Przerwa świąteczna 23.12.2019 – 01.01.2020 

Ferie zimowe 13.01.2020 – 26.01.2020 

Przerwa świąteczna 09.04.2020 -  14.04.2020 

Zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2020 

DNI USTAWOWO WOLNE 

14 października 2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

1 listopada 2019 – Wszystkich Świętych 

11 listopada 2019 - Święto Niepodległości 

6 stycznia 2020 – Uroczystość Trzech Króli 

1 maja 2020 – Święto Pracy 

11 czerwca 2020 - Boże Ciało 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 

2-3 stycznia 2020 

21-23 kwietnia 2020 – sprawdzian klasy VIII 

12 czerwca 2020 

ZEBRANIA Z RODZICAMI GODZ. 16:00 

11.09.2019 –Spotkanie informacyjno - organizacyjne 

20.11.2019- Sprawy bieżące 

12.02.2020- Zebranie podsumowujące I półrocze 

13.05.2020- Sprawy bieżące 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI                                       

we środy w godzinach 16:00 – 17:00 

16.10.2019;  18.12.2019;  18.03.2020;  03.06.202 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA 

Dnia 23 września uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w akcji sprzątania świata, w tym roku pod 

hasłem „NIE ŚMIECIMY-SPRZĄTAMY-ZMIENIAMY!”           

Międzynarodowa kampania polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci, jej celem 

jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Uczniowie sprzątali tereny 

przy szkole, ale również drogę w kierunku Dubiela oraz Trzciana i teren całej 

wsi Straszewo.  
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WYPRAWA DO TEATRU  

W ramach realizacji Projektu ABC TEATRU 

najmłodsi uczniowie naszej szkoły oraz dzieci                            

z oddziałów przedszkolnych mogą uczestniczyć w WYPRAWACH DO 

TEATRU.   W tym roku szkolnym pierwsza wyprawa odbyła się 28 września 

2019 roku. Grupa około 40 dzieci wraz z opiekunami i koordynatorką projektu                

p. Zofią Zenke wybrała się na spotkanie ze sztuką teatralną.                                                       

Tym razem zobaczyliśmy przedstawienie 

pt. „Trzy razy królewna, trzy razy smok” 

w wykonaniu teatru POD ORZEŁKIEM 

z Białegostoku. Trzy postacie królewny 

przedstawiły trzy postawy: złośnicy, 

beksa lali i mądrej. Za każdym razem 

smok musiał zmierzyć się z inną osobą.                      

Tylko mądra królewna rozwiązała wszystkie 

problemy. Przedstawienie bardzo się dzieciom 

podobało i już czekamy na kolejną wyprawę, 

która odbędzie się 26 października.  
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DZIEŃ CHŁOPAKA  

30 września kolejny już raz został zorganizowany przez                   

p. Annę Jabłońską Turniej z okazji Dnia Chłopaka. 

Uczniowie rywalizowali ze sobą w czterech konkurencjach. 

Układali papierową piramidę, rozwiązywali warzywno-owocowe zagadki                               

i rysowali słonia. Na koniec była słodka konkurencja, uczniowie klasy VIII mieli 

przygotować kogel-mogel. W turnieju zwyciężyli chłopcy pokonując dziewczyny 

zaledwie 3 punktami. Gratulujemy zwycięstwa. 

      

Również uczniowie klas młodszych świętowali                       

w swoich klasach to święto. Były życzenia                          

i upominki dla chłopców. 

 

http://www.szkolastraszewo.szkolna.net/galleries/385/img-20191002-wa0033.jpg
http://www.szkolastraszewo.szkolna.net/galleries/385/img-20191002-wa0003.jpg
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SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO… 

W ramach realizacji projektu WARZYWA I OWOCE 

W SZKOLE uczniowie klas młodszych oraz dzieci  z 

przedszkola na przełomie września i października brały udział w zajęciach 

edukacyjnych propagujących zdrowe odżywianie. Dzieci poznały smaki różnych 

owoców i warzyw oraz możliwości ich przetwarzania. Zorganizowały wystawy 

naturalnych okazów oraz wykonały różne prace 

plastyczne. 

 

 

http://szkolastraszewo.szkolna.net/galleries/387/img20191008085719.jpg
http://szkolastraszewo.szkolna.net/galleries/387/img20191009092254.jpg
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ŻYWA LEKCJA HISTORII  

3 października po raz kolejny odwiedziło naszą szkołę 

bractwo „Kerin”, które przedstawiło wyjątkowo trudną, 

lecz bardzo ważną lekcję naszej historii. Tematem była 

II wojna światowa. Uczniowie mogli aktywnie 

uczestniczyć w lekcji, zakładając stroje i odgrywając role w scenkach, które 

ukazały m.in. początek działań zbrojnych, zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow,   

a także bitwę pod Monte Cassino. Z pewnością taka lekcja na długo pozostanie    

w pamięci naszych uczniów.  
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           WYJAZD DO KINA 

 „ BYŁ SOBIE PIES 2 ”  

Dnia 7 października uczniowie klas IV- VIII 

wraz z opiekunami p. Małgorzatą Sawińską                

i p. Ewą Wesołowską pojechali do 

kwidzyńskiego kina. Obejrzeli piękną historię 

wyjątkowego psa o imieniu Bailey, który 

powraca na ziemię w kolejnych wcieleniach, by 

opiekować się ludźmi, których bezgranicznie 

kocha. Wzruszająca opowieść poruszyła ważne 

tematy takie jak relacje w rodzinie, szacunek i miłość. Film bardzo się podobał                  

i zachęcił niektórych do przeczytania książki na podstawie, której został 

nakręcony. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  

Dnia 11 października obchodzono w naszej 

placówce Dzień Edukacji Narodowej. 

Uczniowie pod kierunkiem p. Anny Wojtysiak-

Kocoń przygotowali krótkie humorystyczne 

przedstawienie.  

Odgrywane scenki pokazały jak ciężko czasem być nauczycielem i jakim 

wyzwaniem jest bycie uczniem. Uroczystość podsumowała pani dyrektor, która 

życzyła wszystkim przede wszystkim cierpliwości, satysfakcji oraz radości                              

z wykonywanej pracy i dobrych pomysłów na ciekawy sposób przekazywania 

uczniom wiedzy. 
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VIII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA                               

SZKÓŁ W RUMMIKUB 

18 października 2019 r. po raz ósmy odbyły się w Sztumie Ogólnopolskie 

Mistrzostwa  Szkół w Rummikub. Naszą szkołę reprezentowali Karol 

Gołębiewski i Stanisław Majewski, którzy przygotowywali się pod czujnym 

okiem p. Anety Sepioło.  W turnieju każdą szkołę reprezentowało 2 uczniów, 

którzy walczyli nie tylko o tytuł indywidualnie, ale i o mistrzostwo szkół.                            

W sumie w turnieju udział wzięło  100 uczniów z całej Polski. Nasi uczniowie 

walczyli dzielnie do samego końca, jednakże zabrakło odrobiny szczęścia, by 

awansować do półfinału.  

 

 

 

 

 

 

http://szkolastraszewo.szkolna.net/galleries/392/20191018103842.jpg
http://szkolastraszewo.szkolna.net/galleries/392/fbimg1571824852213.jpg
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DZIEŃ PAPIESKI 

22 października odbył się turniej 

wiedzy o świętym Janie Pawle II 

przygotowany przez p. Halinę Szubę                

i ks. Łukasza Tamskiego. Uczniowie 

klas IV-VIII w grupach trzyosobowych brali udział w sześciu konkurencjach: 

wiedza, puzzle, znajomość „Barki”, test wyboru oraz praca plastyczna oraz 

konkurencja sportowa. Po zaciekłej walce  i podliczeniu punktów przez jury 

okazało się, że miejsce pierwsze zdobyła klasa VIII, miejsce drugie zajęła klasa 

VI, a miejsce trzecie zajęła klasa IV. Serdecznie gratulujemy! 
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 SZKOŁA PAMIĘTA 

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dnia 25 października uczniowie 

klasy VII włączyli się w akcję Szkoła 

Pamięta, której celem jest uwrażliwić 

młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, 

a szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy 

społeczności. Uczniowie wraz z p. Małgorzatą Sawińską wybrali się na cmentarz, 

gdzie zrobili porządki na nagrobku rodziców patrona naszej szkoły                                         

ks. Władysława Demskiego oraz doktora Józefa Fandreya. Są to postacie, które 

wpisały się głęboko w historię lokalną naszej społeczności, dlatego warto o nich 

pamiętać, bo pamięć jest wyrazem szacunku. 
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W dniach poprzedzających Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych uczniowie 

należący do Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunem p. Anną 

Jabłońską przygotowali stroiki i odwiedzili miejscowy cmentarz, na którym 

spoczywają osoby związane z historią Straszewa. Tam złożyli na grobach stroiki 

i zapalili znicze.  

   

 

 

 

http://szkolastraszewo.szkolna.net/galleries/393/img20191029125226.jpg
http://szkolastraszewo.szkolna.net/galleries/393/img20191028144259.jpg
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  DRUGA WYPRAWA DO TEATRU  

Dnia 26 października najmłodsi uczniowie                     

z klas I – III oraz dzieci z oddziałów 

przedszkolnych wzięli udział w kolejnej 

wyprawie do teatru.  Tym razem pojechało nas 

około 30 osób. Na Czarnej Sali w Kwidzynie czekali już na nas aktorzy z teatru, 

CO NIECO z Białegostoku. Zobaczyliśmy przedstawienie pt. „Tak jest dobrze”. 

Zabawne scenki z udziałem lalek teatralnych typu mapety i lalki stolikowe 

ukazały nam spotkanie z bajkową gwiazdą Babusia Jagusią, która propagowała 

zdrowy styl życia. Potem zobaczyliśmy historię o chochliku imieniem Pietrek, 

który nie chciał być zły, a dobro i przyjaźń mogą pokonać wszelkie przeciwności. 

Dzieci zadowolone wraz z opiekunami wróciły do domu i czekają na kolejną 

wyprawę. Odbędzie się  ona dnia 23 listopada 2019 r.                                                                      

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyprawie. 
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Redaktorzy numeru: Ewa Wesołowska i Zofia Zenke 

 


