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Nareszcie 

wiosna! 
23 marca 2016 r. 

 

Aby wyrazić radość z nadejścia 

wiosny, zorganizowaliśmy w szkole Rambit przyrodniczo-sportowy. Klasy starsze 

przygotowały symbole niechcianej już zimy - Marzanny.  

Młodsi uczniowie wybrali się na spacer, 

aby poszukać oznak wiosny. Śpiewali przy tym 

radosne piosenki.  

Wszyscy spotkali się przy ognisku, gdzie 

pieczone kiełbaski dodały sił i wesołego 

nastroju. 

Mamy nadzieję, że tak przywitana wiosna 

obdarzy nas piękną pogodą i wkrótce zobaczymy „naszego” bociana. 

 

 

Co działo się w naszej szkole między Nowym Rokiem a nadejściem wiosny? 

Zapraszamy do lektury dalszej części informatora. 
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Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

10 stycznia 2016 r.  

 

W niedzielne przedpołudnie 10 stycznia 

br. pomagaliśmy Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy w zbiórce pieniędzy na 

zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia 

godnej opieki medycznej seniorów. 

Uczennice klasy VI: Klaudia Ruda i Kaja Ziółkowska kwestowały na terenie Straszewa. 

Dzięki wspaniałomyślności wielu osób wolontariuszki zebrały 1091,20 zł. Pieniądze 

wpłaciliśmy na konto kwidzyńskiego sztabu WOŚP. 

 

 

                 Święto 

Babć i Dziadków 
22 stycznia 2016 r.  

 

 W naszej szkole zapraszanie babć                            

i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest 

tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez 

szkolnych.  

W pięknie udekorowanej sali dzieci wraz z paniami Marzeną Trzcińską i Mariolą 

Mackiewicz przygotowały program artystyczny. W formie wierszy i piosenek maluchy 

złożyły dziadkom i babciom życzenia, po czym klasa I zaprezentowała taniec, którego 

uczyła się na zajęciach rytmicznych pod kierunkiem pani Ewy Wesołowskiej. Na koniec 

części artystycznej wystąpiły dzieci z koła teatralnego klas młodszych                                   

z przedstawieniem pt. "Calineczka". Po części artystycznej i wręczeniu prezentów, 

babcie i dziadków zaproszono na słodki poczęstunek. 
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Jak Karnawał, to Karnawał! 
29 stycznia 2016 

 

 

Bal karnawałowy to 

obowiązkowy element życia 

szkoły. Wszyscy uczniowie 

niecierpliwie go oczekują. 

 Tegoroczny bal, w 

kolorowym świetle  laserów 

wprowadził dzieci w wesoły 

nastrój i zachęcił do wspólnej 

zabawy.  

 

Dzięki przebraniom uczniowie 

wcielili się w bohaterów znanych 

bajek i filmów.  Animatorzy 

urozmaicali zabawę ciekawymi 

konkursami.  

 

 

W czasie przerwy dzieci miały czas na 

słodki poczęstunek.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim  

Rodzicom, którzy przyczynili się do 

tego, aby zabawa karnawałowa była 

tak udana. 
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"Niech brzmią 

głosy  

pod niebiosy" 
29 stycznia 2016 

W nowym roku odbył się 

także XIII Szkolny Festiwal 

Kolęd i Pastorałek. Wszystkie 

klasy przygotowały znane,                   

i piękne polskie kolędy. Klasy rozpoczęły swoje występy od krótkiej informacji na 

temat pochodzenia tekstu i melodii. 

 

Średniowiecze  „na żywo” 
4 lutego 2016 r. 

Uczniowie wzięli udział w 

żywej lekcji historii pt. "Życie i 

kultura w średniowieczu". Pokaz 

przygotowała grupa artystyczna  

"Rekontrukto" z Dębiny. 

Prowadzący w bardzo ciekawy 

sposób przypomnieli obyczaje i 

kulturę epoki oraz prezentowali stroje i uzbrojenie. Przypomnieli najważniejsze bitwy 

tego okresu i rycerzy, którzy do dnia dzisiejszego znani są na całym świecie. 

Największą atrakcją okazał się pokaz średniowiecznych narzędzi tortur. 

Uczniowie mieli możliwość  osobistego zapoznania się z rekwizytami, m. in. byli 

zakuwani w dyby i siedzieli na krześle wypełnionym ostrymi kolcami.  
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Walentynki 

 
12 lutego 2016 r. 

 

Apel z okazji Dnia 

Świętego Walentego popularnie 

zwanego "Walentynkami" 

przygotowali uczniowie koła 

teatralnego klas IV - VI pod 

kierunkiem pani Małgorzaty 

Sawińskiej oraz koła taneczno -

  wokalnego pod kierunkiem 

pani Ewy Wesołowskiej. 

 

Były to historie „miłosne” na przestrzeni dziejów. Od prehistorii do 

współczesności.  

 Na zakończenie, zespół taneczny jak zwykle zaskoczył nas ciekawym                                   

i perfekcyjnie przygotowanym 

układem choreograficznym. 

 

Występ bardzo się wszystkim 

podobał i został nagrodzony 

gromkimi brawami. 

Po  tej dawce humoru uczniowie 

opuścili szkołę, udając się na 

zasłużone ferie. 
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Czytelnicze Święto 

Pierwszaków 
12 lutego 2016 r. 

 

 Uczniowie klasy I poznali już 

wszystkie litery alfabetu. To wielkie święto 

na drodze do wiedzy, jest dobrą okazją do 

świętowania.  

 Z tej okazji odbyło się spotkanie                   

w bibliotece pod hasłem: Już litery znam, 

mogę czytać sam! 

 W czasie spotkania uczniowie wykazali się wiedzą dotyczącą obchodzenia się                 

z książkami, odgadywali zagadki literackie. Złożyli też obietnicę, że będą często 

odwiedzali bibliotekę i samodzielnie czytali książki. 

 Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali pamiątkowy folder, w którym 

znalazły się ważne dla czytelników informacje. 

 

 

 

Dzień Kobiet 
8 marca 2016 r. 

 

 W sali gimnastycznej naszej 

szkoły odbyło się uroczyste spotkanie 

z okazji Święta Kobiet. 

 Organizatorami imprezy była 

Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Straszewskiej. 
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Zaproszone Panie otrzymały od uczniów 

naszej szkoły podarunek w formie 

przedstawienia, którego główną bohaterką 

była oczywiście kobieta i jej życiowe role. 

Zespół taneczno-wokalny zaprezentował 

ciekawe układy taneczne. 

   

 

„Komputerowy 

zawrót  głowy” 
15 marca 2016 r. 

 

 Studio Artystyczne Arena                            

z Białegostoku zaprezentowało uczniom 

naszej szkoły spektakl promujący ruch i 

właściwe odżywianie jako najlepszy sposób na zdrowy i bezpieczny styl życia. 

O tym, jak bardzo niebezpieczne dla zdrowia może być zbyt długie 

przesiadywanie przed 

komputerem przekonał się 

bohater przedstawienia – Kuba.  

Za namową złośliwego 

Piksela wpadł w wir 

komputerowych gier i 

zapomniał o zdrowym stylu 

życia. 

 Na szczęście w porę zdał 

sobie sprawę, że jedzenie 

chipsów nie poprawia kondycji, a w gry najlepiej grać na boisku z przyjaciółmi.   
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Kiermasz Wielkanocny 
20 marca 2016 r. 

 
 W szkole przez kilka tygodni trwały 

przygotowania do kiermaszu wielkanocnego. W 

przygotowanie palm, stroików i ozdób na wielkanocny stół zaangażowani byli 

uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.  

 W Palmową Niedzielę, stoisko ze świątecznymi różnościami cieszyło się 

ogromnym powodzeniem. Oprócz ozdób można było kupić także domowe wypieki w 

kształcie zajączków, baranków i kurczaków. 

 

Trzymaj Formę! 

 To hasło programu, który będziemy 

realizować od kwietnia. Wezmą w nim udział 

uczniowie klasy V i VI. 

 Program ma na celu edukację młodego 

pokolenia w zakresie trwałego kształtowania 

nawyków prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. 

 W ramach programu odbędą się zajęcia, na których uczniowie dowiedzą się 

jakich składników pokarmowych warto unikać, a jakie należy włączyć do codziennej 

diety.  Dowiedzą się jak czytać i rozumieć etykiety produktów spożywczych. 

 Elementem programu będzie Dzień Zdrowego Jedzenia oraz warsztaty kulinarne. 

Zorganizowane zostaną rozgrywki sportowe i konkurs. 

 

W najbliższym czasie w szkole: 

Sprawdzian klasy VI 

Szkolny Konkurs Czytelniczy Mistrz Pięknego Czytania 

Obchody Dnia Ziemi 

 

Opracowanie numeru:  Anna Jabłońska i Mariola Mackiewicz 


