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taoczą sobie liście,
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taoczą sobie taoczą
czerwone złociście.
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Z tym jesiennym wiatrem
3

odtaoczą daleko ,
i nie skooczą taoczyd

3
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aż za siódmą rzeką.

Aż za siódmą rzeką ,
Aż za siódmą górą

4

Aż je śnieg przykryje
Grubą, białą chmurą.
Ewa Szelbur– Zarembina
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CZAS NA GRZYBY ...
27 września br. klasa integracyjna 5a brała udział w wystawie
grzybów zorganizowanej jak co roku przez Państwowy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kraśniku. Wyjazd miał na celu
przede wszystkim zaznajomienie uczniów z gatunkami grzybów jadalnych, niejadalnych oraz trujących występujących w naszych lasach. Drugim celem wycieczki była integracja uczniów i dbanie
o bezpieczeństwo podczas wycieczki.
Po obejrzeniu wystawy i wysłuchaniu informacji i ciekawostek przygotowanych przez pracownika Inspektoratu, uczniowie zobaczyli też krótki filmik edukacyjno - informacyjny na temat tychże grzybów.
Chociaż wycieczka była blisko i krótka, uczniowie wrócili zadowoleni
z poszerzoną wiedzą na temat grzybów.
A.Chodara

ZIELONA SZKOŁA

W dniach 17-18 września 2016 r. drugoklasiści ze SP w Stróży wraz z inicjatorem wyjazdu p. Ewą Kret i opiekunami p. Edytą Powęską, p. Ewą Więckowską
oraz p. Katarzyną Pytlak przebywali na zajęciach Zielonej Szkoły w Janowie
Lubelskim. Tam pod okiem instruktorów nabywali umiejętności jazdy konnej
oraz uczyli się jak dbad o te zwierzęta.
Podczas ,,leśnego safari” samochodami terenowymi odwiedzili miejsca żerowania bobrów. Dzieci zobaczyły jak wyglądają te zwierzęta oraz poznały ciekawostki związane z ich życiem.
P. Ewa Kret

Wrześniowo - szkolne sprzątanie świata
Miliony ludzi na całym świecie we wrześniowe dni sprzątają naszą wspólną planetę – Ziemię. Idea
sprzątania świata jest bardzo prosta. Polega ona na tym, iż grupy ludzi oczyszczają wyznaczony teren ze
śmieci i odpadków. Wybieramy takie miejsca, w których zwykle gromadzą się ludzie. Sprzątamy najbliższe okolice: szkoły, parki, drogi, nasze osiedla, stadiony.
Sprzątanie świata zostało zapoczątkowane w 1989r. w Australii przez Jana Kiernana. W Polsce od 1994
roku akcję „Sprzątania Świata” prowadzi pani Mira Stanisławska – Meysztynowicz.
W naszej szkole odbyło się ono 29 września. Wszystkie klasy miały wyznaczony teren według wcześniej
sporządzonego harmonogramu. Z pustymi workami na śmiecie i jednorazowymi rękawiczkami wszyscy
ruszyli do boju.
J.Wiesiołek, A.Kokoszka z Va
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WYCIECZKA DO DOBOSZÓWKI

Dnia 28 X 2016 r. klasa IIIc i IIb pojechała na wycieczkę do Doboszówki – gospodarstwa agroturystycznego za Modliborzycami. Tam uczestniczyliśmy w warsztatach „Od
ziarenka do bochenka”. Sami młóciliśmy zboże cepami, przesiewaliśmy ziarna sitem,
oddzielaliśmy ziarno od plew w młynku, mieliliśmy mąkę w żarnach. Potem wyrabialiśmy ciasto na chleb, który piekł się w piecu chlebowym. Robiliśmy też w maślnicy
ręcznie masło oraz karmiliśmy zwierzęta. Po pysznych naleśnikach graliśmy w piłkę i
bawiliśmy się na placu zabaw. Na zakooczenie każdy uczeo otrzymał zrobiony przez siebie chlebek. Pełni wspaniałych wrażeo wróciliśmy do domu.

OGNISKO INTEGRACYJNE KLAS I—III
29 września odbyło się wspólne ognisko – grill dla klas 1-3. Każdy wychowawca zadbał o bezpieczeostwo dzieci podczas pieczenia kiełbasek. Przy wspólnej degustacji mieliśmy okazję do rozmów z młodszymi
i starszymi kolegami oraz koleżankami. Serdecznie przyjęliśmy do naszego grona pierwszoklasistów.

JA CZYTAM,… MY CZYTAMY,...
Początek października w naszej szkole to inauguracja akcji głośnego czytania w roku szkolnym
2016/2017. Już w ubiegłym roku czytaliśmy wybrane przez uczniów książki. Kontynuujemy więc tę
ideę, bo naprawdę warto.
Można powiedzied, że dzieo bez czytania, to dzieo stracony. Dlatego my nie tracimy żadnego
dnia. Codziennie w naszej szkole, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na określonej godzinie
lekcyjnej uczniowie wszystkich klas przez 10 minut czytają wybrane przez siebie utwory literackie,
książki, które lubią i chętnie po nie sięgają. Najmłodszych uczniów w świat książek wprowadzają
nauczyciele, starsi uczniowie –czytają sami.
To naprawdę pożytecznie wykorzystany czas. Czytanie wzbogaca język i wyobraźnię, uczy myślenia,
pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie, kształtuje hierarchię wartości, uwrażliwia na przeżycia i uczucia
innych. Z bohaterami książek można przeżywad fantastyczne przygody i odbywad niezapomniane podróże.
P. Aneta Wnuczek

ZAWODNICY NA MEDAL !
Na występach naszych reprezentantów na zawodach makroregionalnych (mistrzostwa 1/4
Polski), nasi zawodnicy przysporzyli swoim trenerom i szkołom powody do zadowolenia.
Miejsca na podium w swoich kategoriach wagowych wywalczyli: Katarzyna Jargieła(Im),
Paulina Pelak(IIm), Weronika Chapska(IIm), Michał Kasica (IIIm) oraz Maciej Kania(IIIm).
Trenerzy sekcji zapaśniczej: Sylwester Janik i Łukasz Kiełb mają nadzieję, że odnoszone do
tej pory sukcesy są zapowiedzią medalowych miejsc, które ich zawodnicy osiągnął na najważniejszej imprezie sportowej tego sezonu czyli rozgrywanych pod koniec października
Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików.
P. Łukasz Kiełb

DZIEŃ CHŁOPAKA
30 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzieo Chłopaka. Z każdej klasy dziewczyny szykowały dla
chłopców ze swojej klasy prezenty niespodzianki.
Oto co zaoferowały swoim kolegom:
Dziewczyny z klasy 4a kupiły pamiątkowe długopisy 100% mężczyzny lub super faceta, świecące breloczki w
kształcie samochodu oraz słodycze.4b dała chłopcom małe latareczki i lizaki gwizdki. Dziewczęta z 5a zrobiły
chłopcom imprezę klasową z pizzą i drobnymi upominkami ( długopis + życzenia), a 5b kupiła chłopcom
praktyczny prezent w postaci bokserek. Najstarsze dziewczęta z naszej szkoły, czyli 6a podarowały chłopakom
kubeczki pełne cukierków, a dziewczyny z 6b wystroiły ich w piękne muchy z dodatkiem słodyczy.
No chłopcy… czekamy czym, wy nas zaskoczycie 8 marca :)

Dnia 14.10.2016r. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To był niezwykły apel
wzorowany na rozdaniu Oscarów - nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.
Uczniowie wybierali nauczycieli w anonimowej ankiecie w 11 kategoriach.
Wszystkie tytuły były przyjęte z uśmiechem, a czasami z wielkim zaskoczeniem.
A kto otrzymał Nauczycielskie Oscary?
Oto lista zwycięzców.
Tytuł „Uśmiech Roku” przyznano Panu Łukaszowi Kiełbowi, któremu bez względu na czas, miejsce i okoliczności, zawsze dopisuje humor.
Kolejny wspaniały Oscar , a właściwie dwa, czyli „Luzak Roku” oraz „Złota Katarynka” trafiły na ręce
Pana Marka Skrzyńskiego.
„Chodziarzem Roku” została Pani Agnieszka Kalisz, to ona według uczniów najszybciej porusza się po
szkolnym korytarzu.
„Najbardziej opanowanym nauczycielem” została Pani Joanna Kotuła, która potrafi utrzymać nerwy na
wodzy.
Ta nauczycielka jest niczym gwiazda na czerwonym dywanie…. Według uczniów na tytuł „Modnisia Roku” zasłużyła Pani Ewa Więckowska.
Hm… trzy sekundy do dzwonka i już myślał uczeń, że mu się z pracą domową upiecze? Oj co to, to nie J
Ten nauczyciel wie, że praktyka czyni mistrza. Im więcej ćwiczysz, tym więcej umiesz. A powtarzanie jest
matką wiedzy. Choć w naszej szkole jest wielu takich nauczycieli, to tytuł „Pracodomowoholika” trafił do
Pani Agnieszki Adamczyk.
„Mistrz ciętej riposty”, to człowiek elokwentny, wygadany i wie co powiedzieć w każdej sytuacji. Czasami
potrafi odgryźć się tak, że aż szkolne kapcie spadają J Oskara w tej kategorii otrzymał Pan Konrad Kasperek.
Kiedy uczniowie rozpoczynali naukę w tej szkole, każdy z nich trochę się bał. To był strach przed nowym
otoczeniem i nowymi nauczycielami. Aż nagle wśród tylu spracowanych osób pojawiła się ta jedna, jedyna.
Pani Elżbieta Biała otrzymała Oscara: "Bratnia Dusza" .
Dobre przekazanie wiadomości przez nauczyciela to podstawa dobrej edukacji. W naszej szkole każdy nauczyciel potrafi świetnie przekazywać swoją wiedzę, ale są wśród nich tacy, którzy robią to w sposób szczególnie skuteczny. Tytuł "Genialnego Nauczyciela" otrzymała Pani Kinga Teter.
Oskara „Woźna Roku” przyznano Pani Dorocie Czerwińskiej.
Galę uświetniły występy naszych solistek : Martyny Buczkowskiej oraz Emilii Rycerz z klasy VI A.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Dziękujemy za współpracę wszystkim uczniom ! :)
p. Ewa Więckowska

