
 

 

 

 

Kiedy Wielka Noc nastanie                

życzymy Wam na Zmartwychwstanie              

dużo szczęścia i radości,                      

która niechaj zawsze gości                                  

w dobrym sercu, w jasnej duszy                  

i niech wszelkie zło zagłuszy.  

 

Niech święta wielkanocne 

wniosą do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 

pogodę ducha, spokój, ciepło i 

nadzieję.  
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25 lutego 2017 r. uczniowie z klas 0 – III wzięli udział w Gminnym 

Konkursie Recytatorskim „Lubimy wiersze”. Celem konkursu było 

rozbudzenie zamiłowania do poezji, szerzenie kultury słowa 

poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytatorskich. W konkursie 

wzięło udział 26 dzieci ze szkół naszej gminy. Uczniowie naszej szkoły 

odnieśli znaczące sukcesy. 

Klasy 0 

I miejsce - Zofia Adamczyk 

III miejsce - Zuzanna Kózka 

Klasy I 

II miejsce - Dagmara Tamska 

III miejsce - Martyna Samulewska 

Klasy II  

II miejsce - Urszula Sawińska 

Wyróżnienie - Zuzanna Przeperska 

Klasy III  

II miejsce - Szymon Pielak 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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     8 marca -Dzień Kobiet 

 

Jak co roku, dnia 8-go marca, nasza szkoła 

obchodziła Dzień Kobiet. Chłopcy z klas IV-VI 

razem z panem Rafałem Rybickim i panią Ewą 

Wesołowską przygotowali apel z dużą dozą humoru. 

Przedstawienie rozpoczął uczeń klasy 

IV, który w stroju kobiety zaśpiewał „Być kobietą”. 

Wszystkich bardzo rozśmieszyli 

również chłopcy przebrani za 

różne typy kobiet.                                           

Po części kabaretowej uczniowie mogli 

podziwiać dziewczyny z zespołu wokalno-

tanecznego, które zatańczyły dwa układy. 

W sobotę, 11 marca, odbył się Wiejski Dzień Kobiet. 

Goście byli świadkami tego samego programu 

artystycznego i również nie obyło się bez salw 

śmiechu.  

                   

 

  
9-go marca zostało zorganizowane w naszej szkole spotkanie 

edukacyjne prowadzone przez Panie policjantki Wydziału Prewencji 

KPP w Kwidzynie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV-VI                

i zostało ono zorganizowane w ramach realizowanych przez szkołę 

zadań profilaktycznych. Uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności 

6 

3 



karnej jaka czeka każdego, kto łamie prawo oraz o bezpieczeństwie      

w cyberprzestrzeni. Funkcjonariuszki wyjaśniły jaką karę ponoszą 

nieletni oraz jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać użytkowników 

Internetu. Panie udzieliły też fachowych rad jak dbać o własne 

bezpieczeństwo i czego unikać, aby nie popaść w konflikt z prawem. 

Panie policjantki urozmaiciły spotkanie krótkimi filmami 

informacyjnymi. 

                             Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 

 

 

 

16-go marca uczniowie klas III-VI wzięli udział w ogólnopolskim 

Konkursie Matematycznym „Kangur”. Celem konkursu jest 

propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

Z klasy III zgłosiło się pięciu uczniów, z klasy IV również pięciu,                  

z klasy V trzech, a z klasy VI aż dwunastu. Każdy uczestnik konkursu 

otrzymał układankę-breloczek Magiczny 

Sześcian.  

 

Wyniki Kangura poznamy na przełomie 

maja i czerwca.  

Trzymamy kciuki za naszych uczniów!  
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   W piątek, 17-go marca, swoją obecnością 

zaszczycił nas pan Janusz Chomontek, polski 

sportowiec, który jest  wielokrotnym 

rekordzistą Księgi Rekordów Guinnessa            

w podbijaniu różnych rodzajów piłek. Swoją 

karierę wyczynową rozpoczął w roku 1989.                                                

Od tego czasu 19 razy (!!!) ustanawiał i pobijał 

rekordy Guinnessa. Międzynarodową sławę zdobył we Włoszech, kiedy 

pobił rekord 7 000 odbić piłki należący do Diego Armando Maradony, 

podbijając piłkę 35 000 razy. Rekordzista potrafi żonglować piłką do 

koszykówki, piłki nożnej, tenisa i ping ponga. Sportowiec pokonał trasę 

maratonu berlińskiego - żonglując - przeszedł 100 km, w czasie 18 

godzin (piłka ani razu nie upadła na ziemię), Dwukrotne pokonał 

również trasę maratonu warszawskiego o długości 42 km i 195 m. Czas 

przejścia to 8 godzin 30 minut (piłka podczas bicia tego rekordu 

również ani razu nie spadła na ziemię). 

Pan Chomontek wykonał w naszej szkole 

niesamowity pokaz żonglerki, zachwycając 

publiczność. Żonglował używając różnych 

piłek, podbijając piłkę zmienił ubranie oraz 

przechodził pod rozciągniętą na różnych 

wysokościach skakanką.                                      

Udowodnił również, że potrafi w ciągu minuty 

podbić piłkę głową ok. 150 razy. Cała szkoła była 

pod ogromnym wrażeniem osiągnięć pana Janusza 

oraz jego występu.  
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Niektórzy uczniowie mieli możliwość pokazania swoim kolegom swoich 

możliwości żonglowania piłką, za co zostali nagrodzeni brawami                      

i słowami uznania od wspaniałego sportowca.  

                        

 

Dzień patrona Irlandii  

17-go marca Irlandia oraz inne kraje na całym świecie 

obchodzą Dzień Świętego Patryka. Organizowane są 

parady, imprezy, koncerty, a na cześć patrona Zielonej 

Wyspy wznoszone są toasty. Święty Patryk jest 

jednym z najlepiej rozpoznawalnych świętych na 

świecie. Jak głosi legenda został on szczególnie natchniony przez 

Boga i dostał od niego przekaz, by nawrócić pogańską Irlandię na 

chrześcijaństwo. W swoim życiu zdziałał wiele cudów, m. in. wypędził 

węże z całego kraju. W Irlandii Dzień Świętego Patryka jest dniem 

wolnym od pracy. Kolor zielony jest symbolem kraju więc mieszkańcy 

paradują cały dzień poprzebierani. 

Uczniowie naszej szkoły również mieli okazję 

świętować w ten dzień. Ubrani na zielono lub 

posiadający jakiś symbol Irlandii 

uczestniczyli w obchodach Dnia Świętego 

Patryka.  
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Uczniowie słuchali irlandzkiej muzyki i kosztowali „zielone” przysmaki 

przygotowane przez Panią Kamilę Jaroszyńską i Panią Ewę 

Wesołowską. Wszyscy bardzo dobrze się bawili.       

    

 HAPPY SAINT PATRICK’S DAY!!!  

 

 

  Jak co roku, Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Demskiego                

w Straszewie, obchodziła pierwszy dzień 

wiosny. Klasy 0-III zaczęły świętowanie od 

zawodów sportowych, następnie najmłodsze 

dzieci z oddziału przedszkolnego i z klasy 

pierwszej wybrały się na spacer w 

poszukiwaniu oznak wiosny. Spacer okazał się 

bardzo owocny. 
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Natomiast uczniowie z klas IV-VI tym razem, to wydarzenie 

świętowali 22-go marca i zaczęli od rambitu 

międzyklasowego z wiedzy matematycznej                 

i przyrodniczej oraz zmagań ruchowych na 

czas. Walka była naprawdę zażarta. 

Ostatecznie miejsce pierwsze zajęła klasa VI, 

drugie klasa IV, a trzecie klasa V.  

Po zawodach na dzieci czekało ognisko, w którym 

spalone zostały przygotowane przez nich Marzanny.  

Uczniowie upiekli sobie na ognisku kiełbaski                        

i wspólnie cieszyli się piękną, wiosenną pogodą. 

 

 Proboszcz Parafii w Straszewie i jednocześnie 

nauczyciel religii, ksiądz Łukasz Tamski rozpoczął 

nową tradycję w naszej szkole.    

W dniach 28-29 marca 

przeprowadził rekolekcje dla całej 

szkoły.  
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Zajęcia  polegały na uświadomieniu uczniom czym jest 

grzech i co dzieje się z naszym sumieniem i duszą, kiedy 

grzeszymy. Ksiądz Łukasz zaprezentował serię 

eksperymentów mających na celu pokazanie zmian 

w człowieku grzesznym. Były to między innymi: 

mycie zabrudzonego lustra, klejenie dziurawego 

balona, czyszczenie zabrudzonej kamykami            

i atramentem wody, sklejanie potłuczonej doniczki. We wszystkich 

doświadczeniach brali udział sami uczniowie. 

W przerwach między eksperymentami 

uczniowie dostali ciepłe kakao  i  drożdżówkę 

oraz śpiewali razem z księdzem pieśni 

religijne dla dzieci. Zainteresowanie nie 

opuszczało ani młodszych ani starszych. W 

ramach pracy dla całej klasy uczniowie dostali specjalne zadania do 

przygotowania i zaprezentowania przed całą szkołą. Uczniowie 

zilustrowali opowieść o niebie, ozdobili konfesjonał, ozdobili duże 

puzzle przedstawiające miasto, przedstawili za pomocą rysunków 

najczęstsze grzechy, wykonali znaki ilustrujące dziesięć przykazań 

oraz pięć przykazań kościelnych, przygotowali książeczkę ze 

współczesnym opowiadaniem o synu marnotrawnym oraz 

zaprezentowali spektakl o tym, jakie grzechy czyhają na młodego 

człowieka. Rekolekcje zakończyły się mszą świętą w kościele.  
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Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

2-go kwietnia na całym świecie obchodzony jest 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 

ustanowiony przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych. Głównym przesłaniem jest 

podnoszenie świadomości społecznej na temat 

autyzmu. Charakterystycznym motywem obchodów jest kolor 

niebieski i podświetlanie budynków na niebiesko.  

   31-go marca, Pani Aneta Sepioło, zorganizowała dla dzieci młodszych 

lekcję o tym, czym jest autyzm i jak postrzega świat ktoś, kto cierpi 

na tę chorobę. Uczniowie m. in. nawlekali koraliki na sznurek mając na 

dłoniach grube rękawice, patrzyli przez gogle umazane wazeliną, itp. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości autyzmu wszyscy 

uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Straszewie byli ubrani 

na niebiesko.  
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Uczniowie klas 0 – III w ramach realizacji 

projektu ABC Teatru wraz z organizatorką 

p. Zofią Zenke i rodzicami wybrali się 1-go 

kwietnia na przedstawienie do Czarnej Sali 

w Kwidzynie. Tym razem zabawiał nas Teatr 

Władca Lalek z przedstawieniem "Bajki              

z malowanej skrzyni". Jest to pełna humoru  

i melodyjnych piosenek bajka dla młodszych dzieci. Na kolorowym, 

kaszubskim podwórku spotykamy niesfornego 

kurczaka Szałaputka, jego mamę Kwokę, 

przyjaciółkę Myszkę i podstępnego Lisa. Tekst 

bajki zawiera wartką akcję, jasną fabułę i czytelny 

morał, mówiący o przyjaźni i sile tkwiącej we 

wspólnym działaniu. Uczniowie byli zachwyceni 

postaciami i śledzili przebieg przedstawienia z 

zapartym tchem.  
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                  „DYNASTIA MIZIOŁKÓW” 
Dnia 4-go kwietnia uczniowie klas III-VI 

uczestniczyli w wyjeździe na przedstawienie do 

Teatru w Kwidzynie pod tytułem „Dynastia 

Miziołków”. Spektakl został wystawiony przez 

Teatr Współczesny z Krakowa. Była to pełna 

humoru opowieść o niełatwych zmaganiach młodego człowieka w wieku 

dojrzewania ze skomplikowaną rzeczywistością. Jak pokazuje treść 

przedstawienia, życie dwunastolatka bywa 

naprawdę trudne. Codzienne wydarzenia  

w szkole i w domu wyzwalają istną burzę 

emocji i skłaniają do poważnych przemyśleń. 

Gdy jest się dobrym obserwatorem i ma się 

odrobinę poczucia 

humoru, można ze zwyczajnych zdarzeń 

stworzyć niesamowitą historię. Spektakl 

trwał ok. 60 minut, jednak wszyscy 

uczniowie byli bardzo zadowoleni                       

z wyjazdu.  

 

 

W zabawnym i mądrym 

świecie bajek Wojciecha 

Widłaka 
6 kwietnia 2017 r. w Szkole 

Podstawowej w Czarnym Dolnym odbyła się 

Powiatowa Olimpiada Czytelniczo-Literacka dla klas I-III.                                          
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 Naszą szkołę reprezentowały: 

Nicola Urbańska z kl. I, Urszula Sawińska 

z kl. II oraz Anna Maćkiewicz z kl. III. 

 

Tegoroczna Olimpiada przebiegała pod hasłem: „W zabawnym           

i mądrym świecie bajek Wojciecha Widłaka” i połączona była ze 

spotkaniem z autorem. 

W pierwszej części  spotkania, uczestnicy konkursu mogli wysłuchać 

fragmentów książek o Panu Kuleczce. W role lektorów wcielili się             

m. in. przedstawiciele Urzędu Gminy i Biblioteki Gminnej w Gardei. 

Po zmaganiach konkursowych odbyło się spotkanie autorskie,             

na którym pan W. Widłak opowiadał o roli wyobraźni w pracy pisarza 

oraz o swoich książkowych bohaterach i historii ich tworzenia. 

Wśród licznych nagród, które otrzymały uczestniczki Olimpiady, 

znalazła się nowa książka Wojciecha Widłaka pt. Smutny Jędruś. Tym 

cenniejsza, że opatrzona została dedykacją autora. 

 

 

 

13 



Kiermasz Wielkanocny 

 

   Tradycją jest, że nasza szkoła organizuje co roku kiermasz 

wielkanocny, który odbywa się przy kościele w niedzielę palmową.       

I tym razem szkolna świetlica nie zawiodła. Panie ze świetlicy,                     

z pomocą naszych uczniów, przygotowały mnóstwo ręcznie robionych 

ozdób na nadchodzące święta wielkanocne. Dodatkowo w sprzedaży 

pomogły uczennice klas V i VI: Katarzyna Sikorska, Edyta Ścisłowska       

i Zuzanna Wiączek. W tym roku na stoisku znalazły się zające  

z siana, kurczaczki i zajączki z pomponów, palmy wielkanocne, 

ozdobne gniazdka, stroiki, wianki na drzwi i wiele, wiele innych. Mimo, 

że pogoda nie dopisała, szkolne 

stoisko było chętnie odwiedzane                              

i podziwiane przez parafian. 

    Dziękujemy serdecznie 

wszystkim zaangażowanym, za pomoc  

w organizacji naszego 

przedsięwzięcia. 
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WYSTĘP  MŁODYCH  AKTORÓW 

Przed przerwą świąteczną uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali 

swoim młodszym kolegom z oddziału przedszkolnego krótką 

inscenizację o wiośnie. Młodsi koledzy z zainteresowaniem obejrzeli 

przedstawienie kukiełkowe, w którym zwierzątka z utęsknieniem 

czekają na wiosnę. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni brawami. 

 

                              

 

 

Dnia 24 kwietnia 2017 r. grupa 50- ciu uczniów z klas 0-III pod 

opieką wychowawczyń pojechała do Sztumskiego Centrum Kultury na 

przedstawienie teatralne pt. „BAŚNIE BRACI GRIMM”. Aktorzy       

z Teatru Współczesnego w Krakowie w zabawny i ciekawy sposób 

zaprezentowali kilka epizodów zaczerpniętych z baśni braci Grimm. 
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Były dobre i złe wróżki, Śpiąca Królewna, Czerwony Kapturek, zły wilk 

i inne ciekawe postacie. Wszystko dopełniła inspirująca muzyka, 

ciekawe dekoracje i efekty świetlne. Po ponad godzinnym programie 

uczniowie pełni wrażeń wrócili do szkoły.  

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły od lutego uczestniczą w projekcie 

PASJONACI  NAUKI, który pomaga  we 

wszechstronnym rozwoju oraz ułatwia uczenie 

się. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie                      

i aktywnie uczestniczą w tych zajęciach.  

 

Redaktorzy numeru:  

Kamila Jaroszyńska i Zofia Zenke 
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