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Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…. 

No i doczekaliśmy się, chociaż aura jeszcze zmienna, to jedno nie ulega wątpliwości – nadeszła Wiosna!!! 

Przyklepaliśmy ten fakt 21 marca , z radością i entuzjazmem kultywując dawny zwyczaj przepędzania zimy i 

„odprawując” różne harce i brewerie, co by zima wiedziała, że powrotu „ni ma”. 

Szerzej na ten temat Liwia Kowalska w swojej relacji z tego dnia. 

Na razie czeka nas ostatni kwartał wytężonej pracy, bo koniec roku zbliża się wielkimi susami, a że słońce 

coraz wyżej i coraz częściej wygląda spośród chmur – łatwo nie będzie. 

Ale co tam, optymizmu nam nie brakuje, także chęci i sił, więc damy radę! 

O tym co minęło, czytajcie poniżej. Miłej lektury. 

 

W dniu 17.02.2014 r. na uroczystym apelu szkolnym została wręczona przez p. dyrektor Annę Kutwa nagroda 

stypendialna za I semestr uczniowi, który uzyskał największą średnią ocen. Najlepszą okazała się uczennica klasy 

piątej - Liwia Kowalska. Gratulujemy i życzymy uzyskania jeszcze lepszych wyników w nauce w II semestrze. 

mgr Tomasz Podgórski - nauczyciel w-f 

 

Zabawa Choinkowa 
W sobotę, 18-tego stycznia, odbyła się szkolna zabawa choinkowa. 

Dzieci z młodszych klas, jak zwykle, wykazały się fantazją, 

przebierając się za księżniczki, piratów i innych bohaterów bajek. Ta 

impreza różniła się od innych tym, że zamiast orkiestry o oprawę 

muzyczną zadbał DJ co, szczerze mówiąc, bardzo nam się podobało. 

Maluchy zafascynowane były dymem, który  - jak mówiły -„ Pachniał 

poziomkami”. Po tańcach, przyszedł czas na posiłek. Wszyscy rozeszli 

się do sal i zaczęli pałaszować słodkości oraz gasić pragnienie po 

szalonej zabawie. Do niektórych klas, przyjechały pyszne pizze. I 

znów zaczęło się szaleństwo na parkiecie.  

Po zakończeniu imprezy, wszyscy NIECHĘTNIE pojechali do swoich 

domów. To była naprawdę świetna zabawa! 

Klaudia Wróblewska, klasa 6 

Konkurs matematyczny 

  
W naszej szkole odbył się konkurs – 

Kangur Matematyczny. Wzięli w nim 

udział uczniowie klas starszych. 

Pomimo 75 minut rozwiązywania 

zadań, wszyscy wyszli zadowoleni. Na 

każdego, kto skończył pracę, czekała 

nagroda. Była nią niebywała, bo 

nietypowa  kostka Rubika. 

Teraz wszyscy z  niecierpliwością 

czekają na wyniki.                                                   

Adam Wadowski, klasa 6 

 

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla wnuków, ale przede wszystkim dla kochanych babć i 

dziadków. To dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i radości. 

Dnia 25.02.2014 r. w naszej szkole odbyła się ta wspaniała uroczystość. Na wstępie p.o. dyrektora mgr Anna Kutwa 

przywitała wszystkich Gości ciepłymi słowami. Uczniowie klas 0-III zaprezentowali przygotowany program, w tym 

swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a uczniowie klasy VI zagrali melodie na flażoletach. Na koniec 

prezentacji dzieci wręczyły wykonane własnoręcznie upominki i złożyły życzenia przybyłym Babciom i Dziadkom. 

Występ został przyjęty gromkimi brawami oraz ogromną radością. 

Po części artystycznej zaproszono Gości na słodki poczęstunek, ufundowany przez piekarnię Państwa Kijewskich. 

Babcie i Dziadkowie miło i radośnie spędzili czas. Jeszcze raz życzymy Im samych pięknych chwil w życiu oraz by 

zawsze byli tak dumni ze swych wnuków, jak w tym dniu. 

mgr Ewa Kliczka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
W ubiegłym miesiącu, w naszej szkole, 

rozgrywały się eliminacje do 

Ogólnopolskiego  Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega 

Pożarom”. 

  Z naszej szkoły do gminnego etapu 

dostały się trzy osoby z klasy V: Liwia 

Kowalska –  I miejsce  w szkole, Olga 

Wójcik –  II miejsce i Grzegorz Wydra –  

III miejsce. 

  Szkolny etap był łatwy, lecz gminny 

wymagał nie lada wiedzy strażackiej. 

Uczennica naszej szkoły - Liwia Kowalska 

zajęła I miejsce w gminie. Brawo! 

   Nagrody były bardzo wartościowe, 

więc było o co walczyć. Życzę dalszych 

sukcesów i zachęcam do brania udziału w 

tym konkursie:) 

Grzegorz Wydra kl.V 

 

Życzenia 

Tęczowych pisanek, na stole pyszności, mokrego dyngusa i dużo radości! Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości 

życzymy wszystkim naszym Czytelnikom 

aby Wielkanoc ogarnęła nas szczególną radością, ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła 

naszą wiarę i napełniła nasze serca miłością! 

                                                            Redakcja Stasinka 

                                                                  (życzenia ułożyła Olga Wójcik z kl. V) 

 

 

Kronika klasy 3 - marzec 
Miesiąc ten upłynął nam na intensywnej pracy  i walce z nękającymi nas choróbskami, a szczególnie z 

przeziębieniem i grypą. Tak to już jest, gdy w pierwsze słoneczne dni porzucamy szaliki i czapki. Nabieramy się co 

roku na te same sztuczki, lecz tym razem pochorowali się także niektórzy nasi nauczyciele. 

Szóstego marca zorganizowana była w szkole akademia z okazji Dnia Kobiet, gdyż w tym roku ósmy wypadał 

w sobotę. Panie i Koleżanki otrzymały od nas piękne kwiaty, a uczniowie klas IV-VI oraz klasy II przygotowali 

świetny, pełen humoru program artystyczny. Nie mogłem , co prawda widzieć tego, bo byłem chory, ale echo tej 

imprezy długo jeszcze krążyło po szkole i okolicy. 

20 marca odbył się również w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangurek 2014”. Z 

naszej klasy wzięło w nim udział 5-ciu uczniów, być może przyszłych geniuszy matematycznych.  Emocji było sporo i 

chyba na stałe zagościł w nas duch rywalizacji. 

 Zajęci ,,kangurowymi susami”, nie zauważyliśmy  nawet jak szybko przyszła prawdziwa wiosna. 21 marca 

świętowaliśmy w szkole jej nadejście. Zgromadziliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej, gdzie miały miejsce 

wspaniałe występy, zabawy, konkursy. Ubawiliśmy się wszyscy co nie miara. 

Pierwszy dzień wiosny dał nam też nadzieję, że wkrótce na dobre wyschnie boisko szkolne i będzie można 

zacząć rozgrywki Stasińskiej Ligi Mistrzów. 

A z marcowych atrakcji to czeka nas jeszcze wyjazd  do kina na film pt. „Rodzinka nie z tej Ziemi”. Ale o 

tym w następnym numerze.  

Wojtek Danilkiewicz, klasa 3 
                              

 
„Dzień Kobiet” 

W naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia 

Kobiet. Było nam miło, że przyszło wiele mam, które 

wesoło spędziły czas .  

Klasa II przedstawiła bardzo zabawną i profesjonalnie 

przygotowaną inscenizację. Dziewczyny z klas starszych 

tańczyły piosenki w przepięknych sukniach i choreografii, 

która znakomicie pasowała do muzyki. Fantastycznym i 

genialnym duetem była Niusia i Boguś, czyli Karolina 

Gogłoza i Adam Wadowski. Całą inscenizację zakończyła 

wygrana 13-stu tys. złotych.                                                            

Następnego dnia, po występie w szkole, z tym 

przedstawieniem  pojechaliśmy do OSP w Motyczu 

Leśnym. Na nasz występ przybili radni gminy i zaproszone 

panie. Przedstawienie tam wyszło równie genialnie i 

pięknie, jak w naszej szkole. Wielkie podziękowania i 

brawa należą się p. Reginie Wójcik i p. Anecie Podleśnej, 

które z wielką cierpliwością przygotowały nas do występu. 

Iga Gaweł, kl. VI 

 


