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   Dnia 8 marca w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. „O kobietach z 

przymrużeniem oka”. Uczniowie klas IV-VII pod kierunkiem p. Ewy Wesołowskiej i p. 

Małgorzaty Sawińskiej zaprezentowali humorystyczne scenki pokazując kobiety z 

przymrużeniem oka. Zespół taneczny zaprezentował się w trzech tańcach. Tego samego dnia 

w godzinach popołudniowych nasi aktorzy zagrali jeszcze raz na Wiejskim Dniu Kobiet 

zorganizowanym dla Pań ze Straszewa i okolic. Program wszystkim bardzo się podobał i 

wprowadził  oglądających w radosny nastrój. 

 
       

 

 

 

       
15 marca Samorząd Uczniowski zorganizował 

akcję pt. „Dzień  Dresa". Uczniowie  oraz nauczyciele 

prawie w 100% zaangażowali się w przedsięwzięcie i 

sprostali zadaniu. Ci, którzy zapomnieli o odpowiednim 

wyglądzie zostali ukarani zadaniami z matematyki i 

języka polskiego. Akcja bardzo się podobała. 
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Zwyczajem minionego roku w dniach 14-15 marca 2018 roku uczniowie uczestniczyli w 

szkolnych rekolekcjach prowadzonych w formie warsztatów, przez ks. Łukasza Cieplińskiego. 

Tematem ćwiczeń Wielkopostnych była świętość i drogi do niej prowadzące. 

 

Wzajemna pomoc okazuje się niezbędna , gdy taaaakimi długimi łyżkami mamy zjeść  z miseczki 

cukierki i nie tylko… 

 

15.03.2018 roku odbyło się 

uroczyste podsumowanie III 

Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego 

w Szkole Podstawowej w Gardei pt .  

„Człowiekiem jestem, nic co 

ludzkie nie jest mi obce”.  

Wśród licznych laureatów znalazła się 

również uczennica naszej szkoły 

Weronika Falkowska z klasy VI. 

Podczas  wernisażu odebrała 

wyróżnienie  z rąk  Pana Kazimierza 

Kwiatkowskiego Wójta Gminy Gardeja. 

Weronika przygotowywała się pod 

kierunkiem. Pani Aleksandry Laseckiej. 
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       Uczennica  klasy II 

Dagmara Tamska wraz 

z opiekunem 

artystycznym Panią 

Aleksandrą Lasecką 

uczestniczyła w 

uroczystym rozdaniu 

nagród, które odbyło się 

w Społecznej Szkole 

Podstawowej w 

Kwidzynie 20 marca. 

Dagmara wzięła udział 

w Powiatowym 

Konkursie Plastycznym 

pt. „Kobieta, którą 

cenię” i zdobyła  

wyróżnienie w kategorii 

wiekowej klas I- III. 

19 marca obchodziliśmy St. Patrick's  Day czyli DZIEŃ ŚW. PATRYKA. Uczniowie na lekcjach 

angielskiego poznali słownictwo związane z Irlandią i jej symbolami, a na przerwie, przy dźwiękach 

irlandzkiej muzyki podziwiali pocztówki z Zielonej Wyspy. Panie K. Jaroszyńska i E. Wesołowska 

przygotowały okolicznościową gazetkę i zielony słodki poczęstunek. Uczniowie ubrali się na zielono, 

bądź mieli przypięte trójlistne koniczyny - symbol Irlandii.  
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Jak co roku, 21 marca , witaliśmy wiosnę. Podczas dwóch pierwszych lekcji,. najstarsze klasy 

musiały zmierzyć się z zadaniami przedszkolaków, a najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogli przez 

chwilę poczuć się jak tzw. „starszyzna". Po zajęciach wszyscy udali się na ognisko. Najpierw upieczone 

zostały kiełbaski, a następnie spalone zostały Marzanny. Na zakończenie obchodów pierwszego dnia 

wiosny odbyły się rozgrywki w ringo o tytuł „Żurawi". Zwyciężyła klasa siódma.  

 

Na zdjęciu pierwszym klasa III w radosnym pochodzie z Marzannami, u dołu -uczniowie 
starszych klas podczas pieczenia pysznych kiełbasek. 
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Już po raz kolejny zorganizowany został Kiermasz wielkanocny, podczas którego  dzięki 

wspólnej wymianie pomysłów i doświadczeń rodziców, uczniów i nauczycieli powstały 

przepiękne prace, które zaprezentowaliśmy na Kiermaszu w Niedzielę Palmową przy kościele 

w Straszewie. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi oraz  naszym Parafianom za wspaniały 

odbiór naszego przedsięwzięcia, hojność i życzliwe uśmiechy. 

 
Uczennice, które aktywnie pracowały w przygotowaniach ozdób wielkanocnych. 
U dołu nasze małe rękodzieło… 
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W środę, 4 kwietnia 2018 roku, obchodziliśmy Światowy Dzień Autyzmu. Z 

tej okazji zorganizowaliśmy akcję mającą na celu podnoszenie świadomości uczniów 

na temat autyzmu. Tego dnia  na znak jedności z osobami dotkniętymi tym 

zaburzeniem nauczycielki z oddziału przedszkolno- integracyjnego wraz z dziećmi 

przygotowały happening. Pani Aneta, która na co dzień  pracuje z osobami ze 

spektrum autyzmu, podczas lekcji opowiadała o swoich doświadczeniach w pracy 

terapeutycznej. Cały dzień przyświecało nam hasło: „Nie bądź zielony w temacie - 

zapal się na niebiesko". Każdy, kto chciał wspomóc akcję ubrał się na niebiesko i 

odcisnął kciuk na znak solidarności. 
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Mini warsztaty w klasach. 
 
 
 
 

 

 

11 kwietnia br. uczniowie uczestniczyli w pokazie historycznym zorganizowanym 

przez grupę artystyczną ,,Rekonstrukto” pt. ,,Ku niepodległej”. W programie przypomniano 

sytuację Polski pod zaborami oraz walkę o niepodległość w powstaniach narodowych. 

Uczniowie mogli zobaczyć stroje, jakie nosili powstańcy, kosynierzy i oficerowie I Brygady 

Legionów Polskich, a także kolekcję replik broni używanej przez powstańców. Wysłuchali 

również opowieści o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę. Mamy 

nadzieję, że taka barwna lekcja historii utrwali wiedzę uczniów na temat walki o 

niepodległość. 
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16 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego w 

Kwidzynie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu Poetyckiego-   „Mój 

przyjaciel książka". Uczennica klasy VII Edyta Ścisłowska przygotowana pod kierunkiem pani 

Małgorzaty Sawińskiej otrzymała wyróżnienie. 
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„Dzień Ziemi” i szkolny turniej w  

„Super farmera”  
Co roku w naszej szkole czcimy  Światowy Dzień Ziemi. 

24 kwietnia 2018 r. uczniowie klas IV-VII zmierzyli się w Turnieju 

Przyrodniczo-Sportowym. Drużyny musiały wykazać się ogólną wiedzą praktyczną z 

przyrody i ekologii oraz zmierzyć się w konkurencjach sportowych. W obu przypadkach 

liczyła się umiejętność pracy zespołowej. Po zaciętej i dość wyrównanej walce zwyciężyła 

klasa VI. 
 

 

 Powyżej klasa szósta cieszy się z wygranej, u dołu talent + odrobina szczęścia …i wygrana w 

kieszeni. 
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Z  inicjatywy Koła Gier Planszowych w naszej szkole po raz pierwszy odbył się 

Turniej w „Super farmera". W kategorii dzieci młodszych zwyciężył  Mateusz 

Mateusiak  z kl. III, a w drugiej grupie Katarzyna Sikorska z kl. VI. 

Laureatom gratulujemy i trzymamy kciuki za rozgrywki w Sztumie. 

 

Ogólnopolski Turniej BRD 

23 kwietnia 2018 roku w 

Zespole Szkół w Ryjewie odbyły się 

eliminacje gminne Ogólnopolskiego 

Turnieju BRD. Drużyny zmagały się 

na torze sprawnościowym, 

rozwiązywały test wiedzy o ruchu 

drogowym oraz test z zasad 

pierwszeństwa na skrzyżowaniach. 

Tym razem nasi rywale okazali się 

lepsi. Życzymy im powodzenia w 

eliminacjach powiatowych. 

 

 

 

 

 

               Katyń -pamiętamy…   

 

25 kwietnia uczniowie klas IV – VII pod kierunkiem pani Ewy Wesołowskiej oraz pana 

Rafała Rybickiego przygotowali i zaprezentowali apel z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Przypomnieli oni krótko tragiczną historię Polski z okresu II wojny światowej. Ładnie 

recytowali wiersze znanych poetów i śpiewali pieśni patriotyczne. Apel był piękny i 

wzruszający. 
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Laureat konkursu ogólnopolskiego. 
26 kwietnia DAMIAN WIŚNIEWSKI przygotowany przez panią Małgorzatę 

Sawińską został laureatem ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego 

przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie" - 

KRĄG PLUS  i zajął 2 miejsce w kraju. Temat konkursu dla szkół podstawowych 

brzmiał: „Walki zbrojne Polaków na przestrzeni wieków - Wojny polsko - krzyżackie 

XV-XVI w." Gratulacje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „ Dzień z życia Józefa Piłsudskiego” 

 

27 kwietnia 2018 roku Archiwum 

Państwowe w Malborku ogłosiło wyniki 

międzywojewódzkiego konkursu 

historycznego pt. „Dzień z życia Józefa 

Piłsudskiego". Uczennica klasy VII 

Zuzanna Wiączek przygotowana przez 

panią Małgorzatę Sawińską zajęła III 

miejsce. Serdeczne gratulacje!!! 
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"Mistrz Pięknego Czytania" 

27 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy „Mistrz Pięknego 

Czytania". Jak co roku, konkurs ten podzielony jest na grupę młodszą oraz straszą. W 

klasach IV – VII  zwyciężyła Emilia Zblewska, natomiast w klasach I – III - Nikola 

Urbańska. 

 

                                                             Zwycięzcom gratulujemy ! 

„Świetna książka to taka, gdzie pokusa przeczytania jej jest 
silniejsza od wszystkich innych atrakcji.” 

 
Jak na skrzydłach… 

29 kwietnia 2018 roku odbył się w Kwidzynie XV Unijny 
Ogólnopolski Bieg Uliczny organizowany przez Kwidzyński Klub 
Lekkoatletyczny „RODŁO". Uczeń naszej szkoły STANISŁAW MAJEWSKI 
zajął I miejsce. Natomiast 3 maja z okazji Święta 3 Maja i 100-lecia 
Niepodległości w Sztumie podczas  II Festiwalu Biegowego pod nazwą 
Sztumskie Biegi Solidarności na 100-lecie Niepodległości w biegu na 500 
metrów chłopców z rocznika 2007 - 2008 STASIU zajął II miejsce! 
Gratulacje. 

 

 

Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku. 

 

Opracowanie: 
Bernadeta Sawińska 
Małgorzata Sawińska 

 


