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V Ogólnopolski Turniej Szkół  

w "SUPERFARMERA" 

 

9 maja uczniowie Mateusz 

Mateusiak, Katarzyna Sikorska 

oraz Karol Gołębiewski 

reprezentowali naszą szkołę                  

w V Ogólnopolskim Turnieju Szkół 

w "Superfarmera" organizowanym 

przez Klub Gier Planszowych 

PIONKOLANDIA   w Sztumie. Do 

rozgrywek stanęło aż 91 uczestników 

z 31 szkół z całej Polski. Zawodnicy rozegrali 6 rozgrywek. Ich 

zadaniem było zebranie jak największej liczby zwierząt do swojego 

stada i uchronienie ich przed czyhającym wilkiem i lisem. Wbrew 

ogromnej woli walki, nasi zawodnicy nie mieli szans z wilkami, które 

bezwzględnie atakowały ich stada. Gra była niezwykle emocjonująca 

i przyniosła uczestnikom wiele emocji. 



 

 

 

 

V Powiatowy Konkurs "Bystra Główka" 

 

23 maja nasi uczniowie brali udział w V 

Powiatowym Konkursie "Bystra Główka" w 

Czarnym Dolnym. Naszą szkołę 

reprezentowała drużyna uczniów z kl. I-III w 

składzie: Filip Kirszniewski z kl. I, Dagmara 

Tamska z kl. II i Urszula Sawińska z kl. III. W 

konkursie brało udział 11 szkół z naszego 

powiatu. Uczniowie rozwiązywali zadania z edukacji matematycznej, 

polonistycznej i przyrodniczej. Nasi reprezentanci starali się jak 

mogli, ale konkurencja była bardzo silna. W kategorii klas III 

zajęliśmy VII miejsce, w kategorii klas II - VI miejsce, a w kategorii 

klas I - miejsce IX. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci z oddziału przedszkolnego zaprosiły 

swoje mamy do szkoły 25 maja 

na spotkanie  z okazji Święta Mamy. Były 

wiersze i piosenki, w których dzieci 

dziękowały mamom za okazywaną miłość  

i wychowanie, a także obdarowały mamy upominkami. W dalszej 

części spotkania przedszkolaki wykonały portrety swoich mam           

i zaprosiły do wspólnego słodkiego poczęstunku. 

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

28.05.2018r sporządzono wystawę prac pt. „Portret mojej Mamy”, 

którą umieszczono na korytarzu szkoły.  



 

 

               

                                                                                                         

 

 

 

 

Wizyta w Państwowej 

Straży Pożarnej w 

Kwidzynie 

 

24 maja 2018 roku uczniowie z klas 0-II odwiedzili Państwową 

Straż Pożarną w Kwidzynie. Podczas spotkania strażacy 

zaprezentowali swój sprzęt, wyposażenie oraz zaprowadzili nas do 

stanowiska kierowania, czyli miejsca, z którego dyżurny strażak 



 

 

odbiera zgłoszenia o pożarach, wypadkach i wysyła na miejsce 

strażaków. 

Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia do wozu 

strażackiego oraz lania wody z prawdziwego węża strażackiego! 

Spotkanie uświadomiło dzieciom jak trudna i odpowiedzialna,                    

a zarazem ciekawa, jest praca strażaka. Wycieczka wszystkim bardzo 

się podobała. Uśmiechnięci i zadowoleni wrócili do szkoły. 

 

                                  

 

 

 

Wycieczka do Wrocławia 

 

 

Uczniowie klas IV-VII wraz z 

opiekunami wybrali się na wycieczkę do Wrocławia w dniach               

29-30.05.2018 r. Wycieczka ta była dużym wyzwaniem, ponieważ 

Wrocław jest przepięknym miastem i nawet cały tydzień nie 

pozwoliłby poznać go dostatecznie. 



 

 

Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem Afrykarium – Zoo 

Wrocławskiego. Kolejnym punktem zwiedzania był Hyrdopolis.  

Jest to miejsce, w którym różnorodne technologie multimedialne, 

interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate                  

w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu 

wody z różnych, fascynujących perspektyw. 

Uczniowie odpoczywali przy Fontanie Wrocławskiej, a także 

spacerowali po ogrodzie japońskim. Odbył się również wjazd na 

taras widokowy na wieżowiec Sky Tower. 

Dzień drugi rozpoczął się od przejścia do Panoramy Racławickiej                       

- reliktu dziewiętnastowiecznej kultury masowej. 

Po obejrzeniu Panoramy nastąpiło spotkanie z przewodnikiem                   

i zwiedzanie miasta: Rynku z zabytkowymi kamienicami                         

i Ratuszem, Kościoła NMP z ruchomą szopką oraz Ostrowa 

Tumskiego. Dodatkowymi atrakcjami dla naszych uczniów 

były przejazdy tramwajami oraz rejs statkiem po Odrze. 

Wycieczka skończyła się w późnych godzinach nocnych. Mimo 

zmęczenia, uczniowie wypowiadali się o wyjeździe bardzo 

pozytywnie i na pewno jeszcze długo będą go wspominać. 
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Popisz się talentem! 
 

 

 

 

  

30 maja została rozstrzygnięta II edycja ogólnopolskiego konkursu 

literackiego organizowanego przez wydawnictwo NOWA ERA 

pt. „Popisz się talentem”. Do wydawnictwa wpłynęło ponad 4000 

tysiące prac uczniów z całej Polski. Jury spośród nich wybrało 30 – 

15 prac uczniów klas I – III oraz 15 prac uczniów z klas IV – VII. 

Troje naszych uczniów z klasy VI: Weronika Falkowska, Julia 

Żuchowska i Kamil Chrościcki zmierzyli się z tym trudnym 

zadaniem. Mimo tego, że nie znaleźli się w gronie zwycięzców, 

należą się im gratulacje za pomysłowość, oryginalne podejście oraz 

odwagę.   

 

 

 

 



 

 

Dzień Dziecka  

 

„W Tokio, Łodzi i Londynie 

swoje święto dzieci mają; 

kartkę z dniem pierwszego 

czerwca w kalendarzu  

dobrze znają” 

 

Tegoroczny Dzień Dziecka świętowany był w naszej szkole                       

6 czerwca. Rozpoczął się od Szkolnego Konkursu Piosenki 

organizowanego przez p. Ewę Wesołowską. 

Uczniowie zaprezentowali piosenki o tematyce patriotycznej dla 

podkreślenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

Jury w składzie: Roman Zbróg - dyrektor GOK-u w Ryjewie, Alan 

Lachowicz - dyrygent Sztumskiej Orkiestry Dętej oraz ks. Łukasz 

Tamski, miało ciężki orzech do zgryzienia, by wyłonić zwycięzców. 

 

W kategorii kl. 0-III przyznano: 

I miejsce – Urszula Sawińska kl. III 

II miejsce - Lidia Sawińska kl. II 

III miejsce -  Dagmara Tamska kl. II 

Jury przyznało też WYRÓŻNIENIE  

dla Alicji Ładosz z oddziału integracyjnego. 

  



 

 

 

W kategorii kl. IV- VII przyznano: 

I miejsce – Kamil Dudek kl. V 

II miejsce – Julia Brunow kl. VI 

III miejsce – Kinga Kozłowska kl. VII 

 

 

 

 Oto laureaci festiwalu 

 

Po festiwalu uczniowie rozpoczęli rozgrywki sportowe. 

Klasy 0-III zmierzyły się w zajęciach 

organizowanych przez swoich 

wychowawców, w klasach starszych 

rozgrywki przeprowadził                              

p. Grzegorz Sawiński.  



 

 

 

 

Na koniec na wszystkie klasy czekała słodka nagroda. Dodatkowo 

rodzice przygotowali dla naszych uczniów ognisko z kiełbaskami, 

napoje i lody. 

 

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu Dnia Dziecka. 

 



 

 

 

Wycieczka do Bydgoszczy  

 

 

Dnia 7 czerwca 2018 r. ponad 40-osobowa 

grupa uczniów z kl. 0-III oraz oddziału 

integracyjnego wzięła udział w wycieczce do 

Bydgoszczy. Uczniowie pod opieką pań:  

M. Mackiewicz, A. Sepioło, K. Wentowskiej  i Z. Zenke o godz. 8.00 

rano wyjechali autokarem spod szkoły. Do Bydgoszczy dotarliśmy 

około godz. 10.40. 

Pierwszym punktem wycieczki był spacer przez Wyspę Młyńską              

 i pobyt w  Muzeum Mydła i Historii Brudu.  

Tu uczniowie wzięli udział w warsztatach ręcznej produkcji mydła, 

 każdy uczestnik własnoręcznie wykonał mydełko, które później 

zabrał ze sobą do domu.  

 

 



 

 

Kolejnym przystankiem naszej podróży był FAMILY PARK. Było 

to miejsce szalonej zabawy. Dzieci mogły zjeżdżać  na ogromnej 

zjeżdżalni, wspinać się po ściance, bawić się w piłeczkach, zagrać              

w kręgle, strzelać z armatek, pojeździć na torze samochodowym.             

W przerwie uczestnicy wycieczki zjedli smaczny obiad. 

 

Kolejnym punktem wycieczki była Papugarnia.  

Było to ciekawe spotkanie z różnymi gatunkami papug, które można 

było karmić, a one chętnie siadały na ramieniu i rękach. 

Zmęczeni, ale pełni wrażeń wieczorem wszyscy wrócili do domu. 

 

 

 

 

Gazetkę opracował zespół: 

Marzena Trzcińska 

ks. Łukasz Tamski 

Grzegorz Sawiński  

W gazetce wykorzystano obrazki z  zasobów  Internetu 

 


