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JUŻ DWA MIESIĄCE NAUKI ZA NAMI
Zachęceni licznymi umiejętnościami zdobytymi na wyjazdowych zajęciach,

Zielona Szkoła

1

Apl „Każdy chwat …”

2

Dzień Ziemi

uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróży pod opieką pań: Ewy Kret,
Agnieszki Adamczyk i Katarzyny Pytlak w dniach 27.09 –29.09.2015 r wyjechali do Podlesic, gdzie mogli nabywać umiejętności wspinaczkowe na natu-

Dzień papieski

2

ralnych skałach. Zajęcia odbywały się w pełnej asekuracji pod okiem licencjo-

Dzień nauczyciela

2

nowanych instruktorów z firmy Vertikal Czestochowa. Były dostosowywane

Sport

3

do indywidualnych możliwości każdego uczestnika. Tym razem wyjechali

Coś na ząb…

3

uczniowie klas IV, V I VI. Podczas tych zajęć dzieci poznały szlak Orlich

4

Gniazd, zwiedziły Zamek w Mirowie i Bobolicach. Podczas zwiedzania Zam-

Co jest grane?

ku w Ogrodzieńcu dzieci brały udział w turnieju rycerskim przeprowadzonym

Na wesoło.

4

Kilka ciekawostek o

4

żbiku

przez pilota wyjazdu pana Piotra Giszczaka. Próbowały strzelać z łuku i z
wiatrówki.
Uczestnicy wszystkich wyjazdów mieli możliwość integracji, kształcenia umiejętności współpracy w grupie, pomocy słabszym i bardziej potrzebującym
uczniom. Uczyli się samodzielności i komunikacji interpersonalnej.
Wszyscy z nowymi umiejętnościami i pełni wrażeń planują kolejny wyjazd.
Jeśli pogoda pozwoli, a pomogą rodzice i sponsorzy może to będzie następna Biała Szkoła?
p.Ewa Kret
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22 IX - DZIEŃ ZIEMI
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Rokrocznie koniec września to czas kiedy w Polsce odbywa się akcja ,,Sprzątanie Świata”.
Społecznośd naszej szkoły od początku włącza się w ten pozytywny trend i systematycznie
uczestniczy w porządkowaniu najbliższego otoczenia.
Tegoroczna akcja ,,Sprzątanie Świata” w naszej szkole odbyła się w dniu 22.09.2015 r. Rozpoczęła się apelem przygotowanym uczniów klas szóstych, czwartych pod opieką nauczycieli: p. Joanny Kotuły, p. Anny Krzysztoo, p. Magdaleny Bartosik, p. Beaty Gryta i p. Andrzeja
Wierzchowiaka. Na apel złożyło się przygotowane przez uczniów klasy integracyjnej przedstawienie ,,Drzewa życia”. W trakcie inscenizacji uczniowie naszej szkoły rozwiązywali różne
zadania.
p. Joanna Kotuła

DZIEŃ PAPIESKI
Dnia 13 października 2015 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Papieskiego pod hasłem ,,JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”. Kierując się słowami Świętego Polaka naszych czasów przypomnieliśmy, że ,, …Rodzina jest drogą Kościoła. Rodzina jest organicznie zespolona z
narodem, a naród z rodziną…”. Nawiązaliśmy do roli poszczególnych osób w każdej rodzinie.
Nasi recytatorzy opowiedzieli wierszem życiorys Karola Wojtyły. Apel przygotowali harcerze ze
szkolnej Dryżyny ,,Parasol”. Uroczystośd uświetnił chór szkolny. Rozstrzygnięty został szkolny
konkurs na pracę plastyczną wykonaną przez rodziny związaną tematycznie z Dniem Papieskim.
.
Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Paszkowska z klasy IIb, II miejsce Emilia Bielecka z klasy IIc, III
miejsce Marcel Dziewa z klasy Ib. Wyróżniono prace Filipa Kozłowskego z klasy VIa, Zuzanny
Koziary z klasy IIc oraz Kingi Kasperek z klasy IVb. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.
p. Magdalena Bartosik

DZIEN EDUKCJI NARODOWEJ
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole na sali gimnastycznej odbyła się
Uroczysta Akademia. W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele
oraz pracownicy obsługi. Na początek głos zabrała Pani Dyrektor, która Nauczycielom oraz Wszystkim Pracownikom Oświaty złożyła najserdeczniejsze życzenia i
podziękowania. Następnie Pani Dyrektor, wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi. Po części oficjalnej rozpoczęła się
częśd artystyczna przygotowana przez klasy szóste pod okiem p. E. Więckowskiej,
E. Mróz, A. Chodara oraz K. Pytlak. Uczniowie przedstawili humorystyczną scenkę
„lekcjiz przymrużeniem oka” w której zaprezentowali swoje zdolności aktorskie.
Uczniowie pozostałych klas rozeszli się do sal, w których organizowane były gry i
zabawy. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej,
a jednocześnie podniosłej atmosferze. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a efekty
uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.
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NA SPORTOWO...

Sztafetowe biegi przełajowe
29 września 2015 roku uczniowie naszej szkoły udanie zainaugurowali sportowy
rok szkolny. Podczas sztafetowych biegów przełajowych, które odbyły się w parku
przy Szkole Podstawowej nr 5 nasza reprezentacja chłopców w składzie: Wojtek
Michałek, Michał Paszkowski, Kacper Maj, Kuba Różycki, Bartek Zapalski, Paweł Flis,
Michał Kasica, Bartek Ruped oraz Daniel Pyzik, zajęła bardzo wysokie – II miejsce.
Po wywalczeniu drugiego miejsca i awansie jako jedna z dwóch reprezentacji powiatu kraśnickiego na zawody rejonowe, podopieczni p. Łukasza Kiełba i p. Konrada
Kasperka 9 października wzięli udział w zawodach rangi mistrzostw rejonu.

Nasi zapaśnicy zdobywają brązowe medale
10 października 2015 roku zapaśnicy LUKS Stróża po raz pierwszy w nowym roku szkolnym sprawdzili swój poziom sportowy jaki obecnie prezentują. Podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego, które odbyły się w odległej o 150 km Włodawie, wystartowali: Michał Kasica z VIb, Maciej Kania z VIb, Konrad Chapski z Vb oraz Klaudiusz Czarnota z klasy
sportowej gimnazjum.
Krążek srebrny wywalczył Michał, który w całym turnieju przegrał jedynie walkę finałową
ulegając zapaśnikowi z Krasnegostawu. Zarówno Maciek, Konrad oraz Klaudiusz wywalczyli
krążki w kolorze brązu zajmując trzecie miejsca w swoich kategoriach wagowych.

COŚ NA ZĄB…

proponuje Wiktoria S. z IVa

Co jest grane ?
Hotel Transylwania 2 - 2D dubbing
od 23 do 28 października godz. 15:00 i 17:00
Cena: 14 zł normalny/12 zł ulgowy, grupowy/ 11 zł tanie
poniedziałki
Wiek: od 12 lat
Gatunek: komedia, animacja, familijny
. Hugo i łowcy duchów - 2D dubbing
Produkcja: USA
Rok prod.: 2015
od 06 do 09 listopada godz. 17:00
Reż. Genndy Tartakovsky
Cena: 14 zł normalny/12 zł ulgowy, grupowy/ 11 zł taObsada: polski dubbing
Czas trwania: 1 godz. 31 min

nie poniedziałki
Wiek: b/o
Gatunek: fantasy, familijny
Produkcja: Austria, Irlandia, Niemcy
Rok prod.: 2015
Reż. Tobi Baumann
Obsada: polski dubbing: Jarosław Boberek, Olaf Marchwicki, Zuzanna Galia, Klementyna Umer, Wojciech
Chorąży, Joanna Domaoska
Czas trwania: 1 godz. 30 min.

Kilka ciekawostek o żbiku ...

Wiktoria Suchanek
kl.IVa

