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     Zakończenie roku szkolnego to czas refleksji, podsumowań i snucia planów na wakacje.  

     Wszyscy mamy pragnienia takie jak co roku, choć czasy są zupełnie inne. Renesansowy twórca 

Leonardo da Vinci mawiał: „Mądrość to córka doświadczenia”. My przez ostatnie miesiące 

doświadczyliśmy nowych sytuacji, które wzbogaciły nas nie tylko o szkolną wiedzę, ale mądrość życiową. 

Wszyscy uświadomiliśmy sobie, co jest ważne w życiu i że szkoła jest miejscem, do którego w myślach 

biegliśmy co rano.  

     Z odgłosem ostatniego dzwonka w tym roku szkolnym kierujemy uczniowskie przemówienie do 

czytelników „Stasinka” i żegnając ósmoklasistów, oddajemy im głos. Dla tych, którzy nie mają jeszcze 

pomysłów na wakacje, prezentujemy wierszowany poradnik. 
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Szanowny Panie Dyrektorze, Nauczyciele, Pracownicy szkoły, 

Rodzice i Uczniowie! 

 

 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 jest wyjątkowe. Wszyscy zdajemy 

sobie sprawę dlaczego. Przez ostatnie trzy miesiące nie mieliśmy okazji spotkać się, 

a pandemia koronawirusa zmusiła nas do pracy zdalnej i spędzania ogromnej ilości 

czasu przed ekranami komputerów.  

Nauczyciele, staraliście się, jak mogliście, aby zrealizować cały materiał. 

Podczas konsultacji w usłudze G - Suite z chęcią pomagaliście nam rozwiązywać 

wszelkie trudności. Systematycznie zadawaliście prace domowe i odpowiadaliście na 

nasze wiadomości w dzienniku Librus. Czasami nie było łatwo. Niektórzy z nas mieli 

problemy z Internetem, inni nie mieli kamerek, jednak daliśmy radę. I tak przez 

cztery miesiące nauki zdalnej dotrwaliśmy do zakończenia II semestru.  

Zwykle zakończenie roku kojarzy się z radością, że za chwilę rozpoczną się 

wakacje. Jednak dziś możemy śmiało stwierdzić, że to smutny dzień. Zapewne 

każdy    z nas tęskni za kolegami, nauczycielami oraz gwarnymi przerwami. Bądźmy 

w te wakacje odpowiedzialni - nośmy maseczki, odkażajmy ręce, aby we wrześniu 

spotkać się na rozpoczęciu roku w naszej kochanej szkole!   

W imieniu wszystkich uczniów bardzo serdecznie dziękujemy całemu Gronu 

Pedagogicznemu za naukę, za przymknięcie oka, gdy zapomnieliśmy wysłać zadanie 

domowe. Chcielibyśmy również wyrazić wielką wdzięczność naszym kochanym 

Rodzicom za pomoc, jaką włożyli w naszą edukację, szczególnie w młodszych klasach. 

Nie możemy zapomnieć o naszych Kolegach i Koleżankach – życzymy Wam 

cudownych, słonecznych i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! 

                                                   

                                                  Samorząd  Szkolny SP w Stasinie 
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Wakacyjny poradnik 

 

Żegnaj, ukochano szkoło! 

Są wakacje, jest wesoło! 

Stos zaległych książek czeka. 

Niech nikt zatem nie narzeka. 

 

 

 

 

Uśmiechnij się 

Rozmawiają dwie pchły:   

- Gdzie byłeś na wakacjach?   

- Na krecie. 

Student wraca z wakacji i 

mówi do kolegi: 

- Szkoda, że tego nie 

widziałeś. Jechałem na 

słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej? Co dalej?                                          

- Musiałem zejść z karuzeli... 

Wyszukała Alicja Kot kl.V 

 

Namiot, kajak - są atrakcje. 

Już jedziemy na wakacje. 

Piłka, płetwy są w plecaku, 

i ognisko na biwaku. 

 

Mateusz Suchowolak kl.VII 

 

 

Już w plecaku mam maseczkę. 

Ruszam zatem na wycieczkę. 

Gminne szlaki na rowerze 

w te wakacje sam przemierzę. 

 

 

 
Ogród w plażę zamieniłem. 

Basen wodą napełniłem. 

W cieniu stoją już leżaki. 

Zamiast mew śpiewają ptaki. 

Przysłowia o czerwcu 

 

Czerwiec mokry, zimny maj, 

gospodarzom pewny raj. 

 

Gdy czerwiec chłodem i wodą 

szafuje, to zwykle rok cały 

popsuje. 

 

Czerwiec grudniową pogodę głosi, 

lipiec dla stycznia wróżbę 

przynosi. 

 

Wyszukał Michał Zarajczyk kl.V 

 

Szczęśliwej drogi już czas… 
 

Przyszedł czas rozstania. To tu, w tej szkole, każdy z nas zostawił cząstkę swojego 

życia. To właśnie tu uczyliśmy się, jak zdobywać wiedzę i pokonywać własne słabości. 

Żegnając się, mamy w pamięci wspólnie spędzony czas zabawy, imprezy, uroczystości 

szkolne, zwyczajne rozmowy na przerwach. Szczególnie miło wspominamy  

wycieczki, ogniska czy pikniki. 

Właśnie kończy się pewien etap naszego życia, teraz czeka nas  

nowa szkoła, nowi koledzy i nauczyciele. Dzisiaj niejednemu z nas łza  

kręci się w oku i dziwny żal ściska serce. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

naszym nauczycielom za uśmiech, cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony 

w naszą edukację. Za wspólnie spędzone dni dziękujemy paniom: Ewie Kliczce, Anecie 

Podleśnej i Dorocie Sokołowskiej, z którymi razem w klasach młodszych poznawaliśmy           

i odkrywaliśmy świat nauki. Naszej wychowawczyni pani Reginie Wójcik dziękujemy za 

wsparcie w trudnych chwilach, nieustającą motywację do zdobywania wiedzy oraz radość      

z naszych sukcesów. Panu dyrektorowi Jackowi Wójcikowi dziękujemy za stworzenie 

przychylnej atmosfery do nauki.  

Będziemy powracać do wspomnień z lat szkolnych z wielkim sentymentem.  

            Uczniowie kl. VIII 


