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Słowo od Redakcji

To będzie dobry dzień!
Już po raz kolejny rodzice uczniów włączyli
się w prace remontowe w naszej szkole, które
były prowadzone w czasie ferii zimowych.
Chętnych było tak wielu, że zorganizowano
kilkuosobowe grupy, które pracowały
na zmianę w kolejnych dniach. Tym sposobem malowanie zostało bardzo szybko ukończone, a efekty pracy możemy oglądać
każdego dnia na szkolnych korytarzach.

Drodzy Czytelnicy!
Święta Bożego Narodzenia i sylwester już za nami. Kolejny rok przynosi nowe wyzwania, możliwości i nadzieję, że przyszłość za każdym razem będzie lepsza. Może my też
będziemy lepsi – dla innych i dla samych siebie.

Ściany zyskały nowe, świeże kolory. Ponadto zdobią je ciekawe napisy, które mówią
o wartościach, motywują i poprawiają humor. Jeden z napisów przypomina uczniom,
że powinni wierzyć w siebie, nie poddawać się i pamiętać o tym, że są wartościowi.

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nowy numer „Szóstki”, któremu tym razem
patronuje św. Walenty. Niech zawsze obecna w naszym życiu będzie miłość rozumiana
nie tylko jako piękne uczucie łączące dwoje ludzi, lecz także po prostu jako dobro
okazywane innym i akceptacja siebie. Niech w naszych sercach nie zabraknie ciepła
i serdeczności, a każdy dzień się do nas uśmiecha.
Zespół redakcyjny wraz z opiekunami

Natomiast w szatni wita nas napis ,,To będzie dobry dzień”. Dzięki tym zmianom
budynek naszej szkoły stał się ładniejszy, ciekawszy, a kreatywne hasła dają motywację do nauki.
Maja Michalczewska

,,Łączy nas książka”

Ferie zimowe to nie tylko sport
Jednym z powszechnie funkcjonujących stereotypów jest stwierdzenie, że ferie zimowe to przede wszystkim wyjazd na narty, czasami na łyżwy lub sanki. Moje osobiste doświadczenia, którymi chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić, świadczą
o tym, że ferie zimowe to nie tylko sport. Wprawdzie uwielbiam szusować na nartach
po stoku lub sunąć po tafli lodowiska, ale zapewniam Was, że jest wiele innych, ciekawych atrakcji, którymi można się cieszyć zimą.
Dobrymi przykładami są m. in. lodowy
labirynt, pałac Królowej Śniegu lub Mini
Zoo w Zakopanem. Ciekawe miejsce,
które zdecydowanie polecam, to Papugarnia. Wśród innych atrakcji są też
termy, np. w Bukowinie, Białce lub Chochołowskie.

Jeśli zajrzycie do Ustronia, nieco dalej od zimowej stolicy Polski, to koniecznie odwiedźcie Piramidy, Muzeum Ustrońskie,
pijalnię wód, Park Zdrojowy, Leśny Park
Niespodzianek czy muzeum starych motocykli „Rdzawe Diamenty”. Następną zimową atrakcją może być wyjazd wyciągiem krzesełkowym na górę Czantoria
na granicy polsko-czeskiej i podziwianie wspaniałych krajobrazów z wieży widokowej. Natomiast w centrum Ustronia można zobaczyć ciekawy mural na elewacji miejskiej biblioteki. Polecam także liczne atrakcje kulinarne: „Ziemniak z Pieca”, zdrowa
burgerownia „Rolls – Burger” i naleśnikarnia „Delicje”.
To tylko dwie miejscowości spośród wielu, które warto odwiedzić zimą. Bierzcie
mapę i szukajcie czegoś dla siebie, a może i Wy odkryjecie coś niesamowitego.
Irena Wesołowska

W tym roku nasza szkoła kontynuuje zapoczątkowaną kilka lat
temu akcję czytania przedszkolakom, w której uczniowie
klas III czytają wiersze, opowiadania, bajki, powieści dzieciom
z Integracyjnego Przedszkola nr 3 w Kraśniku. W tym roku nasi
młodsi koledzy i koleżanki z klasy III B czytali fragmenty
książki Justyny Bednarek ,,Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek”. Ostatnio ze względu na sytuację epidemiczną czytanie odbyło się online, ale w poprzednich latach w czasie naszych wizyt w przedszkolu uczniowie np. przebierali się
za znane postacie literackie związane z przedstawianymi utworami.

Akcja ta daje wiele radości zarówno czytającym, jak i słuchaczom. Nasi koledzy
z klasy III odkrywają swoje zdolności recytatorskie i aktorskie, natomiast przedszkolaki mają szansę złapać czytelniczego
bakcyla i poznać przyjemność odkrywania
literackiego świata.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku akcja czytania
przedszkolakom będzie mogła odbyć się w bezpośrednim
kontakcie, a nie tylko online. Czytajmy i zachęcajmy
do czytania innych.
Zuzanna Skibniewska

Nietypowa lekcja wos-u

Dzień Pozytywnego Myślenia

14 stycznia uczniowie klasy VIII b pod opieką Pani Małgorzaty Czubińskiej odwiedzili starostwo powiatowe w naszym mieście. Lekcja wos-u, inna niż wszystkie, odbyła się pod hasłem „Poznajemy samorząd lokalny”. Uczniowie dowiedzieli się,
na czym polega praca starostwa i poszczególnych jego wydziałów, dowiedzieli się
również wielu ciekawych informacji na temat historii gminy i powiatu kraśnickiego.

Dzień
Pozytywnego
Myślenia
jest
obchodzony 2 lutego. Jego ustanowienie
zawdzięczamy Kirsten Harrell, która od lat
interesuje się tematem optymistycznego
nastawienia. Jej zdaniem pozytywne
myślenie może zdziałać więcej, niż nam się
wydaje. Udowadniają to badania, z których
jasno wynika, że optymiści są mniej
narażeni na choroby zdrowia psychicznego
(np. depresja) oraz zdrowia fizycznego (np. nowotwór czy choroby serca). Dzieje się
tak dlatego, że optymiści zwykle prowadzą zdrowszy i bardziej aktywny tryb życia,
który ma związek z ich spojrzeniem na świat.

W spotkaniu uczestniczył starosta – Pan Andrzej Rolla, a także kierownicy wydziałów, którzy opowiadali o tym, jakie zadania realizują i jakie są plany starostwa na najbliższe miesiące, np. w związku z organizacją imprez i konkursów. Co ważne,
ósmoklasiści mogli poznać wstępną ofertę szkół ponadpodstawowych na terenie naszego powiatu.
W czasie spotkania uczniowie otrzymali małe, ale bardzo praktyczne upominki.
Na pewno wszyscy zapamiętają tę lekcję. Może jeszcze skorzystamy z gościnności
starostwa i wybierzemy się z kolejną wizytą. 😊
Kornelia Staniec

Nasze nastawienie w stosunku do rzeczywistości jest rzeczą wyuczoną, nad którą
można pracować na każdym etapie życia. Możemy je porównać do fundamentów
domu, w którym wiele rzeczy się zmienia, ale solidne podstawy gwarantują
stabilność. Pozytywne myślenie wpływa na sposób, w jaki funkcjonujemy
na co dzień, np. na relacje z innymi
i postrzeganie siebie. Każdy z nas
powinien dostrzegać własne zalety,
mieć świadomość swoich zdolności
i talentów i oczywiście wierzyć
w siebie i swoje możliwości. Nawet
jeśli w naszym życiu pojawiają się
problemy, to trzeba mieć nadzieję
na ich pokonanie i widzieć
przyszłość w jasnych barwach.
Nie tylko od święta warto zastanowić się nad naszym sposobem postrzegania świata
i starać się przeganiać negatywne myśli. Zatem niech ten dzień będzie doskonałą
okazją do tego, aby szklankę widzieć w połowie pełną. 😊
Aleksandra Wicińska

Love is in the air

Walentynki to święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Nazwa pochodzi oczywiście od świętego Walentego. Zwyczaje związane z walentynkami różnią się w zależności od kraju i kultury. W Polsce zazwyczaj zakochani obdarowują się nawzajem
podarunkami lub walentynkową kartką z wyznaniem miłości. W Słowenii walentynki
są dniem wiosny, dobrego zdrowia, patrona pszczelarzy i pielgrzymów i mogą być
obchodzone kilka razy w roku, natomiast w Estonii i Finlandii dzień ten jest „dniem
przyjaźni”.
Czy wiecie dlaczego w walentynki wręcza się ukochanej
osobie akurat czerwone kwiaty? Ponieważ czerwona
róża była ulubionym kwiatem rzymskiej Wenus – bogini
miłości, a kolor czerwony symbolizuje silne uczucia.

Liczba podarowanych ukochanej osobie róż również ma znaczenie Na przykład jedna
to miłość od pierwszego wejrzenia, 33 róże mówią ,”kocham Cię”, przy zaręczynach
potrzeba ich aż 108, a 999 – „zawsze będziemy razem”.
W kulturze języka funkcjonują także
przysłowia związane z miłością, którymi można opisać uczucia w oryginalny i ciekawy sposób, często
z przymrużeniem oka i z humorem.

Oto kilka z nich:
Trafiony strzałą Amora
Serce nie sługa…
Stara miłość nie rdzewieje
Bez miłości jak bez słońca – przeżyć trudno
Gdzie miłość panuje, tam niewiele brakuje
W miłości jeden ślepnie, drugi głupieje
Miłość jest dzieckiem marzeń, a rodzicem rozczarowań
Kaja Walczyk

Dzień bez Opakowań Foliowych

Kolorowanka

W latach 70. w krajach rozwiniętych
Europy zachodniej zaczęto wykorzystywać stosunkowo tanie w produkcji,
a zarazem łatwo dostępne i modne torebki foliowe. Z biegiem czasu i wzrostem konsumpcjonizmu wykorzystanie
tzw. reklamówek zwiększało się
i wszystkim się wydawało, że plastikowe torebki to lekki, tani i bezproblemowy produkt. Po latach okazało się, że te cienkie, lekkie woreczki tworzą tony plastikowych
śmieci na lądach i w oceanach. Wielu ludzi świadomych pogarszającego się stanu
naszej planety zaczęło bić na alarm.
Rozpoczęła się edukacja społeczeństwa.
Uświadomiono nam, że ta nasza praktyczna reklamóweczka, której używamy przez kilka minut, a potem ją wyrzucamy, pozostaje
w naszym środowisku kolejne 400 lat, ponieważ tyle właśnie trwa jej rozkład. Obrazki z zalegającymi tonami plastiku są ohydne,
ale o wiele straszniejsze są dowody ekologów
pokazujących morskie zwierzęta, np. żółwie,
które duszą się zaplątane w ,,niewinną” torebkę
foliową pływającą w oceanie.
Dzięki zaangażowaniu społeczności ekologów i przyrodników dzień 23 stycznia stał
się dniem bez woreczka foliowego. Jeden dzień w ciągu roku może wydawać się nieistotny, ale to tylko pozory – zwraca uwagę na problem zalegającego na ziemi plastiku. Niech ten jeden dzień na początku roku przypomina nam, abyśmy każdego
następnego dnia w roku używali jak najmniej plastikowych opakowań. Zróbmy to dla
naszej planety, zróbmy to dla siebie!
Julia Skibniewska
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