Szóstka
GRUDZIEŃ 2004r.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
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Za nami święta Bożego Narodzenia, jedne
z najpiękniejszych dni w roku. Nic więc dziwnego, że
grudniowa „Szóstka” będzie w dużej mierze świąteczna.
Ale
nie
tylko
– najdziecie u nas także informacje z życia szkoły, dużo
humoru i rozrywki. Całość numeru ozdobią krótkie
uczniowskie „haiku”. Zapraszamy do lektury!
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Poziomo:
1. W ten dzień zimowy cała rodzina spotyka się razem.
2. Drzewo iglaste, które rośnie w górach.
3. Na świętego Tomasza ..... noc nasza.
4. Mieszkali w nich nasi praprzodkowie.
Pionowo:
Hasło:
1
1. Robią go pszczoły.
2. Jest śliskie, w czasie zimy możesz upaść na nie.
3. Ciągną je renifery.
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WRZUĆ PIENIĄŻEK DO SŁOIKA!

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE?

14 grudnia 2004 r. we wtorek (na całe szczęście niezbyt chłodny) uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w akcji, której celem była zbiórka pieniędzy na rzecz Domu
Dziecka w Kraśniku. W sumie 46 przebierańcom udało się zebrać 3327 zł. Najbardziej
okazałą puszką mogły się pochwalić Sylwia Szymańska oraz Karolina Koneczna z kl.
VIe – prawie 400zł!. Zbiórka rozpoczęła się ok. godz. 1000, zaś zakończyła się ok.
godz. 1600. Obeszliśmy prawie całe miasto wzbudzając spore zainteresowanie przechodniów, głównie swoimi strojami. Tego dnia byliśmy aniołami, diabłami, św. Mikołajami, a nawet elfami. Jak poinformowała nas koordynatorka całej akcji p. Barbara
Szymańska zebrana kwota została przeznaczona na zakup zamrażarki, kołder, poduszek
,pościeli, choinki z ozdobami, przyborów szkolnych, bielizny. Wszystkim, którzy
wsparli naszą akcję, serdecznie dziękujemy.
Lista dziesięciu najokazalszych puszek:
1.
Karolina Koneczna, Sylwia Szymańska
392,50zł
2.
Piotr Dymitrak, Michał Bednarczyk
259,20zł
3.
Marta Bekier, Katarzyna Drozd
258,00zł
4.
Patrycja Kordowska, Anna Małyszek
205,05zł
5.
Judyta Szot, Anna Ślusarska
204,65zł
6.
Tomasz Kraiński, Damian Drumlak
196,45zł
7.
Inga Siewierska, Joanna Maciejewska
190,85zł
8.
Andrzej Kraiński, Emil Młodzianowski
186,20zł
9.
Michał Kot, Michał Krzyżak
157,25zł
10. Bartek Cięszczyk, Magdalena Burak
144,40zł
Ponadto kwestowali: Kamil Zarębski, Jakub Juśko, Agata Łach, Emilia Korczak,
Katarzyna Suchora, Lena Kożuch, Ola Stefanek, Agata Turkowska, Kornel Janowski,
Maciej Siejewicz, Katarzyna Milczek, Joanna Bogusławska, Rafał Kosidła, Bartek
Rachoń, Ola Przywara, Katarzyna Błażej, Wojciech Jarecki, Konrad Tomczyk, Patrycja
Cyran, Klaudia Pataj, Natalia Stopa, Iga Serwacka, Anna Lechowska, Marlena Długosz.
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W bibliotece szkolnej została zorganizowana gazetka i wystawka książek, które nawiązują do Narodowego Święta Niepodległości. Oglądając je można się dowiedzieć, że
dla wszystkich Polaków to jedna z najważniejszych dat w dziejach naszej Ojczyzny.
Po 123 latach niewoli, rozbiorów 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość
dzięki ludziom, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i byli wielkimi patriotami.
Na wystawie w szkolnej bibliotece można było zobaczyć między innymi książki: Jana
Stanisława Kopczewskiego „O naszym hymnie Narodowym”, Józefa Wybickiego: „Żył
dla Ojczyzny i Narodu”, Konstantego Grzybowskiego „Ojczyzna, Naród, Państwo”.
Agnieszka i Angelika

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIb i IVc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



15.XII.2004 r. o godz. 1035 w czytelni odbyło się „Spotkanie z poezją”, w trakcie
którego nastąpiło podsumowanie konkursu poetyckiego pt. „Ja i moja rodzina”.
W konkursie wzięło udział 15 uczniów:
Kl. II a – F. Goleń, K. Halik,
M. Maciejewska
Kl. II b – Ł. Michalczyk, N. Sadowska
Kl. II c – A. Szymańska
Kl. II d – Ż. Naurecka
Kl. II e – W. Łakoma, A. Skrok
Kl. III a – R. Czarnecki, M. Jakubczyk,
M. Orzeł
Kl. III d – P. Sowińska
Kl. IV c – A. Gębala, A. Żuber
Spotkanie rozpoczęło się recytacją
wierszy o rodzinie różnych poetów w wykonaniu uczennic z aktywu bibliotecznego.
Następnie dzieci same prezentowały własne wiersze, które wszystkim się podobał. Pod
koniec spotkania nastąpiło losowanie 4 nagród książkowych. Szczęście uśmiechnęło się
do W. Łakomej, M. Maciejewskiej, Ż. Naureckiej i A. Żuber. Pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez SU. Wszystkim małym poetom pani
dyrektor wręczyła dyplomy. Na zakończenie wszystkim uczestnikom konkursu zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Pod koniec listopada odbyło się uroczyste pasowanie klas pierwszych na czytelników. Uczniowie klasy IV „c” przebrani za baśniowe postacie zorganizowali inscenizację o potrzebie szanowania książek. Przedstawieniu towarzyszyła burza oklasków i
pisków (mamy nadzieję, że były to wyrazy aprobaty i zachwytu). Potem każdy maluch
dostał identyfikator, na którym było zapisane jego imię, nazwisko oraz klasa.
Pierwszaki (i nie tylko!), przychodźcie do biblioteki jak najczęściej! Każda książka
to wstęp do nowej, wspaniałej przygody.
Ola Nowak :-)



Święty Mikołaju, jakże Cię kochamy! Na Twoje przybycie cały rok czekamy.
Przed taką wizytą każdą jest przejęty, myśli, czy zasłużył na Twoje prezenty.
A gdy nam je dajesz, to my Ci mówimy, jak z podarków Twoich bardzo się cieszymy...
Na świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja
Kto jest kochany przez wszystkie dzieci (i nie tylko dzieci!)???
Oto krótka charakterystyka naszego bohatera:
 imię: Mikołaj
 nazwisko: nieznane
 pseudo: Święty
 zawód: roznosiciel zabawek
 pochodzenie zabawek: nieznane
 obywatelstwo: nieznane – niby z Laponii, ale czy ktokolwiek widział jego paszport?
 znaki szczególne: gruby, w czerwonym wdzianku. Lata zaprzęgiem reniferów
– to jest coś!
 znani wspólnicy: elfy
 znane sposoby działania w terenie: wchodzi przez komin i "zostawia towar"
w skarpetach
 wszystkie dzieci go uwielbiają
 okres wzmożonej działalności: od 4 aż do 24 grudnia
$l!vv3czk@

Pytanie : Co dostałeś/aś na Mikołajki?
Słodycze, dwa misie, spodnie – Marta K.IV b)
Bluzę, bluzkę, słodycze – Kasia B. (VI b)
Film Harrego Pottera – Michał G. (III b)
Słodycze, buty – korki , komputer – Kamil K. (IV d)
Komputer, rower, komórkę – Maciek K. (IV a)(chłopie, może byłeś u I komunii?)
 Lalkę, misia – Alicja (I d)
 Pieniądze – Kacper P. (V a)
 Statek piracki – Paweł L. (I b)
 Ubrania – Asia M. (VI b)
 Sweter, dezodorant – Inga S. (VI b)
Jak widać dziewczyny najczęściej dostają ubranka i kosmetyki, ale czy można się
dziwić? W końcu taka jest natura kobiet...
$l!vv3czk@






Test dla szóstoklasistów
Nie ma co się oszukiwać, to był jeden z ważniejszych dni w roku szkolnym. Uczniowie
VI klas pisali próbny sprawdzian swoich umiejętności, zanim pójdą do gimnazjum. Ten
właściwy odbędzie się w kwietniu. Wkrótce po oddaniu prac zadaliśmy kilku uczniom
pytanie „Czy twoim zdaniem test próbny dla szóstych klas w tym roku był trudny czy
łatwy?”
Uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:
 Łatwy (ale trzeba było pomyśleć) – Asia M. (VI b)
 Łatwy – Michał K. (VI b)
 Taki sobie – Natalia S. (VI b )
 Średni – Sylwia S. (VI e)
 Łatwy – Ola P. (VI b)
 Łatwy – Rafał K. (VI b)
Jak widać test próbny prawie każdemu wydawał się łatwy. Trzeba było troszkę pomyśleć i 40 punktów miałoby się już w garści. Jednak nikomu z naszej szkoły to się nie
udało. Więc dlaczego każdy sądzi, że test był łatwy? Jest to jedno z pytań, na które do
kwietnia każdy musi znaleźć odpowiedź i, przede wszystkim, przyłożyć się solidniej do
pracy.
Najlepsze wyniki ze sprawdzianu próbnego w naszej szkole:
1.
Patrycja Cyran
VIb
38 pkt.
2.
Iga Serwacka
VIb
35 pkt.
3.
Joanna Maciejewska
VIb
34 pkt.
4.
Inga Siewierska
VIb
34 pkt.
5.
Natalia Stopa
VIb
34 pkt
6.
Anna Lechowska
VId
33 pkt.
7.
PiotrDymitrak
VIb
33 pkt.
8.
Paulina Kwiatek
VIa
32 pkt.
9.
Jakub Pietroń
VIb
32 pkt.
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Jasio poszedł z rodzicami
na grzyby. Po chwili
przybiega zziajany do
ojca.
-Tato! Tato! Szybko,
dzik zaatakował mamę!
-Jak sam zaatakował, to
niech się teraz sam broni.

-Córeczko proszę nie chodź codziennie na te dyskoteki. Jeszcze tam ogłuchniesz!
-Nie, dziękuję, już jadłam...





Choinka
Nie można dziś określić nawet w sposób przybliżony, od kiedy iglaste drzewko zaczęto kojarzyć z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Wiadomo natomiast, że w wielu
kulturach i religiach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest symbolem życia, płodności, odradzania się i trwania. Podejmowano wiele prób biblijnego uzasadnienia wprowadzenia
do domów bożonarodzeniowego drzewka, jednak nie znaleziono nigdy bezpośrednich
źródeł pisanych, do których można byłoby się odwołać.
Faktem jest, iż na jednym z miedziorytów z roku 1553, obok żłóbka widnieje
drzewko jodłowe ozdobione gwiazdą i świeczkami. Następne lata potwierdzają występowanie choinki, nawet w mieszkaniach prywatnych w dniu obchodów Bożego Narodzenia. Zwyczaj te stał się powszechnym w mieszczańskich rodzinach niemieckich,
tyrolskich, austriackich promieniując stamtąd, zwłaszcza w wieku XIX, na pozostałe
kraje europejskie i pozaeuropejskie. Ważne były, rzecz jasna, ozdoby choinkowe. Im
również nadawano głębszy sens. I tak na szczycie drzewka zawieszano gwiazdę symbolizującą gwiazdę betlejemska, w zawieszanych jabłkach widziano echo biblijnego jabłka Adama i Ewy, papierowe łańcuchy rozpoznawano jako okowy zniewolenia grzechowego czy nawet politycznego (w okresie rozbiorów), Oświetlenie choinkowe miałoby wskazywać na Chrystusa, który przyszedł na świat jako „światło dla pogan”. Zaś
żywe zielone drzewko miałoby symbolizować Chrystusa — źródło wszelkiego życia.
Warto o tym pamiętać strojąc swoje świąteczne drzewko. A ubiera się je dopiero w
wieczór wigilijny. Aby jednak zapalić świeczki, trzeba poczekać na pojawienie się na
niebie pierwszej gwiazdy.

Wieczerza wigilijna
Tradycja rodzinnej, uroczystej wieczerzy jest dzisiaj bardzo mocno zakorzeniona w
polskich domach. Obyczaj ten zauważono i zapisano już w XVII w., choć przypuszcza
się, że był praktykowany już dużo wcześniej. Jego istotnym elementem jest zachowanie
postu. Wieczerzę poprzedza przygotowanie choinki, jak też domowej szopki. Pod białym obrusem kładzie się kilka kłosów siana (symbolika szopki betlejemskiej). Do stołu
zasiada się po ukazaniu pierwszej gwiazdy na niebie. Uczestnicy kolacji dzielą się
białym opłatkiem, składają życzenia, wybaczają wzajemne urazy. Przyjęło się pozostawienie wolnego nakrycia przy stole dla ewentualnego gościa lub też symbolicznie dla
Chrystusa. Były i są różne przesądy dotyczące ilości i zawartości potraw wigilijnych.
Najczęściej podaje się zupę rybną czy migdałową, barszcz, potem grzyby z kapustą,
ryby gotowane lub pieczone (najczęściej karp w szarym sosie), kluski z makiem, kompot z suszonych owoców, itd. Na ogół przygotowuje się 7,9 względnie 12 potraw. We
wschodnich regionach obowiązkowo podaje się kutię(gotowaną pszenicę lub jęczmień
z miodem, orzechami i migdałami). Po skończonej wieczerzy śpiewa się kolędy i obdarowuje prezentami.

Opłatek

Wigilijny zwyczaj łamania się opłatkiem należy do najtrwalszych i najżywszych
tradycji Bożego Narodzenia. Dzielenie się opłatkiem, choć niekoniecznie w Wigilię,
praktykowali już najwcześniejsi chrześcijanie — otrzymywali go ci, którzy nie byli na
mszy. Od dawna, tuż przed wieczerzą, łamano się opłatkiem z członkami rodziny, służbą, kolędnikami i oczywiście duchami przodków. Nawet zwierzęta gospodarskie dostawały opłatek od swego gospodarza.



Nie ma solidnego studium, które wskazałoby kiedy i w jakich okolicznościach ta tradycja zakorzeniła się w Polsce. Najstarsza wzmianka źródłowa pochodzi z końca XVIII
wieku. Dzisiaj jest to już wyłącznie polski zwyczaj, którego najważniejszym przesłaniem jest pojednanie. Dzieląc się opłatkiem składamy sobie życzenia dobra wszelakiego, zapominamy o urazach, wybaczamy winy.

Kolędy

Wyraz kolęda pochodzi od łacińskiego słowa „calendae”, oznaczające pierwszy
dzień miesiąca. W starożytnym Rzymie uroczyście obchodzono szczególnie calendae
styczniowe, kiedy to konsulowie prawnie obejmowali swój urząd w całym imperium
rzymskim. Przy reformie kalendarza (46 r. przed naszą erą), zadekretowanym przez
Cezara Juliusza (stąd „kalendarz juliański”) potwierdzono 1 stycznia jako początek
roku administracyjnego. W Rzymie obchodzono to bardzo uroczyście. Odwiedzano się,
obdarowywano podarkami, śpiewano okolicznościowe pieśni. Wraz z przyjęciem
chrześcijaństwa zwyczaje te stopniowo powiązano z początkiem rachuby nowego czasu
„nowej ery”, czyli narodzin Chrystusa. Kolęda w Polsce oznacza przede wszystkim
pieśń religijną, związaną tematycznie z narodzinami Chrystusa. Najstarsza polska kolęda „Zdrów bądź królu anielski” pochodzi z 1424 roku, choć sam termin kolęda utrwalił
się dopiero w XVII w. W okresie tym powstawało wiele pastorałek i kolęd. Inne śpiewali zakonnicy, inne arystokracja, mieli też swoje kolędy kupcy i pozostałe stany. Niektóre kolędy autorskie znane są do dziś: „Przybieżeli do Betlejem pasterze” i „Przy
onej górze” J. Żabczyca, „Bóg się rodzi” F. Karpińskiego, „Mizerna, cicha” T. Lenartowicza. Jednak kolędy powstawały też dzięki twórcom anonimowym. Tłumaczono je z
łaciny czy z języków krajów sąsiedzkich. Jakkolwiek większość kolęd powstała w łonie
kościoła katolickiego, nie brak jednakże kolęd luterańskich, kalwińskich czy husyckich.
Kolędy są zjawiskiem kulturowym, zwłaszcza w Polsce, gdzie ilość znanych i opisanych kolęd osiąga liczbę ponad pół tysiąca.

Prezenty gwiazdkowe
Powszechna praktyka wzajemnego obdarowywania się prezentami (zwłaszcza dzieci) związana była pierwotnie z kultem i życiorysem św. Mikołaja, biskupa diecezji Bari
(Włochy), wielkiego jałmużnika żyjącego w IV wieku. Jego niezwykła hojność, troska
o biednych, stały się symbolem i uosobieniem miłości każdego bliźniego. Właśnie w
okresie świąt bożonarodzeniowych znalazła swoje logiczne uzasadnienie i to już w
średniowieczu. Dzisiejszą tradycję wręczania świątecznych prezentów zawdzięczamy
Marcinowi Lutrowi, który w 1535 roku domagał się, aby protestanci zaniechali zwyczaju „św. Mikołaja”, a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego „Dzieciątka
Jezus”. Z czasem wszystkie kraje chrześcijańskie, także katolickie przyjęły tę praktykę.
Jednakże ślad dawnej tradycji biskupa — św. Mikołaja nadal rozpoznajemy w postaci
tzw. gwiazdora ubranego w szaty biskupie, z mitrą i pastorałem, względnie nazywanego wprost Santa Claus (kraje anglosaskie) czy Sinterklaas (Holandia). To on w wigilię
Bożego Narodzenia przynosi nadal prezenty, to dzieci nadal ze swoją dziecięcą wiarą
piszą do niego listy.
$l!vv3czk@



