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 Jak wiadomo Szkoła Podstawowa w Stróży jest jedną 
z największych szkół w naszej gminie, o czym świadczy duża 
liczba uczęszczających do niej uczniów i uczących w niej     
nauczycieli.  
 Na jednej z lekcji zapytaliśmy uczniów, co ich zdaniem 
jest najfajniejsze i co się im najbardziej podoba w ich szkole. 
Temat szkoły został poddany pod klasową dyskusję. 
 Według uczniów, jednym z najważniejszych aspektów 
naszej szkoły, oprócz zdobywania wiedzy na lekcjach, jest sze-
roka gama zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rozwijających za-
interesowania uczniów, jak też i tematyczne, pouczające apele, 
przygotowywane wspólnie z innymi uczniami i nauczycielami. 
Dużym plusem i dużym atutem naszej szkoły jest również to, że 
uczniowie czują się tu bezpiecznie. Szkoła z roku na rok staje 
się nowocześniejsza i kolorowa, a coraz to nowsze sadzone ro-
śliny zielone oraz krzewy ozdobne, sprawiają, że jest ona we-
selsza i piękniejsza.  
 Oto efekty ich pracy: 

Prace uczniów klasy 6a „Reklama twojej szkoły” 

Potyczki  językowe 

Na lekcji pani pyta się 
Jasia :  
- Jasiu, o czym opowiada 
książka " Saga - 
Zmierzch"?  
- O herbacie, którą pije 
się o zmierzchu proszę 
pani  

Jasio wraca zapłakany 
ze szkoły:  

- Co się stało, synku?  
- Spóźniłem się na  

zakończenie roku szkol-
nego i zostało dla mnie 
najgorsze świadectwo...  

- Jak nazywają się 
małe sowy które 
mówią ,,TAK''? 
- TAKSÓWKI :) 

 

Siedzi Jaś i czyta    
gazetę nagle słyszy 
jakiś hałas w szafie, 
patrzy a tam ubrania 
wychodzą z mody. 

Jasiu dlaczego masz takie 
same błędy w dyktandzie 
jak Twój kolega? - pyta 
nauczycielka  
- Bo mamy tego samego 
nauczyciela od polskiego 
proszę pani! 
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Plusy i minusy przystąpienia Polski  

do Unii Europejskiej 

Plusy i minusy przystąpienia Polski  
do Unii Europejskiej 

 

 Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Euro-
pejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia pla-
nu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znane-
go jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 ma-
ja 1950. Dzień ten czasam i, dla odróżnienia od Dnia 
Rady Europy, nazywany jest Dniem Unii Europejskiej. Nie 

jest to jednak poprawna nazwa, gdyż według uchwa-
ły Parlamentu Europejskiego dzień ten jest nazywany 

Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich ofi-
cjalnych dokumentach i materiałach Unii Europejskiej. 
 + i - przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

 
+Rozwój edukacji i szkolnictwa  

+Zlikwidowanie granic  
+Korzyści ekonomiczne  

+Prestiż na arenie międzynarodowej jako członek ważnej        
organizacji międzynarodowej  

+Usprawnienie handlu  
+Korzystne zmiany na rynku pracy  

+Rozwój rolnictwa 
+Poprawa bezpieczeństwa 

  
-Emigracja ludności  

-Dziwne normy unijne, którym musimy sprostać  
-Ograniczeniem niezależności państwowej   

-Straty finansowe oraz koszty wynikające z integracji  
-Globalizacja  

 
 

Prace grupowa uczniów  
klasy IVc i VIa 

 Tysiące stowarzyszeń ekologicznych  
22 kwietnia organizuje manifestacje,   
konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowi-
ska naturalnego.  
 Nasi uczniowie z tej okazji wykonali  
poniższe plakaty. 

 
 
 
 
 

Hasło Dnia Ziemi 2018 
jest motywem przewodnim 

święta na całym świecie.  

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ 

 Jak co roku tak i 20 kwietnia w ramach 
akcji sadzenia lasu, uczniowie klasy 6a wraz  
z opiekunami, P. leśniczym– tatą Julki Borek, 
wyruszyliśmy do Nadleśnictwa Mosty, a dokład-
nie do miejscowości Pasieka, by pomóc w posa-
dzeniu nowego kawałka lasu. Przy pięknej pogo-
dzie, zwarci i gotowi, sadziliśmy młode sadzonki 
dęba. 

  Nie było zbyt łatwo, ponieważ nie był to pro-
sty i lekki teren. Pozostałości korzeni po starych 
drzewach, dawały się we znaki. Nie dawaliśmy za 
wygraną, a kto silniejszy pomagał innym. Efektem 
wspólnej pracy było  nasadzenie ok.300 sadzonek 
młodych drzew. 

  W nagrodę , po ciężkiej pracy, Pan le-
śniczy przygotował dla nas mały poczęstunek w 
postaci ogniska z kiełbaskami. Ponieważ straci-
liśmy trochę energii, zjedliśmy ją ze smakiem. 
Połknęliśmy tzw. „bakcyla”, a niektórzy już py-
tali kiedy następna akcja sadzenia lasu:):):) 

 
Tuż przed świętami majowymi 
obydwie klasy 6 zostały zapro-
szone do Szkoły w Słodkowie 
III. 

 Tam swój wykład przygotował i wygłosił dla nas dr 
hab. Tomasz Panfil p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej w Lublinie.  
Przybliżył nam charakterystykę kilku bohaterów  
niezwykle ważnych dla Polski, a przez niektórych dziś 
zapomnianych. Należeli do nich: Józef Piłsudski, Roman 
Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos,  
Ignacy Daszyński i Wojciech Korfanty. Bohaterowie ci 
przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę  
i odegrały ważną rolę w kształtowaniu nowo powstałego 
państwa polskiego. 
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