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Słowo od Redakcji
Drodzy Czytelnicy! Znów kończy się kolejny rok szkolny. Rok
trudny, rok ciężkiej pracy i nauki, jednocześnie rok bardzo
ciekawy i pod wieloma względami pouczający. Dziękujemy
Wam za obecność – gdyby nie Wy, nie byłoby naszej redakcji
i szkolnej gazetki „Szóstka”.
Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za pracę z nami i za
wsparcie, na które zawsze mogliśmy liczyć. Dziś, po drugim
roku zdalnego nauczania, już wiemy, że razem damy radę.
Wszystkim Pracownikom szkoły życzymy udanych wakacyjnych urlopów, odpoczynku i spokoju, a naszym koleżankom
i kolegom – zwariowanych, pełnych (bezpiecznych!) przygód
wakacji, wyłącznie ciepłych dni, słońca na niebie i w sercu
i dużo optymizmu. Nam wszystkim – oczywiście zdrowia!
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Zespół redakcyjny wraz z opiekunami

W naszej szkole powstaje coraz więcej kolorowych ścian tematycznych. Tym razem
nasi rodzice stworzyli na ścianach szkolnego korytarza ściągawkę z matematyki.
To świetny pomysł, a dla nas, uczniów, sposób na odświeżenie wiedzy o polach
figur. Nic, tylko korzystać – dziękujemy!
Kornelia Staniec

walnym symbolem związanym z Wielkanocą jest jajko, które oznacza życie i odrodzenie. Wielkanoc bez jajek to jak Boże Narodzenie bez choinki – chyba każdy się
ze mną zgodzi.

Świątecznie, wiosennie – Wielkanoc
Święta Wielkanocne już za nami. Mamy nadzieję, że spędziliście je w rodzinnym
gronie i w miłej atmosferze. Rok 2021, choć wciąż naznaczony pandemią koronawirusa, na szczęście pozwolił nam na obchodzenie tego szczególnego dla każdego
chrześcijanina czasu bardziej swobodnie niż rok temu. Przez wieki wielkanocne
obrzędy religijne splatały się z tradycją ludową, co możemy obserwować także dzisiaj.
W tradycje wielkanocne wpisuje się Palmowa Niedziela.
Święto to obchodzi się w Polsce od średniowiecza,
a zostało ono ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Kiedyś w Polsce nazywana była
„Wierzbną”, ponieważ gałązki wierzby zastępowały
palmy. Dzień ten rozpoczyna okres duchowego przygotowania do świąt, które polega na wyciszeniu, skupieniu i przeżywaniu wspomnienia
męki Chrystusa. Tego dnia wierni zanoszą do kościoła palemkę, która jest symbolem
odradzającego się życia.
W Wielką Sobotę idzie się do kościoła
z koszyczkiem. Nie może w nim zabraknąć
baranka – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego, który przezwycięża śmierć, a także
mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post).
Święcony jest też chrzan przywołujący pamięć o goryczy męki Pańskiej, a także chleb.
Jednak największym i najbardziej rozpozna-

Wielkanoc poprzedzona jest starannymi przygotowaniami. Po długim okresie postu możemy liczyć na bogactwo
i różnorodność dań, które pojawiają się na naszych polskich stołach. Najważniejszym posiłkiem jest oczywiście
śniadanie wielkanocne składające się z poświęconych
potraw. Posiłek rozpoczyna zwyczaj dzielenia się poświęconym jajkiem, podobny w swej formie i symbolice do bożonarodzeniowego
łamania się opłatkiem.

Poniedziałek Wielkanocny, inaczej śmigus dyngus, to ten najbardziej wyczekiwany przez najmłodszych moment wielkanocnej tradycji. Kiedyś
najbardziej mokra od wody panna miała największe szanse na szybkie zamążpójście. Dziś
tradycja oblewania wodą jest praktykowana
przede wszystkim przez dzieci.
Święta Wielkanocne to piękny czas powrotu
do życia – dotyczy wymiaru religijnego, duchowego, ale przejawia się również w rytmie
odradzającej się przyrody, której piękno możemy podziwiać każdego dnia.

Maja Michalczewska

Kartka z kalendarza – 1-3 maja

Drodzy Ósmoklasiści!
Wielkimi krokami zbliża się lato, co na pewno wszystkich bardzo cieszy.
W Waszym przypadku oznacza to również zbliżający się równie szybko egzamin
ósmoklasisty. Spokojnie, nie mam zamiaru Was stresować – myślę, że na kilka dni
przed egzaminem stresu Wam nie brakuje. Skupmy się więc na pozytywach, które
każdy z Was może dostrzec, jeśli tylko zechce.
Po pierwsze, na całe szczęście , tego egzaminu nie można nie zdać – uff... Oczywiście fajnie byłoby wypaść jak najlepiej, ale nie ma sensu nadmiernie się denerwować. Lepiej te ostatnie dni wykorzystać na spokojne powtarzanie materiału.
Pamiętajcie, że na pewno bez paraliżującego stresu wypadniecie na egzaminie dużo
lepiej. Pomocna może się też okazać czekolada
– dawka glukozy i lecytyny
przyjmowana co najmniej dwa razy dziennie w ostatnich dniach przed testami jest
bardzo wskazana dla mózgu chłonącego wiedzę.
Kolejnym plusem wynikającym z egzaminu ósmoklasisty jest „koniec podstawówki”. Za chwilę rozpoczniecie nowy etap w życiu, tylko już jako nieco starsza młodzież. Nowe znajomości, nowe przygody. Zdaniem wielu dorosłych osób szkoła
średnia to najlepszy okres w życiu, więc głowa do góry i powodzenia w nowej szkole!
A jeśli komuś zakręci się łza w oku za starą szkołą i latami spędzonymi
w podstawówce, zawsze może do nas wpaść albo spotkać się ze znajomymi
ze szkolnej ławy i powspominać stare dobre czasy.
Na zakończenie w imieniu całej gazetkowej redakcji i opiekunów chcę Wam życzyć,
żeby egzaminy poszły wszystkim jak najlepiej, żeby pytania testowe dotyczyły tematów, które bardzo dobrze znacie albo w ostatniej chwili jeszcze raz sobie dokładnie przypomnieliście i utrwaliliście, no i żebyście dostali się do wymarzonych szkół
ponadpodstawowych. Mocno trzymamy za Was kciuki! Połamania piór!
Julia Skibniewska

Waleczne Królestwo Ludzi – czyli trochę fantasy w rozbiorach Polski
Dawno, dawno temu, kiedy na świecie żyły różne cywilizacje i stworzenia, była
sobie kraina, która nazywała się Europa. W samym sercu tego kontynentu znajdowało się biało-czerwone Królestwo Ludzi –
Rzeczpospolita Obojga Narodów. Był to
kraj przepiękny, rozległy i urodzajny.
Jego mieszkańcy w historii swojego
istnienia wiele przeszli, ale byli waleczni
i bardzo dumni ze swej ojczyzny. Niestety zdarzały się wyjątki – ludzie, którzy bardziej cenili sobie bogactwo i własny zysk niż los kraju.
Królestwo Ludzi miało sąsiadów. Na zachodzie żyły Gobliny, na południu – Trolle,
a na wschodzie znajdował się ogromny kraj Orków. Ci ostatni byli najgorsi, ponieważ rządziła nimi zła wiedźma Kataryna. Była przebiegła, zachłanna
i brzydka. Znała różne czary i potrafiła
rzucać uroki. Jej ofiarą stał się biedny
król Ludzi – Stanisław. Miał dobre
serce, ale przez to, że przed laty poprosił Katarynę o pomoc w zdobyciu tronu Rzeczpospolitej, musiał być jej
posłuszny i wierny.
Na początku swojego panowania Stanisław starał się
dobrze rządzić królestwem. Zaczął przeprowadzać
korzystne reformy, co nie spodobało się jego złym
sąsiadom. Nie chcieli, aby Ludziom dobrze się powodziło. Zazdrościli im pięknych terenów i zamków
i choć rządzili w swoich krajach, ciągle było im mało.
Orkowie i Wiedźma postanowili zniszczyć Ludzi
i wszystko im odebrać. Wkroczyli do kraju Stanisława
i zagrodzili jego mieszkańcom. Ci walczyli, jak mogli,

ale nie udało im się odeprzeć ataku wroga.
Wkrótce miało nadejść najgorsze. Złe siły połączyły swoje moce, zawarły traktat i po kawałku dzieliły piękne państwo między siebie.
Niestety ciągle im było mało, ale Ludzie
nie chcieli poddać się tak łatwo. Zwołali Sejm
Czteroletni i obradowali nad sposobami ratowania królestwa. Uchwalili różne zmiany – reformy i konstytucję. Niestety niewiele
to pomogło, ponieważ w królestwie byli także
zdrajcy, którzy sprzymierzyli się z Orkami
i poprosili o pomoc Wiedźmę. Rozpętała się
okrutna walka zbrojna. Armia Orków była liczniejsza, ale ludzie wygrywali. Do czasu, aż wtrąciła się Kataryna. Zażądała, aby przerwać walki
i zagroziła królowi. Monarcha, myśląc, że czyni
dobrze i dzięki temu uratuje swój kraj, zgodził się
na propozycję Wiedźmy. Jego słabość wykorzystały plemiona Goblinów, Trolli i Orków, które znów zagarnęły ziemie Ludzi, a król
całkiem stracił władzę.
Kraj kurczył się niemiłosiernie, ale w dalszym
ciągu istniał i biło w nim biało-czerwone serce.
A szczególnie mocno biło waleczne serce Tadeusza. Zwołał on armię i ruszył na Orków. Jego
żołnierze byli dzielni i oddani ojczyźnie, ale słabo
przeszkoleni. Początkowo wygrywali, niestety
wróg znów się połączył. Z pomocą Orkom przybyły Gobliny. Waleczny naczelnik
Tadeusz został ranny i trafił do niewoli. Orkowie mścili się na mieszkańcach Rzeczypospolitej, aż wreszcie nastąpił całkowity koniec państwa Ludzi.
Piękne królestwo zniknęło z mapy Europy. Zło tym razem wygrało, ale czy ta bajka
może się tak skończyć? Nie! Bo przecież dobro zawsze zwycięża, a waleczne Królestwo Ludzi jeszcze podniesie się z kolan.
Filip Spryszak, klasa VI a
(praca autorska, wybór zdjęć)

Kartka z kalendarza – Dzień Matki i Dzień Ojca

Bajka o rozbiorach Polski
Dawno, dawno temu w miejscu, gdzie teraz stoi nasza szkoła, była wioska, którą
zamieszkiwał dzielny naród Polan. Choć był niezbyt liczny, słynął z dzielności
i waleczności, a siłę swą czerpał z bogactw, których nie brakowało na żyznych
terenach okalających wioskę. Ponadto umiejętność gospodarowania zasobami
dawała mu siłę, której bali się mieszkańcy okolicznych wiosek. Legendy głosiły,
że siłę tę Polanie czerpali z doskonale przyrządzanych soków i zdrowego jedzenia,
przede wszystkim z warzyw uprawianych na szeroką skalę.
Niestety sielankowe życie coraz częściej zakłócały kłótnie o sposób wykorzystania
zbieranych surowców. Zmieniający się klimat spowodował, że ludność nie potrafiła
porozumieć się w sprawie zbiorów, co doprowadziło do utraty znaczącej części
plonów. Zgubna okazała się także zdrada tej części ludności, która była leniwa i nie
chciała już przyrządzać „magicznych posiłków”, chciała natomiast sama decydować,
co ze zbiorów będzie wytwarzać.
Tę sytuację szybko wykorzystali władcy sąsiednich państw – Obeliks, Asteriks
i Panoramiks, którzy od zawsze chcieli posiąść wiedzę o magicznym eliksirze
wytwarzanym przez Polan oraz zdobyć ich urodzajne ziemie. Przyglądając się
konfliktom i zdradom wśród Polan, wspólnie uznali, że nie można dopuścić
do utraty tak urodzajnych ziem i dokonali podziału małego państwa Polan.
Bajki powinny kończyć się dobrze, chciałbym więc zaznaczyć, że dzielni Polanie
obronili część swoich ziem. Niestety brak zdrowych soków i pysznych warzyw
doprowadził do całkowitego upadku jedności wśród mieszkańców, co spowodowało,
że na jakiś czas naród ten zniknął z mapy Europy, a jego ziemie przeszły
na własność podstępnych sąsiadów. Dopiero po wielu latach Polanom udało się
odzyskać stracone tereny i odbudować swoją siłę.
Tę historię warto zakończyć morałem: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Dlatego
pomyśl, co by się tu działo, gdyby bajek było mało?
Antoni Łomnicki, klasa VI a
(praca autorska)

„Piękna nasza Polska cała” – pomysły na wakacyjne podróże
Niebawem rozpoczną się wakacje. Choć pandemia koronawirusa nie odpuszcza,
miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wyjeżdżać, zwiedzać i poznawać
ciekawe miejsca. Jednym z nich jest Mierzeja Wiślana. Ze względu na to, że wiele
osób zna Gdańsk, Gdynię i Sopot warto byłoby wspomnieć o mniej popularnych
i odwiedzanych miejscach, które na pewno warto zobaczyć.
Jednym z takich właśnie miejsc, znajdującym się na Mierzei Wiślanej, jest Rezerwat
Mewia Łacha w Mikoszewie. Na terenie rezerwatu można zobaczyć dużo wodnego
ptactwa, zwłaszcza mew i łabędzi. Na piasku
przy brzegu znajdują się wyrzucone przez
morskie fale liczne chełbie. Jest to również
miejsce, gdzie Wisła wpada do morza. Możemy stanąć na betonowym pomoście i poczuć wiatr we włosach, mając po jednej
stronie słodką Wisłę, a po drugiej – słony
Bałtyk.
Bardzo interesująca i jednocześnie ostatnia,
jeśli chodzi o położenie, miejscowość na Mierzei Wiślanej to Piaski Nowa Osada.
Robiąc sobie trzykilometrowy spacer lasem, możemy stamtąd dojść do granicy Polski z Rosją, NATO i Unią Europejską. W drodze powrotnej możemy przejść bezludną, szeroką plażą rozciągającą się wzdłuż brzegu morza i podziwiać wspaniałe
widoki. To dobry sposób na relaks, a jednocześnie czynny wypoczynek.
Wracając z Piasków, można zatrzymać się przy
drodze i zrobić krótki spacerek na Górę Pirata.
Znajdziecie tam niewielką wieżę obserwacyjną,
z której można „rzucić okiem” jednocześnie
na Bałtyk i Zalew Wiślany.
Następnym miejscem wartym odwiedzenia znajdującym się również w pobliżu Piasków jest Wydma Szara, wzdłuż której możemy
przejść na kolejną dziką plażę, aby w spokoju i ciszy podziwiać morskie widoki.

Warto też wejść na punkt widokowy, żeby zobaczyć, jak postępują prace przy przekopie Mierzei Wiślanej. Bardzo przyjemne są też oglądanie zachodu słońca oraz
długie spacery brzegiem morza.
Na Mierzei Wiślanej jest też mnóstwo miejsc i atrakcji o wiele bardziej popularnych i częściej
odwiedzanych przez turystów niż
te, które wymieniłam. Są to
na przykład:
− najwyższa wydma w Europie –
Wielbłądzi Grzbiet,
− latarnia morska w Krynicy
Morskiej,
− Muzeum Zalewu Wiślanego
w Kątach Rybackich,
− małe Muzeum Bursztynu w Stegnie,
− niemiecki obóz koncentracyjny – Stutthof,
− rejsy statkiem z Krynicy Morskiej do Fromborka połączone z jego zwiedzaniem,
− lunapark w Krynicy Morskiej,
− parki linowe w Stegnie i Krynicy Morskiej
…i wiele, wiele innych.
Warto odwiedzić Mierzeję Wiślaną – tam każdy znajdzie coś dla siebie, aby cieszyć
się wakacyjnym wypoczynkiem.
Irena Wesołowska
zdjęcia: Irena Wesołowska
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