
 

 

        Stasinek 
              wrzesień - grudzień 

 Gazetka nie tylko na przerwę… 
     Ukazuje się od 2003 roku.  Wydanie XLI.   Nakład 80 egz. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Rok szkolny 2013/2014 

S.P.  w  Stasinie 

Redaguje: 

mgr Tomasz Szabat 

mgr Małgorzata Zawistowska 

mgr Aleksandra Poręba 

Samorząd Uczniowski 

Strona szkoły: www.spstasin.com.pl 

 

Strona szkoły: www.spstasin.com.pl 

 
 

 

DRODZY CZYTELNICY! 

Ach, jak ten czas szybko leci… Oto przed Wami kolejny numer ,,Stasinka”. Niedawno 

powitaliśmy Nowy Rok, zapewne każdy z nas odpoczął w czasie przerwy świątecznej, by móc 

znowu czerpać wiedzę. Nie ma czasu na leniuchowanie, bo przed nami koniec I semestru nauki. 

Teraz wszyscy żyjemy najbliższym zebraniem z rodzicami,  nadchodzącą zabawą choinkową i 

zbliżającymi się feriami. Miejmy nadzieję, że ferie będą śnieżne i mroźne i można będzie 

spędzić dużo czasu na świeżym powietrzu. Póki co, prawdziwej zimy wciąż nie widać… 

 
 Dzień Nauczyciela 

16 października odbyła się w naszej 

szkole akademia z okazji Dnia 

Nauczyciela.  Dzieci z klas I-VI  

zaprezentowały swoje wierszyki, 

piosenki i złożyły życzenia 

nauczycielom. 

Nie zabrakło też prezentów i śmiechu. 

Sama miałam zaszczyt odpytać 

nauczycieli z wiedzy ogólnej. Niestety, 

nie obyło się bez jedynek, ale i tak  

żaden z nauczycieli nie obraził się za 

to, wszyscy udowodnili, że mają 

poczucie humoru. 

Klaudia Wróblewska, klasa VI 

Co słychać w sporcie? 

W październiku 2013 roku, w naszej szkole, odbyły się 

zawody w ping-ponga. 

Naszą brać uczniowską reprezentowali: Adam Wadowski, 

Antoni Misztal i Patryk Surtel. 

Po zaciętej rywalizacji, trwającej niecałe cztery godziny, 

zostali wyłonieni zwycięzcy: 

I miejsce zajął Błażej Warpas (SP Radawiec), II miejsce  -  

Adam Klimek (SP Zemborzyce), a III miejsce Adam 

Wadowski (SP Stasin).   

Pod koniec tego samego miesiąca reprezentanci naszej 

szkoły wyjechali na zawody w piłkę halową. W skład 

wchodzili: Antoni Misztal, Adam Wadowski, Bartłomiej 

Jaśkowski, Adrian Wąsik, Adrian Gajewski i Wojciech 

Igras. Niestety, pomimo zaciętej  walki całego zespołu, 

drużyna, w klasyfikacji ogólnej, zajęła V miejsce.  

Adam Wadowski, klasa VI 

 
„Kolęda malowana i śpiewana” to konkurs zorganizowany w 

Gimnazjum dla klas szóstych szkół podstawowych Gminy 

Konopnica. W świątecznej atmosferze 7.01.14 

rozstrzygnięto konkurs plastyczny i muzyczny. Swoją 

kolędę namalował i zajął II miejsce Krystian Wójcik, 

wyróżnienie otrzymał Adam Wadowski.  Przepięknie 

zaśpiewana przez całą klasę kolęda „Przybieżeli do 

Betlejem..”, zyskała uznanie jury i uczniowie otrzymali 

nagrody książkowe i płyty z kolędami. Szóstoklasistów 

przygotowywała Pani Regina Wójcik.  

Ślubowanie klasy pierwszej 

Był to ważny dzień zarówno dla 

pierwszaków,  jak i dla pani Ewy - to 

dzień ślubowania! 

Zjawiło się wielu gości, w tym rodzice 

dzieci z pierwszej klasy. 

Przedstawienie podobało się 

wszystkim, bez wyjątku. 

Pierwszoklasiści pięknie wystąpili, 

wspierani przez starszych kolegów. 

Po złożeniu przyrzeczenia otrzymali 

dyplomy oraz prezenty. 

Po ślubowaniu cała klasa I udała się na 

słodki poczęstunek. 

                      Antek Misztal, klasa V 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

A przed świętami… 
Na początku grudnia powiało zimą. 

Uczniowie czekający na autobus mieli wiele 

uciechy, rzucali się śnieżkami i lepili bałwany. 

Zapewne w domach też nie brakowało 

świątecznych emocji! 

Ubieranie choinek w świąteczne ozdoby. 

Odśnieżanie podwórka. 

I budowanie  z kolegami zamków ze śniegu. 

A w szkole nadzieja, że na w-fie  nie ominie nas 

saneczkowe szaleństwo. 

Szóstego grudnia odwiedził nas Święty Mikołaj.  

Tradycja  - rzecz święta  

Wszyscy byli zadowoleni ze swoich prezentów. 

Co prawda zimowa aura nie przetrwała do świąt,  

ale cośmy użyli, to nasze 

                                    Krystian Wójcie,  klasa VI                                                                                                

 

 

Wigilia w naszej szkole 

 Dnia 18 grudnia 2013 r. radosna atmosfera towarzyszyła wszystkim podczas szkolnego spotkania opłatkowego w 

Szkole Podstawowej w Stasinie. Uroczyste spotkanie odbyło się z udziałem wyjątkowych gości. Swoją obecnością 

zaszczycili nas: zastępca wójta Gminy Konopnica - pan Konrad Banach, radni Gminy Konopnica, pracownicy gminy 

oraz proboszcz Parafii w Konopnicy - ks. kanonik Jan Domański. 

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził wszystkich gości występ słowno-muzyczny uczniów naszej szkoły, którzy 

zachwycili swoimi umiejętnościami aktorskimi, zdolnościami wokalnymi, pięknymi strojami i świąteczną scenografią. 

Grające i śpiewające skrzydlate anioły, pastuszkowie oddający pokłon, kolędnicy wędrownicy z gwiazdą betlejemską 

przenieśli nas do Betlejem, „tam, gdzie dziecko małe, maluteńkie przyszło na ten świat, a w stajence ściany cienkie i 

dziurawy dach.” Uczniowie za swoje przedstawienie otrzymali gromkie brawa.  

 Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Uczyniono to  w 

atmosferze pełnej życzliwej radości, po czym wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej, przygotowanej 

przez rodziców, pracowników szkoły i nauczycieli. To spotkanie przy wigilijnym stole stało się okazją, by wymienić 

poglądy, podyskutować o minionym czasie i wyrazić nadzieje związane z nadchodzącym Nowym Rokiem. 

Grudniowe kolędowanie w Szkole Podstawowej w Stasinie to tradycja, którą warto kultywować, bo urok Świąt 

Bożego Narodzenia ożywia każdy dom, miejsce pracy, szkołę. Rodząca się na nowo Maleńka Miłość sprawia, że 

pragniemy być razem, dzieląc się wiarą, nadzieją i radością. 

mgr Aneta Podleśna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

 

  

 

Święto Niepodległości 

 

8 listopada uczniowie kl. VI –tej, pod opieką p. 

Małgorzaty Zawistowskiej i z pomocą innych 

nauczycieli, przygotowali przedstawienie z okazji 

Święta Niepodległości. 

Śpiewaliśmy piosenki patriotyczne i recytowaliśmy 

wiersze, a całość uroczystości zwieńczyła 

prezentacja multimedialna. Otrzymaliśmy gromkie 

brawa. 

                                    Julia Ostrowska, klasa VI 

 

Andrzejki 

25 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa 

dla klas IV-VI. Sala gimnastyczna była  

odpowiednio przystrojona na tę okazję.  Na 

stołówce  wydzielono kilka stołów, dla każdej 

klasy po jednym, na których było pełno słodkości. 

Muzyka grała, a my bawiliśmy się w najlepsze. 

Kilka dni później również młodsze klasy miały 

swoje zabawy, na które przebrali się za 

najróżniejsze postaci. 

                             Klaudia Wróblewska, klasa VI 

 

                                
 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

25 listopada 2013 r. - w naszej szkole odbył się 

Światowy Dzień Pluszowego Misia.                                            

Z tej okazji  wystawiono krótką inscenizację 

wykonaną przez młodsze klasy. Następnie każdy 

chętny mógł przytulić misia.                                                                                                                                          

Finałem uroczystości było rozstrzygnięcie 

szkolnego konkursu plastycznego dla klas 

młodszych pt. „Mój przyjaciel – pluszowy miś”, 

zorganizowanego przez wychowawców świetlicy 

szkolnej i środowiskowej. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne 

upominki i dyplomy, a laureaci pluszowe 

nagrody.                                                                                                                                  

Iga Gaweł, klasa VI 

 


