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Słowo od Redakcji

Bezpieczny nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny – nowe wyzwania! Witamy Was, nasi drodzy Czytelnicy, nowym
numerem szkolnej gazetki „Szóstka”. Cieszymy się, że znów możemy dzielić się
z Wami naszymi przemyśleniami i spostrzeżeniami, opisywać szkolną codzienność,
która bywa niezwykła i zaskakująca.

Rok 2020 zapamiętamy na długo… Chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło się,
że uczniowie z takim utęsknieniem czekali na wrześniowe zajęcia.
Po trzech
miesiącach nauki zdalnej i zasłużonym wakacyjnym wypoczynku wreszcie
wróciliśmy do szkoły. Wprawdzie na półtora miesiąca, ale jednak. Na pewno
każdy trochę się stęsknił za przyjaciółmi i „normalnymi” lekcjami (choć niektórzy
nie chcą się do tego przyznać). Wpatrywanie się w komputer, a nie bezpośredni
kontakt z nauczycielem, dało nam wszystkim wiele do myślenia i powinniśmy
o tym pamiętać, kiedy zaczniemy znowu narzekać na szkołę.

Nasz redakcyjny zespół pracuje w pełnym składzie i z nie mniejszym niż kiedyś
entuzjazmem. Życie Szóstki będą relacjonowały: Natalia Capała, Maja Michalczewska, Blanka Przerwa, Julia Skibniewska, Kornelia Staniec, Kaja Walczyk,
Irena Wesołowska, Aleksandra Wicińska, Agnieszka Witek. Czuwają nad nami
i niezmiennie wspierają Pani Małgorzata Panek i Pani Monika Żuber.
Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie towarzyszyć nam w naszej literackiej
i dziennikarskiej przygodzie. Zachęcamy do czytania!
Zespół redakcyjny wraz z opiekunami

Nie można nie zauważyć, że wróciliśmy do nieco innej szkolnej rzeczywistości
niż ta, którą znamy z poprzednich lat. Wciąż żyjemy w świecie, który musi
mierzyć się z pandemią wirusa, dlatego musimy przede wszystkim zadbać o swoje
bezpieczeństwo.
PAMIĘTAJMY O KILKU PROSTYCH ZASADACH:
DEZYNFEKUJMY I CZĘSTO MYJMY RĘCE
ZOSTAŃMY W DOMU, JEŚLI CZUJEMY SIĘ ŹLE
NOŚMY MASECZKI LUB PRZYŁBICE
Zdrowie nasze i naszych bliskich zależy przecież od nas samych, a nasza postawa
powinna być przykładem dla innych, np. dla Maluchów z młodszych klas.
Bądźmy dobrej myśli. Przecież jeszcze będzie jak dawniej, będzie pięknie!
Julia Skibniewska

Zmiany, zmiany…
Wszystko zaczęło się wtedy, gdy nasza szkoła
opustoszała, a my przenieśliśmy się do naszych domów, które zamieniły się w sale lekcyjne. Po powrocie z wakacji na pewno
wszyscy zauważyliśmy zmiany, które dokonały się na korytarzach dzięki wspólnej inicjatywie dyrekcji szkoły i naszych rodziców.

Dzień Nauczyciela
Dzień Nauczyciela obchodzimy 14 października. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele mają wolne od zajęć edukacyjnych. Chyba właśnie to najbardziej wszystkich
cieszy.
Czy zastanawialiście się nad tym, kiedy ustanowiono to święto i dlaczego? Spieszę z wyjaśnieniem.

Obok sekretariatu pojawiły się nowe rośliny,
a ściany zostały pomalowane na szaro. Ponadto ścianę dolnego korytarza zdobi oś
czasu, na której zapisano ważne wydarzenia historyczne. Dzięki niej możemy się
uczyć, chociaż nawet sobie tego nie uświadamiamy – poprzez wykorzystanie pamięci wzrokowej. Uwagę zwraca także galeria zdjęć naszych absolwentów, którzy
osiągnęli sukcesy w nauce i sporcie.
Nasza szkoła zmienia się razem z nami. Kiedyś to my będziemy absolwentami
„Szóstki”, którzy być może zawitają jeszcze kiedyś w jej gościnne progi. Czy
będzie taka, jaką ją zapamiętamy?
Aleksandra Wicińska

Dzień Nauczyciela związany jest z rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej (1773 r.). W 1994 r. święto uzyskało rangę międzynarodową i zostało proklamowane przez UNESCO. Dwa lata później podpisano ,,Rekomendację
w sprawie statusu nauczania”. Święto ma na celu podkreślenie roli nauczycieli,
dzięki którym poznajemy świat, zdobywamy wiedzę i rozwijamy się.
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,
przyjmijcie najlepsze życzenia nieustającej energii i motywacji do pracy z nami,
uczniami; życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz zdrowia, szczęścia
i pomyślności w życiu osobistym.
Maja Michalczewska

Nasz Mistrz!
Warsztaty dziennikarskie
Dnia 5 października nasz redakcyjny zespół wziął udział w warsztatach
dziennikarskich. Jest się czym pochwalić, ponieważ była to nagroda główna
w ubiegłorocznym konkursie „Między marzeniem a planem”, w którym nasze
koleżanki z klasy VII b (Maja Michalczewska, Julia Skibniewska, Kornelia
Staniec, Kaja Walczyk) zajęły I miejsce za artykuł prasowy dotyczący naszej
szkoły.

W dniach 26-27 września 2020 r. uczeń
naszej szkoły, Rafał Wójcik z klasy
VIII a, wziął udział w Mistrzostwach
Polski Niesłyszących Juniorów do lat
14. Osiągnął wielki sukces, którego
można tylko pozazdrościć. Zdobył 19
medali, w tym 11 złotych, 4 srebrne i 4
brązowe (15 w rywalizacji indywidualnej i 4 w sztafecie).
To jeszcze nie wszystko, ponieważ nasz Kolega pobił 5 nowych rekordów Polski
oraz 2 rekordy w sztafecie „Spartan”, do której należeli także Julia Dragan, Nina Bęben i Igor Stempurski. Dystanse jakie Rafał przepłynął, to 50 m i 200 m
stylem dowolny, 50 m, 100 m i 200 m stylem grzbietowym.
Serdecznie gratulujemy Rafałowi Wójcikowi oraz uczestnikom sztafety „Spartan”
i życzymy sukcesów w przyszłości.
Agnieszka Witek

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się zgodnie
z zasadami reżimu sanitarnego i, co najważniejsze, w miłej atmosferze. Warsztaty
poprowadził dziennikarz, Pan Andrzej Winiszewski, który przekazał nam
nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną, lecz także zorganizował ćwiczenia
praktyczne. Mogłyśmy sprawdzić swoje umiejętności i poczuć się jak prawdziwe
dziennikarki. Wiemy już, w jaki sposób przygotować wywiad, jak wybrać
ciekawy temat, czym zainteresować słuchaczy.
Udział w warsztatach był dla nas bardzo pouczającym i jednocześnie
ekscytującym doświadczeniem. Być może zaowocuje w przyszłości dziennikarską
karierą.
Aleksandra Wicińska

Kartka z kalendarza

Dawno temu w Środkowej Europie żył Biało-Czerwony Kapturek. Często myślał
o swojej przyszłości, ale nie potrafił jej do końca przewidzieć. Niestety Kapturek
często zachowywał się nieroztropnie i narażał na różne niebezpieczeństwa. Działo
się tak z powodu małych chochlików, które nakłaniały go do różnych bardzo nierozważnych zachowań. Na szczęście zdarzało się też tak, że te same chochliki
szeptały Kapturkowi słowa pełne roztropności.
Kapturek wiedział, że w jego sąsiedztwie mieszkają trzy wilki. W głębi duszy
zdawał sobie sprawę z tego, że należy zachować dystans i unikać spotkania z nimi, ale czasami jakiś chochlik podpowiadał, że jeden czy drugi wilk jest przyjacielem.
Pewnego dnia Kapturka rozbolała głowa od tego chochliczego mętliku i, będąc
na spacerze, stracił czujność. Wilki szybko wykorzystały nieuwagę Kapturka i go
zjadły. Żarłoczne zwierzęta nie przewidziały tylko, że Biało-Czerwonego Kapturka można połknąć, ale nie da się go strawić. Przez bardzo długi okres czasu Kapturek siedział w trzech brzuchach i kuł je od środka. Minęło wiele lat i zebrała się
grupa leśników, którzy mieli dość panoszenia się trzech wilków. Kiedy leśnicy
próbowali poskromić dzikie bestie, cała rodzina Biało-Czerwonego Kapturka,
rozproszona w różnych miejscach, odezwała się i krzyczała głośno: „Pamiętajcie,
że w brzuchach wilków są trzy części naszego Biało-Czerwonego Kapturka”.
Sto dwadzieścia trzy lata trwało polowanie na trzy wilki. Ostatecznie wilki przegrały i z ich brzuchów wyjęto trzy części Biało-Czerwonego Kapturka, który odzyskał swoją naturalną postać i mógł cieszyć się wolnością i życiem.
Julia Skibniewska
(praca autorska)

Bajka o rozbiorach Polski
Dawno, dawno temu za siedmioma lasami, siedmioma górami i siedmioma rzekami żył sobie Biało-Czerwony Kapturek. Mieszkał w posiadłości otoczonej bujnymi ogrodami i wspaniałymi budynkami. Opiekował się niezliczoną gromadą
zwierząt: kurami, kaczkami, owcami, końmi, krowami, świnkami, które były
odziane w bogate szaty i klejnoty. Dziewczynka zajmowała się nimi jak mogła
najlepiej, dbała o nie, a gdy zachorowały – podawała im lekarstwa.
Pewnego dnia Kapturek stwierdził, że jego praca już nie sprawia mu takiej satysfakcji naj wcześniej. Kilka dni później zwierzątka zauważyły, że Kapturkowi brakuje już sił, i postanowiły mu pomóc.
Jako pierwsze zgłosiły się Konie, mówiąc:
– Pomożemy ci pod jednym warunkiem – powiedział jeden z nich.
– Jaki to warunek? – zapytał zaciekawiony Kapturek.
– Przekażesz nam część władzy nad posiadłością – powiedział drugi.
Kapturek po chwili zastanowienia przytaknął.
Konie na początku dobrze się spisywały, jednak z czasem inne zwierzęta zaczęły
im zazdrościć, że wiedzie im się lepiej od pozostałych. Zwierzęta po swojej krótkiej naradzie zażądały od Kapturka takiej samej pozycji, jaką mają Konie. Kapturek był bezsilny. Zaczął się dzielić z wszystkimi swoją władzą. W posiadłości
zapanowały chaos i rozgardiasz.
Po pewnym czasie sytuację, która zaistniała w posiadłości Kapturka, zauważyły
trzy Wilki, które wprawdzie miały swoje terytoria, lecz wciąż było im mało.
– A może by się tak najeść do syta – powiedział jeden z Wilków.
– Lepszym pomysłem będzie zdobycie władzy. Tylko pomyślcie, wszyscy będą
się nas bali i już nikt nigdy nie odważy się nam sprzeciwić.
Na naradzie zapadła decyzja, że Wilki podzielą się zdobyczą po równo. Kilka dni
później okrutne bestie zaczęły atakować posiadłość Kapturka. Sąsiad ze wschodu

wziął największą część, co oburzyło pozostałe Wilki. Złodzieje jednak nie
wszczynali wojny między sobą, lecz zawarli umowę i podzielili między sobą pozostałą część terytorium.
Biedny Kapturek nie wiedział, co robić. Przejęte zwierzęta przyszły do Kapturka
i powiedziały:
– Jesteśmy gotowe walczyć za naszą posiadłość – wykrzyknęły wszystkie razem.
Kapturek uśmiechnął się.
Zwierzątka wraz z Kapturkiem były jednak bezsilne, ponieważ nikt nie mógł równać się z ich przeciwnikami. Kapturek stracił nadzieję na odzyskanie swojego
domu i obwiniał się, że doprowadził do upadku wszystkich mieszkających tam
zwierząt. Te jednak nie poddawały się i wciąż próbowały przechytrzyć intruzów.
Po 123 latach niewoli wysiłki Kapturka i jego przyjaciół zauważyli leśnicy. Postanowili pomóc im odzyskać wolność. Trud, odwaga i waleczność zostały nagrodzone, jak to zwykle w bajkach bywa.
Kaja Walczyk
(praca autorska)
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Najlepsze dwa kółka
Jazda na rowerze jest bardzo znanym i popularnym sportem. To także sposób
na utrzymanie zdrowego, aktywnego trybu życia. Nie każdy jednak wie, że kolarstwo dzieli się na wiele różnych dyscyplin, a są to: kolarstwo szosowe, kolarstwo
torowe, kolarstwo górskie, kolarstwo zjazdowe, kolarstwo cross-country, kolarstwo bmx, kolarstwo przełajowe, cyklotrial, trial rowerowy, tube jumping, dirt
jumping, kolarstwo artystyczne, piłka rowerowa.
Największym zainteresowaniem, poza tradycyjnym kolarstwem uprawianym rekreacyjnie, cieszy się jazda na bmx i dirt. Wśród młodzieży lubiącej wyzwania
i adrenalinę jest coraz więcej osób, które zaczynają swoją przygodę z jazdą
na rowerze na tych właśnie jednośladach.
W Kraśniku znajduje się skatepark, w którym można spotkać wiele osób jeżdżących na bmx i wykonujących zaskakujące, często bardzo trudne triki i akrobacje.
Zaraz obok skateparku znajdują się skocznie, nazywane również hopami, dla rowerów typu dirt i full. Są to wielkie wybicia zbudowane z ziemi, przez które ludzie „przelatują”. By sprostać takiemu wyzwaniu, trzeba nabrać dużego rozpędu,
a wcześniej – poświęcić wiele czasu na ćwiczenia.
Jeśli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę z jazdą na rowerze, musi się liczyć
także z kontuzjami, ale naprawdę warto spróbować i dojść do perfekcji.
Natalia Capała

Turystyczne ciekawostki – Bieszczady
Jeśli zastanawiacie się, gdzie można ciekawie spędzić czas, to mamy dla Was
propozycję – wyjazd w Bieszczady. Osobom lubiącym aktywny wypoczynek polecamy wejście na Połoninę Caryńską lub
Wetlińską, można również pojechać na Sine Wiry. Pamiętajcie jednak o stałych
mieszkańcach, których lepiej nie drażnić – chodzi oczywiście o niedźwiedzie.
W czasie samochodowych podróży miejcie przy sobie zapasowe koło, ponieważ
nieczęsto na swojej drodze napotkacie serwisy czy warsztaty samochodowe.
Czasami, jeśli ma się szczęście, można spotkać „bieszczadzkich zakapiorów”,
czyli ludzi mieszkających w małych chatkach gdzieś w górach, z dala od miast.
Jednym z nich był perkusista zespołu Dżem, Michał Giercuszkiewicz.
Uwaga! Dla prawdziwych smakoszy też znajdzie się coś dobrego – placki i pierogi po bojkowsku, które można dostać w większości restauracji serwujących kuchnię tradycyjną.
Bieszczady zapraszają!
Blanka Przerwa

Najlepszą ściągawkę mamy w głowie

JĘZYK POLSKI
Ironia
wyrażenie
krytyki lub niezadowolenia
ukryte pod pozorami
akceptacji lub pochwały

HISTORIA
Abdykacja
rezygnacja władcy z tronu
1763 r.
wynalezienie maszyny parowej
przez Szkota Jamesa Watta
1815 r.
powstanie Królestwa Polskiego

JĘZYK ANGIELSKI
Confident – pewny siebie
Shy – nieśmiały
Friendly – przyjazny

FIZYKA

Atom
podstawowy składnik materii, którego
nie da się podzielić w wyniku reakcji
chemicznych; atomy łączące się ze sobą
tworzą cząsteczki różnych substancji
Dyfuzja
samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek jednej substancji w drugiej

Agnieszka Witek

Kolorowanka

Rusz głową!
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Syn mitycznego Dedala
Morska albo lądowa (jednostka miary)
Najcieplejsza pora roku
Obszar o płaskiej powierzchni
Atlantyk lub Pacyfik
Imię dla człowieka, dla przedmiotu …
Nieznany autor dzieła lub niepodpisane dzieło
Popularny instrument strunowy
Inaczej zaklęcia, magia
Najmniejsza porcja materii

Hasło: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – ma mniej więcej od 550 do 800 metrów i jest
najkrótszą rzeką w Polsce
Aleksandra Wicińska
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