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Jesteśmy już uczniami – ślubowanie w klasach I

Słowo od Redakcji
Drodzy Czytelnicy! Kolejny rok już się kończy… Rok nauki, pracy, nowych wyzwań
i oczekiwań, wspaniałych przyjaźni i sukcesów, może też drobnych pomyłek i smutków, ale przecież wszystko to czemuś służy, czegoś uczy i do czegoś prowadzi.
Przed nami święta Bożego Narodzenia. Czas kolorowych ozdób, prezentów, a może
przede wszystkim czas zatrzymania się nad naszą codziennością i uważnej refleksji.
Bo tylko w ciszy własnego serca można usłyszeć to, co najważniejsze, zauważyć drugiego człowieka i doświadczyć cudu narodzin Małej Miłości w betlejemskiej stajence.
Niech w święta otacza nas bliskość naszych rodzin, niech nikt nie będzie samotny,
a sprawy naprawdę ważne znajdą swoje właściwe miejsce w życiu każdego z nas.
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom, Uczniom
oraz wszystkim, którzy swoją życzliwością i pamięcią
współtworzą Społeczność naszej Szóstki,
składamy serdeczne świąteczne życzenia.
Niech będzie to wspaniały czas radości, umacniania nadziei i wiary,
także w drugiego człowieka i w pomyślne jutro.
A Nowy Rok niech obdarzy zdrowiem, przyniesie dobro i spełnienie marzeń.
Zespół redakcyjny wraz z opiekunami

Poniedziałek 6 grudnia to ważny dzień dla naszej szkoły. Nie tylko dlatego, że wtedy
wszyscy wypatrują Mikołaja, lecz także ze względu na szczególną uroczystość – ślubowanie uczniów klas I. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli m.in. Burmistrz
Miasta Kraśnik Pan Wojciech Wilk, Kierownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu Pan Krzysztof Babisz, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Janczarek, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice i oczywiście bohaterowie tego dnia
– pierwszoklasiści.
Ceremonia rozpoczęła się prezentacją krótkich programów artystycznych, w których
nasi młodsi koledzy i koleżanki mogli pochwalić się swoimi talentami wokalnymi
i recytatorskimi. Wszyscy świetnie się spisali, o stresie nie mogło być mowy, dlatego
w przyszłości możemy się spodziewać wielu wspaniałych wystąpień artystycznych.
Następnie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, pełna powagi i wzruszenia,
w której dzieci z klas I zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniów naszej szkoły.
Ostatnim punktem uroczystości była wizyta Mikołaja i wręczenie upominków. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podarowali nowym uczniom symboliczne tarcze z logo „Szóstki”. Drodzy pierwszoklasiści, cała społeczność naszej szkoły z dumą
i otwartością wita Was w gronie uczniów SP 6! 😊
Zuzanna Skibniewska

Mikołajki w naszej szkole
Nareszcie nadszedł ostatni i, według mnie,
najlepszy miesiąc w roku – grudzień, który
kojarzy mi się ze śniegiem, piernikami, świętami i Mikołajem. No właśnie, z Mikołajem!
I to on będzie gwiazdą tego artykułu.
W Polsce Mikołaj przychodzi wcześniej niż
w innych krajach, bo już 6 grudnia odwiedza
wszystkie dzieci. Jak co roku zawitał też do
naszej szkoły i wpadł z wizytą do uczniów
z młodszych klas, przynosząc prezenty. Starsze roczniki były chyba niegrzeczne w ciągu
ostatniego roku, ponieważ Mikołaj je pominął. Wykazał się jednak taktem i wyrozumiałością, bo jednak nie zostawił stosu rózg…
A może po prostu nie miał siły ich przytargać, żeby obdarować każdego „zasłużonego”. Na pocieszenie w klasach starszych
wszyscy kupowali sobie nawzajem prezenty.
Dodatkowo, abyśmy mogli poczuć świąteczny klimat, nasza szkoła została kreatywnie ozdobiona. Przed budynkiem na schodach wita nas bałwan, a w przedsionku stoją
prezenty. Nie mogę też nie wspomnieć
o dużej, pięknej choince stojącej koło sekretariatu. Na szkolnym korytarzu urządzono także kącik świąteczny, przy
którym można zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia i zatrzymać święta na dłużej.
Dzięki temu z większą przyjemnością
przychodzimy do szkoły i odliczamy dni
do świątecznych ferii.
Wesołych świąt!
Julia Skibniewska

Nie tylko o Mikołaju – 6 grudnia kulinarnie

Cicha noc, święta noc…

Obchodzone 6 grudnia mikołajki w tym roku musiały podzielić się swoją popularnością ze świętem pizzy. Tradycyjnie jest ono obchodzone dopiero 9 lutego, ale w tym
roku jedna ze znanych wyszukiwarek internetowych zaskoczyła użytkowników animacją przedstawiającą właśnie pizzę, a nie Mikołaja.

Już za kilka dni będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia,
które są szczególnym czasem dla
nas wszystkich. Staramy się do
nich przygotować jak najlepiej,
m.in. robiąc porządki, przystrajając
dom, ubierając choinkę, chodząc
na roraty, słuchając świątecznych
piosenek. Wszytko to wprowadza nas w świąteczny klimat. Pamiętajmy jednak,
że najważniejsze jest nasze przygotowanie duchowe i to, w jaki sposób wewnętrznie
przeżyjemy Boże Narodzenie.

Jest to związane z upamiętnieniem wpisania sztuki robienia pizzy („Pizzaiuolo”) na listę niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO. W rocznicę tego wydarzenia fani
pizzy tworzą swoją własną, a cała zabawa polega na tym, żeby na każdym cieście był
inny składnik. Internauci mogli obchodzić to święto wirtualnie – dzieląc się z innymi
użytkownikami Internetu swoją interaktywną pizzą.
Cóż można dodać – smacznego! 😊
Kaja Walczyk

Święta są poprzedzone adwentem, który trwa
4 tygodnie. W tym czasie o szóstej rano odprawiane są specjalne msze zwane roratami, które
przygotowują nas na przyjście Jezusa.
24 grudnia zasiadamy do wigilijnych stołów,
odczytujemy fragment Pisma Świętego, modlimy się, dzielimy się opłatkiem oraz otwieramy prezenty zostawione przez pierwszą
gwiazdkę. O północy odprawiana jest pasterka, która upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Boże
Narodzenie jest najważniejszych dniem w czasie całego świątecznego okresu. Tradycyjnie spotykamy się na rodzinnych obiadach, podczas których panuje wspaniała
świąteczna atmosfera. 26 grudnia przypada wspomnienie św. Szczepana, który był
pierwszym męczennikiem za wiarę chrześcijańską i który zginął ukamienowany.
O każdym świątecznym dniu można opowiadać oddzielnie, ale tak naprawdę one
wszystkie tworzą pewną całość, która powinna skłonić nas do przemyśleń. Niech
w czasie tegorocznych świąt nie zabraknie nam tego, co najważniejsze – miłości
i obecności naszych bliskich.
Maja Michalczewska

Witamy Nowy Rok!

Gwiazdy i gwiazdeczki – nie tylko świątecznie

Sylwester to jedyna taka w roku i niepowtarzalna noc z 31 grudnia na 1 stycznia.
Świętujemy wówczas koniec starego
roku i początek nowego, jak również obchodzimy imieniny Sylwestra.

Są wśród nas uczniowie, którzy twórczo rozwijają swoje talenty i którzy bez wątpienia
są dumą naszej szkoły. I to właśnie o nich słów kilka.

W Polsce zwyczaj hucznego obchodzenia Sylwestra pochodzi od szlachty, która urządzała głośne przyjęcia
i biesiady, podczas których bawiono się, wznoszono
toasty i strzelano z bicza po to, by wygonić już stary
rok. Na wsiach w Sylwestra nie sprzątano, aby przypadkiem nie wyrzucić nadchodzącego szczęścia. W gospodarstwach musiała być świeża woda oraz powinien płonąć ogień,
co gwarantowało bogactwo i pomyślność w Nowym Roku.
Współcześnie ta wyjątkowa noc jest obchodzona przez wszystkich na całym
świecie, ale w wielu krajach wygląda ona
różnie ze względu na odmienne tradycje.
W Polsce organizowane są huczne zabawy, bale sylwestrowe oraz sylwestrowa noc przebojów. W obecnej
pandemicznej sytuacji wygląda to nieco
inaczej – Sylwestra obchodzimy raczej
w mniejszych grupach. Niezmiennie tradycją jest wznoszenie o północy toastu oraz
wypuszczanie petard, fajerwerków i zapalanie sztucznych ogni. Jest to symbol powitania Nowego Roku. Niezależnie od sytuacji i miejsca na ziemi Sylwester to noc magiczna.
Niech więc Nowy Rok przyniesie szczęście!
Irena Wesołowska

Sukcesy kraśnickiego Fantanu, formacji tanecznej, zapierają dech w piersiach. Niesamowita passa pozwoliła na uzyskanie złotego pucharu na mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych 11 września w Siennicy Różanej. Warto zaznaczyć, że to
nie pierwszy tego typu sukces formacji. Ponadto dnia 18 września odbył się w Radomiu festiwal, podczas którego mieliśmy okazję podziwiać młodych tancerzy z Kraśnika, którzy wywalczyli srebrny puchar i po raz kolejny zaprezentowali się z jak
najlepszej strony.
Formację Fantan tworzą uczniowie naszej szkoły (Maja Michalczewska – nasza redakcyjna koleżanka, Maksymilian Wardak, Aleksandra Duda, Paulina Żuber) oraz absolwenci (Monika Wojciechowska, Antoni Jakubiak, Izabela Bis, Kacper Bącal
i Weronika Gumienna).
Wszystkim gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!
Kornelia Staniec

Zainwestuj w siebie!
Zbliżają się święta. Jest to czas spotkań
z bliskimi, z rodziną, a także czas przemyśleń i refleksji. W świątecznym zabieganiu
zadbajmy też o siebie, o nasze relacje z innymi i o zdrowie, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Skoro w najbliższych
dniach nie idziemy do szkoły, to sprawmy
sobie prezent i zróbmy coś, co przyniesie
nam radość, a na co może na co dzień nie
mamy zbyt wiele czasu. 😊

Co możemy zrobić? Podsuwam kilka pomysłów:
 zrobić sobie małe spa w zaciszu własnego domu,
 zacząć praktykować jogę i medytować,
 pójść na długo odkładane zakupy,
 umówić się na wizytę do lekarza (bo przecież ciągle brakuje nam na to czasu),
 zrobić to, na co mamy ochotę, a na co nie mieliśmy czasu przy codziennych obowiązkach,
 zrobić jakiś dobry uczynek (zawsze poprawia samopoczucie! 😊),
 pojechać na wycieczkę i poznać nowe okolice,
 znaleźć lub rozwinąć hobby,
 zmienić coś w swoim życiu, np. lepiej się odżywiać, dłużej wysypiać, więcej się
ruszać,
 zadbać o swoje samopoczucie,
 naprawić i odnowić relacje z ludźmi, z którymi jesteśmy w konflikcie lub o których zapomnieliśmy,
 odpuścić w pewnych sprawach, bo przecież nie wszystko zależy tylko od nas,
 pokochać siebie, bo każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny i wyjątkowy.

Niech ta przerwa świąteczna będzie dla nas czasem zainwestowania w siebie. Możemy przyjąć, że np. dziś śpimy dłużej lub skupiamy się na sobie, na swoich emocjach
i uczuciach. Takie podejście jest ważne, ponieważ wpływa na nasze samopoczucie
i pozwala spokojniejszym i wypoczętym wrócić do codziennej rzeczywistości.
Aleksandra Wicińska
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