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                Wakacje tuż , tuż…                                             

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

       Dzień Mamy 
 

25 maja 2016r. dzieci z oddziału przedszkolnego zaprosiły swoje mamy do szkoły na 
spotkanie z okazji ich wyjątkowego święta. W pierwszej części spotkania dzieci wykonały 
pracę plastyczną, następnie wystąpiły w programie artystycznym „Dla Mamy”. 

Po występie przedszkolaki wręczyły swoim mamom własnoręcznie wykonane kwiaty i laurki. 
Na zakończenie uroczystości był słodki poczęstunek. 
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Dzień Dziecka 
 

Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci, tych małych i tych dużych. Jak co roku 
obchodziliśmy je w naszej szkole 1 czerwca. Tego dnia nie było typowych zajęć edukacyjnych. 
Dzieci rozpoczęły dzień od spotkania z wychowawcami. Później dzieci młodsze z klas 0-III 
wzięły udział w sesji zdjęciowej pt. EURO 2016. Następnie wszyscy zebrali się w sali 
gimnastycznej. Tam zebranych uczniów powitała pani dyrektor i złożyła dzieciom z okazji ich 
święta życzenia. 

Potem dzieci z koła czytelniczo - teatralnego zaprezentowały przedstawienie pt. "Urodziny 
Królewny", które przygotowały pod kierunkiem pani A. Jabłońskiej. Następnie rozpoczął się 

 XI Szkolny Festiwal Piosenki, który poprowadziła pani E. Wesołowska. 

Zwycięzcy:  
 
Klasy 0-III 

I miejsce Kamil Dudek z kl. III 
II miejsce Wiktoria Czyż z kl. III 
III miejsce Urszula Sawińska z kl. I 
IV miejsce Martyna Samulewska z zerówki 
Klasy IV-VI 
I miejsce Kinga Kozłowska  z kl. V 
II miejsce Edyta Ścisłowska z kl. V 
III miejsce Julia Brunow z kl. IV 
 

Po muzycznych wrażeniach grupa dzieci młodszych udała się na ognisko, przygotowane przez 
rodziców i tam mogły sobie upiec kiełbaski. Były też napoje i lody. Uczniowie klas starszych w 
tym samym czasie mieli rozgrywki sportowe. Później nastąpiła zamiana. Dzieci młodsze 
przeszły na boisko szkolne, by wspólnie bawić się na sportowo, a starsi uczniowie poszli na 
ognisko, by się nieco posilić. 

Pogoda i humory dopisywały wszystkim. 
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Wycieczka klas 0- III do Gdańska 

 

 Dnia 3 czerwca bardzo liczna grupa najmłodszych dzieci z klas 0-III pojechała na 

wycieczkę do Gdańska. Zwiedzanie rozpoczęla od wizyty w Parku Naukowo-Technologicznym 

w Gdańsku. Następnie uczniowie zwiedzali wystawę interaktywną w Centrum Edukacji dla 

Dzieci i Młodzieży i uczestniczyli w warsztatach. Przeprowadzili kilka doświadczeń 

chemicznych pod kierunkiem pani laborantki. Po takich naukowych przeżyciach udali się do 

Zoo w Oliwie, które jest największym ogrodem zoologicznym w Polsce. Tam mogli podziwiać 

i obserwować przeróżne zwierzęta. Był smacznie śpiący hipopotam i wygrzewające się w 

słońcu lwy oraz gepard. Zobaczyli też piękne żyrafy i majestatyczne słonie. Były także groźne 

aligatory, węże i kolorowe ptaki. Z Zoo pojechali do MC Donald's w Tczewie. Po tak długim 

dniu apetyty dopisały, a w kuferkach znalazły się także ciekawe zabawki.  
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W krainie fantazji 

 3 czerwca 2016 roku uczennica klasy VI Patrycja Grenc brała udział w powiatowym 

konkursie czytelniczym pt. „w Krainie Fantazji”. Tematem przewodnim konkursu była książka 

pt. „Opowieści z Narnii”. Patrycja wykazała się doskonałą znajomością powieści i zajęła                      

I miejsce. 

Gratulujemy Patrycji i Pani Annie Piotrowskiej, która ją przygotowała! 

 

Święto Szkoły 

10.06.2016 r. nasza szkoła obchodziła swoje święto. Najpierw uczniowie wraz                         
z wychowawcami mieli zajęcia w klasach. Przypomnieli sobie sylwetkę patrona naszej szkoły 
ks. Władysława Demskiego, historię parafii straszewskiej oraz uczestniczyli w quizach                            
i zadaniach związanych z historią naszej okolicy, szkoły, a także regionu. 

O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta akademia, którą otworzył występ uczniów kl. III. 
Zaprezentowali oni przedstawienie o tematyce ekologicznej. Następnie wystąpili uczniowie 
koła teatralnego klas IV-VI oraz uczniowie koła wokalno-tanecznego. 

Po występach opiekun SKO p. Marzena Trzcińska wręczyła nagrody najlepiej oszczędzającym 
uczniom tj. Urszuli Sawińskiej z kl. I, Mai Zablińskiej z kl. I, Żanecie Józefczyk z kl. II, 
Zuzannie Lewandowskiej z kl. III, Zofii Majewskiej z kl. V, Jakubowi Zdaniewiczowi z kl. III 
oraz Stanisławowi Majewskiemu z kl. III. 

Wręczone zostały również nagrody uczniom biorącym udział w konkursie plastycznym "Rok 
2016 - rokiem zdrowych płuc w powiecie kwidzyńskim". Nagrody otrzymali Julita Józefczyk 
z kl. V oraz Krystian Pielak z kl. VI. 
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Pożegnanie klasy VI 

10 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 rozpoczął się wieczorek pożegnalny uczniów klasy VI. 

Młodzież rozpoczęła uroczystość tańcząc poloneza. Następnie bawiła się przy rytmach 
lubianej przez siebie muzyki. Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców uczniów 
przygotowany został poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości. Wszyscy bawili się 
doskonale i z żalem o godz. 20.00 opuszczali mury szkoły. Szkoda tylko, że to już ostatnia 
wspólna zabawa z klasą ... VI. 

Powodzenia w nowej szkole! 

 
 

Wycieczka klas IV – VI 

Dnia 14 czerwca 2016 r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wycieczce "Śladami 
Piastów". Zwiedzanie rozpoczęli od Katedry Gnieźnieńskiej, gdzie zobaczyli słynne drzwi 
gnieźnieńskie oraz srebrną trumnę, w której znajdują się relikwie św. Wojciecha. 

Kolejnym punktem wycieczki był park dinozaurów w Rogowie. Uczniowie podziwiali ogromne 
prehistoryczne gady i zapoznawali się z najważniejszymi informacjami na ich temat. Z Rogowa 
udali się do Kruszwicy i zwiedzali Mysią Wieżę. Wysłuchali legendy związanej z tym miejscem 
i z wieży podziwiali jezioro Gopło i okoliczny krajobraz.  
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Gniezno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Mysia  Wieża w Kruszwicy 
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Powiatowy Konkurs Poetycko-Plastyczny "Książka - brama wyobraźni" 

16 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Ryjewie zostały wręczony nagrody 
laureatom XV Powiatowego Konkursu Poetycko-Plastycznego pod hasłem: "Książka - brama 
wyobraźni". W konkursie wzięło udział 11 szkół powiatu kwidzyńskiego i wpłynęły 63 prace 
plastyczne oraz 75 wierszy. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Małgorzaty 
Sawińskiej również brali udział w w/w konkursie. 

W części poetyckiej III miejsce zajęła - Kaja Ziółkowska - uczennica klasy VI. 

W części plastycznej również III miejsce zajęła - Patrycja Grenc - uczennica klasy VI. 

Serdecznie gratulujemy Młodym Artystkom. 

 

Wyjazd integracyjny klasy VI 
Uczniowie klasy VI 16 czerwca wybrali się do Zespołu Szkół w Ryjewie, aby zobaczyć 

nową szkolę oraz poznać nowych kolegów. Wyprawę rozpoczęli od spotkania z dyrektorem 
Panem Andrzejem Zwolakiem, który osobiście oprowadził przyszłych gimnazjalistów po 
szkole pokazując wszystkie klasy, pomieszczenia i przedstawiając niektórych nauczycieli. 

Następnie mieli możliwość uczestniczenia w projekcie językowym przygotowanym przez 
uczniów gimnazjum, który bardzo się wszystkim podobał. Po występach był czas na to, aby 
poznać przyszłych kolegów i koleżanki. Dziewczęta rozegrały wspólny mecz w palanta,                       
a chłopcy w piłkę ręczną. Podczas dobrej zabawy wspólnie spędzony czas bardzo szybko mijał. 
Ostatnie 30 minut wszyscy spędzili na rozmowach i lepszym poznaniu się. 

Wyjazd integracyjny można uznać za bardzo udany. 
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Pożegnanie przedszkola 

 22 czerwca 2016r w oddziale przedszkolnym odbyło się uroczyste pożegnanie 
przedszkola i młodszych kolegów. 

 Grupa przedszkola zaprezentowała się w wierszach i piosenkach mówiących o pobycie 
w przedszkolu, pożegnaniu ,  a także o wakacjach. Były również pamiątkowe zdjęcia grupy                  
z rodzicami. W dalszej części uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. 

Do zobaczenia po wakacjach ! 
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Zwiedzamy Malbork 

W czasie, kiedy oddział przedszkolny żegnał swoją Panią, 22 czerwca, klasa VI udała 
sie na wycieczkę do Malborka. Uczniowie obejrzeli Zamek Krzyżacki i kościół św. Jana 
Chrzciciela. Udali sie także na malborski deptak, na którym stoi pomnik króla Kazimierza 
Jagiellończyka – władcy, któremu udało się odebrać Malbork Krzyżakom. Tam też spędzili miło 
czas odpoczywając przy tańczącej fontannie i posilając się w pobliskim Mc Donalds. 

Zadowoleni i zrelaksowani wrócili do domów. 
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Zakończenie roku szkolnego i nasi Najlepsi... 

 Dnia 24 czerwca 2016 roku oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Podczas 
uroczystego apelu wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły uczniom klasy VI oraz 
wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce i inne osiągnięcia. Nagrodę dyrektora szkoły 2016 
otrzymała Patrycja Grenc z klasy VI. 

W tym roku nagrodzeni zostali: 

Klasa „O” 

Martyna Samulewska 

Dagmara Tamska 

Lidia Sawińska 

 

Klasa I 

Urszula Sawińska 

Maja Zablińska 

Witold Zabliński 

Amadeusz Karpiński 

 

 

Klasa II 

Julia Dwórznik 

Zuzanna Krauze 

Jakub Brzozowski 

Szymon Pielak 

 

Klasa III 

Kacper Broża 

Stanisław Majewski 

Wiktoria Czyż 

Emilia Zblewska 

Karol Zabliński

Klasy V - VI 

L.p. Imię, nazwisko 
ucznia 

Ocena 
zachowania 

Średnia 
ocen 

1. 

2. 

3. 

4. 

Zofia Majewska 

Damian Wiśniewski 

Zuzanna Wiączek 

Konrad Ziółkowski 

wzorowe 

wzorowe 

wzorowe 

wzorowe 

5,4 

5,2 

5,0 

4,9 

1. 

2. 

3. 

4. 

Klaudia Ruda 

Patrycja Grenc 

Kaja Ziółkowska 

Martyna Brunow 

wzorowe 

wzorowe 

wzorowe 

wzorowe 

5,5 

5,5 

5,5 

5,3 
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Przekazanie sztandaru 

 
Nasi absolwenci 

 
Opracowanie: 
Bernadeta Sawińska 
Małgorzata Sawińska 


