
 

Szkoła Podstawowa w Stasinie 

Rok szkolny 2019/2020 
Redaguje zespół:  

mgr Małgorzata Zawistowska, 

mgr Anita Kozłowska,  
Krzysztof Kot, Kamil Maszewski,  

Anastazja Podleśna, Nina Wierzchowska, 

Tatiana Bojczuk, Zuzanna Serafin. 
 

Adres strony internetowej szkoły: 

www.spstasin.com.pl 

 

Stasinek 

Grudzień 2019 

Gazetka nie tylko na przerwę… 

   Ukazuje się od 2003 roku.                                                                 Nakład 80 egz. 

 
             

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                  
   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań…”.  Pamiętamy takie lata, gdy w grudniu  wszędzie 

dookoła leżał śnieg, tworząc wokół nas świąteczny nastrój. Niestety, w tym roku  tekst  piosenki jest 

nieadekwatny do sytuacji, gdyż panująca aura bardziej przypomina środek jesieni lub wczesną wiosnę, niż 

grudniowe dni… 

W myśl zasady: „Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić” nie zrażamy się kaprysami pogody               

i z ochotą oraz pewną ekscytacją czynimy przygotowania do  nadchodzących świąt. O nich to właśnie kilka 

informacji w naszej cyklicznej gazetce. 

                                                                                        Redakcja  
 

Ubieranie choinki - skąd wzięła się ta 

tradycja? 

 

   W Polsce jest to jedna z najnowszych tradycji 

wigilijnych, bo pojawiła się u nas dopiero na 

przełomie XVIII i XIX wieku, a przywędrowała 

z Niemiec. Początkowo ubieranie 

choinki przyjęło się tylko w miastach. Na wsi 

długo dominowała ludowa ozdoba, tak zwana 

„podłaźniczka”. Była to ucięta gałąź sosny, 

świerku lub jodły wieszana pod sufitem. Na niej 

również wieszano dekoracje, które potem 

przeniesiono właśnie na choinkę. 

    Tradycyjnie ubiera się sosnę lub jodłę. 

Według ludowych wierzeń drzewo, zwłaszcza 

iglaste, jest uważane za symbol życia, 

odradzania się, trwania i płodności. Według 

wierzeń kościelnych zieleń choinki świątecznej 

symbolizuje nadzieję. W drzewku 

bożonarodzeniowym kryje się zarówno świecka, 

jak i kościelna symbolika. Jego zielony kolor 

oznacza witalność i narodziny życia. 

                                                                              

Nikola Kowalczyk, kl.VIII 

 

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie 

 w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny 

Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna 

przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest 

okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech 

niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to 

święto nakazane. W Kościołach, które nadal celebrują liturgię 

według kalendarza juliańskiego (tzw. Kościoły wschodnie, 

głównie Cerkiew greckokatolicka i Kościół prawosławny), Boże 

Narodzenie przypada na 25 grudnia kalendarza juliańskiego, tzn. 

obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego. 

W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego 

Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego rocznicę 

narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24 grudnia), zwanej         w 

Polsce regionalnie Gwiazdką. W dniu tym tradycją w Polsce jest 

post jakościowy (bezmięsny, w pewnych regionach kraju jest to 

post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta 

kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu 

się na niebie pierwszej gwiazdki,      na pamiątkę gwiazdy 

prowadzącej Trzech Króli do stajenki. 

Polska literatura kulinarna (np. Lemnis Vitry) podaje, że liczba 

gości w czasie wieczerzy wigilijnej powinna być parzysta (plus 

jeden talerz dla nieobecnych/zmarłych/niespodziewanych 

przybyszów/Dzieciątka). Natomiast nie ma zgodności co do 

liczby potraw: według niektórych źródeł powinna ona wynosić 

12, zaś w innych podkreśla się, że winna być nieparzysta, 

generalnie 13 u magnatów, 11 u szlachty,             9 u 

mieszczaństwa. Te 13 potraw jest górną granicą. Ale według 

księcia J.O. Radziwiłła, można spróbować wszystkich ryb, które 

są liczone jako jedno danie. 

                                                                                                               

Tatiana Bojczuk  kl.VIII 

 



 

Dużo pomyślności i wiele radości, 

kolorowych bombeczek, 

stu aniołków i gwiazdeczek, 

słodkiego lenistwa i błogiego oddechu 

od codziennego pośpiechu … 

Spokojnych, radosnych, rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

      życzy                 

                           Redakcja 
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Motomikołaje 

      Motomikołaje jest to akcja charytatywna, w 

której biorą udział miłośnicy jednośladów. 

Cała akcja opiera się na tym, aby jednośladami 

dostarczyc prezenty do szpitali. 

Akcja, co roku jest organizowana w kilku miastach 

Polski, w tym również w Lublinie. 

     Podczas wydarzenia posiadacze motocykli, 

przebrani w strój Mikołaja, przejeżdżają przez 

główne ulice miasta ku uciesze młodszych i 

starszych przechodniów. A jest, na co popatrzeć, bo 

w wydarzeniu bierze udział średnio 1000 osób. 

                                                                                               

Kamil Maszewski  kl.VIII 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co pod choinkę? – pół żartem pół serio… 

Na mikołajki obdarowujemy się zwykle drobiazgami albo słodyczami. O wiele większym wyzwaniem są zbliżające się święta 

Bożego Narodzenia, kiedy to św. Mikołaj albo Gwiazdor czy nawet Aniołek (w zależności od regionu) wkłada pod choinkę 

bardziej wymyślne prezenty. Oto kilka propozycji : 

1. Zestaw naturalnych kosmetyków. 

Kosmetyki, jako prezent najlepsze są tylko w zestawie. Dzięki temu obdarowany może sobie przeprowadzić kurację. Najlepiej 

kupować kosmetyki ziołowe, dzięki temu ograniczamy m.in. ryzyko, że prezent wywoła działanie niepożądane na skórze 

obdarowanego. 

2. Konsole do gier. 
Jedno z najbardziej pożądanych urządzeń przez małe i duże dzieci 

3. Prywatne zwiedzanie Muzeum Watykańskiego. 
Coś dla prawdziwego snoba, za jedyne 25 tys. zł. ;) 

4. Licząca skarbonka. 
Robi dokładnie to, na co wskazuje jej nazwa – liczy oszczędności. Na nakrętce znajduje się czytnik, który automatycznie 

identyfikuje wartość wrzucanych monet i dodaje ją do łącznej sumy przechowywanych pieniędzy, którą zobaczymy na ekranie 

LCD. 

5. Śmigłowiec zdalnie sterowany. 

Niezniszczalny śmigłowiec, który zniszczy wszystko w Twoim domu, jeśli nie opanujesz emocji. Po ciężkim dniu w pracy lub 

szkole, warto się odstresować. 

6. Zegarek odmierzający czas ,,od tyłu''. 

Brak czasu to typowy problem, który coraz częściej dosięga również najmłodszych. Zegarek, który kręci się w odwrotną stronę, 

choć w rzeczywistości nie pozwoli nam na cofnięcie się do przeszłości, z pewnością zainteresuje niejedną osobę. 

8. Dmuchany worek treningowy. 

Przygotowywanie się do świąt może rodzić wiele stresu.Wszystkie ciosy przyjmie nadmuchiwany worek treningowy;) 

                                                                                                                 Krzysztof Kot kl.VIII 


