
 

 

Witamy w 2019 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedawno powitaliśmy Nowy Rok, 

a wraz z nim nowe cele, plany i postanowienia. 

Życzymy wszystkim, aby przez cały rok towarzyszył nam 

optymizm i szczęście. 

Realizujmy wyznaczone sobie cele i cieszmy się z osiągnięć. 

Dostrzegajmy rzeczy pozytywne, te małe i te większe. 

 

 

Ostatnie dwa  miesiące minionego roku były dla naszej szkoły czasem wielu 

ciekawych wydarzeń i wytężonej pracy.  Na kolejnych stronach informatora  zamieściliśmy 

najważniejsze wydarzenia tego okresu. 
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Szkolne Wieści 
Informator Szkoły Podstawowej w Straszewie 

www.szkolastraszewo.szkolna.net 



 

Rok szkolny 2018/2019 został ogłoszony Rokiem dla Niepodległej. Nasza 

szkoła aktywnie włączyła się w obchody rocznicowe, a nasi uczniowie 

zaangażowali się w działania upamiętniające 100-lecie niepodległości. 
 

Biało-czerwona w każdym oknie 

W październiku rozpoczęliśmy akcję 100 flag na 100-lecie.      

W oknach naszej szkoły pojawiły się  flagi narodowe, jako symbol pamięci o 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
 

Drogi do Niepodległości to 

tytuł  apelu przygotowanego przez klasę 

V i koło wokalno-taneczne.  

Uczniowie zaprezentowali lekcję 

historii z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej.  

Koło wokalno-taneczne wykonało wiele 

pięknych pieśni patriotycznych i 

zaprezentowało ciekawie zaaranżowany 

układ taneczny z biało-czerwonymi 

wstęgami. 

Wydarzenie przygotowały panie: 

Kamila Jaroszyńska i Ewa Wesołowska.     

  Rekord dla Niepodległej 

 

9 listopada br. o godz. 11:11 

przyłączyliśmy się do ogólnopolskiego 

bicia rekordu w jednoczesnym śpiewaniu 

hymnu narodowego. 

W sali gimnastycznej, uczniowie, 

nauczyciele i mieszkańcy wsi odśpiewali 

cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.  



Patriotyczny spektakl                            

w Gminnym Ośrodku 

Kultury. 

  Nasi uczniowie połączyli siły z 

uczniami szkoły w Ryjewie. 

Wspólnie przygotowali piękne 

polskie pieśni patriotyczne, poezję i 

tańce. A wszystko to, aby przenieść 

publiczność do czasów walki o 

niepodległą Polskę.  
 

Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła występ młodych artystów 

owacjami na stojąco.  

Uczniów do występów przygotowała pani B. Łukaszewska oraz pani E. Wesołowska. 

 

*  *  * 

14. 11. 2018 r. spektakl zaprezentowany został także w Sztumie, gdzie 

również został entuzjastycznie przyjęty. 

 
 

"100-lecie Odzyskania 

Niepodległości" 

Interaktywny Turniej Wiedzy 
7 listopada 2018 r. 

 

W powiatowym konkursie wiedzy o 

Niepodległej zorganizowanym przez 

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, naszą 

szkołę reprezentowali uczniowie kl. 8 – 

Mariusz Jedynak i Damian Wiśniewski - przygotowani pod kierunkiem pani 

Małgorzaty  Sawińskiej. 

Szkolna drużyna wykazała się bardzo dobrą znajomością tematu. Na 18 

drużyn biorących udział w konkursie, chłopcy zajęli 4 miejsce. 

 



Poetycko o Polsce 
16 listopada 2018 r. 

Szkolny Konkurs Recytatorski klas 0-III odbył się pod hasłem: Ku 

Niepodległej. Uczniowie klas młodszych zaprezentowali wiersze o ważnych dla 

Polski wydarzeniach, miastach oraz uczuciach związanych z byciem Polakiem i 

patriotą. 

Zwycięzcami konkursu zostali: 
 

I miejsce 

Zuzanna Kózka z kl. II 
 

II miejsce 

Dagmara Tamska z kl. III 

Nikola Urbańska z kl. III 

III miejsce  

Filip Kirszniewski z kl. II  

    Weronika Tłuchowska z kl. III 

 

Gminny Konkurs Recytatorski kl. 0-III  

"Jestem Polakiem, kocham moją Ojczyznę" 
16 listopada 2018 r. 

 

Laureaci konkursu szkolnego wzięli udział w Gminnym Konkursie 

Recytatorskim  "Jestem Polakiem. Kocham moją Ojczyznę" w Ryjewie.  

W konkursie uczestniczyło 24 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ryjewie 

i Straszewie. Oto wyniki: 

W klasach 0 

I miejsce zajęła  

Oliwia Szafran  
 

W klasach II 

wyróżnienie otrzymała 

Zuzanna Kózka  
 

W klasach III 

I miejsce zajęła 

  Dagmara Tamska  

wyróżnienie otrzymała 

Nikola Urbańska 

 



 

Aleja 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Ryjewie 
16 listopada 2018 r. 

 

Uczniowie kl. VII i VIII, pod 

opieką p. Anny Wojtysiak - Kocoń i p. 

Ewy Wesołowskiej wzięli udział we 

wspólnym sadzeniu drzew przy nowo 

powstałej Alei 100 - lecia Odzyskania 

Niepodległości w Ryjewie.  

Inicjatorami przedsięwzięcia była 

Gmina Ryjewo, Stowarzyszenie Eko- 

Inicjatywa oraz Nadleśnictwo 

Kwidzyn. 

W czasie akcji zasadzono 100 drzewek czereśni ptasiej, które 

zabezpieczono przed uszkodzeniem lub złamaniem. Odsłonięto także tablicę 

kierunkową z nazwą alei. 

Miejsce upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez 

Polskę, poza znaczeniem symbolicznym, będzie miało również wartość 

przyrodniczą i gospodarczą.  

 

 

 

 

Wydarzenie i jego uczestnicy wpisali się trwale w historię gminy. 



 

Zobaczyć i usłyszeć historię 
28 listopada 2018 r. 

 

28 listopada był dniem podsumowującym szkolne działania w ramach 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia uczniowie klas I – 

VIII odwiedzili Będomin i Kościerzynę. 

Uczniowie zwiedzili 

Muzeum Hymnu 

Narodowego mieszczące się 

w rodzinnym dworze Józefa 

Wybickiego w Będominie.  

Jedna z wystaw, 

poświęcona twórcy hymnu 

narodowego i jego epoce, 

ukazywała życie i działalność 

Józefa Wybickiego oraz 

okoliczności powstania 

Mazurka Dąbrowskiego.  

Tu można było wysłuchać 

pierwszej wersji naszego hymnu.  

Druga wystawa ukazywała rolę Mazurka Dąbrowskiego w walce o niepodległość 

od czasów zaborów do XX wieku.  

* 

W skansenie „Parowozownia Kościerzyna” uczniowie mogli podziwiać 

historię polskiego kolejnictwa i 

dzieła polskich inżynierów – 

konstruktorów. 

Obok zabytkowej hali 

parowozowni, lokomotyw, 

wagonów i urządzeń torowych, 

można było tu  zobaczyć 

urządzenia, dokumenty i pamiątki 

z lat międzywojennych.  

Multimedialne środki 

przekazu w połączeniu z 

zabytkowymi zbiorami muzeum świetnie trafiły do naszych zwiedzających. 



Życie jest największą wartością! 

Dlatego warto wiedzieć jak je ratować. 

15 listopada 2018 r. 

 

Uczniowie klas starszych 

uczyli się udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej.  

Zajęcia zorganizowano  w 

ramach współpracy naszej 

szkoły ze Sportowym Liceum 

Ogólnokształcącym w 

Kwidzynie. 

Na zaproszenie pedagoga 

– p. A. Jabłońskiej, szkołę odwiedzili uczniowie z klas o profilu Bezpieczeństwo 

publiczne wraz z opiekunem księdzem Danielem Pałkowskim. 

W części praktycznej zajęć, licealiści utworzyli 8 stanowisk ratowniczych, 

przy których każdy uczeń mógł ćwiczyć resuscytację osoby dorosłej, dziecka i 

niemowlęcia. Uczniowie uczyli się obsługiwać AED (Automatyczny 

Defibrylator Zewnętrzny) oraz układać poszkodowanego w pozycji bocznej 

bezpiecznej. 

Mamy nadzieję, że dzięki tym ćwiczeniom dzieci nabiorą odwagi, by 

właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia. 

 

 



Ósmoklasiści 

wybierają zawód 
13 listopada 2018 r. 

Uczniowie klasy VIII 

pod opieką p. Anety Sepioło i 

p. A. Jabłońskiej odwiedzili 

Zespół Szkół Zawodowych 

w Barlewiczkach.  

Wizyta odbyła się w 

ramach szkolnego systemu 

doradztwa zawodowego i miała na celu zaprezentowanie naszym uczniom 

oferty edukacyjnej technikum i branżowej szkoły I stopnia. 

W czasie wizyty uczniowie zwiedzili m.in. nowy budynek warsztatów, w 

którym mieszczą się bogato wyposażone pracownie. Uczniowie obejrzeli 

pracownię sieci komputerowych, urządzeń techniki komputerowej, robotyki, 

metrologii. Zobaczyli także pracownie związane bezpośrednio z nauką na 

kierunkach rolniczych (pracownia produkcji zwierzęcej, roślinnej oraz techniki 

rolniczej). Być może wizyta ułatwi decyzję o wyborze zawodu. 

 

"The Master of Spelling"  Szkolny konkurs literowania 
W konkursie przygotowanym przez panią E. Wesołowską i K. Jaroszyńską 

wzięło udział 12 uczniów z klas IV - VIII.  

I miejsce  

 Zosia Majewska z kl. 8 
 

II miejsce 

Martyna Preuss z kl. 5 

 

III miejsce 

          Wiktoria Czyż z kl. 6 

 

Podziękowania i gratulacje dla 

wszystkich uczestników. 



Dzień Życzliwości, 
uśmiechu, pozdrowień 

i myślenia o innych 
21 listopada 2018 r. 

 

O życzliwości i uprzejmości 

pamiętamy przez cały rok.  

Jednak 21 listopada staramy się 

zaakcentować swoją życzliwość w 

sposób jeszcze bardziej zauważalny. W 

tym roku również manifestowaliśmy słowem i czynem potrzebę bycia 

życzliwym. Uczniowie na potwierdzenie swojego zaangażowania w tworzenie 

życzliwej i przyjaznej atmosfery, rysowali uśmiechy i „przybijali piątkę” w 

przygotowanych do tego miejscach.  

Oprócz deklaracji bycia 

życzliwym dla innych, uczniowie 

mogli podjąć konkretne działanie 

polegające na podpisaniu się pod 

życzeniami dla dzieci chorych na 

nowotwory, przebywających w 

szpitalu w Lublinie.  

Szkolny Klub Wolontariusza 

przygotował w tym celu 

okolicznościowe kartki z życzeniami 

powrotu do zdrowia i słowami 

otuchy dla małych 

pacjentów. 

To proste, a zarazem  

wartościowe działanie na 

rzecz innych, jest najlepszą 

miarą naszej życzliwości, 

wrażliwości i empatii. 

Dlatego cieszymy się, 

że akcją zainteresowała się 

duża grupa uczniów. 



Zielona lekcja o 

ptakach drapieżnych 

26 listopada 2018 r. 

Uczniowie naszej szkoły 

mieli okazję uczestniczyć w 

wyjątkowej lekcji przyrodniczej   z 

cyklu „Zielone lekcje”.  

Tym razem tematem były  

ptaki drapieżne.  

Podczas zajęć dzieci mogły 

zobaczyć oswojone ptaki: sowy, 

jastrzębia, raroga i pustułkę.     

Każdy mógł z bliska przyjrzeć się tym niezwykłym zwierzętom, poznać ich 

zwyczaje i najdrobniejsze szczegóły budowy zewnętrznej. Ptaki fruwały tuż nad 

naszymi głowami, siadały uczniom na rękach zabezpieczonych rękawicą i 

chętnie prezentowały swoje umiejętności. 

 

Miś – najlepszy przyjaciel dzieciństwa 
27 listopada 2018 r. 

 

Z okazji  Dnia Pluszowego Misia bibliotekarz przygotował turniej dla 

oddziałów przedszkolnych pod hasłem "Dzieci lubią Misie".  

Najmłodsi poznali historię Misia Uszatka opisaną w książce pt. „Przygody i 

wędrówki Misia Uszatka”. Później dzieci bawiły się, wraz ze swoimi 

pluszakami, przy piosenkach o misiach. Następnie podzieliły się na dwie 

drużyny - Misia Uszatka i Kubusia Puchatka - by wziąć udział w turniejowych 

zabawach.  Zadania polegały na 

zbieraniu i dostarczaniu misiom 

jedzenia na zimę, przyklejaniu 

portretów misiów na czas oraz 

wyprowadzaniu niedźwiedzia na 

"podniebny" spacer.  

Wszystkie zadania udało się 

wykonać w atmosferze radosnej 

zabawy. 



Pełna miska dla schroniska 
18 grudnia 2018 r. 

Przez cały listopad trwała zbiórka karmy dla psów i kotów z przytuliska na 

Miłosnej. Uczniowie i ich rodzice chętnie włączyli się w akcję na rzecz zwierząt. 

Zebraliśmy 37 kg karmy, którą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i 

Szkolnego Koła Wolontariusza, pod opieka p. A. Wojtysiak-Kocoń i p. A. 

Jabłońskiej, dostarczyli do schroniska. W czasie pobytu na Miłosnej był też czas 

na odwiedziny  mini zoo i jego 

sympatycznych mieszkańców. 

Okres przedświąteczny, to 

doskonała okazja, by okazać 

wsparcie także naszym braciom 

mniejszym. Darami przekazanymi 

psom i kotom,  nasza szkoła 

włączyła się w ogólnopolską 

akcję „Razem na Święta”. 

 

Co słychać u wolontariuszy? 

Uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariusza nie próżnują. 

Dostrzegają potrzeby innych i mają wiele ciekawych pomysłów. Ostatnio 

realizowane zadania: 

 zaproszenia na Przedświąteczne Spotkanie dla seniorów; 

 kartki okolicznościowe dla dzieci chorych na nowotwory; 

 wróżby andrzejkowe dla uczniów; 

 upominki dla 

przedszkolaków na 6 

grudnia; 

 kartki świąteczne dla 

podopiecznych Caritas; 

 prezenty i odwiedziny 

klas z okazji Dnia 

Wolontariusza; 

 praca na rzecz biblioteki. 



 

Grudzień upłynął w atmosferze przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i 

związanych z nimi tradycji. Szkoła została świątecznie ozdobiona, a wszystkie 

wydarzenia przypominały, że święta są tuż, tuż. 

 

Jak wygląda dzień Świętego Mikołaja? 
6 grudnia 2018 r. 

W dniu imienin św. Mikołaja, na każdego, kto 

odwiedził bibliotekę, czekał słodki upominek. 

Najmłodsi mogli tego dnia poznać szczegóły pracy i 

zwyczaje św. Mikołaja na podstawie książki pt. „Jak 

pracuje św. Mikołaj?”.  

Przedszkolaki z uwagą słuchały opowieści o 

porannych obowiązkach Mikołaja i jego pracy w fabryce zabawek oraz o 

specjalnym komputerze, w którym wpisane są informacje o dzieciach z całego 

świata. 

 Maluchy wykazały się duża wiedzą na temat miejsca zamieszkania 

Mikołaja, jego pomocników – elfów i sposobów dostarczania wymarzonych 

prezentów. 



 

Bożonarodzeniowe warsztaty klasy IV 
 6 grudnia 2018 r. 

Wychowawczyni klasy IV, pani A. Lasecka 

zorganizowała dla swoich uczniów i ich rodziców 

„Warsztaty bożonarodzeniowe”. Podczas spotkania dzieci wzięły udział w 

zabawach świątecznych. Uczniowie wspólnie ubierali klasową choinkę, ozdabiali 

pierniczki, wykonali bałwanka ze skarpetki, a także czynnie brali udział  w 

świątecznych kalamburach. 

 Dzieci z wielkim 

zapałem przygotowywały 

tradycyjne ciasteczka, które 

pięknie malowały lukrem i 

przyozdabiały cukrowymi 

dekoracjami.  

W tle słychać było 

nastrojowe pastorałki.  Na 

stołach gościły słodkie 

przekąski i napoje.  

Uczestnicy pożegnali 

się w świątecznych nastrojach, przepełnieni magiczną atmosferą wspólnie 

spędzonych chwil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedświąteczne Spotkanie 

dla osób starszych i samotnych 

14 grudnia 2018 r. 

  

Z wielką przyjemnością powitaliśmy licznie przybyłych gości. Już po raz 

XXIX otworzyliśmy drzwi szkoły, aby wigilijnym spotkaniem połączyć 

pokolenia, przekazać miłe słowa i ciepło serc. 

Dla uczestników spotkania, uczniowie przygotowali ciekawe widowisko 

pełne pięknych kolęd, wesołych pastorałek oraz efektów świetlnych. Były też 

ręcznie wykonane prezenty i serdeczna, świąteczna atmosfera. 

 
 

 



 

 
 

Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki szczodrości wielu osób i 

instytucji. Jesteśmy wdzięczni za wspieranie naszych działań i za okazaną 

pomoc. Sponsorami tegorocznego spotkania byli: 

Rada Sołecka Straszewo 

Rada Sołecka Watkowice 

Urząd Gminy w Ryjewie 

Zakład Usług Leśnych "Pilarex" 

"Kuraś" - Sp. z o.o. 

"Watkowice" Sp. z o.o. 

"Watrol" Sp. z o.o. 

Agnieszka Blicharz 

Agnieszka Piernicka 

Iwona Sawińska 

Stanisław Wojtaś 

Andrzej Brzeski 

Franciszek Kwella 

Bernadeta i Tomasz Sawińscy 

Justyna i Paweł Majewscy 

Monika i Artur Orłowscy 

 

Dziękujemy! 

 



Festiwalowe kolędowanie 
15 grudnia 2018 r.  

Na XIV Wojewódzkim 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

"Nasze Boże Narodzenie"  

organizowanym przez Szkołę 

Podstawową w  Sadlinkach, 

wystąpiło troje naszych uczniów 

przygotowanych przez panią E. 

Wesołowską. 

Kamil Dudek z klasy VI, 

Julia Brunow z klasy VII i 

Urszula Sawińska z klasy IV. 

Za swój wokalny występ Ula i 

Kamil otrzymali wyróżnienia. 

 

Odwiedziny Mikołaja 

Jak co roku, klasy młodsze odwiedził Mikołaj. Już od dawna dzieci czekały 

na ten dzień. Było wiele radosnego gwaru i uśmiechów. Po pokaźnych 

rozmiarach prezentów widać, że dzieci były w tym roku bardzo, bardzo 

grzeczne. 

 

 

 

 

 

 



Szkolne Jasełka 

„Betlejemska gwiazda jego znakiem była, 

Narodzenie Pana światu obwieściła. 

I chociaż w gospodzie im miejsca nie stało, 

W stajence znaleźli miejsce, jakich mało”. 

 

Boże Narodzenie to 

jedne z najpiękniejszych        

i zarazem najbardziej 

oczekiwanych świąt.  

Tradycją naszej 

szkoły jest organizowanie 

z tej okazji spektaklu 

opowiadającego historię 

narodzin Jezusa – Jasełek. 

Jasełka przygotowali 

uczniowie klas starszych 

pod opieką pani Haliny 

Szuby. 

Ciekawie prowadzona przez narratora opowieść, piękne stroje i scenografia 

przeniosła widzów do Betlejem.  

Młodych aktorów wspierała grupa wokalna, która uświetniła występ 

kolędami i skocznymi  

pastorałkami.  

Nad oprawą muzyczną 

czuwała pani Ewa 

Wesołowska.  

Barwny korowód 

pasterzy, orszak Trzech 

Króli i dziecina w 

żłobie wprowadziły 

wszystkich zebranych 

w świąteczny, miły 

nastrój. 



Hej! Kolęda, kolęda… 
21 grudnia 2018 r. 

 Tuż przed przerwą świąteczną, odbyło się wspólne kolędowanie 

uczniów wszystkich klas.  

XVI Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek przygotował ks. Łukasz Tamski 

i pani Ewa Wesołowska. Klasy prezentowały przygotowane przez siebie kolędy i 

pastorałki. W przerwach między występami poszczególnych klas ks. Łukasz 

opowiadał o najstarszej polskiej kolędzie, różnicach pomiędzy kolędą i 

pastorałką oraz o historii i miejscu powstania kolędy „Cicha noc”.  

 

W końcowej części 

festiwalu przeprowadzony 

został guiz z wiedzy o 

kolędach, w którym 

uważni słuchacze mogli 

pochwalić się wiedzą i 

zdobyć nagrodę. 

Wspólne, wesołe i 

pełne radosnej ekspresji 

kolędowanie stało się 

doskonałym wstępem do 

klasowych spotkań 

opłatkowych. 



Jest w moim kraju   

zwyczaj…  
21 grudnia 2018 r. 

 

Klasowe spotkania opłatkowe, to 

kolejna wyczekiwana przez uczniów 

tradycja. W odświętnej scenerii klas, przy 

muzyce, wśród osób sobie bliskich 

składane są życzenia i przekazywane prezenty. W tym czasie zapomina się o 

wszystkich nieporozumieniach i przykrych sytuacjach. Liczy się chęć wspólnego 

przeżywania  Bożego Narodzenia. 

  
 

  



Podsumowania, gratulacje, nagrody 

21 grudnia 2018 r. 

 

Czas Bożego Narodzenia i nadchodzący po nim Nowy Rok, stwarza dobrą 

okazję do różnych podsumowań. 

My wykorzystaliśmy ten czas do ogłoszenia wyników konkursów i 

wręczenia nagród zwycięzcom. 

Książka i Ja 

Konkurs fotograficzny przygotowany przez bibliotekę szkolną dla uczniów 

i rodziców. 

 

Wśród uczniów klas młodszych i oddziałów przedszkolnych nagrodzeni 

zostali: 

I miejsce 

Oliwia Rogowska, Marcel Samulewski, Dagmara Tamska, Adrian Tamski. 

II miejsce 

Lilianna Kołakowska, Paweł Omieczyński, Zuzanna Pielarska, Martyna 

Samulewska, Wiktor Soliński, Kacper Sikorski,  Oliwia Zawitowska. 

Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 



Nagrodzeni uczniowie klas starszych 

Miejsce I  

Mateusz Omieczyński 

Miejsce II 

Martyna Omieczyńska, Zuzanna Krauze, Zuzanna Przeperska 

 

 

Konkurs plastyczny "Ryjewo XXI wieku 

- 3 X S, Środowisko, Surowce, Segregacja" 

Laureatami konkursu plastycznego zorganizowanego przez Gminę Ryjewo 

zostali: 

I miejsce 

Lena Tamska z kl. II, 

II miejsce 

Zuzanna Krauze z kl. V 

III miejsce 

Oliwia Zawitowska z kl. II, 

Wyróżnienie 

Maksymilian Spieczny z kl. II 

Laureaci otrzymali ciekawe 

nagrody rzeczowe. 



 

Biblioteka, czyli w krainie książek 

Nie wszyscy lubią czytać, to prawda! Jednak wszystkich 

interesują ciekawe historie.  

O takiej właśnie ciekawej i zabawnej rodzinnej historii chcę 

dziś opowiedzieć i zachęcić do jej przeczytania samodzielnie 

lub z czyjąś pomocą .  

Jest to historia dla dzieci, ale nie tylko. Każdy dorosły powinien ją znać, by 

przypomnieć sobie, że kiedyś też był dzieckiem i że dzieciństwo ma swoje 

prawa. A pewne zachowania dzieci powtarzają się z pokolenia na pokolenie i nie 

należy się temu nadmiernie dziwić. 

Każdy rozdział książki przenosi czytelnika 

w coraz bardziej odległą przeszłość, a w 

przeszłości tej dochodzi do pewnych 

niefortunnych, choć bardzo zabawnych  zdarzeń. 

Wszystko to oczywiście za sprawą i z udziałem 

dzieci. 

Książka oprócz zabawnej fabuły, dostarcza 

wiedzy o minionych epokach. Dowiemy się z 

niej jak dawniej ubierali się ludzie, jak 

wyglądały ich domy oraz z czego korzystali gdy 

nie było jeszcze smartfona, a nawet telewizora.  

Zachęcam młodszych i starszych 

czytelników oraz osoby dorosłe do przeczytania 

książki „Poczet Psujów Polskich”, której autorem jest Paweł Beręsewicz. 

                                                                                                                                  

W najbliższym czasie w szkole: 

Impreza szkolna na rzecz WOŚP 

Bal karnawałowy 

Dzień Babci i Dziadka 

Ferie zimowe  

 

      

 
Informator przygotowały: Anna Jabłońska, Mariola Mackiewicz, Danuta Markowicz, Bożena Giecewicz 

W publikacji wykorzystano obrazy z zasobów Internetu. 


