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Spotkanie integracyjne w oddziale przedszkolnym 
15 kwietnia 2016r. 

 

Dnia 15 kwietnia 2016 roku  odbyło się w oddziale przedszkolnym spotkanie 

integracyjne, na które przybyły młodsze dzieci wraz z rodzicami.  

 

Po krótkim zapoznaniu się, dzieci 

wzięły udział w spektaklu pt. "Porywacze 

snów", w czasie którego przeniosły się do 

magicznego świata marzeń sennych. Nie 

brakowało wielu emocji, które w rezultacie 

doprowadziły do oswojenia dziecięcych 

koszmarów. 

 

W drugiej części spotkania dzieci bawiły się w ulubionych kącikach zabaw. 

Gospodarze - starszaki wraz z wychowawcą zadbali, aby młodsi koledzy czuli się             

w grupie dobrze. Wszystkim dopisywały humory. 

 

  

 

Na pożegnanie goście zostali obdarowani upominkami. 
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Szkolny Konkurs Recytatorski 
18 kwietnia 2016r. 

 

18 kwietnia 2016r. w naszej szkole, jak co roku, odbyła się kolejna edycja 

Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Uczestnicy recytowali wiersze Jana Brzechwy 

i Juliana Tuwima.  

Organizatorem konkursu, który jak zawsze cieszył się ogromną popularnością 

wśród wszystkich uczniów, była p. Mariola Mackiewicz. 

Celem konkursu było: 

- propagowanie piękna poezji, 

- kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności 

recytatorskich, 

- rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, 

- upowszechnianie kultury języka, 

- aktywizowanie miłośników poezji. 

  

W konkursie wzięli udział uczniowie z kl. 0-III. Publiczność oklaskiwała 

gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i barwnie 

zaprezentowane. 

 

Jury wyłoniło następujących  zwycięzców: 

I miejsce - Emilia Zblewska i Zuzanna Krauze 

II miejsce - Dagmara Tamska i Szymon Pielak 

III miejsce - Wiktoria Czyż 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

nagrody książkowe.  

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!!! 
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20 kwietnia 2016r. 

 

W kwietniu w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Kolarskiego Klubu 

Sportowego "Lider" ze Sztumu. 

 

Prezes oraz trener zachęcali uczniów klas IV - VI do wstąpienia w szeregi 

klubu. Zapoznali młodzież ze sprzętem, 

rodzajami i częstotliwością treningów, 

strojami i sukcesami dotychczasowych 

członków.  

 

Panowie mówili jeszcze o tym, jak 

ważne dla naszego zdrowia i dobrego 

samopoczucia jest uprawianie sportu                  

i zdrowe odżywianie. 

 

Uczniowie z uwagą wysłuchali gości i znalazło się kilka osób, które wyraziły 

chęć wstąpienia do Klubu "Lider". Trener rozdał deklaracje i prosił o kontakt. 

 

 

 

Chętnym życzymy wytrwałości! 

 

Powodzenia!!! 
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18 - 22 kwietnia 2016r. 

 

 

W ramach projektu "Owoce i warzywa w szkole" uczniowie klas młodszych 

pod kierunkiem wychowawców przygotowywali zdrowe posiłki: koreczki i zielone 

kanapki. 

 

Uczniowie starszych klas przygotowywali się do wykonania następujących 

zadań: 

- klasa IV wykonała piramidę żywienia oraz przepisy na "truskawki                        

w czekoladzie" i sałatkę owocową; 

- klasa V wykonała plakat przedstawiający zagrożenia w  przyrodzie                        

i sposoby jej ochrony oraz przepisy na sałatki owocowe; 

- klasa VI przygotowała projekt edukacyjny pt. "Najbrzydsze zwierzęta 

świata" oraz przepisy na sałatki z kapusty pekińskiej i "sałatkę piękności"  

z owoców. 

 

  

 

W piątek, 22 kwietnia, na drugiej i trzeciej lekcji uczniowie wykonywali 

potrawy według przygotowanych przepisów. Później odbyła się degustacja.  
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Na czwartej i piątej lekcji odbył się rambit ekologiczno - sportowy. Na 

początku uczniowie kl. VI pokazali prezentację multimedialną "Najbrzydsze 

zwierzęta świata", na którą przybyli też uczniowie młodszych klas. 

 

W czasie rambitu zadania przyrodnicze były  przeplatane  konkurencjami 

sportowymi.  

 

Turniej wygrała klasa V. 

Gratulujemy!!! 

 

Uczniowie w nagrodę otrzymali sprzęt sportowy dla klasy oraz zdrowe 

przysmaki: kiwi i batonik musli. 

Wszystkim dopisywał dobry humor, a rywalizacja przebiegała fair play. 

 

 
28 kwietnia 2016r. 

 

W kwietniu odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem zawodów było Gimnazjum nr 

2 w Kwidzynie.  

W turnieju  na poziomie szkół podstawowych udział  wzięło 6 szkół                        

z naszego powiatu. Gminę Ryjewo reprezentowała drużyna z naszej szkoły                       

w składzie: Klaudia Ruda, Martyna Brunow, Jakub Dwórznik oraz Cezary Raburski      

z opiekunem Bernadetą Sawińską. 
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Uczestnicy eliminacji rozwiązywali test wiedzy oraz skrzyżowań. Następnie 

odbył się sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy poszkodowanym.  

Kolejną konkurencją była jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego. 

Zmagania drużyn zakończyła jazda po torze sprawnościowym. 

Nasza drużyna spisała się bardzo dobrze. W teście wiedzy byliśmy najlepsi. 

Eliminacje zakończyliśmy II miejscem i tylko nieznacznie przegraliśmy z drużyną 

z Trumiejek, która będzie reprezentować nasz powiat w eliminacjach 

wojewódzkich. Klaudia Ruda indywidualnie zajęła II miejsce na 24 uczestników. 

 

Dziękujemy naszej drużynie  

za sumienne przygotowanie się do turnieju. 

 

 

Konkurs Recytatorski klas 0-III 
5 maja 2016r. 

 

Przedstawiciele uczniów klas 0-III wzięli udział w Gminnym Konkursie 

Recytatorskim, który odbył się w Zespole Szkół w Ryjewie.  

Po eliminacjach szkolnych, które miały miejsce 18 kwietnia wyłoniono po 

dwóch uczniów z każdej klasy. Laureaci reprezentowali szkołę w konkursie gminnym 

i wywalczyli nagrody. 

I miejsce   - Tamska Dagmara (0-I) 

III miejsce - Samulewska Martyna (0-I) 

III miejsce - Pielak Szymon (II-III) 

Wyróżnienie - Zblewska Emilia 

Wyróżnienie - Krauze Zuzanna 

 

GRATULUJEMY! 
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Przebaczyć tak - zapomnieć nie! 
6 maja 2016r. 

 

Dnia 6 maja  odbył się apel poświęcony pamięci 

ofiar zbrodni katyńskiej przygotowany przez uczniów koła 

teatralnego i koła wokalnego naszej szkoły.  

 

Obok przytoczonych faktów 

historycznych  pojawiły się fragmenty poezji i pieśni 

patriotycznych, będące 

wyrazem pamięci o 

zamordowanych w 1940 

roku ponad 21 tyś. Polaków, w tym elity wojska i 

policji.  

Apel zakończyła prezentacja multimedialna. 

 

 
6 maja 2016r. 

 

Już po raz X w maju odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy - Mistrz 

Pięknego Czytania przygotowany przez bibliotekę szkolną. Uczniowie rywalizowali 

o tytuł mistrza w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III oraz IV - VI.                      

W konkursie wykorzystane zostały książki dla dzieci i młodzieży zakupione w 

ramach programu Książki Naszych Marzeń. 

Mistrzem wśród uczniów klas 

młodszych został Szymon Pielak. Miejsce II 

zajęła Julia Dwórznik, miejsce III Kacper Broża, 

a miejsce IV Emilia Zblewska.  

W klasach starszych tytuł 

mistrza wywalczyła Patrycja Grenc. Miejsce II 

ex aequo zajęły Martyna Brunow i Kaja 

Ziółkowska. III miejsce przypadło Damianowi 

Wiśniewskiemu. Na miejscu IV znalazła się Weronika Broża. 
 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie do konkursu. 

Zwycięzcom gratulujemy! 
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9 maja 2016r. 

 

Dnia 9 maja 2016 roku Zofia Majewska, Zuzanna Wiączek, Konrad 

Ziółkowski i Damian Wiśniewski razem z p. Małgorzatą Sejka oraz uczniami ze 

Szkoły Podstawowej w Ryjewie, przedstawicielami władz samorządowych gminy 

Ryjewo uczestniczyli w wyjeździe do punktu selektywnego odbioru odpadów 

w Gilwie Małej. 

 

Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się, że na składowisko dziennie trafia 

od 80 do 150 ton odpadów. Tam są segregowane, a następnie oddawane do 

recyklingu, bądź prasowane do dalszego składowania. Umieszcza się je                              

w specjalnym  dole o głębokości 5 m, zabezpieczonym 2 milimetrową folią,               

a następnie 2 metrową warstwą ziemi, na której sadzi się rośliny. Docelowo, kiedy 

powstanie spalarnia, śmieci zostaną w bezpieczny dla środowiska sposób, odkryte                 

i spalone. 

Główny technolog punktu oprowadził uczestników po wszystkich 

pomieszczeniach składowiska, pokazał taśmociągi, urządzenia, które prasują śmieci                 

z siłą nacisku 40 ton, opowiedział na czym polega właściwa segregacja. 

Na stertach śmieci na żywo 

uczestnicy mogli zaobserwować bociany, mewy 

i kruki. 

Po pouczającej wizycie uczestnicy 

wyjazdu pojechali na parking leśny w 

leśnictwie Gonty, gdzie leśniczy przygotował 

ognisko, na którym upieczone zostały kiełbaski.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Straszewie dziękują Pani 

Dorocie Cipkowskiej, zastępcy wójta gminy Ryjewo, za możliwość uczestnictwa                

w wyjeździe. 
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11-12 maja 2016r. 

 

 

 W dniach 11 i  12 maja 

odbyły się finały powiatowe Mini 

Piłki Nożnej w ramach 

Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w Prabutach. Brała w niej 

udział drużyna chłopców  po 

zwycięstwie w eliminacjach 

gminnych nad szkołą z Ryjewa 6:5 

oraz dziewczęta naszej szkoły bez 

eliminacji. 

 

 

 

Chłopcy po trzech remisach w meczach grupowych kolejno z Otłowcem 3:3, 

Sadlinkami 1:1 i Rakowcem 2:2 zajęli trzecie miejsce w grupie co spowodowało, że 

grali o miejsce piąte ze szkołą z Trumiejek i w meczu tym zwyciężyli 3:2.  

Nasi reprezentanci to; Dominik Pach, Czarek Raburski, Kuba Dwórznik, 

Kuba Łyjak, Wojtek Wojtacki, Kuba Papliński, Konrad Ziółkowski, Czarek 

Kamiński, Daniel Falkowski, Marcin Łysak, Krystian Czyż i Damian Wiśniewski. 

 

Dziewczęta po porażce z 

zespołem Cygan 0:2 i remisie z 

Trumiejkami 1:1 zajęły w grupie 

trzecie miejsce i grały również o piąte 

miejsce,  w meczu tym pokonały 

drużynę z Janowa 4:1.  

Nasz skład to: Zuzia Wiączek, 

Klaudia Ruda, Kaja Ziólkowska, 

Patrycja Grenc , Michalina 

Witkowska, Patrycja Cacan, Kinga 

Kozłowska, Paulina Zieleniewska, 

Natalia Bratyszewska, Julita 

Józefczyk. 
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12 maja 2016r. 

 

W dniu 12 maja nasi uczniowie byli na wycieczce w 

kwidzyńskim kinie na ekranizacji powieści Rudyarda 

Kiplinga - "Księga dźungli".  

Uczniowie poznali przygody głównego bohatera - 

chłopca imieniem Mowgli, który jest sierotą 

wychowywanym przez wilki...  

Film był bardzo ciekawy, a zwierzęta wydawało się 

jakby były prawdziwe. Dzięki okularom 3D wszystkie 

efekty specjalne były bardzo realistyczne. Seans filmowy 

dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń.  

Z niecierpliwością czekamy na kolejne wycieczki do kina. 

 

 

 
14 maja 2016r.  

 

W połowie maja, w Gimnazjum w Liczu odbył się XV regionalny 

(międzywojewódzki) Konkurs Wiedzy Historycznej "Powiśle i Kwidzyn w 20 - leciu 

międzywojennym".  

Organizatorami konkursu był 

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, 

Szkolne Koło Miłośników Ziemi 

Kwidzyńskiej im. Alfonsa Lemańskiego w 

Gimnazjum w Liczu oraz Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej 

w  Kwidzynie. 
 

W konkursie udział wzięło 35 

uczniów z 7 szkół podstawowych oraz 8 

gimnazjów powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego i iławskiego. Celami konkursu było 
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rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży historią Powiśla i Kwidzyna, 

wzbogacanie wiedzy o regionie oraz tworzenie emocjonalnych więzi z naszą "Małą 

Ojczyzną". 

Uczniowie naszej szkoły Patrycja Grenc (kl. VI) oraz Damian Wiśniewski 

(kl. V) przygotowani przez panią Małgorzatę Sawińską wykazali się bardzo dobrym 

przygotowaniem, zaprezentowali rozległą wiedzę dotyczącą przeszłości naszej 

"Małej Ojczyzny Powiśla" i zajęli miejsca na podium: 

Patrycja Grenc zajęła I miejsce 

Damian Wiśniewski zajął II miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości.  

Tylko podziwiać! 
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17 maja 2016r. 

 

W maju gościliśmy uczniów 

klas IV - VI szkół powiatu 

kwidzyńskiego na XXVI 

Międzyszkolnym Konkursie Poezji               

i Prozy o Ojczyźnie. Konkurs odbywa 

się w ramach obchodów Święta Patrona 

Szkoły i ma długoletnią historię. Objęty 

jest honorowym patronatem Wójta 

Gminy Ryjewo pana Sławomira 

Słupczyńskiego. 

 

Celem konkursu jest rozwijanie postawy patriotycznej poprzez prezentowanie 

wartościowych utworów literackich, kształtowanie świadomości językowej oraz 

propagowanie dbałości o mowę ojczystą. Uczestnicy konkursu mają okazję 

rozwijania i zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Konkursowe 

zmagania są też doskonałą okazją do integrowania różnych środowisk szkolnych                   

i nawiązywania współpracy między placówkami. 

Komisja konkursowa w składzie:  

p. Halina Pulajew, 

p. Dorota Zaze i 

p. Łukasz Graban  

wysłuchała 13 recytatorów i wyłoniła 7 laureatów. 

Miejsce I -  Julia Opalska SP nr 6  w Kwidzynie 

Wiktor Wiśniewski  SP  w Korzeniewie 

Miejsce II - Edyta Ścisłowska  SP w  Straszewie 

Miejsce III - Kacper Klonowski  SP nr 6 w Kwidzynie  

Miejsce IV - Aleksandra Oleksy - SP nr 6 w Kwidzynie 

Miejsce V - Julia Ciszkowska - SP w Korzeniewie 

                    Klaudia Ruda - SP w Straszewie 

W repertuarze uczestników konkursu znalazły się teksty nawiązujące do 

wielkich wydarzeń i bohaterów znanych z kart historii Polski oraz utwory 

prezentujące patriotyczne postawy w najbliższym otoczeniu Małych Ojczyzn. 

Organizatorzy dziękują recytatorom i ich opiekunom za przygotowanie                    

i udział w konkursie. Sponsorom za ufundowanie nagród i poczęstunku. 
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Bystra główka 
17 maja 2016r. 

 

Grupa uczniów z kl. I-III wzięła udział w III Powiatowym Konkursie Wiedzy 

"Bystra Główka". W konkursie rywalizowało 11 szkół z naszego powiatu. Każda ze 

szkół wydelegowała zespół trzyosobowy, który zmagał się z zadaniami 

polonistycznymi, matematycznymi i przyrodniczymi. Każdy uczestnik rozwiązywał 

zadania na swoim poziomie edukacyjnym.  

 

Po zakończeniu pisania i rozwiązywania 

zadań, członkowie jury konkursu podliczyli 

wyniki. Po dogrywkach wyłoniono zwycięzców  

w każdej kategorii wiekowej. Najlepszą uczennicą 

z naszej szkoły okazała się Urszula Sawińska, 

która otrzymała wyróżnienie w kategorii klas 

pierwszych, zajmując IV miejsce. Dwójka 

pozostałych uczniów: Julia Dwórznik z klasy II                 

i Stanisław Majewski z kl. III nie dostała się do finału. Każdy uczestnik wrócił                   

z upominkami w postaci książek oraz  innych drobiazgów. 

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Kwidzyn.                 

W przerwie przed ogłoszeniem wyników dzieci spotkały się z leśniczym, który                    

w ciekawy sposób opowiadał o lesie i jego mieszkańcach. 


