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Słowo od Redakcji

Dzień bez Plecaka

Drodzy Czytelnicy!

18 marca w naszej szkole to dzień inny niż wszystkie, jedyny taki w całym roku –
DZIEŃ BEZ PLECAKA. „Szóstka” dołączyła do zabawy, która od kilku tygodni
opanowuje polskie szkoły, i trzeba przyznać, że nasi uczniowie stanęli na wysokości
zadania. Tego dnia zwykłe tornistry zamieniły się na garnki, walizki i… taczki –
nawet takie pomysły mieli nasi koledzy i koleżanki. Wśród bardzo oryginalnych
zamienników szkolnego plecaka znalazły się np. poduszki, konewki, teczki, worki,
chlebaki, kosze czy wózki dziecięce. Cieszymy się, że uczniowie wykazali się
dużym zaangażowaniem. Udowodnili też, że nie brakuje im wyobraźni,
kreatywności i poczucia humoru, a wszyscy spędzili ten dzień w miłej atmosferze.

Już jest! Wiosna – synonim życia, odrodzenia i radości. Zapowiedź dłuższych i cieplejszych dni, śpiewu ptaków i piękna ukwieconych łąk. Przed nami piękny czas,
w którym przyroda budzi się ze snu i ubiera w kolory. To także szczególny czas odrodzenia duchowego – Wielkanoc, tajemnica Zmartwychwstania, która pozwala
mieć nadzieję, że z każdego upadku można się podnieść, a trudności pokonać
i z odwagą patrzeć w przyszłość.

Dyrekcji, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom
oraz Rodzicom, Uczniom i całej Społeczności naszej „Szóstki”
składamy najlepsze świąteczne życzenia.
Niech radość wielkanocnego poranka towarzyszy nam każdego dnia,
niech nigdy nie zabraknie nam wiary w drugiego człowieka,
a nadzieja i ufność prowadzą przez życie.
Zespół redakcyjny wraz z opiekunami

Za pomoc w organizacji DNIA BEZ PLECAKA dziękujemy Dyrekcji oraz
Samorządowi Uczniowskiemu.
Aleksandra Wicińska

chodzi wtedy, gdy rozpoczyna się nowy rok, co wiąże się z ideą odrodzenia.
Na półkuli południowej zaś wiosna zaczyna się w sierpniu, a kończy w listopadzie,
co odpowiada naszej złotej polskiej jesieni.

21 marca obchodziliśmy także Światowy Dzień Zespołu
Downa. Data tego święta wiąże się z obecnością dodatkowego trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów
u osób z tym zespołem. W ramach solidarności z osobami
chorymi na zespół Downa uczniowie naszej szkoły założyli dwie różne skarpetki. W klasie II c dzieci wykonały
nawet swoje autorskie skarpetki. Nasza szkoła szczególnie
pamięta o osobach z zespołem Downa, chociażby dlatego, że prowadzimy klasy
integracyjne. Pamiętajmy, że ludzie z zespołem Downa, jak każdy, posiadają różne
talenty i możliwości, mogą też osiągać sukcesy, tak jak polski sportowiec Bartosz
Matusiewicz. I właśnie sukcesów im życzymy!
Jak co roku, 21 marca przywitaliśmy wiosnę – porę
roku, w której przyroda budzi się do życia. Wiąże się to
ze zjawiskiem równonocy wiosennej, które zapoczątkowuje stopniowe wydłużanie się dnia. Ponadto
z 21 marca wiąże się tradycja palenia lub topienia Marzanny, czyli kukły podobnej do kobiety, zrobionej
ze słomy i ubrań. Jej nazwa wiąże się ze słowiańską
boginią zimy i śmierci, a także odrodzenia. W historii zapisały się dwa ciekawe
przypadki rozpoczęcia wiosny w Polsce: w 1942 r. zanotowano temperaturę
-24 stopni Celsjusza, a w 1974 r. termometry pokazały 25 stopni Celsjusza.

W różnych zakątkach świata wiosna rożnie się zaczyna. W Japonii jej początek wiąże się z kwitnieniem pierwszej wiśni, a w wielu azjatyckich krajach wiosna przy-

Maja Michalczewska

WP: Kto był Pana autorytetem nauczyciela?

Okiem nauczyciela

PS: Zawsze podziwiałem nauczycieli, którzy potrafili być tolerancyjni i wyrozumiali
wobec uczniów. To nie jest łatwe.
WP: Jakie było najdziwniejsze wytłumaczenie spóźnienia w Pana karierze?
PS: Nie pamiętam jakiejś wyjątkowej sytuacji.

Z okazji pierwszego dnia wiosny Samorząd Uczniowski postanowił przeprowadzić
krótkie wywiady z nauczycielami pracującymi w naszej szkole. Przecież oni także
byli kiedyś uczniami i na pewno mają swoje szkolne wspomnienia. Pan Paweł Szymański, nauczyciel języka polskiego, oraz pani ucząca informatyki (INF 😊), zgodzili się z nami porozmawiać.

A teraz rozmowa z tajemniczą 😉 Panią od informatyki.
WP: Co zachęciło Panią do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela?
INF: Od czasów liceum chciałam iść w takim kierunku. Chciałam też po prostu
pracować z młodzieżą.
WP: Czy jest Pani zadowolona z wyboru swojego zawodu?

Co ze swoich szkolnych i już nauczycielskich lat pamięta Pan Paweł Szymański?

INF: Tak, jestem.

WP: Co zachęciło Pana do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela?

WP: Jakie jest Pani najlepsze wspomnienie z lat nauki w szkole?

PS: To był trochę przypadek. Moją pierwszą pracą po studiach była praca dziennikarska. Do pracy w szkole namówiła mnie była wychowawczyni, która wtedy
pełniła funkcję dyrektora „Szóstki”.

INF: Czasy liceum – przyjaźnie, sympatie oraz wyjazdy.
WP: Jakaś szkolna wpadka, która utkwiła Pani w pamięci?

WP: Czy jest Pan zadowolony z wyboru swojego zawodu?

INF: Raz w swojej karierze spóźniłam się do pracy. Gdy weszłam do szkoły, natknęłam się na ówczesną dyrektorkę…

PS: Odpowiedzią niech będzie liczba lat pracy w SP 6 – 31.

WP: Kto był Pani autorytetem nauczyciela?

WP: Jakie jest Pana najlepsze wspomnienie z lat nauki w szkole?

INF: Nauczyciel fizyki ze szkoły średniej. Prowadził zajęcia inaczej niż większość
pedagogów. Zajęcia te przypominały bardziej wykłady i ćwiczenia na studiach.

PS: Też byłem uczniem „Szóstki”, jak wy. Chodziłem do klasy sportowej, więc
bardzo miło wspominam zwłaszcza lekcje wychowania fizycznego. 😊
WP: Jakaś szkolna wpadka, która utkwiła Panu w pamięci?
PS: Właściwie każda dłuższa uczniowska praca pisemna to dla sprawdzającego polonisty ,,kopalnia” wpadek językowych. W gazetce szkolnej powinna być rubryka ,,Humor zeszytów szkolnych”. Czasami warto pośmiać się także z siebie.

WP: Jakie było najdziwniejsze wytłumaczenie spóźnienia w Pani karierze?
INF: „Zostałam ochlapana przez przejeżdżający samochód, więc musiałam się przebrać”. 😊
Rozmawiała Wiktoria Pyzik
wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

A za naszą granicą…

„Inny” nie znaczy „gorszy”
Tolerancja jest bardzo ważną wartością, która powinna być obecna w życiu każdego
człowieka. To przede wszystkim poszanowanie cudzych poglądów, wierzeń czy
upodobań. Chcemy, aby każdy uczeń naszej szkoły nie tylko doświadczał tolerancji,
lecz także wiedział, czym ona jest, aby taką właśnie postawę szacunku przyjmować
w stosunku do innych.
W marcu uczennice klasy VIII b pod opieką Pani Małgorzaty Czubińskiej wyruszyły
na szkolne korytarze, aby sprawdzić, co wiemy na temat tolerancji. Uczniom
wszystkich klas oraz nauczycielom i pracownikom naszej szkoły zadano trzy pytania:
Czym jest tolerancja?

Jeszcze do niedawna żyliśmy w przekonaniu o naszym względnym bezpieczeństwie
i w poczuciu stabilizacji. Nikt nie dopuszczał myśli o możliwości wojny w Europie
w XXI wieku. Nie byliśmy na to przygotowani. A teraz każdy z nas na pewno słyszał o rozpoczętej niedawno wojnie na Ukrainie. W tragicznym dniu 24 lutego wojska rosyjskie przekroczyły i tak już zdestabilizowaną od 8 lat granicę ukraińską
i zaatakowały niepodległy naród.
Trudno żyć ze świadomością, że za naszą granicą umierają ludzie, a miasta są bombardowane. Ukraińcy jednak bronią się bohatersko, co bez wątpienia zasługuje
na uznanie. Europa i większa część świata zjednoczyła się w pomocy naszym sąsiadom, organizując zbiórki, dając schronienie uchodźcom i zaopatrując Ukrainę
w broń i pożywienie.
Powinniśmy okazać wsparcie i zrozumienie dla ludzi, którzy cierpią z powodu wojny i muszą opuszczać swoje domy, aby ratować życie. Nasza szkoła włączyła się
w zbiórkę darów dla Ukrainy. Cała społeczność „Szóstki” okazała wielkie serce
i zaangażowała się w pomoc sąsiadom ze wschodu. Zbiórka obejmowała m.in. produkty spożywcze i środki higieniczne. Mamy nadzieję, że w tak prosty sposób mogliśmy dołożyć cegiełkę do wielkiej akcji wsparcia, która objęła nie tylko naszą
Małą Ojczyznę, lecz także całą Polskę i świat.
Zuzanna Skibniewska

Czy istnieją granice tolerancji?
Czy doświadczyłeś kiedyś nietolerancji?
Celem projektu było poszerzenie naszej wiedzy, podniesienie świadomości młodych
ludzi w kwestii tolerancji, a także stworzenie na ten temat filmiku, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły. Chcieliśmy także poznać doświadczenia
uczniów i nauczycieli dotyczące tolerancji oraz pokazać, że tolerancja niejedno ma
imię – przecież dla każdego z nas to słowo może mieć inne znaczenie.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację projektu, wzięły udział w rozmowach i zechciały podzielić się z nami swoimi przemyśleniami. 😊
Kornelia Staniec

Malowanie jaj
Przed świętami nadchodzi czas na kreatywny i przyjemny zwyczaj wielkanocny,
czyli malowanie pisanek. W dawnych czasach myślano, że jajka malowane skórką
od cebuli mają magiczną moc uzdrawiania.

Co roku obchodzimy Święta Wielkanocne, czyli najstarsze i najważniejsze święta
chrześcijańskie. W tym roku Wielka Niedziela wypada 17 kwietnia. Wielkanoc poprzedza Wielki Post, którego siedem ostatnich dni nazywamy Wielkim Tygodniem.
W czasach przedchrześcijańskich jaja uchodziły za symbol życia, a w czasach chrześcijan były symbolem zmartwychwstania, dlatego w czasie świąt wciąż żywa jest
tradycja święcenia jajek i ich malowania. Tradycyjne polskie święcone, czyli potrawy poświęcone w Wielką Sobotę, składało się z mięs, jaj, soli, pieprzu i ciast. Najważniejsza była szynka oraz kiełbasa domowego wyrobu. Wśród świątecznych ciast
najważniejsze są baby wielkanocne, tzw. babie kołacze. Oprócz dań wielkanocnych
i zwyczajów święcenia i malowania jaj są również inne tradycje. Wśród nich można
wyróżnić:

Wiosenne porządki
Każdego roku w naszych domach odbywa się wielkie sprzątanie i przygotowanie
do świąt. Sprzątanie przypomina o zbliżających się świętach oraz symbolicznie kończy chłodne, zimowe dni.

Wielki Tydzień
Wielki Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, a kończy w Triduum Paschalne. Rozpoczyna się ono wieczorem w Wielki Czwartek.

Lany poniedziałek
W Wielki Poniedziałek przypada „lany poniedziałek” zwany inaczej „śmigusemdyngusem”, czyli wzajemne oblewanie wodą. Zwyczaj ten pochodzi jeszcze z czasów pogańskich, choć wtedy śmigus i dyngus były oddzielnymi obrządkami.
Irena Wesołowska

Dzień Kobiet
Jednym z bardzo popularnych świąt obchodzonych na całym świecie jest Dzień Kobiet. W Polsce celebrujemy go 8 marca, a jego celem jest podkreślenie szacunku dla
kobiet, ich waleczności i wyjątkowości. W tym artykule chcę przybliżyć historię
święta.
Podobno jego początki sięgają jeszcze starożytnego Rzymu, kiedy to składano cześć
bogini Junonie, która opiekowała się kobietami. Były one obdarzane prezentami
i upominkami. Jednak ostatecznym powodem powstania święta były ruchy robotnicze w Ameryce i Europie. Strajki rozpoczęły się w 1857 r. Kobiety domagały się
wtedy takich samych zarobków jak mężczyźni i krótszych dni pracy. Po raz pierwszy obchody tego święta miały miejsce 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.
Podczas konferencji w Kopenhadze Międzynarodówka Socjalistyczna oficjalnie
ustanowiła Dzień Kobiet dla upowszechniania praw wyborczych dla kobiet. W Polsce święto upowszechniło się dopiero po II wojnie światowej. Nie było jednak obchodzone 19 marca, jak w wielu innych europejskich krajach, lecz marca.
Dzień Kobiet to ważne święto nie tylko dla pań. W tym dniu panowie mogą wykazać się pomysłowością w okazywaniu kobietom względów, obsypywaniu komplementami i prezentami. Niech więc Dzień Kobiet, drogie Koleżanki, będzie każdego
dnia!
Julia Skibniewska
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