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Witamy kolory 

wakacji! 

 

 

Czerwiec w szkole to czas podsumowań, wytężonej pracy  i oczekiwania 

na zasłużony wypoczynek. Niewątpliwie koniec roku kojarzy nam się 

szczególnie radośnie i kolorowo. Są to bowiem dni, kiedy świat nabiera 

wyjątkowych barw. Żegnając się z lekcjami wpadamy w nurt błękitu fal, 

planujemy niezliczone podróże do wyjątkowo barwnych miejsc. Być może i Ty 

nasz Drogi Uczniu zaplanujesz zobaczyć występ świetlików pośród 

granatowego od ciemności nieba, a może postanowisz skorzystać ze złotego 

odcienia piaszczystych plaż? Wyruszamy zatem w podróż po tęczowym kole 

barw.    

Jednak zanim na dobre pożegnamy szkolne mury, przypomnijmy sobie 

jak minął ten miesiąc. Czerwcowa aura rozpieszczała nas nie tylko pod 

względem znakomitej pogody, ale również obfitowała w wiele ciekawych  

i radosnych wydarzeń szkolnych. 

             

 

Nr 6 (2017/2018)  

Szkolne Wieści 

    Informator Szkoły Podstawowej w Straszewie  
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Szkolne talenty literackie i plastyczne 

 

„Oblicza patriotyzmu” 

 

12 czerwca w Szkole Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Ryjewie rozstrzygnięty został XVII Powiatowy 

Konkurs Poetycko-Plastyczny pt. "OBLICZA 

PATRIOTYZMU". Na konkurs wpłynęło ponad pięćdziesiąt 

prac poetyckich oraz ponad sześćdziesiąt prac plastycznych. 

Laureatami w/w konkursu zostało dwoje uczniów naszej szkoły. Julia 

Żuchowska (opiekun Małgorzata Sawińska) zajęła II miejsce w kategorii - 

poezja, natomiast Damian Wiśniewski (opiekun Aleksandra Lasecka) zajął III 

miejsce w kategorii - praca plastyczna.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
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"Najpiękniejsza baśń" 

 

15 czerwca w Społecznej Szkole Podstawowej im. 

Polskich Noblistów w Kwidzynie rozstrzygnięty został II 

Powiatowy Konkurs Literacki pt. " Najpiękniejsza baśń". Na konkurs 

wpłynęły 23 prace z dziesięciu szkół podstawowych naszego powiatu. Dwie 

uczennice klasy IV stanęły na podium. Zuzanna Krauze, która napisała baśń pt. 

"Odważny Jaś" zajęła II miejsce, natomiast Julia Dwórznik z baśnią  

pt. "Książkogród" zdobyła miejsce III. Gratulujemy! Uczennice do konkursu 

przygotowała Małgorzata Sawińska. 
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 12 czerwca klasy 

0-IV i oddział 

integracyjny wybrały się 

do teatru w Elblągu na spektakl „Zwierzęta doktora Dolittle”. Był to 

widowiskowy musical o doktorze Janie Dolittle na podstawie książki Hugha 

Leftinga. Doktor ze swoimi pupilami 

wyrusza w daleką podróż do Afryki, 

by leczyć małpy, które dotknęła 

tajemnicza śpiączka. Przedstawienie to 

przygotowane zostało z dużym 

rozmachem, wieloma aktorami  

i tancerzami. Barwna opowieść 

zaczarowała wszystkich efektowną 

inscenizacją, bajkowymi maskami 

zwierząt i pięknymi kostiumami dla 

trzydziestu sześciu postaci na scenie. 

Scenografia z kolei to aż 1,5 tony konstrukcji, po której poruszali się wszyscy 

aktorzy. Kolorowa, pełna afrykańskich rytmów podróż zapewniła moc wrażeń  

i zadowoliła wszystkich uczniów. 

 

 

Wyjazd do teatru    
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W krainie pełnej kangurów…czyli nocowanie w 

szkole z książką w tle 

15 czerwca miało miejsce kolejne już nocowanie w szkole organizowane 

przez p. Annę Jabłońską oraz p. Kamilę Jaroszyńską. Takimi wydarzeniami 

zachęcamy do czytania książek i czerpania z nich 

przyjemności. Tym razem uczniowie mieli za 

zadanie przeczytać książkę Alfreda Szklarskiego 

„Tomek w krainie kangurów”, historię chłopca, 

który wraz z ojcem wyruszył na przygodę życia do 

dzikiej Australii. Jak co roku na uczestników 

czekało mnóstwo atrakcji, m.in. ognisko, gra  

va bank i film z popcornem. Całkowitym 

zaskoczeniem  

i największą atrakcją był jednak coraz 

bardziej popularny na świecie Escape 

Room. Uczniowie zostali zamknięci 

(oczywiście pod okiem opiekunów)  

w klasie pełnej zagadek, szyfrów i 

rebusów i aby znaleźć klucz do wyjścia 

musieli współpracować i rozwiązać 

wiele zadać związanych z czytaną 

książką. Dzieci przygotowały również 

rysunki ulubionych zwierząt Australii 

oraz plakat promujący przeczytanie 

przygód Tomka. Wieczór zakończył się 

wspólnie przygotowaną kolacją i 

nocowaniem na terenie szkoły. Rano 

uczniowie zjedli śniadanie, otrzymali 

dyplomy wzorowego czytelnika i 

zadowoleni wrócili do domów – najprawdopodobniej odespać noc pełną 

przygód.  
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Spotkanie integracyjne przedszkola i 

grupy integracyjnej 

 

 

Dnia 16 czerwca 2018r w oddziale przedszkolnym odbyło się spotkanie, 

na które przybyły młodsze dzieci wraz z rodzicami. Po krótkim zapoznaniu się, 

wspólnej zabawie i pamiątkowych zdjęciach wszyscy udali się autobusem do 

Czarnej Sali w Kwidzynie, aby obejrzeć bajkę w wykonaniu teatru „Neline” ze 

Słowacji pt. „Janko-Polanko”. To interaktywne przedstawienie inspirowane 

słowackimi opowieściami ludowymi, gdzie lalki są tworzone bezpośrednio 

przez widzów. Wszystkim bardzo podobało się przedstawienie, o czym 

świadczyły gromkie brawa.  

 Po pożegnaniu się z wychowawcami wróciliśmy do domów. 

 

Do zobaczenia po wakacjach! 
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„Tu wszędzie jest moja 

ojczyzna…” 

Nasza szkoła obchodziła swoje święto 18 

czerwca 2018 roku. Świętowanie rozpoczęło się od 

mszy świętej w kościele w Straszewie. Następnie 

wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice przeszli do 

sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęła się uroczysta 

akademia, którą otworzył występ klasy VI. Zatańczyli 

oni pięknego poloneza. Po występie uczennica klasy 

VI Julia Żuchowska wyrecytowała wiersz swojego 

autorstwa „Patriota”, a zwyciężczyni Szkolnego 

Festiwalu Piosenki z klasy III Urszula Sawińska 

zaśpiewała zwycięską piosenkę „Uwięziony ptak”.  

W dalszym ciągu świętowania każda klasa, 

począwszy od 0 a na VII kończąc, wykonała krótkie 

przedstawienie o tematyce patriotycznej. Każdy uczeń 

miał przyczepiony kotylion lub flagę i wszyscy  

z zaciekawieniem obserwowali występy swoich kolegów i koleżanek. Na koniec 

wszyscy zgromadzeni zaśpiewali „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”. 
Po występach, pani Dyrektor 

wręczyła nagrodę książkową 

uczniowi klasy V, Stanisławowi 

Majewskiemu, za wyróżnienie  

w Międzynarodowym Konkursie 

"Kangur Matematyczny". 

Natomiast opiekun SKO  

p. Marzena Trzcińska wręczyła 

nagrody najlepiej oszczędzającym 

uczniom tj. Dagmarze Tamskiej  

z kl. II, Lidii Sawińskiej z kl. II, 

Weronice Tłuchowskiej z kl. II, Urszuli Sawińskiej z kl. III, Mai Zablińskiej 

z kl. III, Zuzannie Broża z kl. III oraz Jakubowi Zdaniewiczowi z kl. IV.  
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Ranking biblioteczny –  

„Najlepszy czytelnik roku” 2017/2018 

Wśród klas młodszych tytuł otrzymała Weronika 

Tłuchowska 

W klasach starszych – Janusz Zawiślak 

 

 

 

 

„Zeszyt Lektur na 

Medal” 

Nagrodę otrzymała: Martyna 

Samulewska, 

Nicola Urbańska oraz Bartosz Kiliszek. 

 

Wyniki konkursu czytelniczo – plastycznego – 

„Ilustrowany Katalog Książek dla Dzieci” 

I miejsce – Maja Zablińska 

II miejsce – Patrycja Wilemska  

i Żaneta Józefczyk 
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Wspólnie pomagamy 

   18 czerwca nastąpiło podsumowanie całorocznej akcji zbierania nakrętek 

         plastikowych. Oto wyniki klas:  

0 – 42,42             IV – 28,45          

I -  9,80               V – 19,47          

II – 20,58            VI – 12,25                     

III -17,92            VII -51,77 

 

W tym roku zebraliśmy 202,66 

kg zakrętek. 

Najbardziej „zakręconą” klasą została klasa VII, która uzbierała ponad 50 kg. 

Na sukces klasy pracowali: P. B. Sawińska – wychowawca, Damian 

Wiśniewski, Zofia Majewska, Cezary Kamiński, Edyta Ścisłowska, Marcin 

Łysak. 

 

 

Gratulacje dla zwycięzców! 
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20 czerwca klasa VII z inicjatywy dwóch mam wybrała się razem z wychowawczynią 

p. Benią Sawińską do Kwidzyna. Uczniowie zjedli ogromną pizzę w pizzerii Don Corleone,  

a następnie wspięli się na Wieżę Katedralną i podziwiali widoki Kwidzyna. Co za wspaniała 

niespodzianka! 

 

W przeddzień zakończenia roku szkolnego 

klasa IV udała się na rajd rowerowy do Leśniczówki 

w Trzcianie. Mimo zapowiedzi deszczu a nawet 

burzy, pogoda dopisała i było bardzo słonecznie. Na 

miejscu czekał p. Bartek – Leśniczy, który 

zorganizował dla klasy wiele atrakcji. Uczniowie 

wysłuchali pogadanki o pracy leśniczego, 

zwierzętach jakie występują w naszych lasach i jak 

odczytywać znaki na 

drzewach. Następnie pan 

Leśniczy pokazał dzieciom 

budynek leśniczówki i 

żyjące tam zwierzęta – 

owce, koty (aż 15!) oraz ule 

z pszczołami. Kolejnym 

punktem było 

posmakowanie świeżego 

miodu prosto z plastra i 

spacer po lesie. Na koniec uczniowie upiekli sobie 

kiełbaski na ognisku i otrzymali od p. Bartka na 

pamiątkę książki pod tytułem „Wędrówka po warstwach lasu” i drewniane breloki ze 

zwierzętami. Klasa IV uwielbia takie rajdy rowerowe . 
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Kolejny sukces Stasia Majewskiego z klasy V, tym razem Ogólnopolska Olimpiada 

Lekkoatletyczna w Łodzi i I miejsce w swojej grupie startowej, oraz XII w grupie wiekowej 

na 63 startujących.  

Następny sukces to srebrny medal dla Stasia na Wojewódzkiej Olimpiadzie 

Lekkoatletycznej „Dysk Pomorski 2018” w Gdańsku. Rośnie nam super lekkoatleta, 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 
Piknik klasowy 

21 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, klasa VI razem  

z wychowawczynią wybrała się na piknik. Szukając odpowiedniego miejsca postoju klasa 

ostatecznie wylądowała w leśniczówce w Trzcianie. Lokalizacja była o tyle dogodna, że 

uczniowie mogli usiąść przy drewnianych ławach i upiec sobie kiełbaski na przygotowanym 

wcześniej ognisku. Jak dobrze móc spędzić ostatni dzień nauki w tak spokojny i relaksujący 

sposób. 
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Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem 

20 czerwca 2018 r. uczniowie klas 0-II 

oraz dzieci z oddziału integracyjnego 

spotkały się z policjantem z Posterunku 

Policji w Ryjewie. Spotkanie dotyczyło 

bezpiecznych wakacji. Uczniowie z uwagą 

wysłuchali rad i przestróg, by bezpiecznie 

wypoczywać nad wodą i w górach, a także  

w gospodarstwach rolniczych  

i domowych. 

 

Zapamiętaj! 

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Poinformuj  

o której godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – 

przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 

3. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

4. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych  

i bezpiecznych kąpieliskach. 

5. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

6. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody  

i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj 

się kremem z filtrem. 

7. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask 

ochronny podczas jazdy na rowerze. 

8. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy 

grzyby są trujące. 

9. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady  

i kleszcze (źródło: czasdzieci.pl). 
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Zakończenie roku w 

przedszkolu 

 

21.06.2018r odbyło się 

uroczyste zakończenie oddziału 

przedszkolnego – pożegnanie 

przedszkola i młodszych kolegów, 

zakończenie w oddziale 

przedszkolnym integracyjnym. 

Grupa przedszkolna 

zaprezentowała się w wierszach  

i piosenkach patriotycznych, były 

także wakacyjne rady, ponadto 

młodsze dzieci pożegnały 

starszaków wierszykami  

i pamiątkowym kwiatkiem.  

W dalszej części uroczystości 

pani Dyrektor wręczyła nagrody, 

dyplomy i pamiątkowe książki. Po 

części oficjalnej, która odbyła się w sali gimnastycznej wszyscy przeszli do 

klasy i tam odbyło się pożegnanie z wychowawcami, były życzenia  

i pamiątkowe zdjęcia. Następnie goście i wychowankowie siedli do słodkiego 

poczęstunku przygotowanego przez rodziców.  

Pierwszakom mówimy POWODZENIA, dzieciom młodszym  

DO ZOBACZENIA  
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Do widzenia przyjaciele … 

Rok szkolny 2017/2018 zakończył się 22 czerwca w piątek. Uroczystość rozpoczęła 

się o godz. 8.15 na sali gimnastycznej. Pani dyrektor, Małgorzata Sejka, przywitała uczniów, 

rodziców i przybyłych gości, a następnie podziękowała Radzie Rodziców, rodzicom  

i organizacjom, które przez cały rok wspierały działania szkoły. Następnie wręczono nagrody 

i świadectwa uczniom, którzy wyróżnili się wzorowym zachowaniem i najwyższymi 

wynikami w nauce oraz konkursach i zawodach sportowych. A są to uczniowie: 
 

Za wyniki w nauce: 

Klasa I 

Filip Kirszniewski 

Lena Tamska 

Remigiusz Aniołkowski 

Oliwia Zawitowska 

Zuzanna Kózka 

  

 

Klasa II 

Martyna Samulewska 

Dagmara Tamska 

Nicola Urbańska 

  

Klasa III 

Amadeusz Karpiński 

Urszula Sawińska 

Maja Zablińska 

Witold Zabliński 

Patrycja Wilemska 
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Klasa IV 

Zuzanna Krauze - 4,91 

Kinga Wojtacka - 4,91 

Anna Maćkiewicz - 4,8 

  

 

 

 

 

Klasa V 

Stanisław Majewski - 5,8 

Emilia Zblewska - 5,0 

Kacper Broża - 4,9 

  

 

 

 

Klasa VI 

Weronika Falkowska - 5,09 

Julia Brunow - 4,91 

  

 

 

Klasa VII 

Damian Wiśniewski - 4,93 

Zofia Majewska - 4,79 

Monika Wojtacka - 4,79 
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Za osiągnięcia sportowe: 

Stanisław Majewski 

Weronika Falkowska 

Weronika Broża 

Katarzyna Sikorska 

Julia Brunow 

Julia Żuchowska 

Edyta Ścisłowska 

Zuzanna Wiączek 

Julita Józefczyk 

  

Za 100% frekwencję: 

Magdalena Zawiślak z kl. I 

Maja Zablińska z kl. III 

Janusz Zawiślak z kl. IV 

Edyta Ścisłowska z kl. VII 

  

Nagroda Dyrektora Szkoły 2018: 

Damian Wiśniewski z klasy VII 

Stanisław Majewski z klasy V  

 

 

Kolejnym puntem dnia były występy uczniów. Uczniowie Julia Brunow i Kamil 

Dudek zaśpiewali utwory po angielsku, a dziewczynki z koła taneczno-wokalnego 

zaprezentowały ciekawe układy taneczne do wybranych utworów. Po występach uczniowie 

udali się wraz z wychowawcami do klas, aby pożegnać się na czas wakacji, a będą one 

wyjątkowo długie i potrwają aż 72 dni!  

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PEŁNYCH WRAŻEŃ, ALE I BEZPIECZNYCH 

WAKACJI  
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Pocztówka z wakacji 

  
   
„Za dwadzieścia lat bardziej 
będziesz żałował tego, czego nie 
zrobiłeś,  niż tego, co zrobiłeś. 
Więc odwiąż liny, opuść 
bezpieczną przystań. Złap w żagle 
pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. 
Odkrywaj”. 

~ Mark Twain 

…Czerwiec dobiegł końca. Przed 

nami wyczekiwane dwa gorące 

miesiące wakacji. Nie zwlekaj i ruszaj 

przed siebie. Przywitaj przygodę, zdobywaj doświadczenie i ucz się 

życia. Będąc gdzieś daleko, 

odkrywając nieznany ląd nie 

zapomnij o bliskich. Pamiętaj, 

że najwspanialsze wakacje to te, 

z których przywieziesz 

wspomnienia. Pisząc list 

podziel się wrażeniami, opisz 

wyjątkową historię z podróży.  

 

Udanych wakacji! 

 

Opracowały: A. Lasecka, K. Jaroszyńska 


