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       Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 

 

Dnia 6 maja odbyły się eliminacje gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. Do rywalizacji stanęli uczniowie z SP 

Straszewo i SP Ryjewo. Naszą szkołę reprezentowali 

uczniowie w dwóch grupach wiekowych: Kacper Broża, 

Stanisław Majewski, Emilia Zblewska z klasy VI oraz Zuzanna Krauze z klasy V 

i Daniel Falkowski, Marcin Łysak oraz Jakub Papliński z klasy VIII. Drużyny 

wykazały się swoimi umiejętnościami na torze sprawnościowym  oraz 

rozwiązując testy. W grupie młodszej zwyciężyli uczniowie z naszej szkoły,                           

a w grupie starszej uczniowie ze szkoły w Ryjewie.                                                                            

Uczniów przygotowała p. Bernadeta Sawińska,                                                                                                      

w przeprowadzeniu zawodów pomagał p. Grzegorz Sawiński. Uczniowie z SP 

Ryjewo przygotowani byli przez p. Joannę Makowiecką i p. Jana Zimińskiego. 
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9 maja w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie odbyły się eliminacje 

powiatowe turnieju BRD. Niestety nie udało się pokonać 

drużyn z innych szkół. Bezkonkurencyjni okazali się 

uczniowie z SP w Trumiejkach, którzy od kilku lat 

wygrywają eliminacje powiatowe.  

  

 

 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a naszej drużynie życzymy 

powodzenia za rok.  
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Forget – me – not 

Dnia 9 maja odbył się Ogólnopolski 

Konkurs z języka angielskiego „Forget – 

me – not” dla klas IV-VIII. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 14 uczniów. 

Uczniowie Zofia Majewska z klasy VIII, Stanisław Majewski z klasy VI oraz 

Anna Maćkiewicz z klasy V zdobyli dyplomy z wyróżnieniem, natomiast Damian 

Wiśniewski zdobył dyplom uznania. Uczniów przygotowała p. Kamila 

Jaroszyńska. Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10 maja 2019 r.  po raz drugi Szkolne Koło 

Gier Planszowych zorganizowało w naszej szkole 

Turniej „Superfarmera”. Superfarmer to gra 

familijna rozwijająca zdolności matematyczne 

powstała, aby uczcić pamięć wybitnego polskiego matematyka, profesora Karola 

Borsuka. 

W rozgrywkach udział wzięli przedstawiciele klas IV-VIII. Zmagania były 

prawdziwym, ale przyjemnym wyzwaniem. Po dwóch rundach wyłoniono 

zwycięzców : 

I miejsce zajęła Katarzyna Sikorska z klasy VII 

II miejsce zajęła Zuzanna Broża z klasy IV 

III miejsce zajęła Aneta Ścisłowska z klasy V 
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17 maja 2019 r.  reprezentanci  naszej szkoły 

Katarzyna Sikorska kl. VII, Zuzanna Broża kl. IV                           

i Karol Gołębiewski kl. VII pojechali na Ogólnopolskie 

rozgrywki Superfarmera do Sztumu.  W turnieju udział 

wzięło 90-ciu uczestników z całej Polski. Chociaż nie 

udało się stanąć na podium to i tak zabawa była przednia,  przeżycia 

niezapomniane   i nagrody za uczestnictwo również zachęcające, dzieci otrzymały 

fajne gry planszowe. 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Turniej Szkolny przygotowała p. Aneta Sepioło                                                              

opiekun Szkolnego Koła Gier Planszowych.  
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    Wizyta w gospodarstwie  

 

  We czwartek 9 maja przedszkolaki                        

z oddziału integracyjnego odwiedziły 

indywidualne gospodarstwo rolne                            

w Straszewie. Dzieci miały okazję z bliska 

obserwować zwierzęta hodowlane oraz poznać życie  i zwyczaje zwierząt 

wiejskich. Zwiedziły między innymi oborę z cielętami, a także obserwowały 

zachowanie kur i kaczek. Największą atrakcją było dla przedszkolaków spotkanie 

z królikiem oraz kotkiem. 
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Konkurs historyczny dwudziestolecie międzywojennne  

          Równorzędne zwycięstwo 

11 maja w Szkole Podstawowej w Liczu odbył się XVIII 

regionalny konkurs historyczny „Powiśle i Kwidzyn w 20 -leciu 

międzywojennym”. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z 9 placówek. Naszą 

szkołę reprezentowali Stanisław Majewski z kl. VI oraz Damian Wiśniewski                    

z kl. VIII. Uczniowie mieli do rozwiązania test, w którym jak się okazało zdobyli 

taką samą liczbę punktów, zdobywając w ten sposób dwa równorzędne pierwsze 

miejsca. Uczniów do konkursu przygotowała p. Małgorzata Sawińska. Serdecznie 

gratulujemy podwójnego sukcesu! 

 

 

 

 

 

http://www.szkolastraszewo.szkolna.net/galleries/368/600822993865214620749604080279619087892480n.jpg
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Spotkanie z ratownikiem medycznym  

We wtorek 14 maja uczniowie klasy pierwszej                   

i dzieci z oddziału przedszkolnego integracyjnego miały 

zajęcia  z udzielania pierwszej pomocy. Tego dnia do sali 

przedszkolnej przyjechała pani Basia  - ratownik 

medyczny z dużą czerwoną torbą. Najpierw dzieci zobaczyły jak można pomóc 

koledze, który się zranił , a potem same mogły się przekonać jak opatruje się rany. 

Wcale to nie jest takie trudne. Potem pani wyjęła dziwną lalę. Był to fantom 

dziecka, na którym dzieci przećwiczyły resuscytację i przypomniały sobie jak 

wezwać pomoc. Były to bardzo wyczerpujące zajęcia, ale na długo zapadną                       

w naszej pamięci. Dziękujemy pani Basi za spotkanie.
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          Wycieczka do Kwidzyna  

Dnia 16 maja liczna grupa dzieci                     

z oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej 

pod opieką swoich pań wybrała się na 

całodniową wycieczkę do Kwidzyna.                        

Po krótkim przygotowaniu w szkole, wszyscy wsiedliśmy do autokaru                           

i ruszyliśmy w drogę. Najpierw dotarliśmy na Stare Miasto w Kwidzynie                         

i udaliśmy się do zamku, w którym mieści się muzeum. Tam czekali na nas 

przewodnicy.  Podzieleni na dwie grupy rozpoczęliśmy zwiedzanie. Pani 

archeolog pokazała nam ciekawą wystawę szkła, narzędzia tortur, opowiedziała 

o tym jak zbudowany jest zamek i zobaczyliśmy ciekawe odkrycia archeologiczne 

z naszego regionu. Bardzo ciekawa była wystawa sprzętu i narzędzi, którymi 

posługiwała się ludność z naszego regionu.  
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W drugiej części zwiedzania spotkaliśmy się z panem przyrodnikiem, który 

oprowadził nas po ekspozycji okazów przyrodniczych. Z dużym zaciekawieniem 

wysłuchaliśmy opowieści o zwierzętach i roślinach. Czas minął bardzo szybko                 

i musieliśmy się zbierać , by zdążyć na kolejne atrakcje naszej wycieczki.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym ciekawym miejscem, które odwiedziliśmy była siedziba 

Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie. Tam po krótkiej przerwie na śniadanie 

spotkaliśmy się z panami strażakami. Mogliśmy zobaczyć wozy strażackie, ale 

najciekawsze były różne stroje, których strażacy używają  w różnych akcjach. 

Nasze panie stały się modelami i mogły założyć te dziwne stroje. Wcale nie było 

to łatwe. Na koniec każdy mógł spróbować jak gasi się pożar prawdziwym wężem 

strażackim. Po tak wyczerpujących zadaniach zrobiliśmy się głodni                                           

i pojechaliśmy do pizzerni na pyszną pizzę. Posileni i pełni wrażeń wróciliśmy do 

domów.  Pomimo, że pogoda spłatała nam figla i towarzyszył nam deszcz, to 

nasza wycieczka była udana. 
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Mistrz Pięknego Czytania  

17 maja już po raz 13 odbył się szkolny 

konkurs czytelniczy Mistrz Pięknego Czytania. 

W konkursie wzięli udział uczniowie w dwóch 

kategoriach wiekowych. W klasach  I-III tytuł 

Mistrza zdobyła Martyna Samulewska z kl. III, 

II miejsce zdobyła Dagmara Tamska z kl. III,                

a dwa równorzędne miejsca III zdobyły Lena 

Tamska z kl. II i Nicola Urbańska z kl. III, 

miejsce IV zdobyła Zuzanna Kózka z kl. II.  
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Wśród uczniów kl. IV-VIII jury przyznało dwa tytuły Mistrza Pięknego 

Czytania dla Julii Dwórznik z kl. V i Wiktorii Czyż z kl. VI, miejsce II zajęła 

Emilia Zblewska z kl. VI, a miejsce III zajęli Julia Brunow z kl. VII                                 

i Witold Zabliński z kl. IV. Konkurs przygotowała p. Anna Jabłońska. 

Serdeczne gratulacje. 
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Wycieczka PODLASIE  

W dniach 20 i 21 maja 2019 r.  uczniowie klas 

IV-VIII wraz z opiekunami p. Anną Wojtysiak-Kocoń, 

p. Ewą Wesołowską i p. Bernadettą Sawińską 

pojechali na dwudniową wycieczkę na Podlasie. 

Program wycieczki był bardzo bogaty, bo i teren uroczy i atrakcyjny. 

Dzień pierwszy  

• Tykocin - miasto, synagoga, Kirkut - cmentarz żydowski, zamek, 

• Pentowo - europejska wioska bociania, 

• Pacowa chata w Krypnie – obiad,  

• Białystok – Pałac Branickich, rynek miejski, park wodny Tropikana                     

w Hotelu Gołębiewski. 

Dzień drugi 

• Puszcza Knyszyńska – Muzeum Przyrody na świeżym powietrzu - 

Poczopek, galeria „ Na skraju Puszczy”, Park Megalitów, Strigiforium – 

dom sów,  

• Gospoda „Na krańcu świata” Kruszyniany  – obiad tradycyjne potrawy 

tatarskie, 

• Kruszyniany – meczet , mazir (cmentarz muzułmański),  

• Supraśl – prawosławny monaster męski ( klasztor) , cerkiew. 

Wycieczka przebiegała w miłej i pozytywnej  

atmosferze, co było niewątpliwie zasługą świetnej                    

p. przewodnik Anny Gierej, która przez dwa dni 

starała się pokazać nam swój region z jak najlepszej, 

ciekawej   i atrakcyjnej strony.  
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                 Bezpieczne wakacje  

23 maja 2019 r.  do klasy pierwszej zawitali panowie 

policjanci. W krótkim spotkaniu podsumowali całoroczny 

cykl spotkań na temat bezpieczeństwa na drodze i w  szkole. 

Tym razem  pogadanka była na temat zbliżających się wakacji                                                     

i bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu w okresie wakacji                          

w różnych miejscach. Mowa była o zachowaniu nad wodą, w górach, w lesie                 

a także o tym jak spędzać wakacje na wsi pomagając w pracach polowych. 

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że o bezpieczeństwo należy zadbać w każdym 

miejscu i w każdym czasie. 
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Dzień Matki  

 Jak co roku wszystkie dzieci 

pamiętały o swoich mamach. W tym 

roku ten wyjątkowy dzień przypadł w niedzielę, więc najmłodsi zaprosili swoje 

mamy w nieco innym terminie. W dniach 24 maja i 29 maja dzieci z Oddziału 

przedszkolnego i Oddziału przedszkolnego integracyjnego zaprosiły do szkoły 

swoje mamy. Nasi milusińscy przygotowali piosenki i wierszyki oraz składały 

życzenia wręczając upominki. Po części artystycznej był słodki poczęstunek. 

Spotkania minęły w miłej i serdecznej atmosferze.  
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Każde dziecko zrobiło z mamą rodzinne drzewko. Wszystkim mamom 

składamy jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia. 

 

.  

 

 

 Abc Teatru  

25 maja uczniowie z najmłodszych 

klas i oddziałów przedszkolnych wzięli 

udział w wyprawie do teatru. Tym razem grupa około 20 dzieci zobaczyła 

spektakl pt. „Tymek” w wykonaniu aktorów z teatru BARNABY  z Gdańska. 

Była to zabawna przygoda małego niedźwiadka Tymka i jego taty. Obaj mieszkali 

w lesie, a Tymek nie miał przyjaciół. Pewnego dnia spotkał pieska i chciał się                     

z nim zaprzyjaźnić. Niestety tata nie chciał na to wyrazić zgody. Lecz jak to                          

w bajkach bywa, sytuacja się zmieniła, gdy do ich 

domku zakradł się lis. Piesek uratował ich i cały 

dobytek. Tata Tymka zmienił zdanie i cała historia 

skończyła się szczęśliwie. Na zakończenie dzieci 

mogły poznać nowe lalki typu MAPETY. 
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              Umiem pływać 

 Uczniowie klas I-III naszej szkoły po raz kolejny 

przystąpili do Ogólnopolskiego projektu „ Umiem 

pływać”. Zajęcia odbywały się od 09 marca  do 25 maja 

2019 r. raz   w tygodniu, na krytej pływalni w Kwidzynie 

pod kierunkiem instruktorów- ratowników.                                             

W projekcie udział wzięło 27 uczniów,  a jego głównym celem było opanowanie 

przez dzieci umiejętności pływania oraz uświadomienie dzieciom, a także 

rodzicom korzyści zdrowotnych jakie niesie ze sobą 

ta umiejętność. Oprócz nauki pływania dzieci 

aktywnie spędzały wolny czas, podnosiły swoją 

sprawność fizyczną.  Nauka poprzez zabawę dawała 

im dużo radości i satysfakcji. Na koniec dzieci 

otrzymały dyplomy ukończenia kursu. 
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Opiekę nad uczniami w czasie drogi na basen sprawowały p. Mariola 

Mackiewicz i p. Kamila Jaroszyńska. 

 

Koder junior 

Uczniowie z klas I –III w okresie od października 

do końca maja uczestniczyli w projekcie KODER 

JUNIOR. W czasie zajęć uczniowie poznawali tajniki 

kodowania i wraz z sympatycznym Scotim brali udział                        

w jego fascynujących podróżach i przygodach. Podczas                   

czternastu  dwugodzinnych spotkań dzieci korzystały   z tabletów oraz z gier 

dydaktycznych.  W tym okresie grupa  miała możliwość uczestniczyć                             

w wycieczce do MŁYNU WIEDZY  w Toruniu. Był to bardzo owocny czas na 

pogłębienie wiedzy  oraz wspaniałą zabawę. Zajęcia były prowadzone przez 

koordynatora projektu  p. Alicję Formela i  p. Mariolę Mackiewicz, p. Małgorzatę 

Sejka, p . Zofię Zenke p. Kamilę Jaroszyńską oraz p. Ewę Wesołowską. Dzięki 

projektowi szkoła otrzymała siedem gier interaktywnych SCOTIE GOO, dziesięć 

tabletów dziesięciocalowych OVERMAX i robot edukacyjny EDISON.                             
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Każdy  nauczyciel po zakończeniu zajęć otrzymał tablet do pracy do własnego 

użytku. 
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