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PIĘKNA I ZIELONA PANI WIOSNA ZBLIŻA SIĘ 

DO NAS! 

 

Idzie wiosna 

„Idzie piękna pani 

z jasnymi włosami. 

W zielonej sukience, 

wyszytej kwiatami. 

 

 

 

 

 

 

Idzie, uderza witką 

wierzbową z baziami. 

Pokrywa się wszystko 

młodymi listkami.” 

http://www.szkolastraszewo.szkolna.net/


PPPrrrooojjjeeekkkttt   SSSzzzkkkooołłłaaa   MMMiiissstttrrrzzzóóówww   PPPrrrooogggrrraaammmooowwwaaannniiiaaa   KKKooodddeeerrr   

JJJuuunnniiiooorrr   iii   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkaaa   dddooo   TTTooorrruuunnniiiaaa   

 Dnia 04 stycznia 2019 r. uczniowie z klas I-III pod opieką wychowawców 

pojechali na całodniową wycieczkę do Torunia. Wyjazd był realizacją jednego  

z zadań w ramach projektu KODER JUNIOR.  

Grupa uczniów, w mroźny poranek wyjechała autokarem podstawionym 

pod szkołę. Po długiej podróży dotarli do Torunia, gdzie udali się do Młynu 

Wiedzy. Tam uczniowie 

zostali podzieleni na dwie 

grupy. Młodsza grupa 

rozpoczęła od zajęć w 

pracowni komputerowej, 

gdzie dowiedziała się, co 

to jest algorytm.  

 

 

 

W tym czasie grupa starsza zwiedzała 

wystawy interaktywne rozmieszczone na kilku 

piętrach i podzielone na różne dziedziny nauki. 

Później nastąpiła zamiana. Podczas wystawy 

grupa zobaczyła różne zjawiska fizyczne  

i optyczne, widziała też różne dziwy przyrody, 

a także zaobserwowała bieg rzeki od źródła do 

ujścia z różnymi ciekawymi budowlami na jej 

brzegach. Wyjazd pozostanie na długo  

w pamięci młodych koderów. 

 



Gramy do końca świata i o jeden dzień 

dłużej… 
9 stycznia 2019 r. odbyła się szkolna impreza na rzecz WOŚP pod hasłem 

„Zagadkowa biblioteka”. Tegoroczna zbiórka przeznaczona była na zakup 

sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 

          W wydarzeniu zorganizowanym przez panią 

Annę Jabłońską wzięli udział zarówno młodsi, jak  

i starsi uczniowie, którzy tym razem rozwiązywali 

zagadki i odpowiadali na pytania rozwijające 

kreatywność. Za udział w zabawie każdy otrzymał nagrodę – niespodziankę.  

          Dzięki hojności uczniów skarbonka, do której uczniowie wrzucali 

dobrowolne datki , szybko się zapełniła.  

   

TTTeeegggooo   dddnnniiiaaa   uuuzzzbbbiiieeerrraaallliiiśśśmmmyyy   dddlllaaa   WWWOOOŚŚŚPPP   333444666,,,777222   zzzłłł...   

   

WWW   gggrrruuupppiiieee   mmmoooccc   iii   

wwwiiięęękkkssszzzeee   mmmooożżżllliiiwwwooośśśccciii---   

pppooołłłąąąccczzzooonnnaaa   sssiiiłłłaaa   ssszzzkkkóóółłł   

SSSPPP   RRRyyyjjjeeewwwooo   iii      

SSSPPP   SSStttrrraaassszzzeeewwwooo   pppooodddccczzzaaasss   

222777   FFFiiinnnaaałłłuuu   WWWOOOŚŚŚPPP...   

   

   



 

Najmłodsza grupa z naszej szkoły realizowała projekt pt. ”Rycerze  

i księżniczki”. Królewski tydzień pozwolił im przenieść się do czasów 

średniowiecza, by poznać życie dworskie i rycerskie obyczaje. Chłopcy 

zamienili się w odważnych rycerzy, a dziewczynki w przepiękne księżniczki. 

Podczas turnieju najmłodsi mogli wykazać się zręcznością i sprytem, aby móc 

przystąpić do uroczystego ślubowania i pasowania na księżniczki i rycerzy. 

 

 

Królewski tydzień był okazją do odbycia "Bajecznej przygody" 

(realizowanej w ramach innowacji pedagogicznej), tym razem po baśniach  

i legendach. Niektóre historie przedstawione zostały przy pomocy kukiełek  

i pacynek zrobionych przez dzieci, a głosu postaciom użyczyły panie. 



22 stycznia 2019 roku, już po raz kolejny, w naszej szkole wystąpił cyrk 

„Szok”. Tym razem wśród widowni zasiedli nie tylko nasi uczniowie, ale 

również dziadkowie i babcie, którzy tego dnia obchodzili swoje święto.  

W trakcie spotkania artyści 

zaprezentowali pokazy żonglerki, 

sztuczki magiczne, tresowane gołębie 

oraz występ klaunów. Swoich 

możliwości w zabawach cyrkowych 

mogli spróbować niektórzy uczniowie 

naszej szkoły, co sprawiło radość im  

i pozostałym na widowni. Dużą atrakcją 

był również wąż boa, którego mogli wziąć na ręce tylko najodważniejsi.  

Na koniec pojawił się Niedźwiedź polarny. 

Niestety, nie do końca prawdziwy, ale z całą pewnością 

sympatyczny i  zabawny.  

 

   

   

   



CCCzzzaaasss   nnnaaa   hhheeerrrbbbaaatttkkkęęę   zzz   BBBaaabbbccciiiąąą   iii   

DDDzzziiiaaadddkkkiiieeemmm………   
„Babcia z Dziadkiem wiedzcie wszyscy 

Bardzo, bardzo są mi bliscy 

Kocham Dziadków najgoręcej 

Całym moim małym sercem.” 

 

Jeszcze 50 tysięcy lat temu babcie i dziadkowie praktycznie nie istnieli, 

co wynikało z bardzo niskiej średniej długości życia. Na przestrzeni lat postęp 

medycyny sprawił, że ludzie 

żyją coraz dłużej, co  

w efekcie sprawia, że babć  

i dziadków przybywa. Babcie 

powszechnie postrzegane są 

jako czułe i opiekuńcze, 

służące pomocą przy 

wychowywaniu wnuków, 

jednakże często nadmiernie je 

przy tym rozpieszczają, 

starając się im dogodzić  

z każdej strony. 

 

Dlatego też każdy wnuk pamięta o tym, że w styczniu są w kalendarzu 

wyjątkowe dni – 21 jest Dzień Babci, a 22 Dzień Dziadka. Na tę okoliczność 

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klasy I pod opieką swoich pań 

przygotowały program artystyczny pt. „Czas na herbatkę z Babcią  



i Dziadkiem”. Zaproszeni goście mogli zobaczyć dwa tańce w wykonaniu 

najmłodszej grupy oraz klasy I, a także program przedszkolaków z zerówki  

pt. „Co by było, gdyby…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku 

zorganizowanym przy współpracy rodziców. Kochanym Babciom i Dziadkom 

jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia. 



 

 

Choć zima ostatnimi czasy zdaje się być łagodniejsza niż dawniej, nadal 

to wyjątkowo trudny okres dla zwierząt żyjących w lesie.  

Od lat leśnicy, myśliwi i młodzież pomagają zwierzętom przetrwać tę 

porę roku. Nasi uczniowie wiedzą jakie to ważne i dlatego 30 stycznia 2019r. 

klasy IV i V wraz z wychowawcami wybrały się do Leśniczówki we Trzcianie, 

zabierając ze sobą smakołyki dla leśnych mieszkańców. Przy okazji Pan 

Leśniczy poprowadził dla nich ciekawą lekcję przyrody na świeżym powietrzu. 

Na końcu czekała na uczniów miła niespodzianka – ognisko z kiełbaskami   

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczennica klasy VI Emilia Zblewska zajęła III miejsce w Powiatowym 

Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym „ W maciejkowym ogrodzie”, który 

odbył się 25 stycznia 2019r. w Nebrowie Wielkim, a Stanisław Majewski 

zdobył wyróżnienie. Uczniów przygotowała Pani Bernadeta Sawińska. 

 

 

 

 

GRATULUJEMY!!! 
 



OOOGGGÓÓÓLLLNNNOOOPPPOOOLLLSSSKKKIII   KKKOOONNNKKKUUURRRSSS   

HHHIIISSSTTTOOORRRYYYCCCZZZNNNYYY   III   PPPOOOLLLOOONNNIIISSSTTTYYYCCCZZZNNNYYY   

 

 

Uczniowie naszej szkoły brali udział  

w ogólnopolskich konkursach historycznych  

i polonistycznych.  

I tak w Ogólnopolskim Konkursie 

Historycznym "Krąg", Damian Wiśniewski uczeń 

klasy VIII zajął IV miejsce, a Stanisław Majewski, 

uczeń klasy VI otrzymał dyplom za bardzo dobry 

wynik w swojej kategorii wiekowej.  

 

 

 

W Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Fraszka" uczennica 

klasy VII Julia Żuchowska zajęła V miejsce, a uczennice klasy VIII Kinga 

Kozłowska oraz Zuzanna Wiączek otrzymały wyróżnienie. 

   



OPIEKUN RODZINY-

BOHATER,KTÓREMU MOGĘ POMÓC 

 

 

To konkurs 

Fundacji Hospicyjnej  

i Fundacji Agory, który 

adresowany był do 

uczniów klas IV-VIII 

szkół podstawowych oraz 

III klasy gimnazjum i miał 

charakter ogólnopolski. 

Zadaniem uczestników 

było napisanie tekstu 

prozą wykazującego 

znajomość wyzwań, z którymi na co dzień mierzą się opiekunowie rodzinni. 

Istotnym kryterium oceny konkursowych prac było przedstawienie adekwatnych 

do wieku uczestników sposobów pomocy opiekunom rodzinnym. Pod uwagę 

brane były również walory edukacyjne nadesłanych tekstów, ich kreatywność  

(z zachowaniem realizmu) oraz stylistyka i bogactwo słownictwa. 

W kategorii klas VI-VIII oraz III klasy gimnazjum wyróżnienie zdobyła 

uczennica klasy VII naszej szkoły – JULIA ŻUCHOWSKA. 

 

 

 



DINOZAURY NIE CZYTAŁY KSIĄŻEK I WYGINĘŁY , 

PRZYPADEK ? 
Warto czytać, bo czytanie rozwija 

wyobraźnię, zdolność koncentracji, uczy 

dostrzegania szczegółów, poszerza 

wiedzę, a przede wszystkim jest 

znakomitą zabawą. Badania pokazują, 

że jeśli podczas czytania będziemy 

zadawać dziecku pytania, zachęcać do przemyśleń, będzie miało to bardzo 

pozytywny wpływ na rozwój poziomu inteligencji. Ponadto, dajemy wtedy 

dziecku możliwość wnioskowania, podnoszenia poziomu empatii, ćwiczenia 

podejmowania trudnych decyzji, co zaowocuje w przyszłości. 

Pani Anna Jabłońska dba o rozwój czytelnictwa w naszej szkole, 

uświadamiając naszym uczniom, jak bardzo jest to ważne. Aktywizuje dzieci  

angażując je w różnego rodzaju konkursy i niespodzianki. Poniżej 

przedstawiamy laureatów jednego z nich: 

Nicola Urbańska – zwyciężczyni „Zimowego 

Konkursu Czytelniczego” . 

Pozostali laureaci: 

Dagmara Tamska, Weronika Tłuchowska,  

Adam Zawiślak, Damian Wyrzykowski, Martyna 

Samulewska. 

 

 

Z kolei najmłodsi wypożyczyli na 

ferie „książkę –niespodziankę”  

z zadaniem konkursowym. 

Z niecierpliwością czekamy na jego 

rozstrzygnięcie  



PPPOOOLLLIIICCCJJJAAA       WWW       SSSZZZKKKOOOLLLEEE       III       PPPRRRZZZEEEDDDSSSZZZKKKOOOLLLUUU---

BBBEEEZZZPPPIIIEEECCCZZZNNNEEE    FFFEEERRRIIIEEE   

 

Jak co roku, w ramach akcji 

„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE”, 

naszą szkołę odwiedzili policjanci  

z Komendy Powiatowej Policji  

w Kwidzynie. Ich wizyta miała na 

celu przekazanie porad dotyczących 

bezpiecznych zachowań w czasie ferii 

zimowych. Mundurowi przypomnieli 

dzieciom, jak bezpiecznie spędzić 

ferie oraz na co uważać podczas 

zabaw na śniegu.  

Policjanci zwrócili szczególną uwagę na to, jak bardzo ważne jest 

używanie elementów odblaskowych po zmierzchu. Na koniec wizyty wręczyli 

każdemu uczniowi element odblaskowy. 

 

 

 

 



  

Znamy wyniki klasyfikacji śródrocznej. Poniżej 

przedstawiamy listę najlepszych uczniów  

klas I-VIII. 

 

Klasa I 

Adrian Tamski, Kacper Chruściński, Zuzanna Pielarska 

Klasa II 

Lena Tamska, Oliwia Zawitowska,  Filip Kirszniewski 

Klasa III 

Martyna Samulewska, Dagmara Tamska 

Klasy IV-VIII 

1. Stanisław Majewski ze średnią 5,2 

2. Zuzanna Krauze ze średnią 4,94 

3. Urszula Sawińska ze średnią 4,83 

4. Anna Maćkiewicz ze średnią 4,83 

5. Julia Dwórznik ze średnią 4,79 

6. Emilia Zblewska ze średnią 4,8 

 

   

   



NNNIIIEEECCCHHH   ŻŻŻYYYJJJEEE   BBBAAALLL   !!!   

 

Karnawał to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. 

Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed 

Środą Popielcową. Czas ten jest ściśle związany z tańcami, więc nie mogło ich 

zabraknąć również u nas. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się  

w zaczarowaną krainę pełną postaci z bajek, filmów i nie tylko. Przy dźwiękach 

muzyki i utworach znanych i lubianych wykonawców dzieci mogły pobawić się 

ze szkolnymi przyjaciółmi oraz nauczycielami. Zorganizowane zostały zabawy 

integracyjne, które na stałe wpisały się w plan dyskotek szkolnych.  

 

 



 

Do południa bawiły się dzieci z przedszkola i klas I-III, po południu salą 

balową zawładnęli uczniowie klas IV-VIII. W przygotowaniu balu uczestniczyli 

również rodzice, którzy zadbali o poczęstunek dla uczniów. 

 



 Dużymi krokami zbliżają się egzaminy klas 

VIII oraz III gimnazjum. 

Już niedługo uczniowie będą podejmowali 

pierwsze poważne decyzje dotyczące ich 

przyszłości. 

 

 

Drodzy rodzice, nauczyciele! 

  

 Bądźcie dla nich wsparciem w dokonywaniu świadomych wyborów 

ścieżek edukacyjno-zawodowych. Motywujcie do pracy, by uzyskali jak 

najlepsze wyniki nie tylko w testach, ale również na świadectwie ukończenia 

szkoły. 

 Trzymamy kciuki za to, by każdy z nich 1 września przekroczył próg 

wymarzonej szkoły. 

 

Życzymy powodzenia! 

 

 

21 marca w Kwidzynie odbędą się Targi Edukacyjne oraz Targi Pracy. 

Tego dnia każda ze szkół powiatu zaprezentuje swoja ofertę kształcenia. 

Serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów, rodziców i nauczycieli! 

 



 Od marca uczniowie klas I – III 

będą brali udział w projekcie „Umiem 

pływać”. Zajęcia realizowane w 

ramach projektu dają możliwość 

rozwijania i podnoszenia sprawności 

fizycznej, zachęcają do  

systematycznego uprawiania sportu 

oraz do prowadzenia aktywnego  

i zdrowego stylu życia.  

Sam udział w projekcie ma być 

przyjemny, a przede wszystkim pożyteczny. Ma sprawiać dużo radości, bawić,  

a jednocześnie rozwijać ciało i ducha dzieci. 

Wyjazdy na basen będą odbywały się w soboty. 

Startujemy 9 marca!!! 

 Od marca stratuje również projekt 

pod nazwą „ABC teatru”, w ramach 

którego dzieci wraz z chętnymi rodzicami 

będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych 

spektaklach odgrywanych na Czarnej Sali 

w  Kwidzynie.  



NNNIIIEEE   UUUMMMIIIEEERRRAAA   TTTEEENNN,,,   KKKTTTOOO   TTTRRRWWWAAA   WWW   SSSEEERRRCCCAAACCCHHH   III   

PPPAAAMMMIIIĘĘĘCCCIII   NNNAAASSSZZZEEEJJJ………   

18 stycznia 2019 roku z głębokim żalem pożegnaliśmy naszą wieloletnią Koleżankę 

 

 

Teresę Cyrankowską 

 

 

Wspominać ją będziemy jako pogodną i zawsze uśmiechniętą. Wyrazy głębokiego 

współczucia Rodzinie i Bliskim składają pracownicy Szkoły Podstawowej w Straszewie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informator przygotowały: Aneta Sepioło, Katarzyna Wentowska. 

W publikacji wykorzystano obrazy z zasobów Internetu. 


