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SSSZZZKKKOOOLLLNNNEEE   WWWIIIEEEŚŚŚCCCIII   

IIInnnfffooorrrmmmaaatttooorrr   SSSzzzkkkooołłłyyy   PPPooodddssstttaaawwwooowwweeejjj      
www   SSStttrrraaassszzzeeewwwiiieee   

wwwwwwwww...ssszzzkkkooolllaaassstttrrraaassszzzeeewwwooo...ssszzzkkkooolllnnnaaa...nnneeettt   

SSSZZZCCCZZZĘĘĘŚŚŚLLLIIIWWWEEEGGGOOO   NNNOOOWWWEEEGGGOOO   RRROOOKKKUUU!!!   

 

Przed nami Nowy Rok. To zawsze czas pełen nadziei na lepsze jutro, na 

lepiej płatną i satysfakcjonującą pracę, powiększenie rodziny, poznanie tej 

jednej, jedynej na całe życie wybranki lub wybranka. I tego właśnie życzmy 

sobie w 2020 roku, dodając do tego sporą dawkę wzajemnej życzliwości, 

zrozumienia, cierpliwości. Nie zapominajmy też o zdrowiu, bo jak głosi stara 

prawda, jeśli jest dobre zdrowie, to wszystko inne się jakoś ułoży. No i na koniec 

noworoczne postanowienia. Nie poddawajcie się, jeśli od razu Wam nie wyjdzie. 

Wszak zawsze jest dobry czas, by coś zmienić w swoim życiu. A mamy na to całe 

12 długich miesięcy. Tak więc wszystkiego dobrego w Nowym Roku! 

 

 



WWWIIIEEELLLEEE   KKKRRRAAAJJJÓÓÓWWW,,,   JJJEEEDDDNNNAAA   OOOJJJCCCZZZYYYZZZNNNAAA   

5 listopada 2019 z okazji Narodowego Święta Niepodległości w naszej 

szkole odbył się XXIX Konkurs Poezji i Prozy o Ojczyźnie. W konkursie 

udział wzięli uczniowie klas VII-VIII z 5 szkół podstawowych. Uczniowie 

zaprezentowali utwory opisujące wielkie wydarzenia oraz postaci historyczne, 

ukazujące współczesne postawy patriotyczne jak i przywiązanie do swojego 

miejsca zamieszkania. 

 

Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce Nadia Kwiatkowska SP 6 w Kwidzynie 

II miejsce Jakub Łęgowski SP w Ryjewie 

III miejsce Julia Suknacka SP w Tychnowach oraz Zuzanna Patzwald 

SP w Ryjewie 

IV miejsce Maja Krzeszowska SP 6 w Kwidzynie 

V miejsce Zuzanna Urbańska SP w Rakowcu 

 

 



SPOTKANIE Z LEŚNICZYM W ODDZIALE 

PRZEDSZKOLNYM INTEGRACYJNYM 

5 listopada 2019 r. 

 

 Treści przyrodnicze w wychowaniu przedszkolnym 

mają ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju 

intelektualnego i emocjonalnego maluchów. Informacje 

dotyczące natury oraz jej ochrony przekazane w sposób 

interesujący na długo zostają w pamięci najmłodszych. 

 Na  początku listopada grupę najmłodszych 

przedszkolaków odwiedził Pan Leśniczy Mirosław 

Abramek. Podczas spotkania opowiadał dzieciom o lesie, 

jego znaczeniu dla środowiska oraz uświadomił im, 

w jaki sposób ludzie mogą dbać o naturalne 

środowisko leśne. Pan Mirosław mówił również  

o mieszkańcach lasu, ich zwyczajach, warunkach 

życia. 

 Maluchy mogły obejrzeć poroże jelenia, kły 

dzika, skórę lisa, a nawet przymierzyć ubranie 

leśniczego. 

  

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Panu Leśniczemu za 

owocne spotkanie i poświęcony czas. 

 



BBBEEEZZZPPPIIIEEECCCZZZEEEŃŃŃSSSTTTWWWOOO   III   PPPOOORRRZZZĄĄĄDDDEEEKKK   PPPUUUBBBLLLIIICCCZZZNNNYYY   

6 listopada 2019 r. 

 

Uczniowie klas III i IV z naszej szkoły oraz szkoły w Ryjewie 

uczestniczyli w pierwszych zajęciach z cyklu „Bezpieczeństwo i porządek na 

terenie Gminy Ryjewo oraz czynności technika kryminalistyki - 

daktyloskopia” w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie. Inicjatorami projektu 

są: Pan Miłosz Sobczyk - dzielnicowy Posterunku Policji w Ryjewie oraz Pan 

Roman Zbróg - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Spotkanie 

poświęcone było daktyloskopii. Uczniowie dowiedzieli się, że każdy ma inne 

linie papilarne, a dotykając różnych przedmiotów zostawiamy ślady potowo – 

tłuszczowe, które mogą być zdjęte i zabezpieczone jako dowód rzeczowy  

w sprawie. Uczestnicy poznali podstawy gromadzenia odcisków palców oraz 

specjalnie w tym celu stworzone arkusze. 

 Po części teoretycznej odbyły się zajęcia praktyczne, każdy zrobił sobie 

odciski palców i całych dłoni, które mógł porównać z odciskami swoich 

koleżanek i kolegów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSSZZZKKKOOOŁŁŁAAA   DDDOOO   HHHYYYMMMNNNUUU   

8 listopada 2019 r. 

 

 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 

Nie damy pogrześć mowy. 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy. 

Nie damy, by nas zgnębił wróg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

 

 

11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo 

Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji  

i germanizacji, po wielkich 

powstaniach, wolna Polska 

powróciła na mapę świata. 

Narodowe Święto Niepodległości 

to najważniejsze święto 

państwowe w ciągu roku. W tym 

roku przypadła 101 rocznica,  

w związku z czym w naszej szkole 

8 listopada 2019 został zorganizowany apel, w którym uczniowie krótko 

przypomnieli trudne losy naszej Ojczyzny.  

Tego dnia, w związku  

z przystąpieniem szkoły do akcji 

MEN „Szkoła do hymnu” 

punktualnie  o godzinie 11.11 cała 

społeczność szkolna odśpiewała 

cztery zwrotki hymnu 

narodowego. 



ŚŚŚLLLUUUBBBUUUJJJEEEMMMYYY,,,   ŻŻŻEEE   NNNIIIEEE   ZZZAAAWWWIIIEEEDDDZZZIIIEEEMMMYYY!!!   

8 listopada 2019 r. 

 

 Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami.  

8 listopada odbyło się uroczyste włączenie klasy I w społeczność szkolną. Dzieci 

pod opieką i czujnym okiem Pani Marioli zaprezentowały program artystyczny, 

a następnie zdały egzamin z umiejętności, których nauczyły się od początku 

roku. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do 

zaprezentowania swoich umiejętności. Po uroczystym ślubowaniu na Sztandar 

Szkoły odbyło się pasowanie na ucznia. 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla 

najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie 

zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze wycisnęły niejedną  

łezkę z oczu bliskich. 

 

 



AAAKKKTTTYYYWWWNNNYYY      CCCZZZYYYTTTEEELLLNNNIIIKKK   

Na początku listopada nastąpiło podsumowanie październikowych 

konkursów czytelniczych. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w 

konkursie „Aktywny czytelnik”. Zdobywcami tytułu Najaktywniejszego 

Czytelnika Miesiąca oraz nagród głównych zostali: Hubert Detmer, Maja 

Kujawa, Filip Kujawa, Marcel Samulewski oraz Łukasz Kucharski.   

Pozostali uczestnicy konkursu także wykazali się duża aktywnością  

i otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.  

GRATULUJEMY! 



PPPOOODDDOOOBBBAAA   MMMIII   SSSIIIĘĘĘ   TTTAAA   KKKSSSIIIĄĄĄŻŻŻKKKAAA   

 Konkurs czytelniczo – plastyczny pt. „Podoba mi się ta książka!” 

dedykowany był do uczniów klas I – II. Zwycięzcami zostali : Amelia 

Kucharska, Lilianna Kołakowska, Zuzanna Pielarska, Adrian Tamski, 

Paweł Omieczyński i Kacper Matuszewski.   

 

MMMUUUMMMIIINNNKKKOOOWWWYYY   KKKOOONNNKKKUUURRRSSS   CCCZZZYYYTTTEEELLLNNNIIICCCZZZYYY   

 Klasa III wzięła udział w „Muminkowym Konkursie Czytelniczym”. 

Laureatkami zostały: Oliwia Zawitowska oraz Lena Tamska, które bezbłędnie 

odpowiedziały na pytania konkursowe.  

 

BRAWO! 

 

 

 



„„„ZZZŁŁŁOOOTTTAAA   RRRYYYBBBKKKAAA”””,,,   CCCZZZYYYLLLIII   KKKIIILLLKKKAAA   SSSŁŁŁÓÓÓWWW   OOO   WWWYYYPPPRRRAAAWWWIIIEEE   

DDDOOO   TTTEEEAAATTTRRRUUU   

23 listopada 2019 r.  

Grupa najmłodszych dzieci z naszej szkoły była na kolejnej wyprawie do 

teatru. Tym razem  dzieci zobaczyły przedstawienie pt. „Złota rybka” w 

wykonaniu teatru Falkoshow z Lanzkorony spod Krakowa. Dynamiczna akcja i 

nietypowe rekwizyty bardzo trafnie oddały klimat znanej nam wszystkim bajki. 

Autor sztuki wykorzystał płaskie lalki animowane magnesami 

neodynamowymi, a sceną były zwykłe plansze.  

 



25 listopada 2019 r. 

 Pod koniec listopada dzieci  

z oddziału integracyjnego odwiedziła Pani 

Aurelia Krawczyńska, pielęgniarka, która 

pracuje w naszej szkole. Przygotowała dla 

nich krótką pogadankę na temat potrzeby 

dbania o zdrowie, opowiedziała na czym 

polega jej praca i zaprezentowała 

akcesoria niezbędne w pracy pielęgniarki: strzykawki, bandaże, plastry, aparat 

do mierzenia ciśnienia. Każde dziecko mogło  te przedmioty dotknąć, zbadać 

oraz zobaczyć. Pani Aurelia zademonstrowała również dzieciom niektóre proste 

zabiegi np. założenie opatrunku, mierzenie ciśnienia. Przedszkolaki mogły też 

posłuchać bicia serduszka za pomocą stetoskopu. 

 

26 listopada 2019 r.  

 Już po raz drugi w tym roku 

szkolnym przedszkolaki gościły Pana 

Policjanta Miłosza Sobczyka. 

Spotkanie miało na celu zapoznanie 

dzieci z wykonywanym przez niego 

zawodem. Pan Policjant opowiedział 

maluchom o swojej pracy, a także 

zaprezentował umundurowanie. Duże 

zainteresowanie wśród przedszkolaków 

wywołały przyniesione atrybuty, które każdy mógł wziąć do ręki i obejrzeć,  

a nawet przymierzyć. 



AANNDDRRZZEEJJKKII..    

SSKKĄĄDD  SSIIĘĘ  WWZZIIĘĘŁŁAA  TTRRAADDYYCCJJAA  WWRRÓÓŻŻEENNIIAA??  

29 listopada 2019  r. 

 

W Polsce pierwsze 

wzmianki o obrzędach 

odprawianych w nocy  

z 29 na 30 listopada 

pochodzą już z XVI 

wieku. Historycy głoszą, 

że ludzie wierzyli, iż noc 

poprzedzająca dzień  

św. Andrzeja, ucznia 

Jezusa, była magiczna,  

a wróżby, szczególnie te dotyczące miłości, miały niezwykłą moc. 

 Wróżby i przepowiednie różniły się od siebie, w zależności od regionu. 

Najbardziej powszechna i znana do dziś to – oczywiście – lanie wosku do wody 

przez klucz, by z zastygłej masy odczytać najbliższą przyszłość. Wróżby 

andrzejkowe, przede wszystkim te matrymonialne traktowane były wyjątkowo 

poważnie i dopiero w XIX wieku tradycja zaczęła ewoluować, przybierając 

znaną dziś formę zbiorowej zabawy.  Współcześnie wieczór andrzejkowy to 

przede wszystkim niezobowiązujące wróżby gromadzące rzesze zarówno 

dziewcząt, jak i chłopców celebrowane już w przedszkolu. 

 

  

  

 

 



 

Długo wyczekiwany dzień św. Andrzeja w naszej szkole stał się okazją do 

zabawy.   

 Grupy młodsze świętowały w swoich klasach, biorąc udział we wróżbach 

i konkurencjach przygotowanych przez wychowawców. Niespodziankę sprawił 

uczniom Szkolny Klub Wolontariusza, którego przedstawicielki pojawiły się  

w klasach ze specjalnie przygotowanymi wróżbami. Starsi koledzy i koleżanki  

z klas V – VIII wzięły udział we wróżbach i zabawach przygotowanych na tę 

okoliczność na sali gimnastycznej. Uczniowie bawili się świetnie, a wynik 

wróżb przyniósł wiele emocji. 

 

 

 

 

 



DDDZZZIIIEEEŃŃŃ   PPPLLLUUUSSSZZZOOOWWWEEEGGGOOO   MMMIIISSSIIIAAA   

25 listopada 2019 r. 

 

 Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy 

miś maskotka powstał w 1902 roku i do dziś 

pozostaje jedną z najpopularniejszych 

dziecięcych zabawek na świecie. Pluszowy miś 

doczekał się swojego święta, które po raz 

pierwszy zostało ustanowione 25 listopada 

2002 roku, czyli dokładnie w setną rocznicę 

powstania tej popularnej maskotki  

i celebrowane jest co roku. 

 Z tej okazji uczniowie z klas 0 – III 

wzięli udział w turnieju zabaw przygotowanym 

przez panią Annę Jabłońską. Wykonanie zadań 

wywołało sporo entuzjazmu wśród 

uczestników, a czas spędzony na wspólnej 

zabawie szybko minął. Na zakończenie każda 

klasa otrzymała pamiątkowy dyplom oraz 

nagrody. 

 

Wszystkiego najlepszego 

Pluszowy Misiu! 

 

 

 

 

 



PPOOMMAAGGAAMMYY  ZZWWIIEERRZZĘĘTTOOMM  

5 grudnia 2019 r. 

 

Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował w szkole akcję zbiórki 

żywności dla zwierząt ze schroniska pod hasłem „ Nakarm psiaka i kociaka”. 

Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los 

bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia 

pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności 

pracy zespołowej, jak również uwrażliwienie uczniów na sprawy społeczne oraz 

pokazanie, w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji 

zwierząt.

 

Zbiórka trwała miesiąc. Udało się zebrać ponad 57 kg karmy dla 

naszych czworonożnych przyjaciół.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy przyczynili się do osiągnięcia 

takiego wyniku jednocześnie sprawiając, 

że brzuszki mieszkańców schroniska 

będą najedzone. 



MMMIIIKKKOOOŁŁŁAAAJJJKKKOOOWWWEEE   WWWYYYJJJAAAZZZDDDYYY   DDDOOO   TTTEEEAAATTTRRRUUU   

6 grudnia 2019 r. 

 

  Z okazji Mikołajek uczniowie naszej szkoły wybrali się do Sztumskiego 

Centrum Kultury na przedstawienia teatralne przygotowane przez Teatr 

Współczesny w Krakowie. 

Uczniowie starszych klas mieli przyjemność obejrzeć spektakl  

pt.  „Szatan z siódmej klasy” na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego. 

Dzieci z klas 0 – III zobaczyły spektakl pt.  „ Baśnie Dalekiego Wschodu”,  

w którym pojawiły się fragmenty baśni o Alibabie, żeglarzu Sindbadzie, czy 

Alladynie. 

 Przedstawienia bardzo podobały się obu grupom, o czym świadczyła 

żywa reakcja w czasie spektaklu i komentarze tuż po nim. Szczególną uwagę 

zwrócił fakt, że w oparciu o jeden plan sceniczny można przedstawić tak wiele 

sytuacji.  

Młodzież i opiekunowie biorący udział w wyjeździe serdecznie 

dziękują za mikołajkowy prezent. 



ZZZIIIMMMOOOWWWEEE            WWWAAARRRSSSZZZTTTAAATTTYYY            UUU            MMMAAALLLUUUCCCHHHÓÓÓWWW   
6 grudnia 2019 r. 

 

Z okazji „Mikołajek” najmłodsze przedszkolaki gościły swoich rodziców. 

Tego dnia odbyły się „Zimowe warsztaty” dla dzieci i rodziców, których celem 

było rozbudzenie aktywności dzieci i rodziców oraz stworzenie sytuacji 

zadaniowych i twórczych sprzyjających bliskiemu kontaktowi emocjonalnemu 

dziecka wraz z rodzicem.  

Warsztaty rozpoczęło wspólne 

odśpiewanie piosenki na powitanie, 

a następnie zabawa z chustą 

animacyjną w rytm „Belgijki”.  

 



 

Kolejnym elementem spotkania 

było stworzenie w sali śniegu  

z gazet rwanych w rytm 

zimowych piosenek. Na tak 

zrobionym śniegu wszyscy 

bawili się w robienie orzełków, 

bitwę na śnieżki, a także udawali 

jazdę na sankach, nartach  

i łyżwach.  

 

Na zakończenie wszyscy wykonali piękne bałwanki, po czym wspólnie 

zasiedli do stołu, by skosztować piernika domowej roboty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WWW         ŚŚŚWWWIIIĄĄĄTTTEEECCCZZZNNNYYYMMM         NNNAAASSSTTTRRROOOJJJUUU   
9 grudnia 2019 r. 

9 grudnia odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „W świątecznym 

nastroju”, którego uczestnikami byli uczniowie z klas 0 – III. 

 

 

 

 Zwycięzcy reprezentowali naszą szkołę podczas zmagań w konkursie 

gminnym, który odbył się 12 grudnia w Szkole Podstawowej w Ryjewie.  

 

W kategorii klas 0 - I: 

 Liliana Kołakowska zajęła 2 miejsce, 

Joasia Wilemska zajęła 3 miejsce. 

Wyróżnienie otrzymali: 

 Hubert Detmer i Marcel Samulewski. 

 

W kategorii klas 2 – 3: 

Adrian Tamski otrzymał wyróżnienie. 

 

Serdecznie gratulujemy!!! 



KKKLLLOOOCCCKKKOOOWWWEEE   LLL---MMMAAASSSZZZYYYNNNYYY   ---   WWWAAARRRSSSZZZTTTAAATTTYYY   

TTTEEECCCHHHNNNIIICCCZZZNNNEEE   DDDLLLAAA   DDDZZZIIIEEECCCIII   

12 grudnia 2019 r. 

Uczniowie klas III - VI brali czynny 

udział w warsztatach, podczas których 

samodzielnie budowali maszyny z klocków 

Lego Technic. 

 Wykorzystywane w warsztatach 

zestawy klocków są źródłem wiedzy  

o świecie. Wprowadzają małych 

odkrywców w świat techniki i natury. 

Pokazują historię, kosmos, architekturę. 

Dzieci poznają podstawy budowy maszyn, 

prawa przyrody, reguły matematyki. Dzięki 

dostrzeganiu zależności i zasad rządzących 

otaczającym światem dzieci z łatwością 

przełożą praktykę na szkolną teorię. 

 

 

 

 

 

Zabawa była świetna, a efekt 

końcowy w postaci uśmiechu na 

twarzach uczestników podsumował 

całe wydarzenie.  

Projekt współfinansowany 

był przez gminę Ryjewo. 

 



PPPRRRZZZEEEDDDŚŚŚWWWIIIĄĄĄTTTEEECCCZZZNNNEEE   SSSPPPOOOTTTKKKAAANNNIIIEEE      

DDDLLLAAA   OOOSSSÓÓÓBBB   SSSTTTAAARRRSSSZZZYYYCCCHHH      III      SSSAAAMMMOOOTTTNNNYYYCCCHHH 

13 grudnia 2019 r. 

 Święta Bożego Narodzenia i czas, który je poprzedza jest okresem 

szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas 

miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim - rodzinom  

i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego 

wsparcia i opieki. 

 Wigilia dla Seniorów to wydarzenie, które od lat zajmuje poczesne 

miejsce w kalendarzu naszej szkoły.  

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, gdyż właśnie w tym roku 

Szkoła Podstawowa w Straszewie po raz XXX gościła seniorów z okolic 

Straszewa, by wspólnie radować się z Narodzin Dzieciątka Bożego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W nastrój refleksji i zadumy nad prawdziwym sensem Świąt Bożego 

Narodzenia wprowadzili uczestników spotkania uczniowie, którzy pod 

kierunkiem nauczycieli naszej szkoły przygotowali niezwykłą oprawę 

artystyczną. Wszyscy zaproszeni skosztowali, jak co roku, tradycyjnych 

wigilijnych potraw. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tym razem, Pani Dyrektor Małgorzata Sejka przywitała zgromadzonych 

gości i złożyła wszystkim życzenia świąteczne. Spotkanie było okazją do 

podziękowania za 30-letnią działalność szkoły na rzecz środowiska lokalnego. 

Cenne i ważne były 

podziękowania Pana Sławomira 

Słupczyńskiego Wójta Gminy 

Ryjewo dla wszystkich tych, 

którzy przyczynili się do 

podtrzymania tak ważnej tradycji 

wspólnego biesiadowania przy 

świątecznym stole. 

 



Okres Świąt Bożego Narodzenia to również czas obdarowywania się 

prezentami, w związku z tym zaproszeni goście  otrzymali symboliczne 

upominki świąteczne. 

Pisząc o tak doniosłym wydarzeniu nie sposób nie wrócić do wspomnień 

ze spotkań wigilijnych minionych lat. Warto nadmienić, iż początkowo 

spotkania dedykowane były dla samotnych mieszkańców Straszewa i brało  

w nich udział około dwudziestu osób.  Z czasem „Wigilia dla Samotnych” 

zyskała miano „Przedświątecznego Spotkania dla Osób Starszych i Samotnych”, 

w którym rokrocznie bierze udział około siedemdziesięciu osób.  

  

 

 

„Wigilia dla 

Samotnych” 

 grudzień 1999 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Wigilia dla 

Samotnych” 

grudzień 2009 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i pomoc płynącą ze strony sponsorów,  

którymi byli: 

Pani Iwona Sawińska 

Pani Agnieszka Blicharz 

Pani Agnieszka Piernicka 

Pan Adam Brzeski 

Pan Adam Mączyński 

Państwo Justyna i Paweł Majewscy 

Państwo Bernadeta i Tomasz Sawińscy 

Państwo Monika i Artur Orłowscy 

„WATKOWICE” Sp. z o.o. 

„KURAŚ” Sp. z o. o. 

Sołectwo Straszewo 

Sołectwo Watkowice 

Sołectwo Trzciano 

Sołectwo Pułkowice 

Urząd Gminy w Ryjewie 

   



  

 

14 grudnia 2019 roku odbyła się ostatnia wyprawa do teatru w ramach 

realizacji projektu ABC Teatru. Tym razem grupa około 40 dzieci wraz  

z opiekunami obejrzała przedstawienie  pt. „Pastorałka” w wykonaniu teatru 

ŁĄTKA  z Łodzi.  

Dwa anioły Serafin i Herubinek opowiedziały dzieciom historię narodzin 

Jezusa od Zwiastowania poprzez Narodziny, aż do ucieczki do Egiptu i powrót 

do Nazaretu. Całość dopełniło wspólne śpiewanie kolęd.  



SSSZZZKKKOOOLLLNNNYYY   FFFEEESSSTTTIIIWWWAAALLL   KKKOOOLLLĘĘĘDDD   III   PPPAAASSSTTTOOORRRAAAŁŁŁEEEKKK   

20 grudnia 2019 r.  

  Już po raz XVII mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Szkolnym Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek. Od kilku lat każda klasa przygotowuje wybraną pieśń, co 

roku inną, którą potem prezentuje całej społeczności szkolnej. Czas wspólnego 

kolędowania jest jedną z najmilszych świątecznych tradycji,  wprowadzającą  

w magiczny nastrój świąt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy rozśpiewani  udali się do swoich klas, by w odświętnej scenerii 

przy akompaniamencie kolęd świętować klasowe spotkania opłatkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

O tym, że warto pomagać uczymy 

dzieci już od najmłodszych lat, dlatego 

serca naszych najmniejszych 

przedszkolaków powędrowały do pewnego, 

niezwykłego chłopca... Wiktor Waleczny 

od roku dzielnie walczy z guzem mózgu. 

Jego marzeniem było otrzymać ogromną 

ilość urodzinowych kartek. Grupa 3,4-

latków postanowiła stworzyć kartkę dla 

Wiktora, a tym samym pomóc sprawić, by 

ten najważniejszy dzień w roku był dla 

niego wyjątkowy. 

Pamiętajmy, że dobro powraca!!! 

 

19 listopada nasza szkoła włączyła się do 

ogólnopolskiej akcji „Kartka dla Natalki”. 

Celem akcji było stworzenie kartek 

bożonarodzeniowych dla pięcioletniej 

dziewczynki borykającej się z nowotworem 

mózgu. Stworzone przez uczniów kartki były 

tak piękne, że nie sposób było oderwać od nich 

oczu. Niektórzy uczniowie dołączyli nawet małe 

prezenty w postaci kolorowanek, bransoletek, 

czy książeczek. 

Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy pomagać :) 



PPPOOOKKKAAAŻŻŻ,,,   ŻŻŻEEE   CCCZZZYYYTTTAAASSSZZZ!!!   

  

Podsumowań nadszedł czas, dlatego my również wykorzystaliśmy czas, 

na ogłoszenie wyniku konkursu przygotowanego przez bibliotekę szkolną dla 

uczniów.  

W konkursie fotograficznym pt. „Pokaż, że czytasz!” nagrody otrzymali: 

Zuzanna Krauze, Martyna Omieczyńska, Mateusz Omieczyński.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informator przygotowały: Aneta Sepioło, Anna Wojtysiak – Kocoń 

W publikacji wykorzystano obrazy z zasobów Internetu 


