
                                                     
 

                        HUMOR        
- Jasiu, dlaczego masz same trójki z historii?- pyta mama 

- Mamo, wtedy gdy miałem same piątki, historia była o wiele krótsza 

 

 
- Jak myślicie, gdzie leci ptak ze słomką w dziobie? – pyta nauczycielka 

przyrody 

Zgłasza się Jaś: 

- Napić się coca-coli 

 

 

- Sekretarka do dyrektora: 

- Przyszedł SMS 

- Niech wejdzie       

                                 
    

Na egzaminie po kilku zadanych pytaniach nauczyciel zarzuca 

 uczniowi: 

- Ale Ty lejesz wodę Kowalski! 

- No cóż, skoro to temat rzeka 

 

 

- Jasiu, pośpiesz się, bo się spóźnisz do szkoły! 

- Bez obaw tato, oni tam mają otwarte do 19:00  

 
 

 

Zredagowała: A.Chodara  

 

    NNaasszzaa  SSzzkkoołłaa  
                                                                    Wrzesień/Październik 2017 

 

                                       Witajcie       
Rozpoczął się już nowy rok szkolny 2017\2018 

i pojawiły się już pierwsze stopnie w dziennikach . Wakacje  
z pewnością stały się już tylko wspomnieniem.  
W tym roku nauczycielami odpowiedzialnymi  

za wydawanie gazetki są 2 panie Agnieszki: p.A.Adamczyk   
i p.A.Chodara, którym możecie przekazywać propozycje  

do naszego szkolnego czasopisma. 
Gorąco zapraszamy do współpracy z naszą gazetką!!! 

Zachęcamy wszystkich do zamieszczania ciekawych artykułów   
i poruszania ciekawych tematów. Piszcie o swoich problemach osobistych 

szkolnych, przekazujcie życzenia, podziękowania, przeprosiny , humor, 
ważne ciekawostki i wydarzenia z życia szkoły.  Wystarczy tylko kartka, 

długopis oraz trochę chęci  
– resztę przeredagujemy sami  

Czekamy na Wasze propozycje, które możecie przekazywać  
wyżej wymienionym nauczycielom . 

Życzymy przyjemnej lektur  
                                                                                     Zespół redakcyjny 

 

 
 Na początek… przypomnienie praw i obowiązków ucznia 

 Sprzątanie Świata 2017 w naszej szkole 

 Dzień Edukacji Narodowej i Mania Skakania 

 Sposoby na jesienną nudę 

 Wiadomości sportowe 

 Krzyżówka i humor szkolny   
 

 



 

  
        Uczeń ma obowiązek: 

1. Przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów. 

2. Uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć  

w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły. 

3. Godnie reprezentować szkołę. 

4.  Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5. Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny. 

6. Dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne  

i innych, starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania. 

Uczeń ma prawo do: 
1. Znajomości swoich praw. 

2. Zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów. 

3. Zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania  

i oceny zgodnie z jego założeniami. 

4. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia. 

5. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa. 

6. Higienicznych warunków nauki. 

7. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia  

i wychowania. 

8. Swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań. 

9. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów  

na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą  

w szczególności realizowanie indywidualnego programu  

lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

10. Powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów. 

11. Jawnej i umotywowanej oceny. 

12. Odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii.  

13. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce. 

14. Korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej  

i psychologicznej. 

15. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu  

i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak  

i pozalekcyjnych. 

16. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych  

i rozrywkowych na terenie szkoły. 

17. Uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły. 

18. Tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego. 

19. Ochrony swojej własności. 

20. Odwoływania się. 

 

 Ludowy Klub Sportowy „STRÓŻA"                              

 

Założony w 1999 roku. Klub kultywuje tradycje piłkarskie, których początki 

sięgają lat pięćdziesiątych, kiedy to na tym terenie działał Ludowy Zespół Sportowy. 

LKS "STRÓŻA" posiada aktualnie trzy grupy wiekowe, regularnie uczestniczące  

w rozgrywkach mistrzowskich, organizowanych pod patronatem Lubelskiego Związku 

Piłki Nożnej. 

30 września 2017 odbył się mecz w miejscowości Bychawa. Mecz rozpoczął się 
dobrze, ponieważ do pierwszej połowy LKS Stróża przegrywała z Bychawą tylko 2:1.  
W drugiej połowie zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, w którym nasz kolega Mikołaj Kania  
z klasy 6a odbił się od barku zawodnika z Bychawy i upadł na nadgarstek.  
W efekcie spowodowało to złamanie całej ręki i uruchomienie jej w gipsie. Tym sposobem 
mecz ostatecznie zakooczył się wynikiem 7:1.  

                                                                                                                      Franek Bożek VIa 
 
 

KRZYŻÓWKA SPORTOWA 

 

  
 



 
1. Poczytaj książkę. Wybierz swoją ulubioną powieść, weź kakao lub herbatę, koc i stwórz sobie ciepłą 
atmosferę w świecie ulubionych postaci. 
2. Oglądnij film. Może oklepany pomysł, ale przy dobrym filmie i ulubionych przekąskach, wieczór stanie 

się wyjątkowy. Wybór filmu należy do ciebie. Może to być twój ulubiony. 
3. Weź kąpiel. Przygotuj wannę z ciepłą wodą, pachnące płyny do mycia i różnokształtne kolorowe kulki 
do kąpieli. Odprężenie gwarantowane. Dodatkowo pomysł dla dziewczyn  

– oprócz kąpieli możesz zrobić sobie domowe spa, czyli ogórki na oczach, maseczka odświeżająca, 
jedwab do włosów i inne dogodności.  
4. Naucz się jakiejś gry planszowej. Zbierz rodzinę, albo tylko rodzeństwo i zagrajcie w chińczyka, 

scrabble, monopoly lub kup jakąś inną grę, przestudiuj instrukcję i ciesz się dobrą zabawą.  
5. Pisz. Weź długopis do ręki, przygotuj pusty zeszyt i do dzieła! Możesz pisać wiersze, opowiadania,  
a nawet własną książkę. A może łatwiej ci pisać na klawiaturze komputerowej? 

 Możesz też opracować własne pele-mele, czyli zeszyt z pytaniami, do którego będą wpisywać ci się 
znajomi. Pomysł dla dziewczyn – możesz zacząć pisać pamiętnik. 
6. „Zrób to sam”. Tak wiele się o tym słyszy, a pomysłów jest cała masa. Majsterkowanie dla chłopaków, 

wyszywanie dla dziewczyn. Decoupage, ozdabianie, budowanie, a także naprawianie zepsutych 
przedmiotów – to zajęcia na długie godziny. 
8. Porysuj. Jeżeli wydaje ci się, że to zabawa jedynie dla 5-latków – jesteś w błędzie! Wystarczy ołówek  

i czysta kartka, a może powstać twój wymarzony świat, portret twojego idola, lub szkic jabłka. Jeżeli  
w grę wchodzą kredki lub farby – praca może powstać jeszcze bardziej interesująca. Zawsze warto 
spróbować, a może odkryjesz w sobie talent malarski?  
9. Zrób zdjęcia. Nawet jeżeli nie masz najlepszego aparatu, pobaw się w fotografa. 
10. Znajdź swoje hobby. A jeżeli już je posiadasz – pielęgnuj je! Grasz na instrumencie  
– ściągnij nuty twojej ulubionej piosenki i naucz się jej grać. Rysujesz – narysuj coś, czego nigdy dotąd nie 

próbowałeś, naucz się nowych technik. Tańczysz – znajdź układ swojego idola i się go naucz, wypróbuj 
sztuczki, którymi możesz „poszanować”. Pomyśl jakie hobby posiadasz i spróbuj wykorzystać je na 100%.
                                                                                                                   

11. Ugotuj coś. Może to być budyń, ciasto, sałatka, jakiś napój, albo kanapki z twarzami z dodatków 
takich jak warzywa. Przepis możesz wyszukać w Internecie, książce kucharskiej lub wymyślić coś 
samemu. Liczy się fajny wygląd, ciekawy smak i fajna zabawa. Nie tylko dla dziewczyn.  

12. Wymyśl sobie jakieś zadanie i cel do wykonania. Coś co zawsze chciałeś osiągnąć jest  
w zasięgu ręki, tylko trzeba się za to zabrać.  
13. Sprawdź się w roli aktora. Czyli wymyślaj miny smutnego, zadowolonego, przestraszonego 

 lub rozzłoszczonego człowieka, przed lustrem. Możesz również wyszukać najśmieszniejszą minę jaką 
potrafisz zrobić, a później rozśmieszać znajomych. 
14. Rozwiązuj krzyżówki i rebusy. Może masz w domu jakąś gazetkę posiadającą tego typu gry?  

Weź ołówek i przenieś się w świat, gdzie twój mózg ma wyjątkowe pole do popisu, a ty całkiem dobrą 
zabawę. Krzyżówka na deszczowe dni, to najlepszy sposób na spędzanie czasu, więc do dzieła!  

Popisz się przed sobą swoją inteligencją. 
 

 
 

Jest to obiekt z dużą ilością trampolin. Hala jest wypełniona od ścian do sufitu 

trampolinami, z różnymi sektorami: do koszykówki, gry w zbijaka, sektor z basenem  

 

 

wypełnionym gąbkami, trampoliny skośne i poziome. Po dojeździe na miejsce 

i przygotowaniu się do skakania odbywa się krótki instruktaż bezpiecznego zachowania się 

podczas zabaw  na trampolinach, następnie rozgrzewka  przygotowująca do korzystania  

z atrakcji prowadzona przez trenerów Manii Skakania. Potem trenerzy prowadzą lekcję  

w-fu z wykorzystaniem trampolin, na których uczniowie mogą poskakać wykonując 

proponowane przez trenerów zadania.           

6 października klasy VI A i B oraz chętne osoby z klasy V i VII wybrały się  

do Manii Skakania w Lublinie. Uczniowie z radością „fruwali” w powietrzu. Pod okiem 

instruktorów próbowali wykonać salta, gwiazdy, nurkowali w gąbkach, wykonywali 
przewroty czy tez skoki tygrysie. Druga godzina pobytu na trampolinach należała już  

do uczniów, którzy próbowali swoich sił po instruktarzu w skokach do basenu z saltem, 

niektórym udało się  nawet podwójne salto. Spełniło się marzenie niektórych osób  

o "lataniu" i innych ewolucjach w powietrzu, uczniowie korzystali również z małego parku 

linowego.  Po wyczerpującej zabawie udaliśmy się do Mc’Donalda, aby odpocząć 

i uzupełnić  spalone kalorie. Apetyty po wyczerpującym wysiłku dopisywały wszystkim 

uczniom. Po wszystkich atrakcjach przygotowanych na ten dzień wszyscy choć zmęczeni,  

ale z uśmiechem na twarzy wracali do domów pytając po drodze o kolejny wyjazd. 

                                                                                                                                         K. Kasperek 

 
 

    Czy wiesz że…   
 

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim      
świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustanowione zostało 

27 kwietnia 1972 roku na mocy Karty praw i obowiązków nauczyciela. 
W 1982 przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia 

rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym 
ministerstwem oświaty w Polsce i całej Europie. Komisja została powołana 

z inicjatywy polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,  na mocy uchwały 
sejmu rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku. 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski


 

 

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

PODWÓJNY BRĄZ SP W STRÓŻY 

 

 
Dnia 28 września 2017 r. na terenach rekreacyjnych w Kraśniku Fabrycznym 

reprezentacje dziewcząt i chłopców pod opieką p. Konrada Kasperka brały udział 

w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

dziewcząt i chłopców. Dziewczęta musiały pokonać 6×800 metrów, zaś chłopcy 6×1000 

metrów po trasie w zróżnicowanym terenie. Do rywalizacji stanęło sześć szkół 

podstawowych w kategorii dziewcząt i dziewięć podstawówek w kategorii chłopców. W obu 

kategoriach rywalizacja była bardzo zacięta i praktycznie do ostatniej zmiany nie było 

wiadomo jaka będzie ostatecznie kolejność na mecie. 

 Reprezentacja dziewcząt w składzie: Patrycja Król Vb, Kinga Kasperek VIb, 

Martyna Surma VIa, Amelia Wielgus VIa, Natalia Pyzik VIb, Natalia Wanatowicz VIb zajęła 

trzecie miejsce. Reprezentacja chłopców w składzie: Franciszek Bożek VIa, Filip Orzeł VIb, 

Damian Jargieła VIb, Mikołaj Daśko VIa, Łukasz Małek VIb, Mikołaj Kania VIa, również 

pokazała swoją siłę i zajęła, także trzecie miejsce w swojej kategorii. 

 Dziękuję wszystkim uczestnikom za trud włożony na przygotowania do zawodów 

oraz za osiągnięty wynik i życzę kolejnych sukcesów na zawodach sportowych. 

                    K. Kasperek 

 

 

 

 

 

  

Pod koniec września w naszej szkole została przeprowadzona akcja 

,,Sprzątanie świata’’. W tym roku odbyła się ona pod hasłem 

,,Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji  było zwrócenie  uwagi   

na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami,  

są w rzeczywistości surowcami, które możemy przetwarzać. 

W ramach tej akcji w szkole podjęte zostały działania  

na rzecz poszanowania i ochrony środowiska.  Według wcześniej sporządzonego 

harmonogramu, uczniowie ze wszystkich klas „a” pod opieką nauczycieli 

sprzątali tereny wokół szkoły i nie tylko. Natomiast klasy „b” miały za zadanie 

zrobić plakat na w/w temat akcji. W klasach  zostały również wykonane 

i zawieszone plakaty promujące selektywną zbiórkę odpadów. Społeczność 

szkolna włączyła się także w akcję zbierania plastikowych nakrętek  

i zużytych baterii, która dalej trwa. Na parterze koło szkolnego sklepiku 

zostały wystawione pudełka i pojemniki które uczniowie  

i nauczyciele chętnie zapełniają. 

 

    VIa sprząta teren wokół stawów                 Vb zrealizowała się plastycznie        

 


