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Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
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1. Niedawno wybieraliśmy …. szkolny.
2. Jest czarno-biały. Odlatuje na zimę.
3. 11 listopada obchodzimy Święto ….
4. Miesiąc rozpoczynający jesień.
5. Jesienią często pada.
6. Barwy jesieni, to m.in.: żółty, brązowy, pomarańczowy i ….
7. Jest czerwona. Jedzą ją ptaki i najładniej wygląda jesienią.
8. W szkole często są niezapowiedziane ….
9. W październiku obchodziliśmy … lat istnienia naszej szkoły.
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PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy jak każdego roku!
Z każdym rokiem bardziej goręcej,
bo to dzięki Wam, Nauczyciele,
wiemy, rozumiemy z każdą lekcją
więcej.
Coraz jaśniej i słoneczniej w głowie:
już alfabet urósł w wielkie księgi,
a tabliczka mnożenia pozwala zmieniać
cyfry w liczbowe potęgi.
Już umiemy schylić się nad wierszem,
w barwach mapy przez świat powędrować.
Na termometr patrzeć przez szkło wiedzy
i rozumieć tajemnice słowa.
Dziękujemy, jak każdego roku… Wciąż zbyt mało
i nigdy zbyt wiele – za to światło,
co mroki rozjaśnia.

Dziękujemy Wam,
NAUCZYCIELE!!!

Jubileuszowa „szóstka”

To warto przeczytać

Odsłonięcie płaskorzeźby Jana Pawła II, przemarsze ulicami miasta,
uroczysta akademia w CKiP. Szkoła Podstawowa nr 6 podsumowała półwiecze
swojego istnienia.
26 października jubileuszowe obchody rozpoczęły się od samego rana. Już
od dziewiątej do budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 2
można było przyjść, aby zwiedzić szkołę. –
Szkoła nigdy nie wyglądała tak pięknie –
mówiła z przekonaniem pani Kazimiera
Miernik, emerytowana nauczycielka, która
w
1962
roku
rozpoczęła
pracę
w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 2.
Bo dopiero w 1975 r. po połączeniu obu
dzielnic Kraśnika „dwójka” stała się
„szóstką”. Najwięcej emocji wzbudzały
oczywiście tablice z archiwalnymi
zdjęciami i stoły ze szkolnymi
kronikami. O godzinie 11 burmistrz
Mirosław
Włodarczyk
odsłonił
pamiątkową
płaskorzeźbę
Jana
Pawła II, patrona szkoły, która
zawisła na jednej ze ścian budynku.
Autorem rzeźby jest Andrzej
Krawczak,
dawny
absolwent
„szóstki”
i
twórca
pomnika
stojącego od kilku lat na szkolnym
dziedzińcu.
Następnie uczniowie szkoły wraz ze swoimi nauczycielami
pomaszerowali do kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej, gdzie odprawiona
została uroczysta msza święta. Po niej, przy dźwiękach orkiestry, nastąpił
kolejny przemarsz, tym razem do Centrum Kultury i Promocji. Tam odbyła się
akademia podsumowująca 50 lat istnienia „szóstki”. Dyrektor szkoły Wojciech
Stopa przedstawił krótką monografię szkoły. Podziękował również przyjaciołom
SP nr 6, których nagrodził pamiątkowymi paterami. Wspaniałego jubileuszu
gratulowali społeczności „szóstki” m.in. Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof
Babisz oraz burmistrzowie Mirosław Włodarczyk i Jarosław Stawiarski. Głos
zabrał również najdłużej kierujący placówką (lata 1974-1989) dyrektor Józef
Król. Na koniec zgromadzeni w sali widowiskowej obejrzeli część artystyczną.
Potem nauczyciele i zaproszeni goście udali się z powrotem do budynku
szkoły, by przy kawie i ciastku powspominać dawne dzieje. Bo przecież
pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień…
Paweł Szymański
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klasy VIa.
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)

Co by było, gdyby olimpijscy bogowie żyli w XXI wieku? Co by było, gdyby
nadal zakochiwali się w śmiertelnikach i
śmiertelniczkach i mieli z nimi dzieci, z których
mogliby wyrosnąć wielcy herosi - jak Tezeusz,
Jazon czy Herakles? Jak to jest być takim
dzieckiem?
To właśnie się przydarzyło dwunastoletniemu
Percy'emu Jacksonowi, który zaraz po tym, jak
dowiedział się prawdy, wyruszył w niezwykle
niebezpieczną misję. Z pomocą satyra i córki Ateny,
Percy odbędzie podróż przez całe Stany
Zjednoczone, żeby schwytać złodzieja, który ukradł
przedwieczną "broń masowego rażenia" - należący
do Zeusa piorun piorunów. Po drodze zmierzy się z
zastępami mitologicznych potworów, których
zadaniem jest go powstrzymać. A przede wszystkim
będzie musiał stawić czoła ojcu, którego nigdy
wcześniej nie spotkał, oraz przepowiedni, która ostrzegła go przed... Ale o tym
już przeczytasz w książce!



Bitwa pod Wiedniem
„Przyszedłem. Zobaczyłem. Bóg zwyciężył.”
W październiku na ekrany polskich kin wszedł film pt. „Bitwa pod Wiedniem”,
w którym wątek polski odgrywa ważną rolę, dzięki współpracy reżysera Renzo
Martinellego i producenta Alessandra Leone (absolwenta polonistyki na
rzymskim uniwersytecie La Sapienza).
Jak do tej pory obraz Martinellego to pierwsza w
filmie fabularnym próba przeniesienia na ekran
wydarzeń związanych z bitwą pod Wiedniem, która
rozegrała się w 1683 roku. To dzięki pomocy Jana III
Sobieskiego kampania wojenna zakończyła się
klęską potężnych Turków. Historycy są zgodni, że
bitwa ta, jedna z najważniejszych w dziejach Europy,
zdecydowała o jej przyszłości. Później Turcy już
nigdy nie byli w stanie podjąć ofensywy na taką
skalę przeciwko chrześcijańskiej Europie. Pojawiają
się też głosy, że wyprawa Sobieskiego była
niepotrzebna. Nie tylko nic Polsce nie dała, ale
uratowała jednego z jej przyszłych zaborców.
Sobieski nie był prorokiem, ale można by się
zastanawiać, czy po zdobyciu Wiednia przez Turków
zaborcy, przynajmniej ci pozostali, mieliby jeszcze co rozbierać…?
Obejrzyjmy ten film koniecznie.



Święto Zmarłych
Święto Zmarłych wypada 1 listopada, ponieważ jest to święto tzw. stałe. Jak
się okazuje, w różnych zakątkach świata obchodzone jest inaczej.
W Polsce, kraju z silnymi katolickimi korzeniami, dzień Wszystkich Świętych
poświęcany jest refleksji, kontemplacji i wycieszeniu. Polacy odwiedzając groby
bliskich, wspominają zmarłych i zastanawiają się nad sensem własnego życia.
Choć na cmentarzach można spotkać członków swojej rodziny, znajomych,
spotkania nigdy nie przebiegają w atmosferze radości i zabawy.
Inaczej sprawy się mają u Romów i Meksykanów. Tu im huczniej i głośniej,
tym lepiej. Romowie, zwani również Cyganami, od wieków zamieszkują tereny
Europy. Znają języki krajów, w których przebywają, nierzadko dostosowują się
do panujących w danym państwie zwyczajów i obyczajów. Mimo to Wszystkich
Świętych obchodzone jest przez nich w inny sposób. Na ile jednak odmienny?
Romowie swe obchody 1-go listopada zaczynają już w domu. Tam spotykają
się z rodziną, przyjaciółmi, z którymi tłumnie wędrują na groby swoich bliskich.
Na cmentarzach zaczyna się biesiadowanie. Jedni grają na instrumentach,
drudzy wygłaszają przemówienia, inni piją i spożywają pokarmy. Jak twierdzą
Romowie, wszystkie czynności wykonuje się w imię upamiętnienia zmarłego.
Co ciekawe, pije
się tu mocny, prawdziwy alkohol, a nie wodę
mineralną.
Dzieje się tak, ponieważ nie można oszukiwać
Pana Boga i
zmarłych u jego boku. Oprócz toastów za bliskich,
którzy
odeszli, alkohol potrzebny jest również do polewania
pomników i przyniesionych kwiatów. Jak
zaznaczył Don Wasyl, jeden z najbardziej
znanych
Romów
zamieszkujących
Polskę, „wierzymy w to, że jak my
wypijemy, to im również spadnie
kropelka tego alkoholu”.
W nocy z 31 października na
1listopada w niektórych anglosaskich
krajach o tradycji protestanckiej jest
obchodzone święto Halloween, między
innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Irlandii i Anglii. Nazwa pochodzi od angielskiego zwrotu "All Hallows",
oznaczającego "Wszyscy Święci". Tego dnia ludzie przebierają się za duchy,
śmierć i czarownice, a w domach wiesza się wydrążone dynie z zapalonymi
wewnątrz światłami, które mają odstraszać złe moce.
Zwyczaj świętowania wywodzi się z pogańskich tradycji Celtów, grupy ludów
zamieszkujących dzisiejsze tereny Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i północnej
Francji. Wierzyli oni w życie po śmierci i wędrówkę dusz.
Tego dnia, czyli według ich kalendarza w ostatni dzień roku, Celtowie
zbierali się przy ogniskach, aby uczcić i złożyć ofiary bogowi śmierci Samhaine. Na ceremonię przychodzili przebrani, niecodzienny strój miał
bowiem zapewnić, że złe duchy ich nie rozpoznają i nie skrzywdzą. Także
światło przynoszone w wydrążonych rzepach miało odstraszać wszelkie zło.



Zerówka
W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole powstał oddział przedszkolny.
Dzieciom bardzo podoba się w zerówce. ,, Niełatwo pracuje się z tak liczną
grupą zerówkowiczów (27 osób). Ponieważ są one sześciolatkami
i pięciolatkami, a dzieci w tym wieku są bardzo ruchliwe. Prawie wszyscy
chłopcy mają 5 lat. Oni chętniej się bawią, a dziewczynki łatwiej się skupiają.
To dlatego, że prawie wszystkie mają 6 lat.’’ – mówi nauczycielka „zerówki”
pani Barbara Wilk. Sala zerówkowiczów znajduje się w ostatnim pomieszczeniu
na pierwszym piętrze. W przerwie pomiędzy zajęciami większość dzieci chodzi
na obiady do naszej szkolnej stołówki. ,,Pracujemy przez 5 godzin, ale wciągu
tego czasu muszą być zajęcia ruchowe, plastyczne i nauka liter i cyfr. Dzieci
mają też po 2 razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego i religii oraz
rytmikę. Zajęcia są naprzemienne
tzn. chwila skupienia, chwila
zabawy, ale na temat jaki
poruszamy w danym dniu. Dzieci
zazwyczaj z zaangażowaniem
wykonują zadania, choć czasem
potrzebują pomocy.’’- mówi pani
Basia. Wszystkie dzieci bardzo
lubią
śpiewać
i
tańczyć.
Sześciolatki występowały już na
jubileuszu naszej szkoły.
Zapytałyśmy dzieci czy lubią
przychodzić do zerówki. Wszystkie dzieci powiedziały ,,tak’’.
Inga i Ala

Wybraliśmy nasz samorząd
23 października odbyły się wybory do
samorządu szkolnego. Oto wyniki:
1. Nicol Bnyamin – 100 głosów,
2. Maciek Winnicki – 75 głosów
3. Eryk Parakowski – 66 głosów,
4. Wiktoria Flis – 60 głosów,
5. Martyna Łukasik – 50 głosów,
6. Dominika Miazga – 48 głosów.
Gratulujemy!!!
Wywiad
z
zamieszczamy w innym miejscu
gazety.

Nicol
naszej



Wywiad z Panią Danutą Niezgodą

Nasi olimpijczycy

Co skłoniło Panią do pracy w szkole, skąd zamiłowania do w-f?
W szkole podstawowej trenowałam biegi, taekwon-do, a także kilka lat
tańczyłam w zespole tańca współczesnego. To spowodowało, że wzrosła moja
sprawność fizyczna i dzięki temu mogłam zrealizować jedno z moich marzeń:
zostać nauczycielką wychowania fizycznego. Przyczynili się do tego również
wspaniali nauczyciele, którzy stanowili wzór do naśladowania.
Lubi Pani pracować z dziećmi?
Tak, inaczej nie byłoby mnie tu gdzie jestem
Czego Pani nie toleruje na lekcjach?
Żucia gumy i lekceważenia siebie nawzajem.
Czy ciężko jest pełnić funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego?
Nie jest lekko 
Jak wyglądają obowiązki opiekuna samorządu?
Opiekun samorządu zachęca uczniów do podejmowania przez nich pracy
społecznej czyli działania dla dobra innych.
Jakie ma Pani pomysły?
Pomysły to mają sami uczniowie, trzeba tylko dać im możliwość ich realizacji.
Dziękuję za rozmowę.
Paulina Szymczyk z klasy VI”a”

Na początku października w naszej szkole odbyły się olimpiady
przedmiotowe. Przedstawiamy osoby, które przeszły do następnego etapu:
 z historii : Bartosz Grzywa z 6a, Kasia Steć z 6a i Kamil Zagrodzki z 6a,
 z przyrody: Mateusz Nowak z 6d, Weronika Trynkiewicz z 6a,
Marcin Kaniewski z 6a, Franciszek Włodarczyk z 6a i Gabriel Majewski z 6a,
 z języka polskiego: Kasia Steć z 6a.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!
Szymon

Wywiad z przewodniczącą samorządu szkolnego Nicol Bnyamin
Jak się czujesz, będąc przewodniczącą samorządu szkolnego?
Bardzo się cieszę! Gdy usłyszałam wyniki, byłam bardzo zdziwiona tym,
że mam takie poparcie wśród uczniów.
Wierzyłaś, że wygrasz?
Nie bardzo. Szczerze mówiąc, myślałam, że konkurencja jest o wiele lepsza.
Mieli kolorowe ładne plakaty, a ja nie bardzo...
Jakie masz plany jako przewodnicząca?
Oczywiście więcej dyskotek, bo wiem, że je bardzo lubicie. Więcej planów
ci nie zdradzę, bo co to będzie za niespodzianka…
Myślisz że podołasz wszystkim obowiązkom?
To na pewno będzie trudna
sprawa, ale się postaram.
Jestem troszkę leniwa, ale będę
próbować 
W takim razie życzę Ci
wytrwałości i dziękuję za
wywiad:)
Weronika z VIa



Sonda dla czwartaków
Spytaliśmy się czwartoklasistów, jak
im idzie w nowej, czwartej klasie. To
przecież już zupełnie inna szkoła, niż w
klasach I-III. Okazało się, że nie jest źle,
choć mówią, że najlepiej to było
w przedszkolu .
Odpowiedzi:
bardzo
dobrze
odpowiedziało 6 uczniów, dobrze – 10,
średnio – 6 i, niestety, źle – 3.
Najbardziej podobają im się lekcje wf,
najmniej – duża liczba prac domowych.

Sport szkolny
Co roku nasi uczniowie biorą udział w
W październiku w zawodach tenisa stołowego
uczestniczyli reprezentanci naszej szkoły, którzy
doszli do drugiego etapu. Oto nasi sportowcy”:
Łukasik Martyna, Rynkowska Martyna, Myszka
Aleksander, Nowak Mateusz, Suszek Kamil,
Opoka Wiktor.
Wszystkim
uczniom
serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

zawodach

sportowych.

Na wesoło
Po bitwie na polu grunwaldzkim
zostało więcej nieboszczyków niż
przyszło.



