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Drodzy Czytelnicy! 

    Nie do wiary, że  wakacje  zbliżają się do nas milowymi krokami! 

Podekscytowani tą myślą mamy  ochotę rzucić precz bieżące obowiązki i zadania, czemu nawet ostatnio 

sprzyja pogoda. 

   Nie mniej,  jeszcze  mają miejsce ostanie sprawdziany, klasówki, dopytywania, żeby nasze świadectwa 

dobrze się prezentowały, a wakacje  „smakowały” tym  lepiej . Trzeba też przygotować uroczystość 

zakończenia roku szkolnego, co, jak to w zwyczaju, należy do klasy 6-tej.  

    A potem…? 
 

W maju  br. szkolnego odbył się gminny konkurs na 

EKO-ZABAWKĘ. 

W klasach IV-VI każde dziecko zrobiło zabawkę, ale 

tylko po 2 osoby z każdej klasy przeszły do dalszego 

etapu. Osoby te zostały zaproszone przez 

organizatorów  na uroczyste rozdanie nagród do 

Szkoły  Podstawowej w Konopnicy. 

Przed wręczeniem  nagród czekała nas atrakcja w 

postaci  przedstawienia z okazji Dnia Ziemi. Każdy, 

kto wziął udział w konkursie, wygrał jakąś nagrodę, 

ponieważ każda zabawka  była pomysłowa  i ładna na 

swój sposób.  

Laureaci dostali interesujące nagrody i wrócili bardzo 

zadowoleni do domu. 

Szymon Besztak, kl. IV 
 

Gminny Konkurs EKO PLAKAT 

    23 kwietnia 2014 r., w Szkole 

Podstawowej w Radawcu Dużym, odbyło się 

rozstrzygnięcie gminnego konkursu na 

plakat informujący o odpowiednim 

segregowaniu śmieci. 

 Z naszej szkoły I miejsce zajęła Iga 

Gaweł, a wyróżnienia otrzymały Karolina 

Gogłoza i Klaudia Kowalczyk.  

 Laureaci otrzymali cenne nagrody 

rzeczowe MP4 i P-drive oraz dyplomy. 

Ekologiczne plakaty wykonywałyśmy pod 

kierunkiem Pani Reginy Wójcik. 

Iga Gaweł, kl.VI 

 

W Dzień Ziemi naszą szkołę  odwiedził pan Sławomir 

Wróbel. Pan Sławomir jest leśnikiem Poleskiego Parku 

Narodowego i postanowił przekazać nam nieco informacji 

na temat swojej pracy i ogólnie funkcjonowania samego 

parku. Oprócz  licznych opowiedzianych ciekawostek  

mieliśmy też okazję obejrzeć  zdjęcia, na których 

widniały dzikie zwierzęta i roślinność PPN. Nasz 

prelegent przywiózł też ze sobą poroża łosia, jelenia i 

sarenki. Dowiedzieliśmy się, że ważą one od 2 do ok. 5kg. 

Uczniowie byli bardzo zainteresowani  tym, co o Poleskim 

Parku Narodowym opowiadał nasz gość. Im wszystkim, jak 

też  obecnym nauczycielom bardzo spodobała się ta 

prezentacja.  

Krystian Wójcik, kl.VI 

 

Śródleśna polana, 

Zaciszna, samotna, 

Poranna, lipcowa, 

Żywiczna, paprotna. 

 

Wakacyjne niebo, 

Wagarowe chmury, 

Płyną po nim leżąc  

brzuchami do góry… 

     

Już niedługo i my tak samo…;) 

Wytrwałości i powodzenia!  

                                                                                                                

Redakcja 
 



 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

W dniu 24.05.2014,  w sobotnie popołudnie,   

odbył się w naszej szkole Festyn Rodzinny. 

Nauczyciele i uczniowie przygotowali różne 

atrakcje, np. malowanie twarzy czy loteria. 

Były także zawody, w których brali udział 

rodzice z dziećmi. Na boisku szkolnym odbył 

się ekscytujący mecz piłki nożnej. Miłośnicy 

koni mogli skorzystać z przejażdżek 

konnych. Na spragnionych i głodnych czekały 

ciasteczka i soki. Największą przyjemność  

sprawiły dzieciom darmowe lody. 

       Wszyscy fantastycznie się bawili i, po 

paru godzinach niezłej zabawy,  wychodzili 

ze szkoły z  szerokim uśmiechem na twarzy.  

Klaudia Kowalczyk, klasa 6   

 
W dniu 10.01.2014 r. w 

naszej szkole odbyły się 

eliminacje do 

Międzynarodowego 

Konkursu Matematycznego 

Pangea. Finał konkursu 

odbył się w Warszawie, a 

naszą szkołę reprezentował 

Adam Wadowski. Wszyscy 

byli bardzo ciekawi 

wyników. Niestety, nie 

udało się wygrać. Jednak 

udział w finale to też 

niemały sukces. 

Adam Wadowski, kl.VI 

 

 

Spotkanie z ornitologiem 

    Dnia 13 maja uczniowie klasy V i VI 

udali się do Urzędu Gminy, gdzie 

pracownicy Biblioteki Publicznej 

zorganizowali spotkanie z przyrodnikiem i 

ornitologiem. 

    Pan Sebastian opowiadał nam o życiu 

ptaków, ich sposobach budowania gniazd, 

zdobywania pożywienia. Prezentował 

zdjęcia i zadawał pytania. Dobre 

odpowiedzi nagradzał ciekawymi 

nagrodami. 

    Ornitolog zaprezentował nam też swoje 

własne książki. Na koniec spotkania można 

było  te książki jak również pocztówki 

kupić, zrobić zdjęcia i poprosić o 

autograf.                                                                                            

Olga Wójcik, kl.V 
 

Dzień Ziemi w naszej szkole odbył się w tym roku na 

wesoło. Oprócz żartobliwych wierszy i piosenek miał 

miejsce konkurs pod hasłem Eko-Moda. 

Nie był to konkurs, który by  wymagał od 

projektantów dużej wiedzy, liczyła się natomiast 

niezwykle bujna wyobraźnia. 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I,II,III,V 

i VI. Osoby te przedstawiły swoje kreacje, które 

zachwyciły widownię , i w których  niewątpliwie top 

modelki naszych czasów mogłyby dumnie kroczyć po  

światowym wybiegu.  

Wszyscy zostali nagrodzeni wielkimi brawami i 

bardzo fajnymi nagrodami, które ucieszyły biorących 

udział w konkursie. 

Karolina Gogłoza kl.VI 

6-go maja br. szkolnego klasa szósta uczestniczyła w  dniach 

otwartych w Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim. 

Absolwenci naszej szkoły oprowadzili nas po swoich klasach . Mieliśmy 

także zajęcia ze studentami młodego Nobla. Były to zajęcia: 

chemiczne, geograficzne, kryminalistyki oraz zajęcia matematyki. W 

tym dniu odbył się również konkurs historyczny i zawody sportowe.  

Atrakcji i emocji było więc w tym dniu niemało. 

Ogólnie wszystkim uczniom naszej klasy  bardzo się podobało to, co się 

działo w ramach dni otwartych. Nasi starsi koledzy postarali się, 

abyśmy miło spędzili czas oraz zachęcili nas do pójścia do tego 

gimnazjum. 

Maria Jóźwicka, kl.6 

 

EGZAMIN SZÓSTOKLASISTY 

Pierwszego kwietnia 2014 r. (i to nie pryma aprilis) 

klasy szóste w całej Polsce  pisały sprawdzian kończący 

II etap nauczania w szkole podstawowej. Ten dzień był 

wolny od  zajęć lekcyjnych dla reszty uczniów. 

Uczniowie z klasy szóstej naszej szkoły, ubrani w 

galowe stroje, przyjechali „ uzbrojeni” w linijki, 

ekierki, długopisy koloru czarnego, kątomierze (i dobre 

rady naszych rodziców) i o godz. 9:00 rozpoczęli pisać  

egzamin. Ja również uczestniczyłam w tym 

przedsięwzięciu. Sprawdzian trwał godzinę zegarową. 

Po oddaniu sprawdzianów, dostaliśmy soczki jabłkowe i 

batoniki na wzmocnienie naszych nadwątlonych stresem 

ciał.  

Obecnie znamy wyniki naszej pracy, sprawdzian poszedł 

dobrze i myślę, że wszyscy są zadowoleni z jego 

wyniku. 

Klaudia Wróblewska kl. VI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Zamościa 

W piątek, 30 maja,  pojechaliśmy z kolegami z klas 0-III na wycieczkę do Zamościa. W planie 

było zwiedzanie Rynku i ZOO. Na Rynku widzieliśmy Ratusz i słyszeliśmy jak hejnalista gra 

melodię  skierowaną w trzy strony świata.  

Później były zakupy pamiątek. Wszyscy byliśmy głodni, wiec poszliśmy na obiad i  następnie z 

pełnymi brzuszkami wyruszyliśmy do ZOO. Tam czekało nas dużo atrakcji. Jako  pierwsze 

widzieliśmy małpy, potem niedźwiedzie brunatne, zebry, jelenie, słonie, lwy i tygrysy. Później 

weszliśmy do budynku, a tam kolejne zwierzęta: węże, pająki, nietoperze, jaszczurki. 

Po takich atrakcjach czas było wracać, niestety, do domu. Uważam, że wycieczka była bardzo 

udana! 

Paweł Basak, klasa II 

 

Wycieczka klas starszych 

4-go i 5-go czerwca 2014r. odbyła się  dwudniowa wycieczka klas 4-6 do Białowieży. 

O godzinie 6:45 zebraliśmy się przed szkołą w oczekiwaniu na autokar, którym o godzinie 7:00 

wyruszyliśmy w drogę. 

Najpierw udaliśmy się do kościoła w Kodniu, gdzie poznaliśmy historię znajdującego się tam 

zabytkowego obrazu, przedstawiającego Matkę Bożą z Guadalupe. Po drodze wstąpiliśmy do 

stadniny koni arabskich i angloarabskich w Janowie Podlaskim. Ogromne  wrażenie zrobiła na nas 

również góra Grabarka, z tysiącami krzyży, szczególne miejsce dla prawosławnych. 

Następnego dnia zwiedziliśmy Białowieżę,  tam oglądaliśmy żubry, żubronie, koniki polskie, rysia 

i wiele , wiele innych zwierząt, których w innych okolicznościach nie udałoby się nam zobaczyć.  

Odwiedziliśmy także cerkiew prawosławną Hajnówce, gdzie poznaliśmy charakterystyczne dla 

tej wiary zwyczaje.  

W końcu nauczyciele uświadomili nam że czas wracać do domu. Było nam smutno, bo świetnie się 

bawiliśmy. Około godziny 21:30 dojechaliśmy do Stasina, gdzie wpadliśmy w objęcia stęsknionych 

rodziców. To była niezapomniana przygoda. 

Klaudia Wróblewska, klasa VI 

 

KONKURS KRUS-u 

Uczeń Szkoły Podstawowej w Stasinie, Paweł Basak z klasy II, zdobył wyróżnienie w IV 

ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w 

ruchu”, zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu 

było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, 

poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych podczas pracy rolnika. 

We czwartek, 22 maja, odbyło się spotkanie z przedstawicielem lubelskiego oddziału KRUS, 

panem Grzegorzem Wysockim, na którym uczeń odebrał cenne nagrody, m.in. akcesoria 

komputerowe, sprzęt sportowy, przybory szkolne i słodycze. W całym województwie, w 

konkursie, uczestniczyło prawie 5,5 tysiąca uczniów z 380 szkół podstawowych, natomiast w 

powiecie lubelskim jury oceniło 321 propozycji złożonych przez reprezentantów 21 placówek. 

Najlepsze prace młodych plastyków są prezentowane na pokonkursowej wystawie w siedzibie 

lubelskiego KRUS-u. S 

Spotkanie było też doskonałą okazją do przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa, 

szczególnie w okresie zbliżających się wakacji, kiedy szczególnie często dochodzi do wypadków 

podczas prac polowych z udziałem dzieci.  

Laureatowi gratulujemy, a dzieciom życzymy bezpiecznych wakacji! 

Aneta Podleśna, wychowawczyni klasy II 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ LAS” 

Dnia 6 czerwca 2014 r. na terenie Nadleśnictwa Gościeradów odbyło się uroczyste 

podsumowanie etapu regionalnego XXVII edycji konkursu „Mój Las”. 

Dwie uczennice Szkoły Podstawowej w Stasinie zostały  jego laureatkami. I miejsce w 

Regionalnym Konkursie „Mój Las” organizowanym przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w 

Lublinie zdobyła Oliwia Augustowska z klasy II, i tym samym jej praca zakwalifikowała się do II 

etapu centralnego – opiekunem pracy była pani Aneta Podleśna. Wyróżnienie  natomiast 

otrzymała Klaudia Wróblewska z klasy VI – opiekunem pracy była pani Regina Wójcik. 

Dziewczynki otrzymały cenne nagrody. Atrakcją spotkania było też zwiedzenie Nadleśnictwa 

Marynopole oraz przejście ścieżką dydaktyczną i podziwianie pięknych okazów sosny 

zwyczajnej. 

Na szczeblu centralnym w Ogólnopolskim Konkursie Młodzieży Szkolnej pod hasłem „Mój Las” w 

XXVII edycji Oliwia Augustowska, z klasy II, otrzymała wyróżnienie. Nagrodę, w postaci 

aparatu fotograficznego, odebrała dnia 5 czerwca br. w Warszawie. 

 Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Diagnoza matematyczna 

Dnia 22 maja odbył się sprawdzian  

diagnozujący z matematyki  w klasie V.  

Test zawierał 15 zadań, w tym 12 

zamkniętych i 3 otwarte. 

Po minach koleżanek i kolegów 

wywnioskowałem,  co też było zgodne z 

moimi odczuciami, że egzamin nie 

sprawił  im większych trudności. 

Bartek  Jaśkowski, kl.V 
 

Dnia 20 maja 2014 r. uczniowie kl.3 przystąpili 

do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności 

Trzecioklasisty (OBUT 2014). Test 

matematyczny trwał 45 minut i składał się z 14 

zadań o różnym stopniu trudności. Mamy 

nadzieję, że zdolni i dobrze przygotowani 

uczniowie i tym razem dobrze sobie poradzili. 

Wyniki będą za miesiąc. 

mgr Urszula Lizut - wychowawczyni klasy 3 

Dnia 11.06.2014 reprezentanci kl. I-III uczestniczyli w Gminnym Konkursie Przyrodniczym 

pod hasłem Mali Przyjaciele Przyrody. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych i szacunku do przyrody. Spotkanie miłośników przyrody to integracja, ale też 

wspólna rywalizacja drużyn. Każda drużyna miała do wykonania zadania w określonym czasie. 

Drugie miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły w składzie: Kacper Dubiel z kl. I, 

Krzysztof Kot z kl. II, oraz Kacper Siek i Wojciech Danilkiewicz z kl. III. 

mgr Ewa Kliczka – wychowawczyni klasy 1 

Wszystkim naszym Czytelnikom 

życzymy 

radosnych i długich wakacji pełnych 

niezapomnianych wrażeń, dobrej pogody, 

dużo swobody, nowych  przyjaźni, 

ciekawych przygód, i oby  te wakacje 

trwały jak najdłużej… 
 


