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Redakcja: A.Chodara, E.Powęska 

 SZKOŁA JEST JAK FILM                      

I TELEWIZJA  
Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła przetrwania  

Religia - Dotyk anioła  

Chemia - Szklana pułapka  

Fizyka - E=mc2  

Historia - Sensacje XX-wieku  

J. polski - Magia liter  

Muzyka - Jaka to melodia?  

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat  

Poprawka - Stawka większa niż życie  

Nowy w klasie - Kosmita E.T  

Ostatnia ławka - Róbta cochceta 

Pan konserwator – McGyver 

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie  

                                                             Lotto  

Wywiadówka-Z archiwum X  

Wakacje z rodzicami - Familiada  

Woźny - Strażnik Teksasu  

Korytarz szkolny – Ulica Sezamkowa  

Powrót taty z wywiadówki - Wejście   

                                                           smoka  

Szkoła - Świat według Kiepskich 

 

ZENEK 2D polski 

od 6 do 11 III godz.17:00 
(bez 8.03) 
dodatkowo: 
7 marca godz. 15:00 
8 marca godz. 20:30 
Cena: 16 zł norm.                             
            14 zł ulg., grup. 
13 zł tanie poniedziałki 
Wiek: 12 lat 
Gatunek: biograficzny 
Produkcja: Polska 
Rok prod.: 2020 
Reż. Jan Hryniak 
Obsada: Krzysztof 
Czeczot, Magdalena 
Berus, Jakub Zając 
Czas trwania: 

1 godz. 55 min. 

 

GANG ZWIERZAKÓW 
2D dubbing 

od 28 II do 4 III godz.17:00 
dodatkowo:  

2 marca godz. 8:30 
Cena: 16 zł norm.                             
            14 zł ulg., grup. 
13 zł tanie poniedziałki 
Wiek: b/o 
Gatunek: animacja, 
komedia 
Produkcja: USA 
Rok rod.: 2020 
Reż. Reinhard Klooss 
Obsada: polski dubbing 
Czas trwania: 1 h 29 min. 

 

 

Pani pyta Jasia:  

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie 

oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie 

tak, aby było zdaniem rozkazującym.  
- Wio! 
 
Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 

 

 

 

 

Na początek zamieszczamy pełną 

listę dni wolnych od pracy i nauki  

oraz święta, jakie obchodzimy                     

w 2020 roku: 

    
                                                                 

1 stycznia (środa) Nowy Rok, Świętej 

Bożej Rodzicielki                                              

6 stycznia (poniedziałek) Trzech Króli 

(Objawienie Pańskie)                                          

12 kwietnia (niedziela) Wielkanoc 

13 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek 

Wielkanocny 

1 maja (piątek) Święto Pracy                                                                         

3 maja (niedziela) Święto Konstytucji 3 

Maja                                                                   

31 maja (niedziela) Zesłanie Ducha 

Świętego (Zielone Świątki)                                

11 czerwca (czwartek) Boże Ciało                                                                              

15 sierpnia (sobota) Święto Wojska 

Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej 

Maryi Panny                                                                                             

1 listopada (niedziela) Wszystkich 

Świętych                                                            

11 listopada (środa) Święto 

Niepodległości                                                              

24 grudnia (czwartek) Wigilia                                                                                     

25 grudnia (piątek) Boże Narodzenie 

(pierwszy dzień)                                                                                           

26 grudnia (sobota) Boże Narodzenie 

(drugi dzień 

 

Zapobieganie grypie 
 

Wirus grypy atakuje w okresie 
jesienno-zimowym. Właśnie wtedy 
odporność naszego organizmu 
spada, co jest spowodowane 
wychłodzeniem ciała oraz 
częstymi infekcjami górnych dróg 
oddechowych. 
 Grypa jest poważną 
chorobą, przebiega w burzliwy 
sposób i daje bardzo 
niebezpieczne powikłania. 
Nieleczona w sposób prawidłowy, 
stanowi zagrożenie dla naszego 
zdrowia, a nawet życia. 

Światowa Organizacja Zdrowia 

na swojej stronie wskazuje  

5 sposobów jak można 
chronić siebie oraz innych 
wokół siebie przed grypą:  
1. szczepienie 

2. regularne mycie rąk 

3. unikanie dotykania swoich 

oczu, nosa i ust 

4. unikanie przebywania                    

w pobliżu chorych osób,  

5. pozostanie w domu,                     

w przypadku objawów 

choroby. 

 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://portal.abczdrowie.pl/grypa
https://medium.com/@who/five-simple-steps-to-protect-against-flu-30465fa69da2
https://medium.com/@who/five-simple-steps-to-protect-against-flu-30465fa69da2


 

W poszukiwaniu zimy 
 W tym roku wyjazd był pod znakiem zapytania, niestety pogoda jest nieprzewidywalna , 

ale zdecydowaliśmy się pojechać w dniach 05-07.02.2020 r na Białą Szkołę. Organizatorem wyjazdu 

była p. Ewa Kret, opiekunami p. Katarzyna Pytlak i p. Edyta Powęska i p. Ewa Więckowska. 

 W I dniu odwiedziliśmy rezerwat Górecko. Przeszliśmy szlakiem Starych Dębów, jednym 

z najpiękniejszych miejsc Roztocza. Zobaczyliśmy najstarszy dąb który ma 500 lat i obwód jego 

wynosi  ok. 7 m, następnie aleją dębów przeszliśmy dalej i zobaczyliśmy Szumy na rzece Szum oraz 

Starą Papiernię. Świeże powietrze i bliskość natury sprawiły, że wszyscy uczestnicy wycieczki byli 

zadowoleni.  

Po dotarciu na miejsce i zakwaterowaniu w Ośrodku Wypoczynkowym „Natura,” odbyły 

się zabawy integracyjne oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 
W II dniu odwiedziliśmy stok narciarski „Szopowe.” W czasie kilkugodzinnego pobytu 

uczniowie doskonalili technikę jazdy, a Ci którzy zaczynali przygodę z nartami uczyli się 

podstawowych elementów pod okiem wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa. Po powrocie do 

ośrodka odbywały się turnieje gier planszowych, zabawa w kalambury oraz nauka różnych tańców 

prowadzona przez p. Ewę Więckowską. Na zakończenie dnia odbyły się zajęcia kulinarne 

„Kuchcikowo.” 

 Trzeciego dnia udaliśmy się do Jacni, gdzie dalej odbywały się zajęcia na stoku, 

kontynuacja jazdy na nartach i desce snowboardowej. Pomimo wiosennej aury na stoku panowały 

doskonałe warunki do jazdy na nartach.  Dla zaczynających narciarzy początki nie były łatwe,                     

ale po kilkunastu zjazdach wszyscy już doskonale sobie radzili. Na zakończenie każdy uczestnik 

otrzymał pamiątkowy dyplom.  

 

  

Kolejna Biała Szkoła za nami, każdy uczeń zadowolony, wzbogacony o nowe umiejętności. 

Dziękujemy p. Ewie Kret za zorganizowanie wyjazdu. 

       Edyta Powęska 

                               
Szkoła Podstawowa w Stróży od kilkunastu lat współpracuje                         

z Uniwersytetem Medycznym. W  tym roku w dniu 22.02.2020 r. uczniowie z 
naszej szkoły wzięli udział w zabawie karnawałowej "Bal na... 47 chromosomów" 

dla dzieci niepełnosprawnych. Bal jest organizowany  dla pacjentów przychodni 
chorób genetycznych. Organizatorem imprezy była p. Anna Bogucka Kocka 
kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką oraz p. Janusz Kocki z Zakładu 
Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.                                                                                                             
 Jak co roku jeździmy do dzieci z drobną pomocą.  Prowadzona była zbiórka 
maskotek i słodyczy pod opieką p.A.Chodary oraz nauczycieli przedszkola                         
w Stróży.  18.02 zorganizowana została kawiarenka różnorodnych słodkości: 
babeczek, mufinek, bezików, ciasteczek przygotowana przez p.M.Jandułę, 
p.K.Zielnik,p.M.Turkiewicz, p.E.Powęska, p.M.Kozłowską oraz w dn. 20.02.                              
do akcji dołączyli się wolontariusze i harcerze pod opieką p.M.Figiel oraz 
p.M.Bartosik.                                                                                
         Członkowie chóru szkolnego pod batutą p. A.Wierzchowiaka swoim 
występem rozbawili wszystkich zgromadzonych na zabawie karnawałowej                
„Bal na... 47 chromosomów.” Uczniowie wykonali 6 piosenek: „Koronkowa 
lambada,” „O mnie się nie martw,” „Bohater,” „Góry do góry,” „Z kopyta kulig 
rwie,” „Mama ostrzegała.” Uczniowie naszej szkoły zintegrowali się z osobami 
niepełnosprawnymi. Wszyscy bawiliśmy się razem, braliśmy udział w zabawach 
zorganizowanych przez Animatorów, a na koniec wszystkie dzieci dostały paczki   
od Mikołaja.   Kierownikiem wycieczki była p. J. Kotuła i p. E. Powęska wraz                                  
z opiekunami: p. A. Wierzchowiakiem- opiekunem występu artystycznego,                   
p. M. Jandułą, p. K. Zielnik, p. M. Figiel, p. M. Turkiewicz.                                                                
 Otrzymaliśmy podziękowania od pani  prof. Anny Boguckiej-Kockiej                   
oraz pana prof. Janusza Kockiego za udział i pomoc w organizacji balu dla dzieci.       

                                                                                             Joanna Kotuła, Edyta Powęska 

                                                                                                                          

WKRÓTCE… WIOSNA                                                       
 Wiosna jest u wielu ludzi jedną z najbardziej ulubionych pór roku. Osobiście 

jest moją ulubioną, ponieważ kończy zimę i zaczyna lato. Z tego samego powodu nie 

przepadam za latem, bo się szybko kończy, a jak się kończy wiosna, to dalej jest ciepło, 

nawet cieplej. Wiosna rozpoczyna się 21 marca. Niektórzy topią wtedy marzannę. Złą 

informacją dla alergików jest to, że podczas tzw. pełni wiosny pylą niektóre drzewa.  

 

 


