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Lato, lato, lato czeka, 

razem z latem czeka rzeka, 

razem z rzeką czeka las, 

a tam ciągle nie ma nas. 

Lato, lato nie płacz czasem, 

czekaj z rzeką, czekaj z 
lasem, 

w lesie schowaj dla nas 
chłodny cień, 

przyjedziemy lada dzień… 

 

 

 

 

 

Dzieci z utęsknieniem czekają na zasłużony wypoczynek. 

Wakacje w tym roku szkolnym rozpoczynają się 24 czerwca i będą 

trwały do 1 września. Czekamy na piękną pogodę. 
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Turnieje BRD 

      25 kwietnia   nasza szkoła była 

organizatorem eliminacji gminnych 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym. Uczniowie z klasy VI  

zmierzyli się z uczniami z Zespołu Szkół w Ryjewie. Po wyrównanej 

walce na torze przeszkód okazaliśmy się lepsi w testach z wiedzy               

i awansowaliśmy do eliminacji powiatowych. 27 kwietnia                             

w Gimnazjum nr 2                             

w Kwidzynie odbyły się 

eliminacje powiatowe. Nasza 

drużyna w rywalizacji                       

z czterema innymi szkołami               

z powiatu, zajęła II miejsce. 

Drużynę przygotowała pani 

Bernadeta Sawińska. 

Gratulujemy!  
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Gminny Konkurs Matematyczny kl. III 
 

25 kwietnia w Zespole Szkół w Ryjewie po raz kolejny odbył 

się Gminny Konkurs Matematyczny dla 

klas III. Naszą szkołę reprezentowało 

czworo trzecioklasistów. Byli to: Jakub 

Piernicki, Zuzanna Krauze, Julia   

Dwórznik i Martyna  Preuss.                  

 Jakub Piernicki zajął II miejsce,                      

a Martyna Preuss III miejsce. 

 

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i uczestnikom i życzymy 

dalszych sukcesów w zmaganiach  z „królową nauk". 
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Mistrz Pięknego Czytania 

27 kwietnia odbył się XI Szkolny 

Konkurs Czytelniczy – Mistrz 

Pięknego Czytania przygotowany przez 

panią Annę Jabłońską. Uczniowie 

rywalizowali o tytuł mistrza w dwóch 

kategoriach wiekowych: klas I-III i IV-VI. Mistrzem w klasach 

młodszych została Anna Maćkiewicz z klasy III, II miejsce zajął 

Szymon Pielak z klasy III, III miejsce zajęła Martyna Samulewska              

z klasy I, IV miejsce zajęła  Urszula Sawińska z klasy II i V - Nicola 

Urbańska               

z klasy I.                

W klasach  

starszych  

mistrzem został 

Kacper Broża                 

z klasy IV, 

miejsce II zajęła 

Emilia Zblewska 

z klasy IV, III 

miejsce zajął 

Damian Wiśniewski z klasy VI i IV miejsce zajęła Weronika Broża                

z klasy V. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. 

Gratulujemy  wszystkim nagrodzonym. 
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Pamięć nie dała się 

zgładzić 

Dnia 28 kwietnia 

zebraliśmy się w naszej sali 

gimnastycznej, by obejrzeć 

montaż słowno-muzyczny 

poświęcony pamięci ofiar 

Katynia, przygotowany przez 

uczniów klas IV i VI oraz 

zespół wokalny pod kierunkiem p. Małgorzaty Sawińskiej i p. Ewy 

Wesołowskiej. Uczniowie przybliżyli smutną prawdę z kart historii 

naszego kraju wspominając zbrodnię katyńską i jej ofiary 

wprowadzając nastrój zadumy i refleksji. 
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Powiatowy Konkurs 
Literacki "Najpiękniejsza 

baśń" 

 

28 kwietnia 2017 roku w 

Społecznej Szkole Podstawowej im. 

Polskich Noblistów w Kwidzynie 

rozstrzygnięty został powiatowy 

konkurs literacki dla uczniów klas IV pt. "Najpiękniejsza baśń". 

Uczennica klasy IV, naszej szkoły 

Martyna Omieczyńska przygotowywana przez panią Małgorzatę 

Sawińską zajęła II miejsce. 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy młodej pisarce i życzymy dalszych sukcesów! 
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Rambit z okazji  

Dnia Ziemi 

Dnia 5 maja odbył się 

Rambit z okazji Dnia Ziemi. 

Klasy IV-VI zebrały się w sali 

gimnastycznej, gdzie odbyły 

się rozgrywki przyrodniczo – 

sportowe. Walka między 

klasami była zacięta, cały 

turniej wygrała klasa V. Uczniowie w nagrodę otrzymali piłkę nożną   

i gry planszowe. Gratulujemy ! 
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Laureat konkursu "Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu 
międzywojennym" 

 

Dnia 13 maja 2017 roku w gimnazjum w Liczu odbyła się XVI 

edycja Konkursu Wiedzy Historycznej "Powiśle i Kwidzyn w 20-

leciu międzywojennym". Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs 

miał charakter regionalny (międzywojewódzki) i przeznaczony był dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu kwidzyńskiego, 

sztumskiego i suskiego. 

 

 

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VI - DAMIAN 

WIŚNIEWSKI,  przygotowywany przez panią Małgorzatę Sawińską. 

Damian okazał się bezkonkurencyjny i zajął I MIEJSCE. Ogromne 

gratulacje!!! 
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Powiatowe rozgrywki w 

piłkę nożną dziewcząt 

17 maja w Kwidzynie odbył 

się finał powiatu w piłce nożnej 

dziewcząt w ramach 

Wojewódzkich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej. W zawodach 

brały udział najlepsze zespoły z każdej gminy powiatu 

kwidzyńskiego. Nasza drużyna rozegrała trzy mecze, w których 

zanotowała trzy remisy. Nasza drużyna zajęła III miejsce w całym 

turnieju. Gratulujemy!!! 
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Ach, cóż to był za 

dzień... 

17 maja 2017 roku 

wychowankowie 

oddziału przedszkolnego 

oraz uczniowie klas I i II 

odwiedzili Państwową 

Straż Pożarną w Kwidzynie, gdzie zapoznano dzieci z zawodem 

strażaka.  Dzięki życzliwości strażaków dzieci obejrzały samochody 

oraz sprzęt ratunkowo-gaśniczy. Strażacy zaprezentowali dzieciom 

próbny alarm bojowy podczas którego zjechali do odpowiednich 

samochodów po 

specjalnym ześlizgu. 

Niebywałą atrakcją dla 

uczniów była możliwość 

przymierzenia hełmu 

strażackiego, kamizelek 

ratunkowych, maski 

tlenowej oraz przebywanie 

w wozie strażackim i włączanie sygnałów. Frajdę sprawiła również 

możliwość lania wody prawdziwym wężem strażackim. Po wizycie z 

Państwowej Straży Pożarnej dzieci udały się do minizoo na Miłosnej, 

by podziwiać nowego mieszkańca, wielbłąda dwugarbnego i inne 

zwierzęta. Zadowoleni i pełni wrażeń wszyscy wrócili do szkoły. 
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"W krainie bajtów" - 

spektakl profilaktyczny 

22 maja br. uczniowie klas            

I-VI oraz maluchy z oddziału 

przedszkolnego wzięły udział                                    

w przedstawieniu profilaktyczno-

edukacyjnym pt. "W krainie 

bajtów". Spektakl zaprezentowała grupa teatralna "Inspiracja"             

z Krakowa.  

 

"W krainie bajtów" to satyryczna opowieść o zagrożeniach 

wynikających z uzależnienia młodych osób od telewizji, Internetu                   

i gier komputerowych. W czasie spektaklu dzieci  przede wszystkim 

uczyły się jak bezpiecznie i mądrze posługiwać się Internetem i 

unikać pułapek, które może on stwarzać.  
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XXII Międzyszkolny 

Konkurs Poezji                       

i Prozy o Ojczyźnie 

25 maja odbył się 27 

Międzyszkolny Konkurs 

Poezji i Prozy o Ojczyźnie 

dla uczniów klas IV- VI. 

Patronat honorowy nad 

konkursem pełni wójt gminy Ryjewo. W konkursie wzięło udział 10 

uczniów z czterech szkół. Wśród prezentowanych na konkursie 

utworów pojawiły się fragmenty klasyki literatury polskiej oraz teksty 

współczesne mówiące o patriotyzmie w sposób nowoczesny. Komisja 

nagrodziła następujących uczniów: 

I miejsce - Alicja Niewiadomska z SP nr 6  w Kwidzynie 

II miejsce -  Lena Szachmytowska z SP  nr 6 w Kwidzynie 

III miejsce - Magdalena Gierała oraz Małgorzata Data z ZS                         

w Ryjewie 

IV miejsce - Emilia Zblewska z SP w Straszewie 

oraz  Agata Kulpa z SP nr 6 w Kwidzynie 

V miejsce - Kornelia Kowalska z ZS w Ryjewie 

Tradycją naszego konkursu jest nagradzanie wszystkich jego 

uczestników. Dzięki hojności sponsorów mogliśmy to zrobić również 

w tym roku. 
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W uroczystym wręczeniu nagród wziął udział Wójt Gminy Ryjewo - 

pan Sławomir Słupczyński. 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i ich opiekunom za 

doskonałe przygotowanie do konkursu. Konkurs przygotowała                      

p. Anna Jabłońska. 
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Dzień Mamy 

26.05.2017 r. jak każdego roku tak            

i tym razem dzieci pamiętały                   

o najważniejszych dla nich osobach. 

Uczniowie klasy I i przedszkolaki 

zaprosiły do szkoły swoje kochane 

mamy. Przygotowały na spotkanie 

krótki program, upominki, 

poczęstunek oraz zadania do 

wykonania wspólnie z mamami. 

Przedszkolaki   malowały rysunki, a 

pierwszaki wykonały portrety swoich 

mam , a  każda mama miała za zadanie odnaleźć siebie. Zadanie wcale 

nie było tak oczywiste jak myślały mamy. Spotkanie upłynęło w miłej 

i serdecznej atmosferze. 
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ABC Teatru 

W ramach projektu ABC 

Teatru uczniowie                  

z zerówki i klasy       I 

uczestniczyli                   

w wyprawach do teatru 

na Czarną Salę                 

w Kwidzynie. Byliśmy 

na takich wyprawach  pięć razy: 24.02.2017, 1.04.2017, 29.04.2017, 

27.05.2017 i 10.062017. Za każdym razem mogliśmy zobaczyć inne 

techniki teatralne. Pierwszy spektakl  „Bałwanek  i gorących piecyk” 

pokazał nam lalki mapety, drugi „Opowieści z malowanej skrzyni” 

wykorzystano w nim starą skrzynię i duże  lalki wykonane z drewna . 

Trzeci spektakl  „Ballada o jednym takim, co nie lubił samego siebie” 

był bardzo minimalistyczny w środkach przekazu. Czwarte spotkanie  

to przedstawienie w wykonaniu teatru ze Słowacji pt. „Janka i 

Danka”. Zabawna opowieść o bliźniaczkach zagrana w języku 

słowackim i polskim. Piękna dekoracja szafkowa i zabawne lalki 

marionetki i kukiełki nadały odpowiedni klimat. Ostanie 

przedstawienie „Wielkie Ciacho” zachęciło nas swoim zapachem.  

Aktorzy wykorzystali lalki wykonane z naczyń i 

przyborów kuchennych. Na zakończenie wszyscy 

mogliśmy spróbować smacznego ciasta. Czekamy 

już na kolejne wyprawy w przyszłym roku 

szkolnym… 
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Z wizytą u Wielkiego 

Mistrza 

Dnia 30 maja 2017 roku 

uczniowie klas III-VI wybrali się 

na wycieczkę do Malborka, aby 

zwiedzić najpotężniejszą warownię 

na świecie - zamek krzyżacki. 

Podróż rozpoczęli w Ryjewie, skąd ruszyli pociągiem. W Malborku, 

w drodze na zamek, wstąpili do McDonalds,  a następnie udali się             

w okolice kas, gdzie już czekał przewodnik. Zwiedzili cały kompleks 

zamkowy: zamek niski, średni i wysoki. Uczniowie mieli okazję 

zobaczyć m. in. salę bursztynową, zbrojownię, pomieszczenia,                   

w których mieszkał Wielki Mistrz, kuchnię, salę zgromadzeń oraz 

wiele, wiele innych ciekawych pomieszczeń. Ostatnim punktem trasy 

było wejście na najwyższy punkt w zamku, czyli wieżę, która ma 48 

metrów wysokości. Mimo zmęczenia, wszystkim udało się dojść na 

sam szczyt. 

W drodze powrotnej zatrzymali się przy malborskiej "tańczącej 

fontannie", gdzie był czas na odpoczynek, zabawę, posiłek i lody. 

Była to bardzo ciekawa, żywa lekcja historii, której długo nie 

zapomną. 

 

 

 

 
 



17 
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Szkolny Konkurs Piosenki 

Dnia 1 czerwca odbył się XII Szkolny 

Konkurs Piosenki, który zorganizowała                      

i poprowadziła pani Ewa Wesołowska.                 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 18 

uczniów z naszej szkoły. Jury w składzie pan 

Roman Zbróg, pan Alan Lachowicz-Stefaniak i ks. Łukasz Tamski 

przyznało nagrody w dwóch kategoriach. W kategorii klas 0-III: I miejsce 

- Lidia Sawińska z kl. I, II miejsce - Szymon Pielak z kl. III, III miejsce 

- Zofia Adamczyk z oddziału przedszkolnego.   W kategorii klas IV-VI:               

I miejsce Julia Brunow z kl. V, II miejsce - Kinga Kozłowska z kl. VI              

i III miejsce - Kamil Dudek z kl. IV. Wszystkie dzieci biorące udział                                                                                   

w…konkursie 

otrzymały 

pamiątkowe 

medale,                   

a…laureaci 

konkursu 

otrzymali 

statuetki. 

Dyrektor 

Gminnego 

Ośrodka Kultury 

poinformował, 

że istnieje możliwość, by laureaci konkursu zaprezentowali swoje 

umiejętności wokalne na Dniach Ryjewa, które odbędą się w lipcu. 

Serdeczne gratulacje!!! 
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Dzień Dziecka 

1 czerwca tradycyjnie już 

w naszej szkole obchodzimy 

Dzień Dziecka. Tego dnia nie 

było lekcji. Dzieci rozpoczęły 

dzień od Szkolnego Konkursu 

Piosenki. Po muzycznych 

emocjach udały się na ognisko przygotowane przez rodziców. Oprócz 

kiełbasek były też lody. Po posiłku wszyscy udali się na boisko, gdzie 

odbyły się mecze piłki nożnej w kl. IV-VI, a klasy młodsze miały 

różne konkurencje sportowe.  W doskonałych nastrojach dzieci 

rozjechały się do domów. 
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Bezpieczne wakacje 

2 czerwca najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w spotkaniu             

z funkcjonariuszami Policji 

z Ryjewa. W czasie 

spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie spędzić wakacje. 

W miłej atmosferze uczniowie chętnie zadawali trudne pytania, na 

które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie odbyło się  w 

dwóch grupach. 
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Przyjaciele lasu 

6 czerwca 2017 roku uczniowie z 

naszej szkoły wzięli udział                      

w uroczystości BARCICKICH 

LASÓW pt. "Przyjaciele 

lasu" organizowanej przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy              

w Barcicach. 

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, którym przewodniczyli 

leśnicy. Zadaniem każdej z nich było wykonanie praktycznego                            

i efektownego szałasu. Radosław Czyż z klasy II otrzymał dyplom 

najaktywniejszego uczestnika naszej drużyny za wysiłek                                

i zaangażowanie włożone w budowanie szałasu. 

Tegoroczne obchody BARCICKICH LASÓW uświetnił występ 

"Magika". Ponadto dzieci czekały liczne atrakcje w postaci 

"dmuchanych zamków", malowanie twarzy oraz malowanie na drewnie. 

Uczestnicy mogli stworzyć własne zabawki ekologiczne, a także 

uczestniczyć    w zajęciach z leśnikami. 

Na zakończenie wszyscy odśpiewali hymn BARCICKICH LASÓW - 

"EKO" Studio Stodoła, 

przy akompaniamencie 

samodzielnie 

wykonanych                       

eko-instrumentów. 
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Wycieczka do Gdyni 

9 czerwca liczna grupa 

uczniów z klas   0 - III wraz                            

z wychowawcami wybrała 

się na całodniową 

wycieczkę autokarem do 

Gdyni. Najpierw był spacer 

po Skwerze Kościuszki, zwiedzanie Oceanarium i ciekawe zajęcia w 

dwóch grupach. Oceanarium to niezwykłe miejsce, w którym można 

zobaczyć niezwykłe gatunki ryb, płazów  i gadów pochodzących z 

różnych rejonów świata. Była to dla dzieci ciekawa „lekcja przyrody”. 

Był także czas na kupno pamiątek, a później wjazd kolejką na 

Kamienną Górę i podziwianie krajobrazu  z góry. Po licznych 

atrakcjach dzieci zjadły posiłek w Mc’Donalds,   po którym, 

zmęczeni, 

ale 

zadowoleni 

wróciliśmy  

do domu. 
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Spotkanie integracyjne 

Dnia 10 czerwca 2017r           

w oddziale przedszkolnym 

spotkanie integracyjne, na 

które przybyły młodsze dzieci                      

z rodzicami. 

Po krótkim zapoznaniu się, wspólnej zabawie, pamiątkowych 

zdjęciach dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I razem                                  

z zaproszonymi gośćmi udali  się autobusem do Czarnej Sali                         

w Kwidzynie na spektakl pt. „Wielkie ciasto” w wykonaniu aktorów                        

z Gdyni. Wszyscy dobrze się bawili, a po spektaklu zostali 

poczęstowani upieczonym na scenie ciastem .  

 

Później były lody i pożegnanie się z wychowawcą M. Trzcińską.           

Do zobaczenia po wakacjach!    
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„ Kwidzyn węglem malowany” 

 

Uczeń klasy VI Damian Wiśniewski 

zdobył wyróżnienie w konkursie 

plastycznym organizowanym przez 

Powiślańską 

Szkołę 

Wyższą   w Kwidzynie. Tematem prac 

było hasło „Kwidzyn - moje miasto”, 

nadesłano 150  prac, nagrodzono trzy 

miejsca i przyznano dwa wyróżnienia, 

tym bardziej gratulujemy !!!  
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Wycieczka do Krakowa 

 W dniach 13-14 czerwca odbyła się 

wycieczka klas IV- VI do Krakowa                        

i Wieliczki. Po przyjeździe do Krakowa                 

w godzinach porannych zakwaterowaliśmy 

się w hostelu na Rynku Głównym. Wraz                  

z przewodnikiem wysłuchaliśmy hejnału                 

z Wieży Mariackiej i udaliśmy się ulicą Floriańską do Bramy 

Floriańskiej i Barbakanu. Pociągiem wybraliśmy się do Wieliczki, 

gdzie zwiedzaliśmy kopalnię soli oraz Muzeum w Kopalni Soli. 

Niesamowite wrażenie zrobiły na nas podziemne korytarze oraz 

przecudna Kaplica św. Kingi, gdzie podziwialiśmy solne rzeźby, 

żyrandole i całe komnaty łącznie z posadzką rzeźbione w soli.               
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Po powrocie do Krakowa           

i smacznym posiłku  w 

restauracji „Kociołek” 

udaliśmy się na nocny spacer 

po Rynku i okolicach. 

Nastepnego dnia zwiedziliśmy 

Wawel: Królewską Katedrę, 

Dzwon Zygmunta i krypty. 

Odwiedziliśmy też jamę 

słynnego smoka wawelskiego. 

Byliśmy  w Manufakturze 

Czekolady, gdzie każdy 

otrzymał czekoladkę ze swoim 

imieniem. Zwiedziliśmy 

Uniwersytet Jagielloński i przepiękny, barokowy kościół św. Anny. 

Wycieczka była bardzo ciekawa i udana. Zmęczeni, ale w dobrych 

humorach i pełni wrażeń wrócilismy do domu w późnych godzinach 

nocnych.  
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Święto Naszej Szkoły 

19 czerwca obchodziliśmy 

Święto Szkoły. Świętowanie 

rozpoczęliśmy Mszą św., później 

spędziliśmy..czas..z wychowawcami 

w klasach, a o 10:30 spotkaliśmy się 

na sali gimnastycznej, gdzie na 

początku klasa VI przypomniała 

najważniejsze informacje z życia 

naszego patrona ks. Władysława 

Demskiego, a później każda klasa zaprezentowała swój program 

artystyczny, którego myślą przewodnią była „Przyjaźń i tolerancja”. 

Uczniowie z koła teatralnego prowadzonego przez p. Annę Jabłońską 

w swoim przedstawieniu opowiedzieli nam o przygodach Miśki. 
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Było również 

podsumowanie 

konkursu na Najlepszy 

Zeszyt Lektur. Nagrody 

otrzymały: 

Samulewska Martyna, 

Sawińska Lidia, 

Tłuchowska Weronika, 

Urbańska Nicola z klasy I oraz Zuzanna Krauze z klasy III. 

Gratulacje! 

 

Pani Marzena 

Trzcińska 

podsumowała SKO i 

nagrodziła następujące 

osoby: Lidię Sawińską, 

Szymona Szeflera, 

Dagmarę Tamską                  

i Weronikę 

Tłuchowską z klasy I,  

z klasy II Zuzannę Broża, Urszulę Sawińską i Maję Zablińską oraz 

Jakuba Zdaniewicza z klasy III.  
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Pożegnanie przedszkola 

21.06.2017r w oddziale 

przedszkolnym odbyło się 

uroczyste pożegnanie 

przedszkola i młodszych 

kolegów. Grupa przedszkolna 

zaprezentowała się w wierszach i piosenkach: „Do widzenia 

przedszkole”, „Wakacyjne rady”. Dzieci w piosence „ Hej 

przedszkole” wyśpiewały słowa:  

Hej przedszkole, do 

widzenia! 

Pozostaną nam 

wspomnienia! 

Zaraz tu nie będzie 

nas! 

Na wspomnienie 

przyszedł czas! 

 

 

Były piękne podziękowania ze strony wychowanków                           

i zebranych rodziców. W dalszej części uroczyści był słodki 

poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
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 Dnia 23 czerwca 2017 roku oficjalnie 

zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. 

Podczas uroczystego apelu zostały wręczone 

świadectwa z wyróżnieniem za najlepsze 

wyniki w nauce oraz inne nagrody za różne 

osiągnięcia. Nagrodę Dyrektora Szkoły 2017 

otrzymał Damian Wiśniewski z klasy VI za 

szczególne osiągnięcia i reprezentowanie 

naszej szkoły w historycznych konkursach 

na szczeblach wojewódzkich                           

i ogólnopolskich. 

W tym roku najlepsi byli:  

Klasa „O”: Lena Tamska, Oliwia 

Zawitowska 

Klasa I: Dagmara Tamska, Martyna 

Samulewska i Nicola Urbańska 

Klasa II: Urszula Sawińska, Maja Zablińska, Witold Zabliński i 

Patrycja Wilemska 
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Klasa III: Jakub Brzozowski, Julia Dwórznik, Martyna Grenc,  

Zuzanna Krauze, Anna Maćkiewicz, Szymon Pielak, Jakub Piernicki   

i Martyna Preuss  

Klasy IV- VI 

Lp. Imię i nazwisko 

ucznia 

Ocena zachowania Średnia 

ocen 

1. Stanisław Majewski  bardzo dobry 5,5 

2. Zofia Majewska wzorowe 5,5 

3. Zuzanna Wiączek wzorowe 5,3 

4. Edyta Ścisłowska wzorowe 4,9 

5. Kacper Broża wzorowe 4,8 

6. Damian Wiśniewski wzorowe 4,8 

7. Konrad Ziółkowski wzorowe 4,8 

 

100 % frekwencją wyróżnili się Maja Zablińska z klasy II, Kamil 

Dudek z klasy IV oraz Edyta Ścisłowska z klasy VI. Gratulujemy               

i życzymy dalszego zapału do chodzenia do szkoły. 

Został rozstrzygnięty konkurs na Najlepszego Czytelnika                   

i Najlepiej Czytającą Klasę w dwóch kategoriach: II-III i IV- VI. 

Nagrody otrzymali: 

Szymon Pielak z klasy III – Najlepszy  Czytelnik klas II-III 

Emilia Zblewska z klasy IV – Najlepszy Czytelnik klas IV-VI 

Najlepiej Czytająca Klasa to kl. III ( kat. II-III) 

Najlepiej Czytająca Klasa to kl. IV (kat. IV-VI) 
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W całorocznym konkursie na 

zbieranie plastikowych nakrętek najbardziej 

aktywnym uczniem została Majka 

Zablińska z klasy II. Zebrała ponad 20 kg! 

Łącznie w całej szkole zebrano około 

250kg! 

Brawo!!! 
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WAKACJE Z DUCHAMI!!! 

   23 czerwca o godzinie 18.30 rozpoczęła 

się ostania atrakcja w tym roku szkolnym 

dla uczniów klas IV-VI. Było to spotkanie 

pt. „Wakacje z duchami”, promujące 

przeczytanie książki o takim samym tytule autorstwa Adama Bahdaja. 

Uczniowie wspólnie założyli Klub Młodych Detektywów. Następnie 

inspektorzy uczestniczyli w 

poszukiwaniu skarbu, do którego 

prowadziło mnóstwo tajemniczych 

zagadek i znaków umieszczonych 

w budynkach naszej szkoły, ale 

również na terenie Straszewa. Na 

przykład na plebanii otrzymali 

kolejne wskazówki i mogli chwilę odpocząć przy porcji lodów. Aby dotrzeć do 

celu uczestnicy musieli współpracować, 

przydzielać sobie zadania i popisać się wiedzą            

o bohaterach przeczytanej książki. Odnalezienie 

skarbu dało im dużo radości i poczucie satysfakcji.  

Dodatkowo młodzi detektywi przygotowali plakat 

zachęcający do przeczytania „Wakacji                          

z duchami”. Wieczór zakończył się wspólnie 

przygotowaną kolacją, oglądaniem filmu na 

podstawie książki oraz nocowaniem w szkole.              

Co odważniejsi opowiadali sobie straszne historie 

przy świecach do późna w nocy. Całą akcję zorganizowały Panie Anna 

Jabłońska i Kamila Jaroszyńska. 

BARDZO DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM! 
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Z ostatniej Chwili!!! 

W X Ogólnopolskim Konkursie 

Języka Angielskiego „Melting Pot” 

uczniowie naszej szkoły Stanisław 

Majewski z klasy IV zajął III 

Miejsce, a Wiktoria Czyż, również 

z klasy IV zajęła miejsce VI. 

Gratulujemy sukcesu i dziękujemy 

za reprezentowanie naszej Szkoły na arenie ogólnopolskiej. 

 

Numer zredagowali: 

Ewa Wesołowska 

Marzena Trzcińska 

Ks. Łukasz Tamski
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