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Na zbliżające się  

Święta Bożego Narodzenia 
 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 

Przyniesie Wam spokój i radość. 

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia 

Żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was  

Pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia  

życzą 
 

Dyrektor 

Nauczyciele i Pracownicy 

Szkoły Podstawowej w Straszewie 
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Dnia 29 października w naszej szkole odbyło się Halloween Party.  

Uczniowie klas IV - VI zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie 

przywitała ich przerażająca halloweenowa muzyka. Organizatorzy tj. Anna 

Jabłońska, Rafał Rybicki i Ewa Wesołowska przygotowali tradycyjne konkursy. 

Apple bobbing, czyli łowienie jabłek z wody przy użyciu zębów cieszyło się 

dużym zainteresowaniem.  

 

Najstraszniejsze charakteryzacje wieczoru mieli Daniel Falkowski, Julita 

Józefczyk, Marcin Łysak i Kasia Sikorska, za które otrzymali słodkie nagrody. 

Wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił w jedzeniu piernika na 

sznurku. Słodkości i tańce wypełniły piątkowy wieczór.  

 

Mamy nadzieję, że w podobnym 

gronie spotkamy się za rok. 
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28 października 2016 r. w naszej szkole świętowaliśmy uroczyste 

ślubowanie i pasowanie na uczniów naszych pierwszoklasistów.  

W odświętnie ubranej sali zebrali 

się uczniowie klas 0-III z 

wychowawcami oraz rodzice naszych 

pierwszoklasistów. Po przywitaniu przez 

wychowawcę klasy I p. Zofię Zenke 

najmłodszych kolegów powitali, w 

krótkim programie, uczniowie z koła czytelniczo-teatralnego. Przygotowali pod 

kierunkiem p. Anny Jabłońskiej  rady i przestrogi dla młodszych kolegów.  

Następnie uczniowie klasy                                  

I zaprezentowali program, a później zdali przed 

publicznością swój pierwszy egzamin odgadując 

zagadki. Wypadł on bardzo pomyślnie                           

i uczniowie zostali nagrodzeni brawami. Później 

został wprowadzony sztandar szkoły                              

i pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. 

Potem nastąpił uroczysty akt 

pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej 

im. ks. Władysława Demskiego w 

Straszewie, którego dokonała 

p. Dyrektor  dużym ołówkiem. Każde 

dziecko otrzymało dyplom, pamiątkę 

ślubowania i kuferek pełen słodkości. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali lekcyjnej przy słodkim 

poczęstunku przygotowanym przez rodziców. 
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11 listopada 2016r. uczciliśmy               

w szkole 98 rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości.  

Uczniowie klas IV - VI, pod 

opieką nauczycieli: p. Ewy Wesołowskiej 

oraz p. Rafała Rybickiego, przygotowali 

program artystyczny, podczas którego 

przybliżyli swoim kolegom i koleżankom 

najważniejsze wydarzenia historyczne.  

 

Program artystyczny 

uświetniły pięknie wykonane pieśni 

legionowe   i patriotyczne.  

Uczniowie z dużym 

zainteresowaniem uczestniczyli w tej 

niezwykłej lekcji historii.  
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21 listopada 2016 roku uczniowie klas I - VI 

brali udział w zorganizowanym przez agencję 

„Magart” przedpremierowym przedstawieniu 

organizowanym w hali „Olivii” w Gdańsku, znanej z 

występów na całym świecie, jedynej w swoim rodzaju 

MOSKIEWSKIEJ REWII NA LODZIE.  

Widowisko zostało wyreżyserowane przez 

znakomitą 

mistrzynię jazdy 

figurowej na lodzie Olgę Kondraszową,               

a oparte było na jednej z najsłynniejszych 

i najpopularniejszych baśni dla dzieci pt. 

"Królowa Śniegu" autorstwa H. Ch. 

Andersena.  

Widowisko zachwyciło  publiczność. Doskonała i oryginalna oprawa 

muzyczna - opracowana przez Olgę Kondraszową, choreografia pełna popisów 

indywidualnych zawierających trudne 

elementy jazdy figurowej na lodzie - 

bogata scenografia, a zwłaszcza 

wspaniałe kostiumy, dekoracje, światła 

oraz efekty pirotechniczne sprawiały, że 

widownia śledziła losy bohaterów z 

zapartym tchem. 
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Dnia 9 listopada odbył się szkolny konkurs literowania z języka 

angielskiego Master of spelling.  

 

Udział wzięli uczniowie klas IV - VI, którzy świetnie się przygotowali.  

 

Zwycięzcami zostali Weronika Falkowska, Zofia Majewska, Stanisław 

Majewski i Karol Gołębiewski. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy 

do konkursu za rok. 
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Dnia 23 listopada odbył się w naszej 

szkole "Dzień Życzliwości". Wszyscy 

uczniowie byli zaangażowani                            

w organizację tego dnia. Klasy I - III 

przygotowały program artystyczny, koło 

teatralne pod kierunkiem p. Anny Jabłońskiej 

opowiedziało nam o plotce, uczennice zespołu 

wokalno - tanecznego przybliżyły nam jak witają i pozdrawiają się mieszkańcy 

z innych państw. Pani Małgorzata Sawińska przeczytała bajki o życzliwości 

napisane przez naszych uczniów Emilię Zblewską, Kamila Chrościckiego                    

i Zofię Majewską. 

 

Każdy uczeń przygotował 

promień z życzliwym zdaniem i na 

końcu wykonaliśmy z nich "Życzliwe 

Słońce". Wszyscy uczniowie, 

nauczyciele i pracownicy szkoły 

nosili tego dnia ordery życzliwości.  
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16 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława 

Demskiego w Straszewie odbyło się spotkanie świąteczne dla  seniorów i osób 

samotnych. Tradycja ta istnieje w 

szkole od dwudziestu siedmiu lat. 

W ciepłej, rodzinnej 

atmosferze, przy dźwiękach kolęd, 

świątecznych wierszach i życzeniach 

oraz suto zastawionym stole szybko 

mijał czas. 

Wieczór uświetniły również 

występy uczniów oraz występ agencji 

VIOL - ART Leszka Boliboka, artysty 

Teatru Muzycznego w Gdyni.  

Powyższe przedsięwzięcie                          

w ubiegłym roku zostało nagrodzone                    

III miejscem   w ogólnopolskim konkursie 

"Szkoła   z Tradycją" organizowanym pod 

honorowym patronatem marszałka senatu. 

 

 

 

 

W najbliższym czasie: 

WOŚP: 15 stycznia 2017 r. 

Zakończenie I okresu - 29 stycznia 2017 r. 

Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2017 r. 

Wywiadówka:  8 lutego 2017 r. 

 

 

Opracowanie numeru: Sawiński Grzegorz i Rybicki Rafał 

 


