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Świąteczny  nastrój                            

w naszej szkole 

Dnia 22 grudnia w naszej 

szkole odbyły się wigilie klasowe, 

spotkanie z Mikołajem oraz Szkolny 

Festiwal Kolęd i Pastorałek. W 

spotkaniu z Mikołajem wzięły udział dzieci z klasy I i II, zerówki i oddziału 

przedszkolnego. Mikołaj wysłuchał pięknych kolęd w wykonaniu dzieci, po 

czym obdarował je prezentami. W klasach III-VII odbyły się spotkania 

wigilijne, uczniowie dzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy i piosenki 

świąteczne przy świątecznie udekorowanych stołach. Na zakończenie 

świątecznego dnia w naszej szkole rozbrzemiewały kolędy i pastorałki. Na 

Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek każda klasa przygotowała wraz                        

z wychowawcami kolędę bądź pastorałkę. Wspólny śpiew wprowadził nas                 

w świąteczny nastrój. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Nr 3 2017/2018 

Szkolne  Wieści 

Informator Szkoły Podstawowej  

w Straszewiewww.szkolastraszewoszkolna.net 
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Znawca Zwyczajów Bożego Narodzenia 

W ostatnim tygodniu przed świętami odbył się konkurs 

przygotowany przez p. Annę Jabłońską, dotyczył 

zwyczajów bożonarodzeniowych. Uczniowie klas II-VII rozwiązywali test,               

a klasa I pokazała zwyczaje świąteczne w formie plastycznej. W każdej klasie 

ogłoszono Znawcę Zwyczajów Bożego Narodzenia a byli nimi: 

Kl. II Weronika Tłuchowska 

Kl. III Patrycja Wilemska 

Kl. IV Aneta Ścisłowska 

Kl. V Emilia Zblewska 

Kl. VI Julia Żuchowska 

Kl. VII Edyta Ścisłowska 

W klasie I nagrodzeni to Lena Tamska                  

i Marcel Cipkowski.  

Gratulujemy zwycięzcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?sa=G&hl=pl&q=%C5%9Bwi%C4%99ta+bo%C5%BCego+narodzenia+rysunki&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlwEJ0zCU1clnuFsaiwELEKjU2AQaBAgVCAQMCxCwjKcIGmIKYAgDEijKCcUJywn5E8QJzQnWCcwJrgKkCe0hkCnuIfohmSmyI4Ai6iHDN7IpGjDrdXm96RKiOOxiyOmcbw3VCOYZ46fF_15JjNXPfHbm8Q9y88LsR8KU5fQx8pxrI_1zsgBAwLEI6u_1ggaCgoICAESBJ_1bNbsM&ved=0ahUKEwiD6-yak9jZAhVsK8AKHfulAmAQwg4IJCgA&biw=1280&bih=678
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Sukces w Ogólnopolskim Konkursie z Języka 

Angielskiego 

14 listopada odbył się ogólnopolski konkurs z języka 

angielskiego Olimp School, a 5 stycznia zostały 

ogłoszone wyniki. Nasi uczniowie nie zdobyli 

najwyższych miejsc, ale i tak jesteśmy dumni z ich 

osiągnięć, które przedstawiają się następująco: 

Zofia Majewska kl. VII- miejsce 5 

Jakub Piernicki kl. IV- miejsce 6 

Mariusz Jedynak kl. VII- miejsce 7 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

23 listopada odbył się konkurs pt. „Historia II wojny światowej: 

Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”, 5 stycznia ogłoszono 

wyniki. Okazało się, że Damian Wiśniewski -uczeń klasy VII, przygotowany 

przez p. Małgorzatę Sawińską zajął II miejsce.                                            

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

 

 

 

 

 

 

http://eskk.pl/blog/europa-na-jezykach-%e2%80%93-jezyk-angielski/angielski-2
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Powiatowy Konkurs                             

Przyrodniczo -Ekologiczny 

11 stycznia w Zespole Szkół w Nebrowie 

Wielkim odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu 

Przyrodniczo-Ekologicznego dla kl. IV-VI                                                   

„W Maciejkowym ogrodzie”. Naszą szkołę reprezentowali Kamil Chrościcki              

z kl. VI i Stanisław Majewski z kl. V. Stasiu Majewski zajął III miejsce. 

Uczniów do konkursu przygotowała p. Bernadeta Sawińska.                                     

Serdeczne gratulacje! 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy                         

w naszej szkole 

 

14 stycznia odbył się już 26 Finał WOŚP, wolontariuszka Emilia 

Zblewska z klasy V zbierała pieniądze do puszki, dzięki szczodrości 

mieszkańców Straszewa i okolic zebraliśmy 580,50 zł. W naszej szkole była 

zorganizowana loteria fantowa na rzecz WOŚP prowadzona przez p. Anię 

Jabłońską. W sumie nasza placówka zebrała 847, 60 zł. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim ofiarodawcom. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bazadziecka.pl/media/upload/gallery/2/58270/ekologiczne.jpg
https://www.brandsoftheworld.com/logo/wielka-orkiestra-swiatecznej-pomocy?original=1
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Cyrk „SZOK”  

15 stycznia nasi uczniowie i rodzice mogli 

obejrzeć niesamowitych artystów 

cyrkowych. Były pokazy żonglerki, 

magiczne sztuczki i tresowane zwierzęta. 

Uczniowie zobaczyli tresowane pudelki i 

gołębie. Dużą atrakcją był również wąż boa, którego zebrani mogli pogłaskać. 

Całość dopełnił występ klowna. Atrakcje cyrkowe zostały nagrodzone gromkimi 

brawami.   
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Wyjazd na przedstawienie teatralne 

16 stycznia uczniowie klas IV-VI pojechali do Malborka, by w auli Liceum 

Ogólnokształcącego obejrzeć spektakl pt. „Opowieść wigilijna” w wykonaniu 

Teatru Współczesnego z Krakowa. Przedstawienie było doskonałą adaptacją 

książki Karola Dickensa. Świetna gra aktorów i efekty świetlne i dźwiękowe 

zachwyciły oglądających pozostawiając w pamięci uczniów ciekawą                      

i skłaniającą do przemyśleń historię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W karnawale super bale! 

17 stycznia nasza sala gimnastyczna zamieniła 

się w salę balową, ponieważ odbyły się w niej bal karnawałowy 

dla klas 0-III i zabawa taneczna dla klas IV-VII. Uczniowie klas 

młodszych byli przebrani w piękne stroje. Imprezy poprowadził 

DJ Sylvio, wszyscy się świetnie bawili. Karnawałowe 

szaleństwo było zorganizowane przez Radę Rodziców, która 

przygotowała również słodki poczęstunek. 

 

http://www.fumcopelika.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/Balloons.jpg
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Bezpieczne ferie – wizyta Policji w klasie I 

Uczniowie klasy I mieli niecodziennych gości, policjanci z komendy                                   

w Kwidzynie przekazali im cenne rady jak bezpiecznie spędzić ferie. 

Funkcjonariusze przypomnieli uczniom jak bezpiecznie poruszać się po drodze. 

Wspomnieli również jak niebezpieczne może być wchodzenie na zamarznięte 

stawy lub jeziora. Uczniowie dostali elementy odblaskowe- latarki. 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka 

22 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły 

mieli wyjątkowych gości, dla których 

przygotowali piękne wiersze i piosenki. Babcie i Dziadkowie licznie przybyli, 

by podziwiać talenty swoich wnucząt. Klasa I przygotowała inscenizację pt. 

„Wesoły Nowy Roczek” i taniec. Drodzy goście dostali upominki własnoręcznie 

przygotowane przez uczniów. Dzieci do występu były przygotowane przez                 

p. Mariolę Trzcińską   i p. Mariolę Mackiewicz. 
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Zimowe warsztaty w oddziale integracyjnym 

 

26 stycznia był bardzo intensywnym dniem dla Oddziału Integracyjnego. Pani 

Aneta Sepioło przygotowała warsztaty dla dzieci i ich rodziców. Mimo, iż aura 

za oknem nie była zimowa, nasi uczniowie stworzyli swój własny śnieg z gazet, 

uczniowie rzucali się „śnieżkami”, „lepili bałwana”. Na podsumowanie 

warsztatów wykorzystano elementy pedagogiki zabawy wg Bati Strauss. 

 

 

https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Ba%C5%82wan-z-oddzia%C5%82u/40194.html
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Najlepsi uczniowie na I półrocze                 

roku szkolnego 2017/2018 

Klasa I 

Lena Tamska, Filip Kirszniewski, Oliwia Zawitowska 

Klasa II 

Dagmara Tamska, Martyna Samulewska, Nikola Urbańska, Weronika 

Tłuchowska 

Klasa III 

Urszula Sawińska, Maja Zablińska, Patrycja Wilemska, Amadeusz Karpiński 

Klasy IV-VII 

Stanisław Majewski  ze średnią 5,50 

Kacepr Broża ze średnią 4,80 

Zuzanna Krauze ze średnią 4,66 

Emilia Zblewska ze średnią 4,60 

Anna Maćkiewicz ze średnią 4,55 

Weronika Falkowska ze średnią 4,52 

Zofia Majewska ze średnią 4,52 

Damian Wiśniewski ze średnią 4, 50 

 

Walentynki,  czyli Dzień Zakochanych 

14 lutego przypada  patronalny Dzień Zakochanych. W naszej szkole nie 

zabrakło akcentów tej popularnej tradycji. Na korytarzu została wystawiona 

skrzynka, do której każdy mógł wrzucić swoją WALENTYNKĘ. Oczywiście 

chętnych nie brakowało. Pod koniec dnia przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego roznieśli Walentynki do adresatów. W oddziale integracyjnym 

przedszkolaki mogły uczestniczyć w ciekawych zabawach związanych z tym 

świętem. 

https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Ilustracja-wektorowa-nowoczesne-dzieci-chodz%C4%85-do-szko%C5%82y/18484.html
https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Walentynki-r%C3%B3%C5%BCowe-pude%C5%82ko-z-niebiesk%C4%85-wst%C4%85%C5%BCk%C4%85-wektor-clipart/20733.html
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Szkolny Konkurs Recytatorski klas 0-III 

pt. „Śmieszne wierszyki” 

Dnia 28 lutego odbył się Szkolny Konkurs 

Recytatorski. Wzięli w nim udział reprezentanci 

klas 0-III prezentując zabawne wiersze. Uczniowie 

pięknie recytowali i rozbawiali publiczność. Jury 

przyznało następujące nagrody: miejsce I                   

Zofia Adamczyk z klasy I, miejsce II Martyna 

Samulewska z klasy II i Urszula Sawińska z klasy 

III, miejsce III Zuzanna Kózka z klasy I i miejsce IV Julia Gołębiewska                                      

z klasy 0 i Dagmara Tamska z klasy II.  

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 
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Projekt „Umiem pływać”  

Od 3 marca uczniowie z naszej szkoły z klas I-III będą 

brać udział w projekcie „Umiem pływać”, będzie to 

świetna okazja do nauki pływania  i super zabawy. 

Wyjazdy na basen będą w soboty od 3.03 do 19.05. 

opiekunami będą p. K. Jaroszyńska i p. M. Sawińska. 

 

Trzymaj formę! 

Już wkrótce uczniowie klas V-VII wezmą 

udział w Ogólnopolskim Programie 

Edukacyjnym Trzymaj Formę. Celem 

programu jest promocja aktywności fizycznej i zbilansowanej diety. W trakcie 

realizacji programu uczniowie lepiej zrozumieją  indywidualną 

odpowiedzialności za zdrowie i zasadę wolnego wyboru. Będą mogli wziąć 

udział w ciekawych formach aktywności fizycznej. 

 

 

Pasjonaci nauki 

 

W tym roku szkolnym nasi uczniowie kontynuują 

projekt Pasjonaci nauki. Każda grupa rozwija swoje umiejętności już czwarty 

semestr. Zajęcia są bardzo ciekawe, kształtują różne postawy i pozwalają 

dzieciom rozwijać zainteresowania oraz umiejętności szybkiego czytania                                                     

i zapamiętywania. 
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 HISTORIA DNIA KOBIET  

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce 

Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. 

w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki. 

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na 

całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu 

społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. 9 marca 1911 roku po 

raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech                          

i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk 

publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji             

w miejscu pracy. W latach 1913 i 1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się 

demonstracje antywojenne. Tego dnia święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji. 

Wiece odbyły się tam w ostatnią niedzielę lutego, co według kalendarza gregoriańskiego 

miało miejsce 8 marca. Tego dnia Dzień Kobiet obchodzony był również w innych krajach. 

W 1917 roku w Rosji, Dzień Kobiet ustanowiono oficjalnym świętem. Stało się tak, ale do 

1965 roku był to normalny dzień pracy. 8 maja 1965 roku dekretem Prezydium ZSRR 

Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem wolnym od pracy "w celu upamiętnienia 

zasług kobiet sowieckich w budowie komunizmu, w obronie ojczyzny podczas Wielkiej 

Wojny Ojczyźnianej, (…), a także zaznaczyć duży wkład kobiet w umacnianie przyjaźni 

między narodami i walkę o pokój". 

Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w Albanii, Algerii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, 

Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, 

Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, 

Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i Zambii. 

Przed nami wielkimi krokami zbliża się wiosna a z nią Wielkanoc 

Niech Wam będzie wiosennie, słonecznie i świątecznie. 

Niech cieszą Wasze oczy kolorowe pisanki i wielkanocne baranki. 

Niech się w śmigus-Dyngus woda na Was leje, 

A zając przyniesie radość, pokój i nadzieję. 

Radosnych Świąt! 

Redaktorzy numeru: Ewa Wesołowska i Zofia Zenke 

https://www.pinterest.com/pin/494692340310486691/
https://www.google.com/search?sa=G&hl=pl&q=jajka+wielkanocne+clipart&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlQEJtBBynF4O9IQaiQELEKjU2AQaAggVDAsQsIynCBpiCmAIAxIotxTiHd4dthTKFLQUrxSrFKoUvRSxKcs3zDevKfsoxzewKfQ9tSm0KRowIxFP8C5TCHgJpewa4XGWwg3skfqvTZKOyEtWd9UZ673EEoD-jmBTdykSsg1_1PGYuIAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgT8igkyDA&ved=0ahUKEwiwhL7U393ZAhWtuFkKHUVjCN4Qwg4IIygA&biw=1280&bih=678
https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Ilustracja-wektorowa-wielkanocny-plakat-z-jaj/34605.html

