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II Międzyszkolny Konkurs
1
Piosenki Angielskiej
Szynszyle w naszej

2

W dniu 20 kwietnia 2015 r. odbył się II Międzyszkolny Konkurs

szkole
Wycieczka klas V

II Międzyszkolny Konkurs Piosnki Angielskiej

3

Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej im. ks. S. Zielioskiego w Stróży-Kolonii. Przygotowane utwory w języku angielskim

Szkolny Dzień

3

Sałatki.
Komiks : Zima

Miejsca premiowane nagrodami zajęły:
3

kontra wiosna.
Na sportowo...

zaprezentowało 20 uczestników.

4

Klasy I – III:
Miejsce I – Wiktoria Krawczyk w piosence “Wasted” Margaret

Co jest grane?

(SP Stróża)

Dowcipy o zającach. 4

Miejsce II – Aleksandra Grządka, Katarzyna Paszkowska w piosence “Stretch your
body” z kursu New English Adventure (SP Stróża)
Miejsce III – Magdalena Szymona, Jennifer Szymona w piosence „Happy” Pharrella
Williamsa (SP Kowalin)
Klasy IV – VI:
Miejce I – Natalia Pomykała w piosence “Stay” Rihanny (SP Stróża)
Miejsce II – Emilia Machulak „Titanium” Davida Guetty (SP Stróża)
Miejsce III – zespół Friends Forever (Wiktoria Kotuła, Patrycja Ciupak, Dominika Mazur) w piosence „Count on me” Bruno Marsa (SP Słodków)
Wyróżnione zostały:
Solistka – Aleksandra Szewc w piosence „Thank you very much” Margaret (SP Kowalin), Zespół – Karolina Iracka, Alicja Litwin w piosence „Barbie girl” Aqua (SP Kowalin)
Gratulujemy!!!
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Martyna Surma, Julka Borek kl. 3 A

Wycieczka klas V
,,…Gdybyś ujrzed chciał nadwiślaoski świt
Już dziś wyruszaj ze mną tam
Zobaczysz jak przywita pięknie nas
Warszawski dzieo…”
W odpowiedzi na słowa poety Marka Gaszyoskiego zaśpiewane przez Czesława Niemena klasy
piąte wraz z opiekunami Panią Agnieszką Adamczyk, Panią Magdaleną Bartosik i Panem Łukaszem Kiełbem w dniach 14-15 kwietnia 2015 roku zwiedziły stolicę Polski – Warszawę.
Poznaliśmy Stare Miasto: Plac Zamkowy, Kolumnę Zygmunta III Wazy, Rynek Starego Miasta, Pomnik Syreny, Pomnik
Małego Powstaoca, Pomnik Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, Pomnik Adama Mickiewicza, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Uniwersytet Warszawski, Pomnik Mikołaja Kopernika, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy.
Wycieczka bardzo nam się podobała, bardzo dużo nauczyliśmy się i w radosnych nastrojach wróciliśmy do Stróży.
Przyznamy się w sekrecie, że ,,głodni” wiedzy i atrakcji turystycznych już planujemy następny wyjazd.
P. Magdalena Bartosik
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Szkolny Dzień Sałatki
Celem obchodów tego dnia było kształtowanie prawidłowych postaw oraz nawyków
żywieniowych wśród uczniów. Pierwsza częśd to spotkanie uczniów w sali gimnastycznej
na apelu. Prowadzący apel uczennice kl. VIa Kasia i Ola przypomniały zasady i zalety zdrowego odżywiania. Społecznośd szkolna obejrzała inscenizację ,,Czerwony Kapturek”, którą
przygotowało koło przyrodnicze pod opieką pani Beaty Gryty i taniec sportowy ,,Sok Kubuś” w wykonaniu uczniów kl. IIa. Uczniowie klas I-III prezentowali warzywno-owocowe
kukiełki wykonane w klasach pod opieką pao wychowawczyo oraz rozwiązywali zagadki.
Drużyny uczniów klas IV- VI wzięły udział w teście dotyczącym zdrowego stylu życia. Druga częśd odbyła się w klasach, gdzie uczniowie wspólnie z wychowawcami przygotowali sałatki owocowe i warzywne. Przygotowane sałatki wyglądały pięknie i kolorowo, smakowały pysznie a przede wszystkim były pełne witamin.

„Szlachetne
zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się
zepsujesz…”

J. Kochanowski

P. Beata Gryta

,,Drugie życie baterii”
27 marca 2015 roku w naszej szkole odbyła się impreza ekologiczna dotycząca ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pod
hasłem ,,Drugie życie baterii’, w którym uczestniczy nasza szkoła. Imprezę przygotowali i wykonali harcerze ze szkolnej drużyny harcerskiej ,,Parasol” z zespołu ,,Super akumulatorki” Zostały zaprezentowane efekty zbiórki zużytych baterii przeprowadzonej w naszej okolicy. Zgromadziliśmy łącznie blisko 86 kilogramów tych trujących odpadów, które 7 kwietnia odebrała firma Remondis zajmująca się gospodarką odpadami i recyklingiem.
Na uroczystość przybyli goście: ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku w osobie Pana Tomasza Ula zajmującego się Gospodarką wodną i ściekową oraz rolnictwem; z
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku, z Sekcji Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia Pani Hanna Kozyra; z Urzędu Gminy Kraśnik Pani Izabela Krawczyk
z działu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, zajmująca się gospodarką
odpadami..
P. Magdalena Bartosik

KOMIKS PT. ZIMA KONTRA WIOSNA

TURNIEJ KWALIFIKACYJNY

POLSKIE PRZYSŁOWIA LUDOWE NA
KWIECIEŃ

W Chełmie dn. 17-18.04.2015r.
Odbył się Ogólnopolski Turniej
Klasyfikacyjny młodziczek i młodzików w zapasach kobiet oraz stylu klasycznym.
Podczas tych zawodów nasz klub LUKS STRÓŻA reprezentowany był przez trzy zawodniczki będące jednocześnie uczennicami Szkoły Podstawowej w Stróży. Były
to: Katarzyna Jargieła, Paulina Pelak oraz Aleksandra
Ufniarz.
Dwie pierwsze dziewczyny zakooczyły rywalizację na

1. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
2. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zuboże3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

je.
Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
Pogody kwietniowe - słoty majowe.
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.
Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.
Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

podium zajmując drugie miejsca w swych kategoriach

10. Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się za-

wagowych, ustępując jedynie zawodniczkom z Ukrainy.

powiadają.

Trzecia nasza reprezentantka – Ola po czterech stoczonych walkach zajęła miejsce tuż poza podium.
P. Łukasz Kiełb

Dowcipy o kurach i zajączkach …

Co jest grane ???
Kino Metalowiec

Spongebob : na suchym
lądzie

Kura z kogutem jadą ze wsi do miasta napotykają
budkę z kurczakiem z rożna.
Kura mówi do koguta:
- Patrz my tam na wsi harujemy a tu karuzela z solarium.

17-22 kwietnia
godz. 17.00
Gdy zostaje wykradziony sekretny przepis na kraboburgery, SpongeBob łączy siły ze swoim wrogiem Planktonem,
by pokonad nikczemnego złodzieja.

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, ze nie usłyszałem kosiarki...

Dom
8-13 maja godz. 17.00
Kosmita ukrywa się na Ziemi i zaprzyjaźnia z nastolatką. Razem muszą
uchronid planetę przed inwazją obcych.

Idzie zajączek przez las i mówi:
- Pomylone misie, pomylone misie...
Wychodzi miś zza krzaków
A zajączek:
- Pomyliło mi się, pomyliło mi się...

