
 
 
 
 

Witaj szkoło! 
 

 
 Punktualnie o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława 

Demskiego zabrzmiał dzwonek, który obwieścił początek roku szkolnego 

2017/2018. Przed uczniami oraz nauczycielami wiele nowych wyzwań. Na 

szczęście jedni i drudzy nie boją się zmian, zatem pełni entuzjazmu wkraczają w 

nowy rok szkolny.  W tym roku powitaliśmy w naszej szkole nowych nauczycieli: 

p. Annę Wojtasiak- Kocoń nauczyciel chemii, geografii oraz biologii, p. Katarzynę 

Kurdupską uczącą j. niemieckiego oraz pracującą w oddziale przedszkolnym jako 

nauczyciel wspomagający, p. Aleksandrę Lasecką nauczycielkę plastyki oraz  

nauczyciela wspomagającego w przedszkolu , p. Martynę Mackiewicz- pracującą 

jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu oraz uczącą doradztwa 

zawodowego w klasie VII. Nowym nauczycielom życzymy sukcesów. 
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Sprzątanie 
świata 

 
 

15 września 2017 roku po raz kolejny 

uczniowie wraz z wychowawcami 

przystąpili do światowej akcji 

ekologicznej "Sprzątanie Świata - 

Polska". Młodsze dzieci sprzątały 

tereny przyszkolne, zaś klasy starsze 

ruszyły trochę dalej. Klasa IV w stronę 

Wiszar, klasa V w kierunku dawnego 

Ośrodka Zdrowia, zaś klasa VII w stronę Trzciana. Klasa VI była na rajdzie 

rowerowym w Szadowie, gdzie też sprzątała tereny leśne. 

Nastawiliśmy się na segregację odpadów zgodnie z tegorocznym hasłem akcji 

"że prawie każdy odpad może być ponownie przetworzony". Zebraliśmy sporo 

butelek szklanych i plastikowych. 

Dzieciom w czasie akcji dopisywały humory i pogoda. 

Wrześniowe rajdy rowerowe 
We wrześniu na rajdy rowerowe do Szadowa wybrały się dwie klasy z naszej 

szkoły. 23.09 klasa IV wraz z wychowawczynią p. Kamilą Jaroszyńską oraz klasa 

VI z wychowawczynią p. Ewą Wesołowską, dnia 15.09. Na dwie grupy na miejscu 

czekało ognisko przygotowane przez Pana Leśniczego. W trakcie rajdu na 

uczestników czekało wiele 

atrakcji i zabaw. Dzieci 

zwiedziły okolicę spacerując po 

lesie, poznawały  się grając                 

w gry integracyjne i wykonując 

różne zadania.  



Wycieczki były 

wspaniałym 

sposobem na 

integrację klas po 

wakacjach     

 

 

 

 

Dzień chłopaka  
W tym roku Dzień Chłopaka przypadł w sobotę. Jednak my obchodziliśmy go w piątek 

29 września. Dziewczyny i tym razem nie zawiodły. Chłopcy otrzymali drobne 

upominki oraz życzenia w klasach. 

Następnie odbył się Turniej 

Dziewczęta kontra Chłopcy. Wzięli w 

nim udział uczniowie klas IV-VII. 

Turniej przygotowała i prowadziła p. 

Anna Jabłońska. Do jury zaproszeni 

zostali wychowawcy klas starszych. 

Turniej zakończył się zwycięstwem 

chłopców. Gratulacje należą się obu 

drużynom, które dzielnie 

wykonywały zadania i dobrze się przy 

tym bawiły. 

Na zakończenie tego dnia odbyła się szkolna dyskoteka dla klas IV-VII. Około godziny 

19.00 zabrzmiał ostatni utwór i wszyscy udali się do domów, smutni, że dyskoteka tak 

szybko się skończyła. Pełni pozytywnych wrażeń i dobrych emocji z utęsknieniem 

czekamy na następną taką imprezę szkolną! 



 

 

Najmłodsi w bibliotece  
 

4 października bibliotekę odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego. W czasie 

spotkania poznały zasady wypożyczania i obchodzenia się z książkami.  Dzieci 

obejrzały także zbiory biblioteki. Duże zainteresowanie wzbudziły książki najgrubsze 

czyli słowniki                  

i encyklopedie. 

Jednak ku 

rozczarowaniu 

dzieci nie było               

w nich kolorowych 

obrazków. 

 Na zakończenie 

spotkania, mali 

czytelniczy wzięli 

udział w inscenizacji wiersza "Katar".  Wszyscy mamy nadzieję, że od dziś dzieci będą 

częstymi gośćmi biblioteki. Tym bardziej, że już niedługo rozpocznie się konkurs 

czytelniczy dla najmłodszych. 

Pasjonaci Nauki w Hewelianum  
 

W ramach projektu "Pasjonaci Nauki" dnia 4 października  uczniowie naszej szkoły 

wraz z opiekunami wyruszyli do Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku. 

Mali podróżnicy  swoją przygodę rozpoczęli od poznania tajemnic wnętrza ziemi,               

w tym wulkanów i siły wstrząsów sejsmicznych. Samodzielnie uformowali Himalaje. 



Kawałek dalej, ale już w strefie Afryki, poza hologramem  jednego z największych 

diamentów, zobaczyli zjawisko pustynnej burzy. W części Australii sprawdzili, jak 

powstaje fala, a w strefie bieguna 

południowego czekało na nich wielkie 

igloo, prawdziwy lód oraz ukryta góra 

lodowa. Następnie podróżnicy trafili do 

Ameryki Południowej, gdzie podłoże 

nagle stało się grząskie i gdzie panuje 

groźna anakonda. Z kolei w Ameryce 

Północnej, odkryli tornado i wybuch 

gejzeru! Swoją podróż zakończyli                  

w Europie. Poza magią lasu oczom 

odkrywców ukazała się tu niezwykła 

różnorodność kulturowa naszego 

kontynentu. W drugiej części zajęć uczniowie uczestniczyli  w zajęciach edukacyjnych 

"Kropla wody". Obserwowali i czynnie uczestniczyli w doświadczeniach poznając 

właściwości wody.  

Grupa starsza rozpoczęła zajęcia od pokazu eksperymentów. Doświadczenia                           

z wykorzystaniem suchego lodu do tworzenia super baniek, czy wrzenie wody                      

w rozrzedzonym powietrzu oraz sublimacje CO2 z lodu, bardzo zaciekawiły dzieci. Na 

wystawie największym zainteresowaniem cieszył się symulator jazdy samochodem 

oraz tworzenie fal tsunami zatapiających miasto. Z Hewelianum udaliśmy się pod 

pomnik Trzech Krzyży  przy Stoczni Gdańskiej, który upamiętnia krwawe wydarzenia 

z czasu strajku stoczniowców. Następnie spacerkiem udaliśmy się w kierunku 

wieżowca "Zieleniak", gdzie w restauracji "Panorama" na 16 piętrze zjedliśmy 

smaczny obiad. 

 

 

 



„ Z wizytą w starożytnym 

Rzymie” 
 

   5 października gościliśmy w naszej szkole Bractwo Kerin. Celem  wyprawy w czasie 

był starożytny Rzym. Goście opowiedzieli najpierw legendę o powstaniu Rzymu i jego 

historię od monarchii poprzez republikę, aż po cesarstwo. Razem z gladiatorami 

walczyliśmy  i poznaliśmy drogę jaką musiał przejść niewolnik, aby stać się 

gladiatorem. 

Dzięki temu, że występ był bardzo ciekawy i uczniowie brali w nim aktywny udział 

ciężko było się rozstać i wrócić do klas. Wierzymy, że przedstawienie historii 

starożytnego Rzymu w taki właśnie sposób, na długo zapadnie w pamięci naszych 

uczniów. AVE CEZAR!!!! 

 

 

List do taty 
5 października 2017 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Miasta Kwidzyna 

odbyła się uroczysta gala Okręgowego Finału IV Edycji Konkursu "List do Taty". 



Zadaniem dzieci było napisanie listu opisującego ich 

relacje z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym. 

Najważniejszym celem konkursu, było zwrócenie uwagi 

na to, jak ważną rolę w życiu każdego dziecka odgrywa 

TATA. Konkurs ten w powiecie nowodworskim, 

malborskim, sztumskim oraz kwidzyńskim 

zorganizowany był przez Senatora Rzeczypospolitej 

Polskiej Leszka Czarnobaja.  

W konkursie  brało udział troje uczniów naszej szkoły. 

Uczennica klasy VI - JULIA ŻUCHOWSKA zajęła II 

miejsce! GRATULACJE!!!  Uczniów do konkursu 

przygotowywała pani Małgorzata Sawińska. 

Dzień Edukacji Narodowej  
Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, na którą przybyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji                         

i obsługi, rodzice, a także zaproszeni goście.  

Na początku głos zabrała p. Dyrektor Małgorzata Sejka, która mówiła o trudnej, ale 

jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz 

życzyła wielu sił i wytrwałości 

w tym wyjątkowym zawodzie. 

Kabaret pt. "O szkole na 

wesoło" przygotowali 

uczniowie klas IV-VII pod 

kierunkiem p. Małgorzaty 

Sawińskiej oraz p. Ewy 

Wesołowskiej. Uczniowie 

słowem, piosenką oraz 

tańcem uświetnili ten 

wyjątkowy dzień w roku 



szkolnym. Przedstawienie 

bardzo się wszystkim 

podobało, wywoływało 

salwy gromkiego śmiechu             

i burze oklasków ze strony 

widowni. Wiele ciepłych                

i miłych słów popłynęło                

w kierunku nauczycieli                    

i pracowników obsługi. 

Uczniowie docenili trudną 

pracę nauczycieli                         

i podkreślili swoją 

wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro 

wychowanków. 

 

Jesteśmy już uczniami- 

pasowanie na ucznia klasy I 
 

Dnia 20 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława 

Demskiego w Straszewie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci 

na uczniów szkoły podstawowej. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego 

ucznia moment, dzieci wystąpiły 

w krótkim programie 

artystycznym, oklaskiwanym przez 

przybyłych na uroczystość 

rodziców. Następnie 

zaprezentowały swoje 

wiadomości odpowiadając na 

zagadki. 



W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy 

ślubowali być dobrymi  uczniami i Polakami. Po złożeniu ślubowania pani 

dyrektor Małgorzata Sejka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Każdy 

uczeń klasy pierwszej otrzymał dyplom oraz "słodki poczęstunek" od rodziców. 

Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia z rodzicami i nauczycielami. Ten 

dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. 

Uroczystość przygotowała p. Mariola Mackiewicz - wychowawca klasy I. 

 

 

„Zaczarowany ołówek”-  

z wizytą w teatrze 

24 października dzieci z klas 0-III wybrały się do Kwidzyna , aby obejrzeć spektakl 

teatralny pt. „Zaczarowany ołówek”. Spektakl w sposób przystępy dla małego widza 

ukazuje rolę i wartość prawdziwej przyjaźnią. Wspaniała oprawa muzyczna oraz 

wesołe piosenki sprawiają, że nie sposób się nudzić. Dzieci były bardzo zadowolone, 

spektakl podobał się wszystkim. Na pewno niedługo znowu gdzieś się wybierzemy. 

 



 

 

Uczę się Bezpieczeństwa  

W ostatnich dniach października br. policjanci z kwidzyńskiej komendy                      

rozdawali odblaskowe 

worki uczniom klasy 

pierwszej.  Wszystko to 

odbyło się w ramach 

prowadzonej akcji „Uczę 

się Bezpieczeństwa". 

Uczniowie klasy pierwszej 

mieli okazję przypomnieć 

sobie zasady 

bezpieczeństwa na 

drodze.   

Dzieci z uwagą wysłuchały 

policjantów, którzy 

przekazywali ważne                     



i przydatne informacje oraz 

promowali noszenie elementów 

odblaskowych, zwłaszcza teraz 

jesienią, kiedy szybciej zapada 

zmrok. Funkcjonariusze 

przypominali dzieciom, że elementy 

odblaskowe widoczne z daleka                   

w światłach samochodowych 

niejednokrotnie ratują życie. 

Dlatego warto nosić je na ubraniu 

czy plecaku.  

 

 

Halloween  

We wtorek 31 października obchodziliśmy Halloween, które jest coraz częściej 

świętowane w wielu krajach. Halloween najhuczniej obchodzone jest w Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. 

Uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w obchodach tego święta już                             

27 października na szkolnej dyskotece Halloween dla klas IV-VII, której elementem 

było "straszne" przebranie lub makijaż.  



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. 

Natomiast w dzień samego Halloween 

uczniowie klas I-VII zostali pomalowani na 

"straszydła" i uczestniczyli w zabawie apple 

bobbing - gdzie należy bez użycia rąk ugryźć 

jedno z jabłek pływających w miednicy  z wodą. 

Jabłko nieuszkodzone przy zabawie ma 

oznaczać szczęście w nadchodzącym roku.  

Za całą organizację odpowiedzialne były p. Ewa 

Wesołowska i p. Kamila Jaroszyńska. 

 
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018  

Przerwa świąteczna 23.12.2017-01.01.2018 

Ferie zimowe 29.01.2018-11.02.2018 

Przerwa świąteczna 29.03.2018-03.04.2018 

Zakończenie roku szkolnego -  22 czerwca 2018 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI: 

14.11.2017 r. - godz. 16.00 

13.02.2018 r. - godz. 16.00 

17.04.2018 r. - godz. 16.00 

12.06.2018 r. - godz. 16.00 

 

 

 



KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI: 

17.10.2017 r.  - w godz. 16.00-17.00 

19.12.2017 r. - w godz. 16.00-17.00 

20.03.2018 r. - w godz. 16.00-17.00 

22.05.2018 r. - w godz. 16.00-17.00 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 

4 września 2017 

9 i 10 listopada 2017 

30 kwietnia 2018 

2 i 4 maja 2018 

1 czerwca 2018 

22 czerwca 2018 

 

 

opracowanie numeru: Mariola Mackiewicz  


