
1 
 

 

 

 

 

 
Radosnych Świąt 

 
 

Na zbliżające się Święta   

pragniemy złożyć życzenia  

przeżywania Bożego  

Narodzenia w zdrowiu, radości  

i ciepłej rodzinnej atmosferze.  

Kolejny zaś rok niech będzie 

czasem pokoju oraz realizacji. 

 

Wszystkiego, co najlepsze życzą 

dyrektor, nauczyciele  

i pracownicy SP w Straszewie. 

 

Szkolne Wieści  

Nr 2 2015/2016                    

Informator 

Szkoły Podstawowej  

w Straszewie 
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Apel z okazji Święta Niepodległości 
12 listopada odbył się w naszej szkole apel poświęcony odzyskaniu 

niepodległości przed Polskę pod 

tytułem „Wolność to my”. Został 

on przygotowany przez uczniów 

klasy V i VI pod opieką                    

p. Kamili Jaroszyńskiej  

i p. Ewy Wesołowskiej. Apel 

łączył ze sobą motyw walki            

o wolność i niepodległość Polski 

od postania kościuszkowskiego 

do czasów Solidarności. Przedstawienie spotkało się z dużym 

zainteresowaniem uczniów. 

„Dzieci lubią misie” 

   Akcja pod takim właśnie tytułem została 

zorganizowana dla dzieci klas młodszych                  

24 listopada przez p. Annę Piotrowską. Uczniowie 

przynieśli swoje 

ulubione pluszaki i 

wraz z nimi brali 

udział w różnych konkurencjach,                 

były to m. in. ubieranie 

i spacer z misiem, wyjadanie ulubionego 

przysmaku misiów, czyli miodu, malowanie 

misia zakrytymi oczami. Dodatkowo klasy przygotowały wiersze  

i piosenki o swoich ulubieńcach. 
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Dzień Życzliwości 

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Straszewie obchodziła Dzień 

Życzliwości organizowany przez p. Ewę Wesołowską. 21 listopada jest 

ogłoszony „World hello day”, czyli „Światowym Dniem Życzliwości”, 

który jest obchodzony już po raz 43. 

Propagowane są pozytywne postawy  

w relacjach międzyludzkich takie jak: 

wzajemny szacunek, tolerancja, chęć 

niesienia pomocy i  działania na rzecz 

innych. 

   W naszej szkole klasy starsze wraz  

z młodszymi wspólnie wykonywały 

ordery życzliwości i podarowały je 

sobie nawzajem. 20 listopada te ordery 

były noszone przez wszystkich uczniów 

i pracowników szkoły.  

Na korytarzu natomiast zawisło 

drzewo udekorowane liśćmi z 

życzliwymi hasłami, które zostały 

przygotowane przez uczniów. 
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ANDRZEJKI 
Uczniowie klas młodszych bawili się 

na zorganizowanych specjalnie dla 

nich przez wychowawców 

Andrzejkach. Oprócz wróżb i zabaw 

andrzejkowych, które sprawiły wiele 

radości, uczniowie zjedli słodki 

poczęstunek. 

 

 

24 listopada 2015 r. uczniowie klas I – III zakończyli zajęcia  

w ogólnopolskim projekcie „Umiem 

pływać”. Podczas  dziesięciu wyjazdów 

na  pływalnię  w Kwidzynie uczniowie 

bardzo aktywnie uczestniczyli  

w zajęciach na basenie. Każda grupa 

wiekowa pod czujnym okiem 

instruktorów  i opiekunów w czasie 20 godzinnych zajęć uczyła się  

i doskonaliła swoje umiejętności pływania. Na zakończenie zajęć każde 

dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz upominki. 
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Żywa lekcja historii 

25 listopada odbyła się w naszej szkole żywa lekcja historii, która 

obejmowała czasy od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego.  Uczniowie 

mogli poszerzyć swoją wiedzę  

z okresu Polski pierwszych Piastów. 

Zajęcia odbyły się z udziałem 

publiczności, a wszystko okraszone 

było niepowtarzalnym dowcipem. 

Uczestnicy m.in. podziwiali pokaz 

wybijania monet w mennicy 

Bolesława Chrobrego, uczestniczyli w targu niewolników, prezentacji 

oręża oraz tworzeniu formy bojowej. Dodatkowo odbyły się konkursy  

z nagrodami, którymi były Denary Bolesława Chrobrego. 
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„Rabusie fistaszków” 

Dnia 7 grudnia 2015 r. grupa uczniów z klas I-III pod 

opieką nauczycieli: p. M. Mackiewicz, p. M. Sejka  

i p. Z. Zenke pojechała do kina w Sztumie na film pt. 

„Rabusie fistaszków”. Wartka i zabawna akcja filmu 

oraz humorystyczne dialogi wprowadziły widzów  

w wesołe 

humory. Po 

seansie filmowym na uczniów w 

holu kina czekała miła 

niespodzianka. Spotkaliśmy się ze 

Świętym Mikołajem i jego 

pomocnikami. Każde dziecko 

otrzymało słodki upominek, 

natomiast każda klasa otrzymała książkę do klasowej biblioteczki. 
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Świąteczne Spotkanie dla 

Seniorów 

11 grudnia 2015 r. po                 

raz 26 zorganizowaliśmy 

przedświąteczne spotkanie dla 

seniorów z naszej okolicy. 

Uczestniczyli w nim 

mieszkańcy Straszewa, 

Trzciana, Watkowic, Klecewka  

i Pułkowic. 

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele władz gminy, rady 

powiatu oraz sołtysi Trzciana, 

Straszewa i Pułkowic. Uroczystość 

rozpoczęła pani Małgorzata 

Sawińska składając życzenia w 

imieniu pani dyrektor.  Następnie 

proboszcz naszej parafii ks. Piotr 

Kliczkowski nadał spotkaniu 

uroczysty charakter. Ciepłe słowa 

do seniorów skierowali również 

Wójt Gminy Ryjewo pan Sławomir 

Słupczyński oraz pani Teresa Cyrankowska.  
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Program artystyczny zaprezentowany przez koła teatralne klas starszych 

i taneczno – wokalne wprowadził uczestników spotkania w miły, 

świąteczny nastrój. 

 

 

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, którzy wsparli 

nasze przedsięwzięcie: 

Pani Agnieszka Blicharz, 

Pan Andrzej Brzeski, 

Pan Patryk Gójski, 

Pan Wojciech Kurach, 

Pan Artur Orłowski, 

Pan Franciszek Kwella, 

Państwo Bernadeta i Tomasz Sawińscy, 

Rada Sołecka w Straszewie, 

Rada Sołecka we Trzcianie, 

Zakład Usług Leśnych „Pilarex”, 

„Watkowice Sp. z o.o., 

„WATROL” Sp. z o.o.  
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KONKURS 

11 grudnia w Nebrowie Wielkim odbyła się II edycja Powiatowego 

Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego „W maciejowym ogrodzie”. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice kl. VI Klaudia Ruda i Kaja 

Ziółkowska tworzące dwuosobowy zespół. Dziewczęta zmagały się  

z testem obejmującym zagadnienia z podstawy programowej przyrody  

w kl. IV-VI oraz rozpoznawały gatunki roślin i zwierząt występujących 

na łące. Musiały się również wykazać umiejętnością tworzenia 

łańcuchów pokarmowych na łące. Klaudia Ruda zajęła III, a Kaja 

Ziółkowska VII miejsce na osiemnastu uczestników konkursu.  

Dziewczętom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
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   W tym roku szkolnym uczniowie klasy drugiej pod opieką 

wychowawcy p. Z. Zenke kontynuują udział w projekcie ABC TEATRU. 

Od września do grudnia raz  w miesiącu uczestniczą w wyprawie do 

teatru. Dzieci wraz z opiekunami mogą jechać na spektakle teatralne na 

CZARNĄ SALĘ  w Kwidzynie.  

28 listopada 2015 r. były na przedstawieniu pt. „Okienko”                       

w wykonaniu Teatru Okno                    

z Białegostoku. Dzieci obejrzały 

kilka krótkich historii w różnych 

technikach cieniowych. Każda                   

z nich zawierała ukryty morał, 

który mali widzowie musieli 

odkryć na zakończenie każdej 

historii. Na zakończenie każdy z 

młodych widzów miał możliwość sprawdzić jak tworzy się teatr cieni. 
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19 grudnia 2015 r. pojechały na ostatnią wyprawę do teatru w tym roku 

kalendarzowym. Tym razem obejrzały, 

a właściwie współtworzyły spektakl pt. 

„Hej kolęda” wspólnie z aktorami z 

Teatru CoNieco z Białegostoku. 

Spektakl został oparty na tradycji 

kolędniczej. Dzieci otrzymały lalki 

(kukiełki), które pojawiają się w 

tradycyjnej szopce polskiej i zostały kolędnikami. Wspólnie                 

śpiewały kolędy  i posłuchały wydarzeń 

związanych z Bożym Narodzeniem. Czas 

minął w przyjemnej świątecznej 

atmosferze. Mamy nadzieję,  że po 

Nowym Roku będziemy mieli możliwość 

kontynuowania naszych wypraw do 

teatru. 
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Wizyta Mikołaja u najmłodszych 

21 grudnia dzieci z oddziału 

przedszkolnego gościły u siebie Świętego 

Mikołaja. Z niecierpliwością, ale i małym 

strachem maluchy oczekiwały tak 

niezwykłego gościa, który został serdecznie 

powitany świąteczną piosenką.  

 

 

 

 

 
 

Wigilie klasowe 
W ostatnim dniu nauki 22 grudnia 

uczniowie z wychowawcami spotkali się na 

klasowych wigiliach. Były to chwile spędzone                         

w świątecznej atmosferze i przy słodkim 

poczęstunku. Dodatkowo składano sobie życzenia, 

łamano się opłatkiem i wspólne śpiewano kolędy.   

 

 
                                                                                                                  Autorzy numeru:  

Halina Szuba i Kamila Jaroszyńska 


