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Drodzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
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To już ostatni nasz dwumiesięcznik w tym roku szkolnym, ponieważ dużymi krokami zbliżają się upragnione dla nas wszystkich wakacje.
Nie wiem czy wiecie, ale nie we wszystkich jednak krajach, wakacje
letnie przypadają w tym samym czasie, co w Polsce. W Anglii zaczynają
się dopiero pod koniec lipca i kończą po miesiącu, a we Włoszech trwają
od połowy czerwca do połowy września, czyli aż trzy miesiące. W Niemczech uczniowie idą do szkoły w sierpniu, po sześciu tygodniach odpoczynku. Natomiast w Chile wakacje letnie trwają …od końca grudnia do
końca lutego.
W związku z nadchodzącymi wakacjami...

Szkole

Wak acyjny humor
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PRZESTRZEGAJMY
KILKA PROSTYCH ZASAD!!!
Już się zbliża lato, czas radości, słońca, wielu przygód i zabaw bez końca!
Jednak w czasie zabaw musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
1. Właściwie przygotowane dzieci do opalania, gdy słoneczko świeci, noszą czapki, chustki, chronią swoje głowy. Kremy z filtrem stosują, swoje
ciało nim smarują.
2. W czasie letniego wypoczywania pamiętajcie o zasadach bezpiecznego
zachowania!!!
3. Bo nad wodą jakieś nieszczęście przydarzyć się może.
W miejscach strzeżonych się kąpiemy, ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli. Nigdy nie skacz na główkę do wody, bo są ku temu ważne powody!
Możesz stracić zdrowie, życie, nawet jeśli pływasz znakomicie!
4. W czasie wędrówki po lesie wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie. Zakładaj gumowce albo trapery, bo sandałki nie nadają się na leśne spacery.
W lesie, kiedy spotkasz zwierzę ,nie zbliżaj się do niego z daleka oglądaj!
Musisz uważać jeszcze na różne owady i kleszcze!!
5. Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk w lesie!!!!!Nie drażnij zwierząt na
podwórku czy łące, bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć może i cię
zwierzątko ugryzie lub ubodzie !Nie drażnij pszczół ani innych owadów,
nie będzie ci trzeba robić okładów.
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Dzień Dziecka

Nie wszędzie Dzień Dziecka obchodzi się 1 czerwca. Na przykład we Francji i Włoszech święto to wypada 6 stycznia i jest połączone z Dniem Rodziny. Młodzi Francuzi zasiadają wówczas ze swoimi rodzicami do uroczystej kolacji, podczas której podaje się tradycyjne ciasto
z wróżbami.
Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych
w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ, w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca. W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.
Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek
międzyklasowych.
W tym roku w naszej szkole oprócz rozgrywek sportowych dla klas młodszych, po raz pierwszy został
zorganizowany pokaz talentów naszych uczniów, który wszyscy z ciekawością obejrzeliśmy. Na krótką relację
zapraszamy na naszego funpagea:)

A przed nami jeszcze jedno czerwcowe święto…

Dzień Ojca

Obchody Dnia Ojca zostały zapoczątkowane na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ściślej, pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą
niejakiej Sonory Smart Dodd — córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonora dowiedziawszy się o
ustanowieniu Dnia Matki (3 lata wcześniej w 1907 r.) wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla
uczczenia pamięci, trudu opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców — w szczególności, jej własnego, który po
śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa.
Dzień Ojca w Polsce i na świecie
W Polsce święto to ma stałą datę - 23 czerwca, a obchodzone jest od 1965 roku. W innych krajach jego obchody
wypadają w różnych terminach. Mimo stosunkowo długiej historii Dzień Ojca nie cieszy się tak wielką popularnością, jak Dzień Matki, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo dobra okazja do wyrażenia wdzięczności i szacunku
dla swojego taty. Pamiętajmy o tym.

Lekcja przyrody w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie
23 maja uczniowie klas III i IV wzięli udział w wycieczce do Ogrodu Botanicznego. Przywitała
nas piękna, słoneczna pogoda. Wszystkich zachwyciła różnorodność świata roślin. W ogromnych
szklarniach podziwialiśmy egzotyczną przyrodę. W ogrodzie, oprócz roślin, mogliśmy podpatrywać
życie zwierząt. Podziwialiśmy przepiękny Dworek Kościuszków, który znajduje się na terenie ogrodu.
To były ciekawe zajęcia.

Beata Gryta
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Dzień otwartych drzwi w naszej szkole

10 maja w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży został zorganizowany Dzień
Otwarty. Odwiedzili nas kandydaci do klas pierwszych z Przedszkola w Stróży wraz ze swoimi wychowawcami oraz ich rodzice. Pokazaliśmy, jak szkoła funkcjonuje na co dzień i jak wyglądają nasze zajęcia.
Przedszkolaki wzięły czynny udział w zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1A i 2A. Następnie
odbył się krótki występ artystyczny, w którym swoje umiejętności reprezentowali uczniowie z klas pierwszych i drugich. Podczas zwiedzania szkoły na dzieci czekały ciekawe atrakcje, takie jak: warsztaty plastyczne pt.: „Kartka dla Mamy”, a także zajęcia sportowe w sali rekreacyjnej. Nie zabrakło też słodkiego
upominku dla każdego przedszkolaka.
Cieszymy się, że zarówno dzieci jak i rodzice mogli poznać naszą szkołę.
M. Janduła, K. Pytlak, K. Zielnik, E. Powęska

Uroczystosc szkolna z okazji Dnia Mamy
W Szkole Podstawowej w Stróży 28 maja 2019 r. w odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy. Jak co roku uczniowie klas I – III pod
opieką swoich wychowawców przygotowują piękne występy. Nasze
spotkanie zainaugurowała pani Dyrektor Anna Myszak. Jako pierwszy zaprezentował się szkolny zespół taneczny przygotowany pod
kierunkiem pani Aliny Bańki. Dla kochanych Mam nie zabrakło piosenek wzruszających wierszy i życzeń. W roli prowadzących debiutowali uczniowie z klasy II b Dorota Pietkiewicz i Wojciech Nizioł,
a za organizację spotkania była odpowiedzialna pani Alina Bańka. Dekoracje przygotowały panie Magdalena Janduła i Katarzyna Zielnik. Dziękujemy uczniom
z samorządu za przygotowanie sprzętu nagłośniającego i czuwanie nad prawidłową
kolejnością podkładów muzycznych. Całą uroczystość uwieńczył śpiew „Sto lat”,
następnie uczniowie zaprosili swoje Mamy do klas, by wręczyć własnoręcznie wykonane upominki.
Serdecznie dziękujemy paniom wychowawczyniom z edukacji wczesnoszkolnej za
przygotowanie swoich wychowanków na tą uroczystość. Dziękujemy wszystkim
Mamom za ich obecność i jeszcze raz składamy najlepsze życzenia.
Katarzyna Zielnik
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Przybiega dzieciak na stację
benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby
przygasa.

Na lekcji języka polskiego nauczyciel
pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie"
w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też
szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej
pory nie znalazł...
Do zobaczenia we wrześniu:)

Wyk. : A.Chodara, E..Powęska

