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KONCERT KOLĘD

W TYM
NUMERZE:
Koncert Kolęd

1

We wtorek 02.02.2016r. w Sali gimnastycznej odbył się
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Każda klasa przygotowała i zaśpiewała kolędę lub pastorałkę. Uczestnicy konkursu przygotowali różne przebrania. Jury konkursu nagrodziło
wszystkich uczestników. Każda klasa dostała pamiątkowy
dyplom i kalendarz.

Biała Szkoła
Wywiad z pierwsza-
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Dzień babci i dziadka 3

Srebrni medaliści

To był piękny koncert!!!
notatkę sporządziła klasa III „a”
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Projekt „Umiem..”
Walentynki

4

BIAŁA SZKOŁA
Chociaż tegoroczna zima nie rozpieszcza miłośników
sportów zimowych to jednak uczniom naszej szkoły
pod opieką p. Ewy Kret i p. Agnieszki Adamczyk udało
się wyjechać na zajęcia Białej Szkoły w dn. 20-22 stycznia 2016 r.
Wzorem ubiegłorocznego wyjazdu pojechaliśmy do Krasnobrodu, gdzie mieliśmy zakwaterowanie w pięknym ośrodku ,,Pszczeliniec”. Zajęcia sportowe odbywały się na
stoku Jacnia, który był wspaniale przygotowany do zajęć. Tym razem na Białą Szkołę
wyjechało 24 uczniów z klas: IV A, IV B, V A oraz uczennica z klasy I A i II B. Uczestnicy
wyjazdu przy pomocy instruktora mieli możliwość nabywać lub doskonalić umiejętności
jazdy na nartach oraz desce snowboardowej. Zajęcia sportowe na stoku narciarskim
wzbogaciły zajęcia muzyczne, rozgrywki umysłowe, ognisko, dyskoteka oraz zajęcia
Innowacji Pedagogicznej ,,Kuchcikowo”. Na koniec wszyscy uczestnicy wyjazdu dostali
pamiątkowe dyplomy. Dla niektórych był to czwarty dyplom upamiętniający czwartą ,,wyjazdową szkołę”.
Ewa Kret
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WYWIAD Z PIERWSZAKAMI

Z Oliwią Marchewką
z klasy 1 B,
rozmawiała Julka Borek z klasy
IVA

.

Z Szymonem Woźniakiem z klasy 1 B,
rozmawiała Wiktoria z klasy IV A
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Z Kornelią Ostrowską i z Pawłem
Cieślakiem z kl. I A rozmawiały :
Amelia Wielgus, Martyna Surma i
Natalia Kudrel z klasy IV A

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 stycznia w naszej szkole gościliśmy niecodziennych gości,
nasze drogie Babcie i wspaniałych Dziadków.
Dzień Babci i Dziadka jest tradycją na stałe wpisaną w
repertuar imprez szkolnych. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. Wnukowie z tej okazji
przygotowali muzyczne i wierszowane laurki pełne gorących życzeń. Po uroczystej akademii nasi
uczniowie wręczyli swoim dziadkom i babciom przygotowane własnoręcznie
upominki i poczęstowali ich słodkościami oraz wspólnie odśpiewali ,,Sto lat”.
Beata Gryta

PODWÓJNE SREBRO PINPOGISTÓW
Bardzo dobrze spisali się nasi uczniowie w drużynowych mistrzostwach powiatu w tenisie
stołowym, które zostały rozegrane 15 stycznia w Liśniku. Zarówno żacy jak i młodzicy awansowali
do kolejnego etapu rywalizacji w ramach igrzysk, którym są mistrzostwa rejonu lubelskiego. Stało
się to możliwe dzięki zdobyciu przez obie drużyny tytułu wicemistrza powiatu kraśnickiego.
Rewelacją mistrzostw był ośmioletni Szymon Kaźmierak, który pokonał trzech starszych o trzy lata przeciwników. Do
poziomu Szymona dopasował się Damian Jargieła, bo w ostateczności o zwycięstwach w trzech meczach decydowały gry
podwójne. Równie emocjonujące były mecze w wykonaniu Mateusza Bałasza i Marcela Domańskiego. Ich ostatni pojedynek z
zawodnikami z Dzierzkowic, był chyba najbardziej emocjonującym w całym turnieju. Warto tez wspomnieć, że tuż przed
światami w mistrzostwach powiatu LZS Mateusz Bałasz zajął trzecie miejsce, a kilka tygodni wcześniej Szymon Kaźmierak w
Tomaszowie Lubelskim w turnieju wojewódzkim skrzatów również był trzeci.
Krzysztof Kozłowski

UMIEM PŁYWAĆ
Realizowany przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Stróży i Szkołę Podstawową w Stróży projekt powszechnej nauki pływania „Umiem
pływad” jest finansowany przez Ministerstwo Sportu oraz Urząd Gminy Kraśnik. Wyżej wymieniony program jest adresowany do uczniów
klas II i III szkół podstawowych Gminy Kraśnik. Zakłada on systematyczny, powszechny, 20-sto godzinny udział dzieci w pozalekcyjnych i
pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”, które odbywad się będą od stycznia do czerwca na pływalni MOSiR Kraśnik.
Główne cele projektu:






upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć

sportowych dla uczniów,




efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej,
edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Walentynki (ang. Valentine's Day)
Coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często
pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzieo 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się
drobnymi upominkami.

