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Witamy w szkole! 

 

Witajcie Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice! 

Jak ten czas szybko leci. Dwa miesiące wakacji szybko minęły. Pora 

przywitać kolejny rok szkolny. Dla klas ósmych to szczególny czas, ponieważ 

już za parę miesięcy będą przystępować do ważnego egzaminu 

podsumowującego ich naukę. Mocno trzymamy za nich kciuki. Jednak zanim na 

dobre pożegnają szkolne mury, czeka ich jeszcze wiele radosnych chwil.   

Wrzesień przywitał wszystkich słoneczną pogodą, zatem łapmy ostatnie 

promienie słońca i z wesołą miną ruszajmy z zapałem do pracy.  

 

 

 

 

 

 

Nr 1 (2018/2019)  

Szkolne Wieści 

    Informator Szkoły Podstawowej w Straszewie  
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Rozpoczęcie roku szkolnego 

Z jednej strony nowy rok szkolny to okazja do spotkania wielu kolegów, 

z którymi przez wakacje nie zawsze można było się zobaczyć, z drugiej strony 

rozpoczęcie roku szkolnego oznacza również powrót do nauki i koniec 

wakacyjnej laby.  

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się dopiero  

3 września, w 

poniedziałek, o godzinie 

8.00. 

Uczniowie, 

rodzice i pracownicy 

szkoły zebrali się w 

kościele na mszy świętej, 

a po mszy odbyło się 

zebranie na sali 

gimnastycznej, gdzie 

dyrektor szkoły – 

Małgorzata Sejka – uroczyście zainaugurowała nowy rok szkolny.  
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Na apelu pani dyrektor przywitała 

wszystkich przybyłych i zaznajomiła ich z 

kalendarium bieżącego roku szkolnego i 

najważniejszymi sprawami organizacyjnymi 

związanymi z nadchodzącym rokiem szkolnym. 

Oddział integracyjny został wzbogacony w tym roku 

o dzieci 3-4 letnie. Kolejnym punktem były spotkania w klasach z 

wychowawcami. 

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy siły 

do pracy i powodzenia w nadchodzącym roku szkolnym. 
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W dniach 4 – 5 września uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział  

w prelekcjach związanych z segregacją odpadów. Ponieważ Gmina 

Ryjewo realizuje w miesiącu wrześniu kampanię edukacyjną poświęconą 

segregacji odpadów, w ramach działania dofinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku, uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi zasadami 

segregowania śmieci oraz wpływem ich niesegregowania na jakość naszego 

ekosystemu. W ramach zajęć uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące 

właściwej segregacji, zostali także zapoznani z planowanymi działaniami gminy 

w tym zakresie na najbliższe lata.  

Wszystkim dzieciom bardzo podobały się zajęcia, a zasady, jakich się 

nauczyły będą stosować na co dzień segregując odpady. 
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Międzynarodowy 

Dzień Kropki 

W piątek 14 września z inicjatywy 

 p. Aleksandry Laseckiej oraz p. Anny 

Jabłońskiej świętowaliśmy w naszej szkole 

Międzynarodowy Dzień Kropki.  

Od kilku lat w polskich szkołach w 

Dniu  Kropki uczniowie rozmawiają o 

swoich talentach, mocnych stronach, a na pamiątkę pierwszej kropki Vashti 

tworzą kolorowe i kropkowe dzieła sztuki. 

W naszej szkole Święto 

Kropki obchodziliśmy po raz 

pierwszy i zgodnie z jego 

założeniami, dzień poświęcony był 

pobudzaniu kreatywności, odwagi  

i talentów, a kropka była tematem przewodnim wszystkich wydarzeń.  

Na ścianach, chodnikach, ubraniach, a nawet na twarzach dzieci były 

obecne kropki. Od przedszkola po klasę VIII wszyscy bawili się kropkami  

w zawodach i zadaniach. 

Ponadto uczniowie brali udział m.in. w przygotowanych „Lekcjach  

z kropką”. Na zajęciach języka polskiego kodowali, odczytywali hasło 

zaszyfrowane alfabetem Morse’a, wykonywali kropkowe ilustracje do wiersza.  

Wszyscy uczniowie uczestniczyli również w prezentacji filmu  

o dziewczynce Vashti przybliżającego ideę Dnia Kropki.  

Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie konkurowali w zawodach 

przygotowanych specjalnie na ten dzień, m.in.: „Naciśnij Kropkę” czy „Otocz 
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kropkę na czas”, a dla chętnych przygotowano również ścianę kropek, gdzie 

każdy mógł wyrazić siebie. 

Mała, niepozorna kropka stała się wielką inspiracją dla uczniów  

i nauczycieli. W tym dniu każdy był zakręcony na punkcie kropki. Dzień 

przyniósł wiele radości i uśmiechu. 

 

 

W przyszłym roku też kropkujemy! 
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Narodowy Program  Rozwoju 

Czytelnictwa 

Spotkanie z klasami I-III 

 

W bibliotece odbyły się spotkania z uczniami klas młodszych. Ich celem 

było zapoznanie uczniów z książkowymi nowościami. Bibliotekarz prezentował 

nowo zakupione książki, serie wydawnicze przeznaczone dla uczniów 

rozpoczynających naukę czytania. Przedstawiał bohaterów i opisywał przygody, 

jakie można znaleźć w poszczególnych książkach.  

Nowe książki zainteresowały uczniów, którzy chętnie je wypożyczali. 

 

 

Zerówka ogląda nowe  książki 

W poniedziałek 17 września dzieci z zerówki odwiedziły bibliotekę. 

Celem spotkania było poznanie nowego księgozbioru biblioteki zakupionego ze 

środków NPRCz. 

 W czasie spotkania dzieci posłuchały fragmentu książki o Kocie Papli, 

który lubił zupę pomidorową i chodził w skarpetach. 
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Przypomniane zostały zasady wypożyczania i obchodzenia się  

z książkami. Dzieci miały też okazję do zwiedzenia tej części biblioteki, która 

nie jest dostępna dla małych czytelników. 

 Spotkanie zakończyło się wspólnym nadmuchiwaniem balonów, które 

dzieci otrzymały na pamiątkę wizyty. 

 

Dzięki środkom z Narodowego Czytelnictwa nasza biblioteka zakupiła wiele 

nowości książkowych. W czasie wakacji trwało ich przygotowanie do 

wypożyczania. Księgozbiór  został wzbogacony o lektury dla klas I-III  

i IV-VIII. Zostały zakupione także ulubione serie książek dla najmłodszych 

czytelników. Najstarsi uczniowie też znajdą  coś dla siebie- współczesną 

literaturę dla młodzieży, w której przeplatają się historie poważne i zabawne. 
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Dzień sprzątania Świata 

Sprzątanie Świata w Polsce jest 

częścią międzynarodowego ruchu na rzecz 

ochrony środowiska Clean up the 

World wywodzącego się z Australii.  

Zgodnie z tą tradycją, w trzecim tygodniu 

września uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata - 

Polska".  

Chociaż pogoda nie sprzyjała tego dnia 

wędrówkom, to 24 września uczniowie 

klas IV – VIII, wyposażeni w worki na 

śmieci, rękawiczki i dobry humor ruszyli 

w teren i z zapałem sprzątali okolice 

Straszewa i Trzciana.  

Zebrali bardzo dużo odpadów, ale powodów 

do radości raczej nie było. Łatwo zauważyć 

można, że pomimo wielu akcji 

uświadamiających konieczność kontrolowanej 

zbiórki odpadów, ilość śmieci wyrzucanych do 

otoczenia nie maleje.  

Wciąż mamy nadzieję, że nasza praca nie 

pójdzie na marne, a apel do mieszkańców 

dorosłych i dzieci o sprzątanie swoich śmieci 

nie pozostanie bez odzewu. 
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BohaterON – wyślij kartkę do 

powstańca 

Żyjący bohaterowie – uczestnicy Powstania Warszawskiego – dzisiaj są 

już Seniorami. Czujemy się zobowiązani, by okazać Im nasz szacunek, 

zapewnić ich, że znamy historię i 

pamiętamy ich bohaterskie czyny.  

Akcja „BohaterON – wyślij kartkę 

do powstańca”, do której dnia 26 września 

przyłączyła się nasza szkoła,  umożliwiła 

wszystkim uczniom napisanie kartki z 

pozdrowieniami, życzeniami zdrowia dla Żołnierzy Armii Krajowej. Młodsi 

uczniowie, którym redagowanie życzeń sprawiało trudności, mogli skorzystać z 

pomocy uczniów starszych klas. Fundacja Sensoria dostarczyła karty 

Powstańcom, my przypomnieliśmy sobie historię. 
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Dywizjon 303. Historia 

prawdziwa 
 

27 września uczniowie klas VI – VIII obejrzeli w kwidzyńskim kinie 

film pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Film w reżyserii Denisa Delicia 

opowiada historię najważniejszych członków Dywizjonu 303, od początkowego 

szkolenia, przez dopuszczenia do zadań bojowych, aż po kluczową bitwę 

powietrzną tamtego konfliktu. Film powstał na bazie słynnej książki Arkadego 

Fiedlera, który odwiedzał lotników w ich bazie w Northolt. Mimo tego, że film 

dotyczył wydarzeń historycznych wzbudził u młodzieży ogromne 

zainteresowanie i bardzo się podobał. 

Organizatorem wyjazdu była Małgorzata Sawińska. 
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Z okazji Dnia Chłopaka pani Anna Jabłońska zorganizowała  

1 października 2018 roku kolejny już turniej DZIEWCZĘTA KONTRA 

CHŁOPCY dla uczniów klas IV-VIII. Uczniowie zmierzyli się w pięciu 

konkurencjach: 

1. Teleturniej – drużyny chłopców i dziewczyn na zmianę odpowiadały na 

pytania dotyczące Polski. 

2. Zadanie kulinarne – drużynowe przygotowanie zdrowych kanapek przy 

zachowaniu porządku. 

3. Współpraca – zadanie polegające na odwróceniu na drugą stronę koca, na 

którym stoją cztery osoby. 

4. Zadanie artystyczne – namalowanie na czas 

napisu „Dzień Chłopka” pędzlem przyczepionym 

do kija. 

5. Zakład fryzjerski – uczesanie modelce 

warkocza, była to konkurencja specjalnie dla 

uczniów klasy VIII. 

Po podliczeniu punktów przez jury turnieju 

okazało się, że dziewczyny są w tym roku górą i 

to one wygrały całe zmaganie. Jednak na koniec 

nie tylko dziewczęta dostały nagrodę – słodki 

poczęstunek otrzymali wszyscy uczniowie 

przebywający na turnieju. 
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„Dzień z wąsem” w klasie IV 

 

Uczniowie klasy IV razem  

z wychowawczynią p. Aleksandrą Lasecką 

z okazji Dnia Chłopaka postanowili 

zorganizować klasowy „ Dzień z wąsem”. 

Zabawa odbyła się na godzinie 

wychowawczej 27 października. Pani Ola 

wraz z dziewczynkami przygotowała 

śmieszne konkurencje. Nie zabrakło dobrej 

zabawy i uśmiechu. Młodzi mężczyźni 

mieli możliwość sprawdzenia czy wygodnie 

chodzi się na obcasach, a także spróbowania 

swych sił w rysowanych kalamburach.  
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Kolorowa moc warzyw i owoców 
 

W ramach projektu dla 

szkół, uczniowie klas I – III razem 

z oddziałami przedszkolnymi przez 

pięć dni, od 1 do 5 października, 

realizowały tydzień pod hasłem: 

„Moc Kolorowych Witamin”. 

Każdego dnia dzieci przychodziły 

do szkoły ubrane w inny kolor i 

wykonywały różne zadania.  

Dzień 1 Poznajemy warzywa i owoce – uczniowie zgromadzili różne owoce 

oraz warzywa i w klasach odbyły się pogadanki na ich temat. 

Dzień 2 Zielone witaminy – dzieci rozmawiały w klasach o warzywach 

zielonych i wykonały kolorowanki na wystawę. 

Dzień 3 Czerwone witaminy – uczniowie wykonali kukiełki warzywno-

owocowe na wystawę szkolną. 
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Dzień 4 Żółte witaminy – uczniowie przygotowali zdrowe kanapki. 

Dzień 5 Kolorowy talerz – wszyscy uczniowie szkoły wykonali koreczki i 

kanapki.  

 

 

 

 

Był to wspaniały tydzień promujący zdrowe odżywianie i wszyscy 

uczniowie byli bardzo zadowoleni! 
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„Kamerdyner” z klasą VIII” 

9 października klasa VIII wybrała się z 

opiekunami do Gdańska. Pierwszym punktem w 

planie dnia był spacer po Starówce oraz bulwarze 

pod Motławą. Następnie uczniowie wybrali się 

do Multikina na polski film „Kamerdyner”. 

Ludobójstwo w Piaśnicy – to hasło wielu widzom 

„Kamerdynera” dotąd mogło być obce; film Filipa Bajona, 

napisany przez Mirosława Piepkę, Michała S. Pruskiego oraz Marka Klata, 

odkrywa raczej niezbyt znane szerokiej widowni karty z historii Polski, a także 

przybliża tragiczne losy Kaszubów podczas obydwu wojen światowych i tuż po 

1945 roku.  

Film ten był dla naszych uczniów ciekawą i poruszającą lekcją historii.  
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„Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta” 
Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III razem z 

opiekunami wybrały się 10 października do Kino-Teatru w Sztumie na 

interaktywne widowisko pod tytułem „Doktor Dolittle i jego zwierzęta, czyli 

filmowe Safari”.  

Narratorami w tym przedstawieniu byli Doktor Dolittle i jego wierny pies 

Jig. Uczniowie dowiedzieli się jak udzielać pomocy zwierzętom  

i ludziom oraz jak można dotrzeć do Afryki. Niektórzy uczniowie mieli 

możliwość sprawdzenia swoich  talentów aktorskich na prawdziwej scenie przed 

publicznością. Sceny nakręcone z ich udziałem będą wmontowane w przygody 

głównego bohatera i już niedługo zostaną umieszczone na stronie naszej szkoły. 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

„W gabinecie u dyrektora 

szkoły” 

Dzień Edukacji Narodowej 

obchodziliśmy w naszej szkole w tym 

roku w piątek 12 października. Wszyscy 

uczniowie razem z nauczycielami  

i pracownikami szkoły zebrali się na 

sali gimnastycznej gdzie kilka miłych 

słów powiedziała pani dyrektor 

Małgorzata Sejka, Wójt Gminy Ryjewo 

Sławomir Słupczyński oraz 

przedstawiciel Rady Rodziców. 

Następnie klasa VIII przedstawiła występ pod tytułem „W gabinecie u dyrektora 

szkoły”, a uczennice kół wokalno-tanecznych wzbogaciły przedstawienie 

piosenkami i tańcem. Uczniami kierowały panie Małgorzata Sawińska oraz Ewa 

Wesołowska. Całe widowisko było bardzo wesołe, a na nauczycieli i 

pracowników szkoły czekała miła niespodzianka w postaci kwiatka od ucznia. 
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WYSTAWA PRAC 

PLASTYCZNYCH – UCZNIOWIE 

NAUCZYCIELOM 

               Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Straszewie pod kierunkiem 

 p. Aleksandry Laseckiej przygotowali dla nauczycieli 

twórczą niespodziankę. Podczas kreatywnych spotkań 

plastycznych powstały małe dzieła sztuki. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

uczniowie wspólnie stworzyli niesamowite grono pedagogiczne naszej szkoły. 

Wystawę można było oglądać 12 października podczas uroczystości szkolnych. 
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Dyskoteka klasowa 

   Uczniowie klasy V razem z nowym 

samorządem klasowym postanowili zorganizować 

dyskotekę klasową. Impreza odbyła się 19 

października na sali gimnastycznej. Uczniowie 

zorganizowali muzykę, jedzenie i napoje oraz 

balony potrzebne do konkurencji tanecznej. Pani 

Kamila Jaroszyńska, wychowawczyni klasy V, 

przygotowała pokazy śmiesznych  

i nowoczesnych tańców na ekranie do 

naśladowania przez uczniów, dzięki czemu cała grupa tańczyła wspólnie.  

Był to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia dyskoteka tej klasy. 
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Strrrrraszna dyskoteka 

HALLOWEEN!!! 

 

 

W piątek 26 października obchodziliśmy Halloween, które jest coraz 

częściej świętowane w wielu krajach. Halloween najhuczniej obchodzone jest w 

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. 

Skąd dokładnie wzięło się Halloween? Niestety nie wiadomo, jednak 

istnieją różne przypuszczenia. Może to być rzymskie święto na cześć bóstwa 

owoców i nasion (Pomony), albo celtyckie święto na powitanie zimy. Druidzi 

(kapłani celtyccy) wierzyli, że w dzień Samhain zacierała się granica między 

zaświatami a światem ludzi żyjących, zaś duchom, zarówno złym, jak i dobrym, 

łatwiej było się przedostać do świata żywych. Wierzono, że bóg śmierci 

Samhain sprowadzał wtedy na ziemię dusze osób zmarłych w minionym roku, 

aby odpokutowały swoje występki. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania 

złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w dziwaczne stroje i 

zakładania masek. 
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Uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć  

w obchodach tego święta na szkolnej dyskotece Halloween dla klas IV-VIII, 

której elementem było „straszne” przebranie lub makijaż. Za całą organizację 

odpowiedzialne były p. Ewa Wesołowska i p. Kamila Jaroszyńska. Oprócz 

zabawy przy muzyce uczestnicy brali udział w różnych konkursach związanych 

ze świętowaniem Halloween. Zostało również wybrane najlepsze przebranie 

wieczoru. Było mnóstwo śmiechu  

i pozytywnych emocji. 

Zapraszamy na Halloween w 

przyszłym roku! 
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Turniej wiedzy o św. Janie Pawle II 

23 października miał miejsce Międzyklasowy Turniej wiedzy o św. Janie 

Pawle II organizowany przez p. Halinę Szubę i ks. Łukasza Tamskiego w 

ramach obchodów Dnia Papieskiego. XVIII Dzień Papieski obchodziliśmy w 

niedzielę, 14 października 2018 roku, a związany jest on z dwoma rocznicami z 

życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości: 

1. W bieżącym roku przeżywać 

będziemy 60. rocznicę sakry biskupiej 

Karola Wojtyły (4 lipca 1958r. papież Pius 

XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem 

pomocniczym archidiecezji krakowskiej; 28 

września 1958 roku zostaje udzielona 

Karolowi Wojtyle sakra biskupia). 

2. W tym roku obchodzimy także 

rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową 

metropolity krakowskiego – działo się to 

pamiętnego 16 października 1978 roku. 

3. Dzień Papieski będziemy też 

niewątpliwie przeżywać w radosnej 

atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości. 

Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego 

dziedzictwa Papieża Polaka. 

Promieniowanie ojcostwa – to tytuł 

dramatu Karola Wojtyły 

datowanego na 1964 rok. 

Uczniowie SP Straszewo w 

grupach trzyosobowych brali udział 

w pięciu konkurencjach: 

wiedza, puzzle, cytat, test wyboru 

oraz praca plastyczna. Po zaciekłej 

walce i podliczeniu punktów przez 

jury okazało się, że miejsce 

pierwsze zdobyła klasa V.  

W przerwach między konkurencjami uczniowie koła wokalno-tanecznego pod 

przewodnictwem p. Ewy Wesołowskiej zajmowali nas piosenkami o tematyce 

religijnej. 
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XXVIII Międzyszkolny Konkurs Poezji i 

Prozy o Ojczyźnie 

 

25 października 2018 r. w ramach obchodów 100 - nej rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę odbył się XXVIII Międzyszkolny 

Konkurs Poezji i Prozy o Ojczyźnie, nad którym patronat honorowy sprawuje 

Wójt Gminy Ryjewo. Celem przygotowywanego przez p. A. Jabłońską 

wydarzenia jest rozwijanie postaw patriotycznych poprzez prezentowanie 

wartościowych utworów literackich. W tegorocznym konkursie wzięło udział 

12 uczestników.  

Byli to reprezentanci szkół w 

Ryjewie, Tychnowach, Korzeniewie  

i Straszewie. Uczestnicy konkursu 

zaprezentowali wysoki poziom 

przygotowania i przedstawili 

publiczności i jury ciekawe 

utwory opowiadające o ważnych 

historycznych wydarzeniach, pięknie 

polskiego krajobrazu i rodzinnego 

domu. 
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Jury w składzie: p. Aleksandra Lasecka, p. Magdalena Dolatta i p. Łukasz 

Graban wyłoniło 5 laureatów. 

I miejsce -Jakub Łęgowski SP Ryjewo 

II miejsce - Edyta Ścisłowska SP Straszewo 

III miejsce - Julia Dwórznik - SP Straszewo 

IV miejsce - Amelia Amernik - SP Ryjewo 

V miejsce - Zuzanna Słupczyńska SP Ryjewo 

Dyplomy wręczył wójt gminy pan Sławomir Słupczyński. 

Uczestnicy otrzymali także książki, gry planszowe oraz karty podarunkowe. 

Dziękujemy uczestnikom i ich nauczycielom za wysiłek włożony 

w przygotowanie do konkursu. Gratulujemy zwycięzcom. 
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Spotkanie z  leśniczym 

Czy wiedzieliście, że dziki nie śpią pod kołderką, lecz 

w matecznikach, a ich zęby to fajki i szable?   

Dzięki  inicjatywie p. Anety Sepioło 29 października 

leśniczy Mirosław Abramek odwiedził dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego Integracyjnego i opowiedział o swojej pracy. 

Barwne opowieści przeniosły  wszystkich do niesamowitego 

świata leśnych zwierząt. Poznaliśmy odpowiedzi na różne, nurtujące nas 

pytania: „Czym się żywią lisy?”, „Gdzie mieszkają wydry i dlaczego ich futra 

różnią się od futer lisich?”.  

Największe zainteresowanie dzieci wzbudziła mapa. Tyle na niej 

kolorów, kresek, kropek i fal. W ten sposób oznaczane zostały lasy obsadzone 

poszczególnymi gatunkami drzew. Spotkanie było bardzo pouczające i na długo 

pozostanie w pamięci naszych maluchów. 
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Płomyki pamięci – 

29. 10. 2018 r.  

Tuż przed dniem Wszystkich 

Świętych, wolontariuszki pod opieką  

p. Anny Jabłońskiej odwiedziły 

cmentarz w Straszewie. Jako symbol pamięci, zapaliły znicze na grobach 

dawnych pracowników szkoły i osób związanych z historią wsi. Zwyczaj 

odwiedzania cmentarza i opieka nad niektórymi grobami będzie od tej chwili 

stałym elementem działań wolontariuszy.  
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30 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole jedna z piękniejszych 

uroczystości jaką jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów. Na uroczystość 

ślubowania klasy I zgromadzili się w sali gimnastycznej uczniowie z klas I-III 

oraz oddziałów przedszkolnych, nauczyciele, pani Dyrektor oraz rodzice 

uczniów kl. I. Po krótkim powitaniu przez wychowawcę  zebranych gości, na 

scenę wyszły dziewczęta z kl. III i zaprezentowały się w pięknym tańcu 

przygotowanym pod czujnym okiem p. E. Wesołowskiej. Następnie starsze 

koleżanki z kl. VIII,  przygotowane przez p. A. Jabłońską, zaprosiły najmłodsze 

dzieci do występu i pomogły przejść przez pierwszy egzamin przed wspaniałą 

publicznością, która nagrodziła występ młodych aktorów brawami. Każdy uczeń 

kl. I otrzymał za wykonanie zadań 5 medali. 

Po egzaminie dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, że będą 

pilnymi i wzorowymi uczniami i będą wypełniać swoje obowiązki. Przyrzekły 

pomagać słabszym i młodszym od siebie. Każde dziecko  zostało pasowane na 

ucznia przez p. dyrektor Małgorzatę Sejka. Na pamiątkę tego  wydarzenia 

otrzymały piękne birety, dyplomy, pamiątkowe zeszyty i słodkie upominki od 

rodziców. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem w sali. 

Od tej chwili pierwszaki są pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły ze 

swoimi prawami i obowiązkami.  

Życzymy im samych sukcesów w dalszej drodze  zdobywania wiedzy. 
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 31października uczniowie klas IV-VI wraz z 

opiekunami wybrali się do Kino-Teatru w Kwidzynie 

na spektakl pt. „Świat legend”. Była to niezwykła 

podróż do świata polskich legend przedstawiona  

w niekonwencjonalny sposób za 

pomocą form wywodzących się ze 

średniowiecznych tradycji 

teatralnych. Uczniowie uczestniczyli 

w interaktywnej grze, w której mieli 

możliwość wpływać na bieg naszej 

historii. Dzięki niesamowitej grze 

aktorów i dość szczególnemu 

przekazowi dzieci poznały m.in. 

historię Warsa i Sawy, legendę o 

Popielu a także barwną opowieść o 

Królu Kruków.  

To było niezapomniane 

przedstawienie... 

 

 

 

 

 

Wyjazd do Kino-Teatru    
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31 października w spektaklu 

teatralnym udział brała również grupa 

dzieci z klas 0-III oraz przedszkola. 

Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały 

opowieści Doriana i Jasminy, którzy 

wprowadzili uczniów w magiczny  świat 

baśni.  

Pierwsza baśń, którą obejrzeli 

uczniowie to "Złota kaczka". Opowiada 

o tym, że najcenniejsze  

w człowieku jest dobre serce.  

Druga baśń to "Żywa woda" 

Zwraca uwagę młodego widza na 

zmagania głównego bohatera. Bajka 

uczy dzieci pokonywania trudności 

życiowych, radzi jak zmierzyć się z 

niebezpieczeństwami i pokusami.  

Trzecia baśń to "Szewczyk 

Dratewka" w połączeniu z innymi bajkami. 

Był tam kot, czarownica  

i siedmiomilowe buty. Sprytny Szewczyk 

pokonał smoka karmelkami z klejem 

szewskim. Historia zakończyła się ślubem 

Szewczyka z królewną. Królewna zrzekła 

się królestwa i została skromną 

szewczykową. Z tej baśni wynika, że 

pracowitość, dobroć i szlachetność to 

wspaniałe cechy. 

Wszyscy wrócili do szkoły zadowoleni i pełni doznań artystycznych.  
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WARTO CZYTAĆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed Sheeran oraz jego przyjaciel z 

dzieciństwa, artysta plastyk Phillip Butah, 

stworzyli wspólnie niezwykłą książkę, 

która opowiada o osobistych 

doświadczeniach Eda związanych z jego 

muzyką. Portrety Eda narysowane przez 

Phillipa, zapierające dech fotografie, a 

także wspomnienia Eda, który zdradza 

szczegóły swojej muzycznej podróży – 

wszystko to składa się na niezwykle 

plastyczną, emocjonalną opowieść o 

muzyku, który odniósł światowy sukces. 

źródło: https://www.empik.com 

 

Opracowali: A. Lasecka, K. Jaroszyńska,  

                        R. Rybicki. 

Dlaczego warto 

czytać 

książki? 

 Ludzie, którzy czytają  

są mądrzejsi 

 Czytanie wzbogaca 

słownictwo 

 Czytanie poprawia 

pamięć 

 Czytanie pomaga w 

pisaniu 

 Czytanie niweluje 

stres 

 Rozwija wrażliwość 

na sztukę 

 Kształtuje  osobowość 

 Poszerza wiedzę 

 

 


