
 
R O Z R Y W K A 

Ze szkolnej ławki, czyli …HUMOR SZKOLNY 
W piątek podczas rozpoczęcia lekcji religii modlitwą, Pani katechetka prosi najpierw                                    
uczniów o intencje dziękczynne. Zgłasza się chłopiec i mówi: 
- Dzięki Bogu już weekend!:):):) 

 

Krzyżówka świąteczna  

 
Hasło : ………………………………………… 

 

                 
1. Donatan/Cleo – My Słowianie 

2.Piersi—Bałkanica  

3. Kamil Bednarek— Cisza 

4. One Republic – Counting Stars 

5. Katy Perry—Roar 

6. Miley Cyrus – Wrecking Ball 

7. One Direction – Story of my life    

8. Robin Thicke— Blurred Lines 

9. Pitbull/Kesha - Timber 

10. Miley Cyrus -  Wrecking Ball 

Prosimy o głosowanie na naszą szkolną listę przebojów oraz podawanie nowych hitów do osób 

redagujących gazetkę.     

            Szkoła Podstawowa w Stróży             Nr 1 (IX-XI)    
Nasza Szkoła 

 

     Ile ozdób na choince, 

ile kartek leży w skrzynce,                     

ile potraw jest na stole,                                                                                                                                

ile siana masz w stodole,                                                            

ile spadło w górach śniegu,                                                        

ile czasu spędzasz w biegu…                                                   

Tyle w święta miej radości, 

                          dobra, ciepła i miłości!                                                   

życzenia ciepłych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2014 wszystkim nauczycielom, 

pracownikom naszej szkoły, uczniom i ich rodzicom składa  
 

                                                                                                REDAKCJA GAZETKI 

                         
   Witamy w nowej odsłonie i szacie graficznej naszej szkolnej gazetki. Z tego miejsca 

chcielibyśmy wszystkich serdecznie powitać, a w szczególności p. Ewę Więckowską i p. Ewelinę 

Sieczkę, które od tego roku są nowymi nauczycielkami języka angielskiego w naszej szkole.  

Od tego roku szkolnego zmieniło się dużo, a mianowicie chociażby redakcja i członkowie 

naszego Koła redakcyjno-dzienikarskiego. Są to przede wszystkim uczniowie klasy                  

IV a, w składzie: Ewa Amrozy, Julia Chodara, Marcel Domański, Weronika Szachniewicz, Igor 

Sochal, oraz uczennica kl.IIIa  Gabrysia Juszkiewicz. Opiekunkami Koła są panie od 

jęz.angielskiego: Kinga Samolej i Ewa Więckowska oraz p. Agnieszka Chodara nauczyciel 

wspomagający. 

  Tak dla informacji, to zbieramy się co drugi piątek w sali komputerowej, czyli w sali 34. 

Bardzo prosimy i zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się do naszego Koła 

redakcyjnego, bądź dostarczania ciekawych materiałów i pomysłów do naszej szkolnej gazetki. 

 

 

 



Z życia szkoły … 
   Od 11 lat w naszej szkole działa kawiarenka Szkolnego Koła CARITAS,  którą wraz                     

z chętnymi uczniami prowadzi p. Agnieszka Adamczyk. We wrześniu, uczniowie                                              

z naszej szkoły biorący udział  w szkolnym kole, sprzedawali smaczne, domowe wypieki. Dochód 

z nich został przeznaczony na pomoc dziewczynce  z Peru, którą w tym roku zaadoptowała 

nasza szkoła, a wskazana została przez Misje Salezjańskie.  

   Dziewczynka ma na imię Grace Tenou i pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej.  

 

                                              
                                         

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla mam, babć  i wszystkich, którzy 

przyczynili się do dostarczenia ciasta do szkolnej kawiarenki. 

W zamian za udział w kiermaszu i działań na rzecz Koła Caritas p. Adamczyk  

wraz z księdzem proboszczem z naszej parafii zorganizowali i ufundowali ognisko  

z kiełbaskami na placu koło naszych stawów. 

Wszyscy świetnie się bawili, a na koniec uczestniczyli w różańcu w naszym Kościele. 

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA 
  2 października Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował dyskotekę szkolną dla klas 

IV-VI z okazji Dnia Chłopaka. Wszyscy z radością czekali na wspólną zabawę, a w 

szczególności klasy IV, ponieważ była to ich pierwsza dyskoteka do godziny 19:00. 

Podczas lekcji wszyscy chłopcy zostali obdarowani przez swoje koleżanki z klasy drobnymi 

upominkami. I  tak: 

w kl. I „a” chłopcy dostali lizaka, długopis i ołówek 

kl. I „b” – długopis, notesik, tik taki i lizaka 

kl. II „a” – małe kubeczki z cukierkami 

kl. II „b” – breloczki i batony 

kl. III „a” – kubeczki świecące w ciemności, cukierki 

kl. III „b” – zabawkę yoyo, słodycze 

kl. IV „a” – balony wypełnione cukierkami, długopisy 

kl. IV „b” – cukierki, balon, dyplomy 

kl. V „a” – rogi diabełków, batony 

kl. V „b” – pistoleciki na wodę, lizaki 

kl. VI „a”- smoczki 

kl. VI „b” - bokserki                                                            Gabrysia J.,Ewa A.,Julka Ch. 

Kącik Kulinarny 

Wszyscy uwielbiamy pachnące, kruche  ciasteczka … wielu z nas kojarzą się one ze 

świętami Bożego Narodzenia, dlatego dzisiaj podajemy Wam przepis na przepyszne…  

Ciastka z cynamonem.  

P.S. Skorzystajcie z pomocy dorosłych!    

Składniki :                                     Ilość porcji: 36                                                                                                                                                                                                       

                                                          Przygotowanie: 30 min.                                                                                 

 200 g (1 szklanka) cukru                                                         

 120 g masła o temperaturze pokojowej                                                 

 3 żółtka 

 2 łyżki mleka 

 250 g (2 szklanki) mąki pszennej 

 2 łyżeczki cynamonu mielonego 

 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 1/2 łyżeczki soli 

 

 

 

 

 

Sposób przygotowania: 

1.W średniej misce utrzeć masło z cukrem. Ubić żółtka, a następnie wymieszać z mlekiem. 

Wymieszać mąkę z cynamonem, proszkiem do pieczenia i solą, dodać do mieszaniny z 

mlekiem i miksować aż wszystko się dobrze połączy. Owinąć ciasto i chłodzić przez co 

najmniej 2 godziny. 

2.Nagrzać piekarnik do temperatury 175°C. 

Na powierzchni lekko posypanej mąką rozwałkować ciasto do grubości ok. 1/2 cm. 

 3.Wyciąć ciasteczka za pomocą foremek o średnicy ok. 6 cm. Wyłożyć ciastka na blasze w 

odległości 2 cm od siebie. 

4.Piec przez 10 do 12 minut w nagrzanym piekarniku, aż ciastka będą lekko rumiane. 

Wyłożyć ciastka na podstawki i ostudzić. 

 

Smacznego  



SPORT w naszej szkole…  

W naszej szkole również prowadzone są bardzo ciekawe zajęcia sportowe. Są to zajęcia 

pozalekcyjne dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Prowadzi je jeden z naszych 

nauczycieli od w-fu p. Konrad Kasperek. I tak: 

Zespołowe gry sportowe odbywają się we wtorek od 13:45 – 14:30 ( 7 lekcyjna ) 

Zajęcia z piłki ręcznej odbywają się w czwartek od 12:50 – 13:35 ( 6 lekcyjna ) 

 

Pan Konrad prowadzi także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, dla uczniów mających różnego 

rodzaju wady postawy, kwalifikujących się do nazywanej często przez uczniów korektywy. 

Dla klas I-III zajęcia te odbywają się: 

                 Wtorek 12:50 – 13:35 ( 6 lekcyjna ) 

                 Czwartek 8:00 – 8:45  ( 1 lekcyjna ) 

 

Klasy IV-VI: 

                 Piątek 13:45 – 14:30 ( 7 lekcyjna ) 
 

W każdym numerze pojawi się ciekawostka o różnych dyscyplinach sportowych.                                

W dzisiejszym numerze przybliżamy Wam sztukę walki Taekwon –do.  

 

 Jest to koreańska sztuka samoobrony  i walki.                              

Założycielem taekwon-do jest  Generał Czoi Chong Chi.                            

W taekwon–do wyróżniamy 10 stopni uczniowskich tzw. kup oraz 9 stopni mistrzowskich                 

tzw. dan. 

Kolory pasów to: 

biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony i czarny. 

Zawody w taekwon-do dzielą się na: 

-łamania desek 

-układy formalne 

-walki sportowe. 

 Nasza szkoła posiada sekcje taekwon-do od 2010 roku. Trenerem sekcji jest p. Marcin 

Olszówka. 

 

Treningi odbywają się we wtorki i w czwartki  w godzinach: 

       17.00 do 17.35 - grupa młodsza oraz 

       17.35 do 18.35—grupa  starsza.  

                                                                                                         Igor S., Marcel D.  
 

Zielono nam…  
                             

 

 
W październiku bieżącego roku przed naszą szkołą pojawił się nowy ogród. Jest on wynikiem 

realizacji zadania:  „Poprawa stanu sanitarnego i estetyki Gminy Kraśnik poprzez 

zagospodarowanie otoczenia – budowę ogrodu przy Szkole Podstawowej w Stróży”. 

 

                      

 

Na trawniku obok wejścia do szatni króluje piękny okaz magnolii. Rabatki zostały wykonane                  

z niezwykłą starannością i wyglądają bardzo malowniczo, szczególnie  

w okresie jesiennym. Rośliny zostały zaopatrzone w tabliczki z nazwami polskimi 

 i łacińskimi. W nowo wybudowanym ogrodzie nie może zabraknąć budek lęgowych, a w okresie 

zimowym karmników.  Inwestując w edukację ekologiczną, w rzeczywistości inwestujemy                     

w przyszłe pokolenia. 

Powstanie ogrodu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urzędowi Gminy Kraśnik. 

Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiadomości 

przyrodnicze, odpoczywać w przyjaznym, estetycznym środowisku. 

Uwaga uczniowie!!! 
Dbajmy o naszą szkołę i zielony teren wokół niej!!!  Nie rzucajmy papierków, nie 

depczmy trawy i roślin, chodźmy po chodniku, a nowa roślinność wokół naszej szkoły                             

z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszej i owocnej naszej pracy i nauki.  

 

 

 



W dniu 6 listopada 2013 roku  

w Świetlicy Wiejskiej w Stróży odbyła się trzecia edycja Konkursu Poezji i Piosenki Ludowej 

„Jarzębinka”. Wzięli w niej udział uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjum z terenu Gminy 

Kraśnik. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: śpiew i recytacja. 

Uczniowie naszej szkoły świetnie poradzili sobie w tej „rywalizacji talentów” i zajęli 

następujące miejsca w poszczególnych kategoriach: 

Śpiew: 

                                  I miejsce - duet: Natalia Pomykała kl. V b i Jan Gryta kl. VI a 

II miejsce –  Weronika Sulowska  kl. VI b 

                                    III miejsce –  Maja Gryta kl. IV b 

Recytacja: 

Klasy  I – III 

I miejsce   - Kuśmierczyk  Paulina kl. I b 

Klasy IV – VI 

     I miejsce – Wiktoria Świąder kl. VI b 

II miejsce – Paulina Kurzyna kl. VI b 

   III miejsce – Katarzyna Jargieła kl. V a 

Wyróżnienie :  Kacper Szubstarski  kl. VI b 

       Organizatorem konkursu była jak co roku dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży 

p. Agnieszka Płatek. 

My ze swej strony wszystkim naszym kolegom i koleżankom serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów oraz zdobywania coraz to wyższych miejsc. 

 

Wyjazd do Kiełczewic 

  8 listopada 2013 roku szkolni harcerze z grupy Parasol w czasie lekcji wyjechali do 

Domu Opieki Społecznej dla dzieci w Kiełczewicach. Zaprezentowali tam 

przedstawienie o Janie Pawle II, które przygotowały panie Magdalena  Bartosik                           

i Agnieszka Kalisz oraz pani katechetka Marzena Jóźwicka, która również pracuje              

w Kiełczewicach. 

 Harcerze za przedstawienie dostali płytę o życiu naszego rodaka Jana Pawła II.          

W rewanżu pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej zaprezentowali swoje 

przedstawienie przygotowane na 11 listopada.  

 

                                                
                                                 Dom Opieki Społecznej w Kiełczewicach                                                          

  Marcel D. 

 
 

 

ELIMINACJE W KOSZYKÓWCE 

 

         07.11.2013 r. odbyły się zawody w koszykówkę w Zespole Szkół w Polichnie. W 

zawodach udział wzięła reprezentacja chłopców i dziewczyn z naszej szkoły. Pierwsi grali 

chłopcy, którzy przegrali 1 koszem mecz z reprezentacją  Polichny przez co do finału 

powiatowego awansowała drużyna z Polichny. Po chłopcach na boisko weszły dziewczyny, które 

z wielkim animuszem rozpoczęły mecz. Po pierwszych kwartach wynik wahał się w okolicach 

remisu. W dwóch ostatnich kwartach doświadczone zawodniczki z Polichny wyszły na 

prowadzenie, którego nie oddały do końca meczu.  

Dziękujemy naszym zawodnikom i zawodniczkom za godne reprezentowanie szkoły i życzymy 

sukcesów w przyszłych rozgrywkach. 

 

 

II miejsce chłopców w piłce halowej 
 

       Również w Zespole Szkół w Polichnie dnia 08.11.2013 roku odbyły się zawody w halowej 

piłce nożnej. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy i dziewczęta z klas szóstych i piątych. 

Chłopcy wygrywając mecz z Polichną a przegrywając z Ostrowem zajęli 2 miejsce. Jednak nie 

pozwala to na kwalifikację do dalszego etapu rozgrywek. Dziewczęta po zaciętej walce 

z reprezentantkami Polichny, musiały uznać ich wyższość i pogratulować im zwycięstwa 

i przejścia do dalszego etapu turnieju.  

Nie martwcie się dziewczęta! Następnym razem będzie lepiej 

 

ZAWODY PŁYWACKIE 

20 listopada 2013 roku reprezentacja uczniów naszej szkoły wzięła udział w Szkolnych 
Mistrzostwach Powiatu Kraśnickiego w Pływaniu. Opiekunem naszej drużyny był p. Łukasz Kiełb. 

Podczas zawodów, które odbyły się na pływalni MOSiR w Kraśniku Fabrycznym naszą szkołę 

reprezentowały następujące osoby: 

Franciszek Rej – płyną na dystansie 50 m stylem klasycznym zajmując IV miejsce. 

Jakub Kolasa oraz Wiktor Sokołowski – popłynęli na dystansie 50 m stylem dowolnym 

mężczyzn. 

Klaudia Michalska – wystartowała na 50 m stylem dowolnym kobiet. 

 

                                                          
 
 
Ps. Informacje zaczerpnięto od nauczyciela w-fu p.Łukasza Kiełba 

 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i.domyseniora.pl/d4/1102/77-strzy-ewice-dom-pomocy-spo-ecznej-w.jpg&imgrefurl=http://www.domyseniora.pl/strzyzewice_2,dzienne_domy_pomocy_spolecznej,127342.html&usg=__GBip5hTge-sSSifzqhrPXjZJndM=&h=395&w=600&sz=42&hl=pl&start=6&zoom=1&tbnid=tpt6vWJWFtS5pM:&tbnh=89&tbnw=135&ei=i1SPUofsDMOqhQet3YDIBA&prev=/search?q=dom+opieki+spo%C5%82ecznej+w+Kie%C5%82czewicach&sa=X&hl=pl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBQ


 

 

                        I LIKE ENGLISH <3       

Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii? 

  

         Boże Narodzenie to święto dzieci - im najgłębiej zapadają  

w pamięć świąteczne dni, na nich największe wrażenie robią 

dekoracje, one też najbardziej pragną znaleźć prezenty. Gdzie? 

Zazwyczaj nie jak u nas - pod choinką, ale w ogromnej pończosze lub 

skarpecie, którą wieszają w wigilijny wieczór w pokoju, gdzie najłatwiej 

przez komin może dostać się Święty Mikołaj. Brytyjskie dzieci czekają na 

Mikołaja (Santa Claus albo Father Christmas) - tego z białą brodą 

jeżdżącego saniami zaprzężonymi w renifery.  

Pierwszego dnia Świąt (Christmas Day), dzieci szukają w swoich 

pończochach prezentów. Później rodziny często jedzą wspólny obiad, na 

który składa się pieczony indyk, gęś albo wołowina i Christmas pudding  

z suszonymi owocami w którym czasami dzieci mogą znaleźć ukryte monety 

albo drobne zabawki. Na deser są mince pies (okrągłe babeczki z suszonymi 

owocami, bakaliami itp.). 

Znanym świątecznym zwyczajem jest pulling of Christmas 

crackers.  Cracker to mała zwinięta w rulonik i zawiązana na 

obu końcach tubka z papieru. W środku znajdują się małe 

zabawki, błyskotki, kapelusiki świąteczne albo zagadki. 

Crackers otwiera się w pierwszy dzień Świąt. Żeby dostać się do tego co 

jest w środku dwoje ludzi musi ciągnąć za jego końce - przy otwarciu słyszy 

się charakterystyczny dźwięk i ze środka wypada zawartość. 

 

 

Pierwszego dnia świąt tradycyjnie wygłasza przemówienie królowa Elżbieta 

II. Tradycję tę rozpoczął król Jerzy V w 1932 roku. 
Drugiego dnia Świąt (Boxing Day) Brytyjczycy tradycyjnie obdarowują  się 

prezentami. 

 

Najbardziej znaną kolędą (carol) na całym świecie jest Cicha Noc,  

tutaj w wersji angielskiej :  

 

Silent Night    

Silent night, holy night 
all is calm, all is bright            

round yon virgin 
mother and child. 

Holy infant, so tender and mild, 
sleep in heavenly peace, 
sleep in heavenly peace. 

 
Silent night, holy night, 

shepherds quake at the sight; 
glories stream from heaven afar, 

heavenly hosts sing Alleluia! 
Christ the Savior is born, 
Christ the Savior is born! 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


