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 Drodzy Czytelnicy! 

Witamy was serdecznie w pierwszym powakacyjnym numerze Stasinka! 

 

Mamy nadzieję, że po wakacjach wróciliście wypoczęci. 

W tym roku szkolnym sposób pisania Stasinka się zmienił,  to uczniowie  w dużej mierze odpowiadają za jego 

redakcję. Zapraszamy was  zatem do składania propozycji dotyczących nowych artykułów oraz mamy nadzieję, 

że bieżący numer Wam się spodoba. Znajdziecie w nim wakacyjne wspomnienia,  rubryczkę „Moje hobby”, 

także zagadki i ciekawostki. 
Życzymy miłej lektury!!! 

  

 

Wakacyjne wspomnienia 
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 Wakacje w tym roku były 

bardzo fajne, było bardzo 

gorąco, a deszcz padał 

bardzo rzadko. W wolnym 

czasie grałem w piłkę z 

kolegami lub umawiałem się 

z nimi na rowery. Byłem 

również u wujka, z którym 

jeździłem na basen. Te 

wakacje mineły mi naprawdę 

szybko.     

 

                                                                   
Adrian Wąsik  KL. VI 

 W tym roku byłam na wakacjach 

na trzech półkoloniach. 

Chodziliśmy do kina, na basen i do 

lasu, w którym urządzaliśmy 

podchody. Odwiedziliśmy Zalew i 

Słoneczny Wrotków. Uczyliśmy 

się tam tańca, samoobrony oraz 

lepienia z masy solnej. Poznałam 

tam m.in. Igę, Szymona i Amelkę. 

Najbardziej podobał mi się taniec. 

Ogólnie wakacje uważam za 

udane, tym bardziej, że udało mi 

się jeszcze odwiedzić moją ciocię. 

 
Agata Wilkołek KL. VI 

 W tym roku byłam na obozie Oyama Karate w Niechorzu. 

Obóz trwał 10 dni, które minęły mi bardzo szybko. Najlepiej 

wspominam wycieczki do Parku linowego, Muzeum Miniatur 

Morskich i na poligon wojskowy. Poznałam tam również 

dużo ciekawych ludzi, z którymi miło spędzało się czas. Nie 

zabrakło wspólnych i  śmiesznych przygód oraz dobrej 

zabawy. 

 Codziennie rano mieliśmy rozruch w formie biegu po plaży, 

2 treningi oraz 3 bloki programowe. Odbył się również 

egzamin, który udało mi się zdać. Na koniec obozu mieliśmy 

rozdanie medali i pucharów z odbywających się wcześniej 

turniejów. Mnie udało się zdobyć złoty medal w Sumo oraz 

srebrny w Kumite (walki kontaktowe). 

Ogólnie obóz uważam za udany.                                                                                  
                                                      Karolina Podlaszewska KL. VI 
 

 Moje Hobby 

 
 Mam wiele hobby: jednym z 

nich jest zajmowanie się 

moim żarłocznym i leniwym 

kotem. 

Lubię również korzystać z 

komputera. Gram na nim w 

gry oraz śpiewam karaoke. 

 Bardzo dużą przyjemnością 

sprawiają mi również wspólne 

wypady na rower z 

przyjaciółmi. 

                                                            
Agata Wilkołek KL. VI 

Ciekawostki mrożące krew w żyłach… 

Po jakim czasie, na Ziemi, zapanowałby 

wieczny mrok, gdyby Słońce w pewnym 

momencie raptownie zgasło? 

 Dokładnie 500 sekund później. Tyle 

bowiem czasu potrzebuje światło, aby 

dotrzeć od Słońca do naszej planety - z 

prędkością niemal 300 000 kilometrów na 

sekundę. 

Jaka jest najsilniejsza trucizna? 

Jedna z australijskich ośmiornic wytwarza 

najbardziej niebezpieczną truciznę w tym 

regionie. Wystarczy odrobina, by w kilka 

minut zabić człowieka. 

Mateusz Leziak KL VI 



 

Czy wiesz, że... 

 

... o godzinie 10 rano, serce i układ krążenia człowieka 

najlepiej radzi sobie z obciążeniami? 

 

... liczba owiec w Australii trzykrotnie przewyższa liczbę 

ludzi? 

 

... efekt czerwonych oczu na zdjęciach powstaje na skutek 

przefiltrowania światła odbitego od siatkówki przez 

naczynia krwionośne? 

 

… spośród 12 psów na pokładzie Titanica, trzy przeżyły 

katastrofę? 

 

… Ilość receptorów w nosie niedźwiedzia jest 7 razy 

większa, niż u psa i około sto razy większa, niż u 

człowieka. Znane są przypadki niedźwiedzi polarnych, 

które ruszały na polowanie za ofiarą zwietrzoną z 

odległości ponad 60 kilometrów. 

 

   … Serce posiada siłę do wyrzucenia strumienia krwi na 

wysokość dwóch metrów w powietrze. 

   

… Paznokcie u rąk rosną z prędkością około milimetra na 

miesiąc, to jest cztery razy szybciej niż paznokcie u nóg.  

  

  … Może spowodować wyrzucenie z nosa cząstek z 

prędkością 167 kilometrów na godzinę. 

 

  … Rohatyniec boreański (chrząszcz  Xylotrupes 

gideon) potrafi unosić przedmioty ważące 850 razy tyle,  

co masa jego ciała. Człowiek potrafi podnosić przedmioty 

ważące do siedemnastokrotności masy jego ciała. 

 

… Każdy z nas ma około 120.000 włosów na głowie i 

około 20.000 na pozostałej powierzchni ciała. Zdrowy 

człowiek traci pomiędzy 40 a 120 włosów dziennie. Nasze 

włosy na głowie rosną w tempie około 1-go centymetra na 

miesiąc. Znany jest przypadek włosów dorastających do 

14,5 metra długości.  
                                Szymon Besztak, Kuba Buczkowski KL. VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 HUMOR 

 

Restauracja. 

Rozzłoszczony klient robi awanturę. 

Kucharz pyta: 

- Co się stało? 

- W mojej zupie jest mucha! 

-  Spokojnie nie zje wszystkiego. 

 

Wchodzi facet do sklepu 

zoologicznego i mówi: 

- Chciałbym kupić tego żółwia  z 

wystawy, który stepuje. 

- Stepujący żółw?!  A niech to... 

Zapomniałem wyłączyć grzałki do 

piasku. 

 

Komar pyta komara: 

- Jak ci idzie nauka latania? 

- Nieźle, ludzie jak tylko mnie widzą 

to klaszczą. 

  
Karolina Podlaszewska KL. VI 

W dniu 18.09.2015 odbyły się powszechne i tajne wybory do 

samorządu szkolnego na rok szkolny 2015/2016. 

 

Po zakończeniu głosowania skład ten wygląda następująco: 

Przewodniczący:   Szymon Besztak 

Z-ca przewodniczącego:   Aleksandra Mazurek 

Sekretarz:   Kamil Maszewski 

Opiekunem samorządu szkolnego został mgr T. Podgórski. 

 

Życzymy dobrej współpracy z nauczycielami i uczniami! 
                                                                    Agata Wilkołek, KL. VI 

 

Wiersz 

 

 Już skończyły się wakacje 

Żegnaj morze,  góry,  las 

Do plecaka spakuj książki 

Już do szkoły przyszedł czas 

  

Szkoła pięknie odnowiona 

Szkolny dzwonek w uszach gra  

Każde dziecko uśmiechnięte  

Do nauki zapał ma.  

  

Trzeba się przyłożyć mocno 

Aby dobre stopnie mieć 

Uczyć i odrabiać lekcje 

Tylko musisz bardzo chcieć.  

  

Do widzenia ciepłe lato 

Do widzenia jasne słonko 

Do widzenia góry ,morze 

I pachnąca zielem łąko. 

  

Ale pewnie każdy  uczeń 

Cieszy  się  nie smuci 

Przecież ciepłe piękne lato 

Za rok znów  powróci.  

 
Szymon Besztak KL. VI 


