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25 stycznia 2013r. w Szkole Podstawowej w 

Stasinie odbył się Szkolny Przegląd Kolęd i 

Pastorałek pod hasłem „Śpiewamy z 

Aniołami”. Organizatorami przeglądu były 

Pani Aneta Podleśna oraz Pani Izabela 

Misztal. Przegląd kolęd prowadziły Anioły z 

klasy VI:  Magdalena Wójtowicz  i Karolina 

Rożek. We wspólnym śpiewaniu brało udział 

25 uczniów z klasy I, II, III oraz dzieci z 

oddziału przedszkolnego. Uczniowie  

przygotowali kolędy i pastorałki, które 

zagrali i zaśpiewali podczas wspólnego 

spotkania całej społeczności szkolnej. 

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali 

dyplomy i upominki - niespodzianki. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem 

kolędy i uśmiechami na twarzy. Młodzi 

artyści wyczarowali prawdziwie świąteczny 

nastrój, oczarowali magią muzyki, śpiewali o 

wydarzeniach sprzed 2000 lat, zabierając 

wszystkich w niezwykłą podróż do 

Jerozolimy. Wszystkim uczestnikom 

gratulujemy występów! 

 
 

22.01.2013 r. w naszej szkole odbył się Dzień 

Babci i Dziadka. Na sali gimnastycznej zebrali 

się dziadkowie i babcie oraz ich wnuczęta. 

Uczniowie bardzo ładnie wyrecytowali 

wiersze, które nawiązywały do tego pełnego 

ciepła i miłości święta. Zaprezentowali także 

przedstawienie o Smoku Wawelskim, pełne 

humoru i lekkości. Na zakończenie, aby mile 

uwieńczyć tę akademię, babciom i dziadkom 

została zaproponowana kawa, herbata i 

pyszne ciasta. 

Magdalena Wójtowicz, kl. VI 
 

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Wydawnictwem 

Pedagogicznym „OPERON” to akcja edukacyjna organizowana 

bezpłatnie dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej. 

Tegoroczna edycja odbyła się 10 stycznia 2013 roku. Bardzo 

dobry wynik osiągnęli nasi uczniowie z klasy VI, którzy 

uzyskali średnią dla klasy i szkoły 29,44 punktów. Średnia 

dla województwa lubelskiego wyniosła 24,66 pkt, a dla Polski 

24,72 pkt. Możliwa do uzyskania liczba punktów przez ucznia 

- 40pkt . 80% uczniów klasy miało wynik wyższy jak 27 

punktów. Jeden uczeń otrzymał 39 punktów. W województwie 

lubelskim do próbnego sprawdzianu z OPERONEM przystąpiło 

65,24% uczniów klas szóstych. Gratulujemy nauczycielom i 

uczniom osiągniętych wyników i czekamy na powtórkę w 

ogólnopolskim sprawdzianie organizowanym przez OKE w dniu 

04 kwietnia 2013 roku. 

 
Opracowano na podstawie: 

https://szkola.operon.pl/pss_2012_prezentacja_szk 

mgr Jacek Wójcik- dyr. szkoły 

Korzystając z uroków tegorocznej zimy klasa szósta wraz z 

wychowawczynią Panią Reginą Wójcik oraz Panią Aleksandrą 

Porębą wzięła udział w kuligu. Mógł on odbyć się dzięki 

uprzejmości Pana Krzysztofa Gilasa oraz Pana Janusza Wydry, 

którzy przyjechali pod szkołę swoimi końmi zaprzężonymi w 

sanie. Trasa kuligu prowadziła przez pola Stasina i wzdłuż lasu. 

Taka przejażdżka to niezapomniana przygoda, jesteśmy 

szczęśliwi, że mogliśmy brać w niej udział. Zakończyła się ona 

tradycyjnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.  

Magdalena Wójtowicz, kl. VI 
 

Drodzy czytelnicy! 
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi składamy Rodzicom, Uczniom i 

Sympatykom naszej szkoły życzenia, niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą 

czasem nadziei. Niech przyniosą wiele szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością 

spoglądali w przyszłość. 

https://szkola.operon.pl/pss_2012_prezentacja_szk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   W dniu 04 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Konopnica odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom". Organizatorem 

konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy między innymi: Komendy 

Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej 

Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP RP, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Sportu. 

Do turnieju przystąpiły reprezentacje wszystkich szkół podstawowych 

z terenu gminy Konopnica, tj: Radawca Dużego, Motycza, Konopnicy, 

Zemborzyc Tereszyńskich oraz 5 uczniów z SP Stasin. 

Na początku pisaliśmy test, następnie okazało się, że potrzebna jest 

dogrywka, w której uczestniczyli: Olga Wójcik, Grzegorz Wydra i Liwia 

Kowalska. Po tej dogrywce była jeszcze jedna pomiędzy Olgą i 

Grzesiem. Zwyciężył uczeń ze SP w Radawcu Dużym, kolejne 

„medalowe” miejsca zajęli uczniowie naszej szkoły. II miejsce - Liwia 

Kowalska, III miejsce - Grzegorz Wydra, IV miejsce - Olga 

Wójcik. W pierwszej dziesiątce znaleźli się też Adam Wadowski i 

Maria Jóźwicka. Zwycięscy otrzymali z rąk zastępcy Wójta Gminy 

Konopnica Konrada Banacha, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

Jerzego Sieńko pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.  

Uczniów do konkursu przygotowywał mgr Tomasz Podgórski - nauczyciel 

techniki. Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników. 

Liwia Kowalska, kl. IV 

 

W dniu 21 marca 2013 roku odbył się 

w naszej szkole Międzynarodowy 

Konkurs ,,Kangur Matematyczny". 

Udział w nim wzięli uczniowie z klasy 

II, III, IV, V i VI. Po napisaniu 

konkursu wszyscy uczestnicy dostali 

upominki. 

Katarzyna Dankiewicz, kl. VI 
 

Z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego uczniowie naszej 

szkoły brali udział w spotkaniu teatralnym pod tytułem  „Przygody 

młodego patrioty”. Celem przedstawienia było ukazanie jak 

współczesny, mały patriota może troszczyć się o swoja Ojczyznę. 

Nauka płynęła następująca z tego spektaklu: należy sumiennie 

wypełniać swoje obowiązki, pamiętać o zasługach i poświęceniu 

wielkich Polaków i Polek, dbać o język ojczysty i tradycje narodowe. 

Mottem tego przedstawienia można uczynić słowa kanclerza Jana 

Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 

chowanie”. 

Zofia Pietras, kl. VI 

    8 marca w naszej szkole odbyła się 

akademia z okazji Dnia Kobiet. 

Wszystkie Panie Nauczycielki i 

Uczennice od rana miały dobry humor. 

Pani Izabela Misztal i Pani Aneta 

Podleśna zrobiły najlepszą akademię 

jaką można było sobie wymarzyć w ten 

dzień. 

Była bardzo śmieszna, a zarazem 

zawierała mnóstwo informacji o tym, 

jak na przestrzeni wieków zmieniały 

się kobiety, moda kobieca, obyczaje i 

jak obchodzono to święto dawniej. 

Widownia biła brawa, a młodzi aktorzy 

byli zadowoleni.  

Adam Wadowski, kl. V 
 

W dniu 06.02.2013 roku klasy IV-VI 

wybrały się do kina na film pt." Hobbit. 

Niezwykła podróż". Seans filmowy był 

bardzo ciekawy, pełen zaskakujących 

przygód i humoru. Choć trwał bardzo 

długo, to uczniowie naszej szkoły nie byli 

głodni, bo każdy zaopatrzył się w 

prowiant, szczególnie popcorn i colę. Po 

seansie wybraliśmy się do KFC. 

Karolina Rożek, kl. VI 
 

Konkurs Recytacji Poezji Dziecięcej w j. angielskim odbył się w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Lublinie. 

Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki j. angielskiego i doskonalenie sprawności językowej, rozbudzanie 

wrażliwości na słowo, odkrywanie zdolności uczniów i ich otwartości na świat oraz propagowanie poezji i 

wierszowanek w j. angielskim i amerykańskim. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, 

którzy recytowali wiersze w języku angielskim i amerykańskim. Prezentacje uczestników oceniali nauczyciele j. 

angielskiego oraz zaproszeni goście. Ocenie podlegała poprawność językowa utworu, interpretacja oraz ewentualne 

użycie elementów wzmacniających prezentację i podnoszących stopień wrażeń artystycznych i estetycznych. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. 

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali pisemne podziękowanie  w formie dyplomu. W konkursie 

wzięli udział uczniowie Naszej szkoły. Liwia Kowalska z klasy IV zaprezentowała przepiękny wiersz Cecil Frances 

Alexander pt. „All Things Bright and Beautiful”, a Zofia Pietras z klasy VI zabrała nas do bajkowej krainy w wierszu 

Beatrix Potter pt. „Buttercup Land”. Wojciech Wilczek z klasy VI zadziwił publiczność wyborem poważnego i 

dojrzałego wiersza Anny Wickham pt. „Reality”, i tym samym zdobył III miejsce w kategorii klas VI. Uczestnikom 

konkursu serdecznie gratulujemy wysiłku i chęci, które włożyli w przygotowanie do tego konkursu.  

mgr Aleksandra Poręba 

 


