
 
Szanowna Pani Dyrektor oraz drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Koleżanki i Koledzy! 

 
 Rok szkolny dobiega końca. To dla każdego z nas bardzo ważne wydarzenie. Nie tylko dlatego, że jest związane z rozpoczęciem wakacji i czasu
odpoczynku, ale przede wszystkim dlatego, że jest to dzień, w którym nagrodzone zostają nasze szkolne wysiłki. 
 Chcę w imieniu Samorządu i wszystkich uczniów naszej szkoły złożyć serdeczne podziękowania Pani Dyrektor i całemu Gronu Pedagogicznemu
za trud kształcenia i wychowania, za starania, cierpliwość, a przede wszystkim za wyrozumiałość. Wiemy, że zawsze możemy na Państwa liczyć i
na Was polegać. 
 Życzę wszystkim słonecznego lata oraz wielu niezapomnianych przygód w te wakacje.

Laura Nowakowska – Przewodnicząca Samorządu Szkolnego SP w Stasinie

 
Dziewięć lat minęło niczym chwila… naszej szkoły podstawowej nie zapomnimy
nigdy. W tym właśnie miejscu zdobywaliśmy wiedzę niezbędną do dalszego
funkcjonowania w społeczeństwie. Na zawsze zapamiętamy: miłe rozmowy na
przerwach z koleżankami i kolegami, pasjonujące dyskusje na lekcjach, a także
ciekawe i pouczające wycieczki do różnych zakątków Polski.
Dziś przyszedł czas pożegnania. Ze łzami w oczach i bólem w sercu rozstajemy
się z pracownikami szkoły. Dziękujemy nauczycielom za wyrozumiałość i
cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę, że przemówienie nam do rozsądku było
karkołomnym wyzwaniem. Za opiekę w ,,zerówce” oraz klasach I – III dziękujemy
Pani Edycie Strug, która zawsze o nas dbała, pomagała nam stawiać pierwsze,
niezdarne litery oraz wprowadzała w czarodziejski świat książek. O naszych
kolejnych wychowawczyniach – pani Iwonie, pani Ewie, a w ostatnich dwóch
latach pani Ani – można powiedzieć jedno: właściwe kobiety  na właściwym
stanowisku. W sprawach organizacyjnych i w rozwiązywaniu konfliktów nie mają
sobie równych. Dziękujemy również panu dyrektorowi Jackowi Wójcikowi,
 a w ciągu ostatniego roku pani dyrektor Annie Kutwie za wzorowe zarządzanie
naszą szkołą, nieustanne zainteresowanie oraz troskę. 
W imieniu uczniów klasy VIII – Jakub Gołofit .                                                
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Pamiątkowy portret wychowawczyni
 w wykonaniu Łucji Sieńko z kl. VIII.

"Szkoła uczy cię tego, o czym nawet nie wiedziałeś, że nie wiesz."
                                    (Daniel J. Boorstin)

Pani Aniu! Z całego serca – DZIĘKUJEMY 
– wdzięczni wychowankowie.



1. Numer 112 zawsze pamiętamy i w potrzebie go wybieramy.
2. Gdy obcego spotkamy, bez potrzeby z nim nie rozmawiamy.
3. Na plaży odpoczywamy, od rodziców nie uciekamy.
4. W górach tylko po szlakach chodzimy, wtedy nigdzie nie zabłądzimy.
5. Kapelusz, okulary zakładamy, twarz kremem smarujemy, gdy przed słońcem uchronić się chcemy.

Autor: Nina Wierzchowska z kl. VIII

LETNI PRZEPIS

Autor: Bartosz Gano

LATAJĄ I DENERWUJĄ-OWADY

Autor: Patrycja Stachyra

Komar - jest najbardziej znienawidzonym
owadem w Polsce. Ich natrętne bzyczenie w
pokoju potrafi na wiele godzin zakłócić nasz sen
i skutecznie zirytować. Dodatkowo warto
wiedzieć, że to tylko samice komara gryzą
i potrafią wyczuć kwas mlekowy nawet z
odległości 30m.
Szerszeń- to największy w Polsce owad 
z rodziny osowatych, który 
ma opinię bardzo niebezpiecznego. Na świecie
występuje w 26 gatunkach, w naszym kraju żyje
odmiana europejska. Samce i robotnicy osiągają
wielkość 24 mm, natomiast królowa potrafi
urosnąć nawet do 35 mm. Wbrew powszechnej
opinii, dla większości ludzi nie stanowią
większego zagrożenia
Chrabąszcz - dorosłe stanowią zagrożenie dla
młodych liści drzew. Mogą doprowadzić nawet
do gołożeru. Osłabione drzewa słabiej rosną
oraz gorzej zimują. Zapłodnione samice
zakopują się w ziemi na około 20 cm, gdzie
składają od 10 do 30 jaj.                                                                                                     
Przygotowała Amelia Bakaj
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WAKACYJNA KRZYZÓWKA

ŻYCZYMY WAM CUDOWNYCH WAKACJI!
REDAKCJA


