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      Szkolne Wieści 

                      Informator Szkoły Podstawowej w Straszewie 

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

  
 
 
 

 Na wakacje ruszać czas! 
 

Za dni kilka – o tej porze 
będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy, 
żeby bawić się na plaży. 

 
A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 
Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

 
 
 
 
 
 

Dzieci z utęsknieniem czekają na zasłużony wypoczynek.  

Wakacje w tym roku szkolnym 2018/2019 

 rozpoczynają się  20 czerwca i będą trwały do 1 września.  

Korzystajmy  z pięknej pogody, pamiętajmy o bezpieczeństwie! 
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Dnia 3 czerwca dzieci z naszej szkoły obchodziły swoje święto. Na ten dzień zostały 

zaproszone także dzieci młodsze, które w przyszłym roku będą uczęszczały do oddziału 

przedszkolnego. Po powitaniu i  złożeniu życzeń 

przez panią dyrektor rozpoczęło się świętowanie.  

Pierwszym, ciekawym punktem dnia było kino  

sferyczne. Dzieci młodsze oglądały bajkę 

 pt. „Kosmiczna przygoda Cocomong’a”,  

starsze inny ciekawy repertuar dostosowany  

do ich wieku. Działo się to w kopule, gdzie widzowie  

oglądali trójwymiarową przestrzeń, która zmienia 

 u odbiorcy wizualne i fonetyczne odczucia.  

 W dalszej części dnia odbyły się ciekawe konkurencje sportowe przeprowadzone        

w różnych grupach wiekowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy już wszyscy zgłodnieli, był czas na pieczenie 

kiełbasek na ognisku, a później, aby się ochłodzić  

smaczne lody.  

 



3 
 

 
Na koniec dnia wszystkich zabawiał 

        cyrk „Wesołego Maksa”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

3 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 klasa IV   z wychowawcą, panią Aleksandrą Lasecką                     

i panią Anną Jabłońską wyjechała do przepięknej posiadłości 

Pensjonatu Iskra w Sztumskim Polu. Pierwszą atrakcją była 

przejażdżka bryczką po malowniczej okolicy, na której 

swobodnie pasły się konie.  

Kolejnym  wydarzeniem było spotkanie z panią instruktor 

jeździectwa, która zaprowadziła wszystkich do stajni. Tam 

uczniowie dowiedzieli się ciekawych informacji o koniach – np. 

konie są jak ludzie- mają różne charaktery. 
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Nareszcie przyszedł czas, na który wszyscy czekali z niecierpliwością 

 – indywidualna jazda na końskim grzbiecie. 

 

 

 

Było bardzo gorąco, dlatego wychowankowie skorzystali z bezpiecznego kąpieliska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W godzinach wieczornych panie przygotowały i przeprowadziły niezwykłą atrakcję              

w postaci gry edukacyjno-ekologicznej. 

Następnie było ognisko, a po nim czas na 

odpoczynek. Drugiego dnia po śniadaniu 

wszyscy szczęśliwi i pełni wrażeń wrócili 

do domu.  
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 6 czerwca uczniowie klas IV-VII brali udział               

w wycieczce do Gdańska.  Zwiedzanie rozpoczęło się 

od Starówki, następnie uczestnicy odwiedzili 

gdańskiego Żurawia, później był czas na odpoczynek 

przy Neptunie. 

 

 Kolejnym zwiedzanym miejscem był kościół 

Mariacki, tam po 400 schodach uczniowie wraz              

z wychowawcami wspinali się na wieżę, aby 

podziwiać piękną panoramę miasta . 

 

Stamtąd uczestnicy wycieczki udali się do 

Muzeum II Wojny Światowej, gdzie mogli obejrzeć 

oryginalne rekwizyty, pamiątki, zdjęcia  i filmy,                

a także usłyszeć nagrania.  

 

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta               

w Jump City! Po zapoznaniu się z regulaminem  

rozpoczęło się istne szaleństwo. 

Ogromnie zmęczeni, ale 

niesamowicie zadowoleni wszyscy 

wrócili do domów. Wycieczka bardzo 

się dzieciom podobała....  

Szkoda, że czas tak szybko mija. 
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Dnia 14 czerwca obchodziliśmy święto naszej szkoły. 

 Na początek uczniowie uczestniczyli                    

w zajęciach  z wychowawcą. Dzieci najmłodsze 

poznawały sylwetkę patrona ks. Władysława 

Demskiego, odwiedziły grób, na którym zapaliły znicz.  

Starsi uczniowie utrwalali wiadomości o patronie, 

dowiadywali się czegoś więcej, odwiedzali przydrożne 

kapliczki, oglądali pamiątkowe zdjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

Następnym punktem dnia był Szkolny Konkurs Piosenki który zorganizowała pani 

Ewa Wesołowska. Jury w składzie: Roman Zbróg i ks. Łukasz Tamski przyznało nagrody                     

w dwóch kategoriach.  

W kategorii klas 0-III: 

I miejsce Dagmara Tamska z kl. III 

II miejsce Lidia Sawińska  z kl. III 

i dwa III miejsca Filip Łysak z oddziału  

przedszkolnego i Adrian Tamski z kl. I 
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W kategorii klas IV-VI: 

I miejsce Kamil Dudek z kl. VI 

II miejsce Urszula Sawińska z kl. IV 

III miejsce Julia Dwórznik z kl. V    

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.  

 

W dalszej części uroczystości opiekun SKO, p. Marzena Trzcińska, 

wręczyła nagrody za systematyczne oszczędzanie. Nagrody 

otrzymali: 

Zuzanna Pielarska i Adrian Tamski z kl. I  

Lena Tamska, Nikola Cacan, Oliwia Zawitowska i Remigiusz Aniołkowski z kl. II 

Lidia Sawińska i Dagmara Tamska z kl. III  

Urszula Sawińska i Maja Zablińska z kl. IV 

Jakub Zdaniewicz z kl. V 

 

 

 

 

Bibliotekarz - p. Anna Jabłońska -  nagrodziła następujących uczniów w kilku kategoriach: 

Najlepszy Czytelnik Roku 

Nicola Urbańska z kl. III i Emilia Zblewska z kl. VI 

 

Zeszyt Lektur na Medal 
Lena Tamska, Oliwia Zawitowska z kl. II 

Nicola Urbańska i Martyna Samulewska z kl. III 
 

 
Ponadto nagrody otrzymali najmłodsi, 

najaktywniejsi Czytelnicy Roku: 

Wiktor Soliński i Lilianna Kołakowska 

 z oddziału przedszkolnego. 
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14 czerwca uczniowie klas VII-VIII, Grono Pedagogiczne                     

i rodzice uczniów 

klasy VIII zebrali się na 

pożegnalnym wieczorku. 

 
 
 
 
 

Bal rozpoczął się od 

uroczystego zatańczenia poloneza. Następnie kilka 

ciepłych słów skierowała do uczniów  p. Dyrektor Małgorzata Sejka i wychowawca Bernadeta 

Sawińska, po czym p. Małgorzata Sawińska w humorystyczny i realistyczny sposób opisała 

każdego ucznia   i każdą uczennicę   z kl. VIII. 

Po oficjalnym rozpoczęciu wieczorku,  do zabawy wszystkich gości zaprosił DJ. 

 

 

 

 

 

 

Do obficie zastawionego i pięknie udekorowanego  

stołu zapraszali rodzice,  

którzy przygotowali 

 smaczny tort z ognistą fontanną.  

Wszyscy dobrze się bawili,  

bal skończył się o wiele, 

wiele za szybko! 
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 18 czerwca w oddziale przedszkolnym odbyło się uroczyste pożegnanie  przedszkola                         

i młodszych kolegów. Na początek grupa 

zaprezentowała się w wierszach  i piosenkach 

mówiących o pobycie w przedszkolu, a także                     

o nadchodzących wakacjach.  

 

Następnie dzieci młodsze żegnały starsze słowami:  

„Dziś żegnajcie – przyszedł dla Was nowy czas, 

do nas przyjdą inne dzieci, a my dziś żegnamy Was”. 

 

Starszaki przyszłym pierwszoklasistom 

wręczyły pamiątkową kartę z życzeniami na 

nową drogę „Obowiązków szkolnych”                           

i pożegnały się poprzez serdeczny uśmiech                       

i uściśnięcie dłoni.  

 

 

 

Po występie  pani dyrektor z wychowawcą  

uroczyście wręczała nagrody, dyplomy i 

pamiątkowe książki dla wszystkich  

przedszkolaków.  
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Tego dnia grupa przedszkolna otrzymała dyplom                

i słodkości za zebranie największej ilości plastikowych 

nakrętek, który wręczyła              

p. Anna Jabłońska. 

 
 

 

 

 

 W dalszej części uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez 

rodziców. Spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Były pamiątkowe zdjęcia, 

grupowe i indywidualne pożegnania. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Do zobaczenia po wakacjach - dzieci starsze w kl. I, dzieci młodsze w oddziale przedszkolnym. 
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       Dnia 19 czerwca 2019r odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość 

rozpoczęła się od zatańczenia przez absolwentów poloneza, po czym rozpoczęła swoją 

przemowę p. dyrektor zaczynając od wiersza Leopolda Staffa „Mast”. Następnie wręczała 

nagrody uczniom kl. VIII, którzy za całoroczną naukę otrzymali następujące wyniki:  

Damian Wiśniewski – 5,17 

Zofia Majewska – 5,00 

Monika Wojtacka – 4,83 

Po wręczeniu wszystkim 

absolwentom świadectw specjalne 

nagrody, Nagrody Dyrektora 

Szkoły 2019 r. otrzymali 

następujący uczniowie:  

 

Julia Żuchowska, 

Damian Wiśniewski 

Stanisław Majewski 

 

Za wyróżniającą się naukę w pozostałych klasach nagrody otrzymali : 

kl. I 

Kacper Chruściński 

Adrian Tamski 

Zuzanna Pielarska 
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kl. II 

Lena Tamska 

Filip Kirszniewski 

Oliwia Zawitowska 

 

kl. III 

Martyna Samulewska 

Dagmara Tamska 

Lidia Sawińska 

Nicola Urbańska 

 Damian Wyrzykowski 

kl. IV 

Patrycja Wilemska – 5,07 

Urszula Sawińska – 5,00 

Amadeusz Karpiński – 5,00 

Maja Zablińska – 4,89 

kl. V  

Anna Maćkiewicz – 5,08 

Zuzanna Krauze – 4,92 

Julia Dwórznik – 4,83 

Kinga Wojtacka – 4,83 

Jakub Brzozowski – 4,75 

kl. VI 

Stanisław Majewski – 5,55 

Emilia Zblewska – 4,91 

Kacper Broża – 4,82 



13 
 

 W dalszej części uroczystości pani dyrektor dziękowała za współpracę Przyjaciołom Szkoły: 

Wójtowi gminy 

 Sławomirowi Słupczyńskiemu,  

Justynie i Pawłowi Majewskim, 

 Arturowi Orłowskiemu, 

Franciszkowi Pielakowi, 

 Tomaszowi Sawińskiemu,  

Andrzejowi Brzeskiemu, 

firmom „Watkowice” Sp. z o. o. 

oraz  „WATROL” Sp. z o.o. 

     

 

    Nasza szkoła realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkoła z Prawami Dziecka”.     W 

wyniku tego projektu przedstawicielka samorządu uczniowskiego Julia Dwórznik wręczyła 

odznakę „Szeryfa Praw Dziecka” następującym osobom:   

wójtowi – Sławomirowi Słupczyńskiemu, 

 p. dyrektor – Małgorzacie Sejka, 

Franciszkowi Pielakowi,  

Arturowi Orłowskiemu, 

Radzie Rodziców SP w Straszewie. 

 

        

 

 

Na koniec uroczystości uczniowie 

kl. VIII przekazali „Księgę 

Mądrości” uczniom kl. VII.  
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Następnie   absolwenci wystąpili w humorystycznych scenkach z życia klasy. 

 

 

 

 

 Życzymy wesołych  i bezpiecznych wakacji!  

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                        Opracowanie:  
         Marzena Trzcińska  
         Grzegorz Sawiński  
         Łukasz Tamski 


