
 

 

 
 

 

Uczę się bezpieczeństwa! 
 

W ostatnich dniach października policjanci z 

kwidzyńskiej komendy rozdawali odblaskowe worki 

uczniom klasy pierwszej. Wszystko to odbyło się w 

ramach prowadzonej akcji "Uczę się Bezpieczeństwa".  

Uczniowie klasy I mieli okazję przypomnieć 

sobie zasady bezpieczeństwa na drodze. Dzieci z uwagą 

wysłuchały policjantów, którzy przekazali ważne i 

przydatne informacje oraz promowali noszenie 

elementów odblaskowych, 

zwłaszcza teraz jesienią, kiedy szybciej zapada zmrok.  

Funkcjonariusze przypominali dzieciom o 

elementach odblaskowych widocznych z daleka w 

światłach samochodowych, wpływających na 

bezpieczeństwo pieszych. Dlatego warto nosić je na 

ubraniu czy plecaku.  

 

 

 

 

 



 

 

Dnia 31 października uczniowie klas V - VII wzięli udział w konkursie 

literowania "Master of Spelling". Konkurs został przygotowany przez p. Kamilę 

Jaroszyńską i p. Ewę Wesołowską w celu propagowania nauki języka angielskiego.  

Uczniowie rywalizowali ze sobą zacięcie. Laureatami konkursu zostali: 

III miejsce - Wiktoria Czyż kl. V, II miejsce - 

Stanisław Majewski kl. V, I miejsce - Zosia 

Majewska kl. VII.  

Nagrody i dyplomy wręczono 

laureatom na uroczystym apelu.  

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do 

udziału w konkursie za rok. 

 

 

 

Dnia 8 listopada odbył się apel z okazji Święta Niepodległości zorganizowany 

przez p. Ewę Wesołowską oraz  p. Kamilę 

Jaroszyńską.  

W tym roku na scenie wystąpiła cała klasa 

IV. Choć dla niektórych był to pierwszy raz przed 

widownią, cały spektakl został odebrany bardzo 

pozytywnie. Klasie IV towarzyszyły również 

dziewczynki z zespołu wokalno - tanecznego, 

które w bardzo wzruszający sposób dopełniły 

dzieła. 

Cały spektakl spodobał się publiczności i był wyjątkowo refleksyjny. 



 

 

16 listopada uczniowie klasy VII wraz z p. Małgorzatą Sawińską oraz p. Ewą 

Wesołowską bladym świtem wyruszyli do Gdańska na musical pt. "Okruchy życia." 

Anioły są wśród nas... Spektakl 

przygotowany został przez grupę 

teatralną Stowarzyszenia Teatralnego 

INGENIUM. Porusza problemy 

współczesnej  młodzieży, a 

jednocześnie zawiera założenia 

pedagogiki Janusza Korczaka. 

Zrealizowany pod Patronatem Minister Edukacji Narodowej. 

Musical opowiada o losach nastolatków pewnego małego miasteczka 

rządzonego przez tamtejszy uliczny gang. Jego szefem jest przerażająca i 

niebezpieczna dziewczyna - Żyleta. Strach przed nią sprawia, że wszyscy są jej 

posłuszni. Do gangu należą dzieci, dla których jest on zarówno ucieczką od 

codziennych problemów czy biedy, jak i sposobem na zabicie nudy. Obojętność świata 

sprawia, że wszyscy bez sprzeciwów tolerują panującą sytuację. Jednak monotonność 

ta zmieni się, gdy do szkoły, prowadzonej przez surowego dyrektora zawita nowy 

nauczyciel Tomek. Mężczyzna wypowiada wojnę rządzącym tam zasadom, stosując 

własne metody pracy z dziećmi. Staje tym samym na drodze szefowej gangu, 

czerpiącej spore zyski z 

małoletnich złodziejaszków, 

którym wydaje się, że mają 

wszystko, lecz ich wolność i dusza 

już od dawna jest w posiadaniu 

apodyktycznego szefa. Na 

szczęście szybko okazuje się, że 

nowy nauczyciel potrafi zmienić w 



 

nich to błędne postrzeganie świata. Zaczynają odkrywać w sobie nowe 

zainteresowania oraz ową duszę, w której Tomek odnajduje niepostrzegane przez 

nikogo dobro. Wspólnie wyruszają zgłębić tajemnicę, którą kryje historia ich małego 

miasteczka. Podróż przyniesie mnóstwo przygód, a także magii, obecnej w sercu 

każdego z nich. Dzieciaki zaczną czuć, że dopiero teraz żyją pełną piersią i otworzą się 

na świat. Ale czy zdobędą się na odwagę, aby sprzeciwić się Żylecie, dzięki której 

znaczą więcej, nawet w świecie dorosłych? Czy zwycięży dziecięca szczerość i 

wrodzone dobro, czy pogoń za pieniądzem i zło? 

Fantastyczna gra młodych aktorów, niesamowite efekty specjalne, poruszająca 

choreografia, sprawiają, że spektakl zapierał dech w piersiach i dawał pozytywną 

dawkę energii. Oby okazji do obejrzenia tak fantastycznej sztuki było jak najwięcej. 

 

Talent Show -  

tajniki tworzenia teledysków! 
 

27 listopada uczniowie klas IV - VII mieli 

okazję uczestniczyć w interaktywnym widowisku 

telewizyjnym pt. "TALENT SHOW". 

Podczas występu poznali kulisy produkcji 

teledysków, poznawali tajniki pracy producenta, 

operatora, reżysera czy oświetleniowca.  

Wielu z uczestników miało okazję wystąpić 

na scenie i zademonstrować swój talent. Słowem, 

gestem, ruchem i grupą; samodzielnie i z zespołem, 

wkroczyli w klimat produkcji teledysku i wielkiego 

świata show - biznesu. 

 

Niech cały świat zobaczy jak dzieci potrafią się bawić. 

Brawo dla odważnych! 



 

 
 

W tym roku, obchody Dnia 

Życzliwości w naszej szkole 

przybrały nieco inną formę. 

Przeprowadzona została Kampania 

na rzecz Życzliwości, która trwała 

przez cały tydzień. Założenia 

kampanii przygotowała pani  A. 

Jabłońska, a nauczyciele i 

uczniowie  włączyli się w jej 

realizację. Każdemu dniu tygodnia towarzyszyło inne hasło, związane z: uśmiechem, 

szacunkiem, dobrym słowem i pomaganiem. Uczniowie klas starszych pod kierunkiem 

pani A. Laseckiej przygotowali plakaty ilustrujące hasła. W klasach czytane były 

teksty o przyjaźni, bezinteresownej pomocy i szacunku. 21 listopada, w Dniu 

Życzliwości, uczniowie rozciągnęli w szkole łańcuch życzliwych rąk, który 

przygotowany został pod opieką pani E. Wesołowskiej. Symbolizował on otaczającą 

nas atmosferę przyjaźni. 

W piątek, w ramach podsumowania Kampanii, cała szkoła spotkała się na sali 

gimnastycznej. Pani E. Wesołowska 

podsumowała tygodniowe działania i 

podziękowała wszystkim za współpracę. 

Następnie uczennice klasy VII wraz z 

panią A. Jabłońską zaprezentowały 

inscenizację opowieści "Kraina Życzliwości". 

Na zakończenie spotkania wszyscy 

zgromadzeni na sali zatańczyli do piosenki 

"Czekolada".  

Mamy nadzieję, że wydarzenia tego tygodnia zostaną w pamięci uczniów 

na dłużej. 



 

„Ja i król Maciuś Pierwszy” 

W listopadzie ośmioro uczniów z naszej szkoły 

wzięło udział w XVIII Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym 

„JA I KRÓL MACIUŚ PIERWSZY” 

Spośród ponad 700 prac plastycznych z całej Polski 

wybrano najlepsze w czterech kategoriach wiekowych. 

W grupie wiekowej 10 – 12 lat nagrodę zdobył uczeń 

kl. V Tomasz Gołębiewski. Chłopiec wykonał pracę w 

technice kolażu pod kierunkiem p. A. Laseckiej.  

 

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 

plastycznych. 

 

II Edycja Konkursu Plastycznego – Czyste Powietrze Gminy 
Ryjewo 

 

Już po raz drugi Wójt Gminy Ryjewo zorganizował konkurs dla dzieci w 

ramach realizacji zadania „Czyste powietrze Pomorza”. Celem konkursu było 

pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci i 

młodzieży oraz propagowanie wiedzy i sposobu 

dbania o czyste powietrze. 

Do konkursu zgłoszono 26 prac. Wśród 

nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się prace 

naszych uczennic: Martyny Omieczyńskiej (kl. V) - 

została nagrodzona, natomiast Weronika 

Falkowska (kl. VI) oraz Zuzanna Krauze (kl. IV) 

zostały wyróżnione.  

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!! 

 



 

 

16 grudnia uczniowie klas 0 - II wraz z rodzicami i organizatorką - p. Zofią 

Zenke wybrali się na przedstawienie do Czarnej Sali w Kwidzynie. Był to kolejny 

wyjazd realizowany w ramach projektu ABC Teatru.  

Tym razem czas uświetnił nam 

Teatr Lalek – Zaczarowany Świat z 

przedstawieniem: 

>>Historia o Smoku Wawelskim. 

Legenda przestawiona „z 

przymrużeniem oka”<<. 

Spektakl w zabawny sposób 

opowiada historię o Smoku Wawelskim i 

dzielnym Szewczyku, który dzięki 

swojemu sprytowi i odwadze uratował Kraków. W przedstawieniu wykorzystano 

barwne lalki czeskie i marionetki sycylijskie. Podczas spektaklu nawiązała się 

niesamowita relacja pomiędzy bohaterami a widzami. 

Uczniowie z zapałem próbowali znaleźć radę na nieustający apetyt Smoka 

Wawelskiego. Przy okazji poznali różnicę między smokiem a smogiem. 

„Historia o Smoku Wawelskim” była ostatnim spektaklem realizowanym w 

ramach projektu ABC Teatru. Uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami bezpłatnie 

uczestniczyli w nich od marca 2017r.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Sadlinkach odbył się XIII 

Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek „NASZE BOŻE NARODZENIE”.  

W konkursie udział wzięli nasi uczniowie: Julia Brunow z kl. VI, Kamil 

Dudek z kl. V i Kinga Kozłowska z kl. VII. 

Uczniów przygotowywała p. Ewa 

Wesołowska. W tegorocznej edycji wzięło 

udział aż 63 uczestników z 23 szkół. Poziom 

wokalny i artystyczny wykonawców był 

bardzo wysoki. Nasi uczniowie rywalizowali w 

dwóch kategoriach, klas IV - VI i klas 

gimnazjalnych. W kategorii IV - VI Kamil 

Dudek zajął II miejsce, a Julia Brunow III. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych. 

 

 
 

Już po raz XXVIII 15 grudnia 2017 roku zorganizowane zostało 

Przedświąteczne Spotkanie dla Seniorów i Osób Samotnych. Każdego roku w ciepłej 

świątecznej atmosferze, przy pięknie 

przystrojonych stołach oraz dźwiękach kolęd 

spotykają się dorośli mieszkańcy Straszewa i 

okolic. W spotkaniach z roku na rok uczestniczy 

coraz więcej gości. Zgodnie z tradycją uczniowie 



 

przygotowali występy, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Następnie 

krótką inscenizację o tematyce świątecznej przedstawiła grupa „T” z Torunia. 

Informację o spotkaniu przekazaliśmy do Kuriera Kwidzyńskiego. 

Przygotowanie wigilijnej kolacji stało się 

możliwe dzięki sponsorom. Ich wsparcie oraz 

pomoc wolontariuszy sprawiają, że spotkania są 

tak atrakcyjne i lubiane. Uśmiechnięte twarze 

przybyłych gości najlepiej świadczą o tym, jak 

ważne jest kultywowanie tej tradycji. 

 


