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W najnowszym numerze między innymi:
I Bal Charytatywny .............................................................
Jest się czym pochwalić – nasze szkolne sukcesy ..............
Św. Walenty – patron zakochanych serc ............................
Polska język – trudna język ................................................
Kubuś Puchatek – miś o bardzo małym rozumku ..............
Dzień Babci i Dziadka ........................................................

Uwaga!
Szukajcie ZŁOTEJ GAZETKI!
Tylko jeden egzemplarz
Dla szczęśliwca nagroda książkowa
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Cześć!
Właśnie trzymasz w rękach nowy i pierwszy od kilku lat numer szkolnej gazetki „Szóstka”. Na początku (od 1999 r.) nosiła tytuł „Nowinka”. Opiekunem zespołu redakcyjnego był p. Paweł Szymański, natomiast o stronę graficzną dbała
p. Joanna Cybulak. Wszystkie numery „Nowinki”, a później „Szóstki” znajdziecie
na stronie internetowej naszej szkoły.
Dziś, po 5 latach przerwy, „Szóstka” znów żyje! Cieszymy się, że możemy
kontynuować dawne tradycje i pisać o tym, co dzieje się w naszej szkole. W gazetce
znajdziecie też artykuły dotyczące aktualnych wydarzeń, humor, krzyżówki, łamigłówki, strony poświęcone maluchom i informacje o sukcesach naszych koleżanek
i kolegów. Czekamy również na Wasze pomysły.

Zachęcamy do czytania!
Działamy w sekcji dziennikarskiej Samorządu Uczniowskiego. Oto my:

Natalia Capała
Maja Michalczewska
Blanka Przerwa
Julia Skibniewska
Kornelia Staniec
Kaja Walczyk
Irena Wesołowska
Aleksandra Wicińska
Agnieszka Witek

W sobotę 8 lutego br. odbył się I Bal Charytatywny na rzecz naszej szkoły. Impreza została zorganizowana z inicjatywy dyrekcji szkoły oraz Rady
Rodziców. Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu wielu
osób wydarzenie okazało się sukcesem.
W balu uczestniczyło około 200 osób, które bawiły się przy muzyce zespołu „Active”. Wśród gości
byli nasi nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy szkoły.
W czasie imprezy odbyła się loteria fantowa oraz
licytacja przedmiotów przekazanych na tę okazję przez rodziców. Goście, kupując los, mogli trafić na ciekawą niespodziankę, a w trakcie licytacji do zdobycia były obrazy, biżuteria
i inne cenne przedmioty czy atrakcje, np. przejażdżka samochodem rajdowym. Przebieg
licytacji był ekscytujący, a momentami nawet zabawny, kiedy to chęć zwycięstwa podgrzewała atmosferę i sprawiała, że ceny licytowanych przedmiotów rosły. A wszystko działo się
oczywiście w klimacie dobrej zabawy. Loteria i licytacja okazały się sukcesem. Dochód
z balu będzie przeznaczony na dofinansowanie zakupu klimatyzatorów do sal lekcyjnych,
więc być może już niedługo w słoneczne dni
wiosny wszyscy docenimy zaangażowanie pomysłodawców i uczestników sobotniej imprezy.
Chcielibyście wiedzieć, jak było na balu?
Wyobraźcie sobie wspaniałe wesele, na którym
wszyscy goście znakomicie się bawią, dużo tańczą, a o godzinie drugiej rano na parkiecie wciąż
jest tłoczno.
Miejmy nadzieję, że za rok znowu znajdzie się
drużyna chętna do organizacji podobnej imprezy i jeszcze większa drużyna chętna do zabawy. A my, uczniowie, dziękujemy organizatorom i uczestnikom balu za efekty!
Julia Skibniewska

Opieka literacka: p. Małgorzata Panek
Opieka graficzna: p. Monika Żuber
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Stare po nowemu czyli zmiany w szkole
W ostatnim czasie nasza szkoła przeszła mały remont, a część dolnego korytarza
zyskała nowy wygląd. Ściany zostały odmalowane, przy sali nr 7 zawieszono portrety
uczniów, którzy osiągnęli wielkie sukcesy w nauce i sporcie. Tuż obok namalowano piękne
drzewo, które zmienia swoją kolorystykę w zależności od święta.
Przy sali nr 8 znajduje się czytelniczy zakątek (akcja „Uwolnij książkę”)
dla wszystkich miłośników słowa pisanego, natomiast na ścianie zamontowano miękkie
poduszki, o które można się oprzeć, czytając udostępnione książki.
Na korytarzu przy sekretariacie również wiele się zmieniło – są tam nowe białe szafki,
a nad nimi wisi wielki zegar z czarnymi wskazówkami. Myślę, że nasza stara szkoła, teraz
nieco odnowiona i pełna zmian, pozostanie tym samym miejscem, w którym mury kryją
historię tego wyjątkowego miejsca.

25 stycznia obchodzimy w Polsce Dzień Sekretarki i Asystentki, który wpisuje się
w międzynarodowe kwietniowe święto. W sekretariacie naszej szkoły pracują panie, które
zajmują się np. wydawaniem legitymacji uczniowskich i prowadzeniem części dokumentacji szkoły: uzupełnianiem księgi uczniów (każdy nowy uczeń jest do niej wpisywany), wydawaniem świadectw, organizacją egzaminów, przyjmowaniem dokumentów w czasie
rekrutacji dzieci do klasy I.
Jest to praca bardzo odpowiedzialna i na pewno wymaga dokładności i cierpliwości,
czego z całego serca naszym Paniom Sekretarkom życzymy!
Agnieszka Witek

Agnieszka Witek

Zespół wokalno-instrumentalny „Sekret” – I nagroda
na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach
(opiekun: p. Izabela Zdyb)
Zespół instrumentalny – III miejsce na XXV Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd w Puławach (opiekun: p. Izabela Zdyb)
I miejsce drużyny chłopców i awans do rozgrywek powiatowych
w Igrzyskach Młodzieży w piłce siatkowej
(opiekun: p. Michał Wojcieszkiewicz)
II miejsce chłopców w Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej
(opiekun: p. Michał Wojcieszkiewicz)
III miejsce dziewcząt w Igrzyskach Dzieci w piłce siatkowej
(opiekun: p. Danuta Niezgoda)

Gratulujemy!!!
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Św. Walenty, patron Dnia Zakochanych, to postać dość zagadkowa. Wiadomo, że był
biskupem Terni pod Rzymem i że za czasów cesarza Klaudiusza II Gota poniósł śmierć
męczeńską (14 lutego 269 r.).
Legenda głosi, że św. Walenty sprzyjał zakochanym, a dowodem tego miało być jego
wystąpienie przeciwko edyktowi cesarza, który zakazywał zawierania małżeństw. Biskup
zignorował ów zakaz i w tajemnicy udzielał ślubów młodym zakochanym parom. Cesarz
Klaudiusz II z rozczarowaniem zauważył, że żonaci mężczyźni zostają w domach, zamiast
ochoczo uczestniczyć w wojnach i dzielnie walczyć za Rzym. Niestety sekretna działalność
św. Walentego nie trwała długo – powiernik zakochanych został pojmany, wtrącony do więzienia, a następnie stracony. Przed śmiercią napisał list do swojej ukochanej, który podpisał
„Od Twojego Walentego”.
Św. Walenty patronuje chorym na epilepsję, choroby nerwowe i psychiczne. Jest uważany za opiekuna ludzi ogarniętych mrokiem umysłu. Ikonografia przedstawia tego męczennika najczęściej w stroju kapłańskim, w momencie uzdrawiania chorego. Czyżby w miłości
było jakieś szaleństwo? ;)
Maja Michalczewska

W i a ra w prz yj aź ń

Najstarsza walentynka
pochodzi z 1415 r. i znajduje się w londyńskim muzeum
Pierwszą kobietą, która wysłała walentynkę,
była Margery Brews (1477 r.)
Czerwone róże
oznaczają „kocham cię”
Żółte róże
to znak zazdrości i nieszczerości
Białe róże
symbolizują czystość serca i zamiarów
Róże w kolorze herbacianym
to wyraz wdzięczności
Najdroższa walentynka była wykonana ze szczerego złota, szmaragdów oraz brylantów.
Prezent kosztował 300.000 $ i był przeznaczony dla primadonny stulecia,
Marii Meneghini Callas – greckiej śpiewaczki operowej o międzynarodowej sławie
Maja Michalczewska

A noni m owe l i ści ki
L ove – t o po a ngie l sku
E m oc j e są wśród na s
N i kt z na s ni e j e st sa m
T a ni e c oz na ką ra dośc i
Y e t i – pot wór t eż m oż e m ie ć uc z uc i a
N owy prz yj a c ie l – nowe z na j om ośc i
K oc ha ć ka ż dy m oże
I nt e rne t nie wska ż e Ci , c o t o j e st m i ł ość – odkryj j ą sa m

W czwartek 6 lutego odbyła się w naszej szkole dyskoteka walentynkowa. Wcześniej
każdy uczeń mógł na niewielkim czerwonym serduszku zapisać imię osoby, której chciałby
podarować taką właśnie walentynkę. W czasie dyskoteki odbyły się wybory królowej i króla
walentynek, a zdecydowane zwycięstwo zapewnili sobie Anna Flis (VI e) oraz Gabriel Cieślik (VII b). Nasi koledzy i koleżanki bawili się doskonale, jak zawsze przy rewelacyjnej
muzyce naszego ulubionego didżeja – Pana Krzysztofa Rakusia.
Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu i opiekunowi, Pani Danucie Niezgodzie,
za przygotowanie imprezy i już czekamy na następną.
Kaja Walczyk

Agnieszka Witek
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W tym roku, już po raz dwudziesty,
21 lutego obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony
przez UNESCO. Tego dnia, dokładnie
w 1952 r., pięciu studentów zginęło podczas demonstracji, w której domagano się
nadania językowi bengalskiemu statusu
urzędowego. Niestety co dwa tygodnie na
świecie znika jakiś język, a jeszcze bardziej przeraża fakt, że w ciągu 68 lat zniknęło już ponad 250 języków.

Warto pamiętać, że język polski należy
pielęgnować nie tylko tego dnia.

Jan Miodek
językoznawca, prowadzący telewizyjne
programy poświęcone polszczyźnie

Poradnia Językowa PWN – wirtualny zbiór wiedzy z zakresu wymowy, pisowni i gramatyki języka polskiego, uporządkowany w formie pytań i odpowiedzi znanych ekspertów
Rada Języka Polskiego – wydaje opinie, rozpowszechnia wiedzę na temat języka polskiego
i ustala zasady posługiwania się naszym językiem

Jerzy Bralczyk
językoznawca, odpowiedzialny w Radzie Języka Polskiego
za uchwały ortograficzne; jego hobby to zbieranie wydań
„Pana Tadeusza” oraz podręczników poprawnego mówienia i zachowania

Narodowe Czytanie – akcja zapoczątkowana w 2012 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, której celem było promowanie literatury polskiej
„Język polski jest ą – ę” – kampania, której początki sięgają 2013 r.; jej celem było uświadomienie użytkownikom języka, że polskie znaki są ważne, np. w wiadomościach SMS,
a ich brak może prowadzić do nieporozumień

Walery Pisarek
językoznawca zajmujący się prasą
(zm. w 2017 r.).

Łamańce językowe – wyrażenia, zdania, wierszyki, które charakteryzują się nagromadzeniem trudnych głosek i ich połączeń (dobry trening dla aktorów i codzienność logopedów)
Aleksandra Wicińska
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„Siła wyobraźni”

Cooltura

Dawno, dawno temu... (a może wcale nie tak dawno) w niewielkiej miejscowości niedaleko Wrocławia żyły w najlepszej zgodzie dwie przyjaciółki. Mogło się wydawać, że pochodzą z całkowicie innych światów. Iza była szczupłą, trochę wybuchową, żywiołową
dwunastoletnią blondynką, a Nadia – cichą, w niczym się nie wyróżniającą, ale pomysłową
trzynastoletnią dziewczyną. Dwa różne światy, jednak mimo różnic Iza i Nadia tworzyły
wspaniały zespół.
Pewnego dnia, w deszczowy i nudny wieczór, koleżanki stwierdziły, że napiszą
książkę. Pomysł tak im się spodobał, że od razu przystąpiły do jego realizacji. Po tygodniu
dzieło było gotowe, ale coś było nie w porządku. Dziewczyny ze zdziwieniem zauważyły,
że wszystko, co stworzyła ich wspólna wyobraźnia, dzieje się w rzeczywistości.
– Musimy jakoś to odwrócić! – wrzasnęła z przestrachem Iza, gdy z powodu książki jedna
z ich nauczycielek spadła ze schodów. Potknęła się o nową zabawkę, którą Edek, chłopiec
z niższej klasy, dostał od swojego taty.
– Wiem – przytaknęła ze smutkiem Nadia. – Ale jak?
– Musimy iść do biblioteki i tam poszukać czegoś na ten temat. Przecież musi być jakiś
sposób, a my musimy go znaleźć. Koniecznie, zanim nasza książka już zupełnie zacznie żyć
swoim życiem.
Iza i Nadia spędziły w bibliotece całe popołudnie, szukając rozwiązania ich problemu.
Na stoliku, przy którym siedziały, piętrzyły się książki, poradniki – wszystko, co dawało
nadzieję na ratunek.
– Mam! – krzyknęła Nadia, gdy w końcu znalazła właściwą książkę. – Tu jest napisane,
że musimy znaleźć coś takiego jak... diament jednorożca? Słyszałaś kiedyś o czymś takim?
– dziewczyna nie kryła zdumienia i patrzyła wielkimi oczami na koleżankę.
– Pewnie, pamiętam że w jednej z książek, którą kiedyś czytał mi wujek, była mowa o takim
przedmiocie. Była tam też mapa, która prowadziła do miejsca, gdzie ten diament jest ukryty.
Kilka lat temu wujek mi ją podarował. Nadia, chyba w to nie wierzysz, przecież to tylko
bajki dla małych dzieci – zaśmiała się dziewczyna.
– Jesteś pewna? W naszą książkę też mam nie wierzyć? Jeśli o mnie chodzi, to już chyba
nic mnie nie zdziwi – odparła Nadia.
– Nigdy tak o tym nie myślałam… – zastanowiła się Iza. – W takim razie wyruszamy na wyprawę! I oby nam się udało… – dodała trochę mniej pewnie.

Jak być cool? Nic prostszego – kultura, koleżanko i kolego!!!
Czy wiesz, że:
mężczyzna powinien przepuścić kobietę w drzwiach
to kobieta pierwsza podaje rękę mężczyźnie

dziecko powinno powiedzieć „dzień dobry” osobie dorosłej
bukiet wręczamy kwiatami do góry
w teatrze nie jemy i nie szeleścimy papierkami
nie żujemy gumy przy stole

cdn.
Blanka Przerwa
(praca autorska)
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Kolorowanka
Pierwsza książka, której bohaterem
był Kubuś Puchatek, została wydana
w 1926 r. Później autor napisał jeszcze
„Chatkę Puchatka”. A. A. Milne stworzył
ciekawą opowieść na podstawie obserwacji zabaw własnego synka, którego jedna
z maskotek nosiła imię Kubusia Puchatka.
Kubuś to sympatyczny miś, który
mieszka w Stumilowym Lesie, pod wielkim dębem. Najlepszym przyjacielem Kubusia jest Krzyś, a przysmakiem –
oczywiście miód. W książce możemy
przeczytać o niezwykłych przygodach
małego misia, który nie zawsze postępuje
mądrze, ale zawsze wzbudza ogromną
sympatię czytelnika.

W Stumilowym Lesie mieszkają
także: Prosiaczek, Królik, Kłapouchy,
Sowa Przemądrzała, Mama Kangurzyca
i jej Maleństwo oraz Tygrys.
Kubuś Puchatek cieszy się tak wielką
sympatią, że doczekał się swojego święta,
które przypada 18 stycznia.
Natalia Capała

Dzień Babci i Dziadka
21 i 22 stycznia Babcie i Dziadkowie obchodzą swoje
święto. W tych dniach wnuki okazują im szczególną
wdzięczność za ich wielkie serce, ciepło, miłość i mądrość.
Dzieci przygotowują w przedszkolach i szkołach przedstawienia, rysują laurki i wręczają kwiaty.
Podobnie było w naszej szkole – uczniowie klas młodszych organizowali, jak co roku, przedstawienia dla swoich
ukochanych babć i dziadków. I chociaż współcześni dziadkowie nie zawsze kojarzą się nam ze zmarszczkami, siwymi włosami i okularami, to jedno
się nie zmienia – miłość do wnuków. I za to bardzo Babciom i Dziadkom dziękujemy!
Natalia Capała
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Rusz głową! Rozwiąż naszą krzyżówkę.

Śmiechu warte!
Pani w szkole pyta Jasia:
- Jasiu, masz zadanie domowe?
- Tak, mam.
- To pokaż mi je.
Na to Jasiu:
- Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli.
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- Kto z was zrobił dobry uczynek?
- Mnie udały się dwa.
- Jakie, Jasiu?
- W sobotę pojechałem do babci i babcia
bardzo się ucieszyła.
- A drugi?
- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia
ucieszyła się jeszcze bardziej.
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Pytania do krzyżówki:
Pionowo:
Gady, które wymarły dawno temu
1.
Dobra, pedagogiczna lub rodziców
2.
Duży, drapieżny ssak morski
3.
Drogowy lub zodiaku
4.
Dom Eskimosa
5.
Maszyna, która pracuje za człowieka
6.
Narząd wzroku
7.
Jak boli, to do dentysty
8.
Żyją w Dolinie z Paszczakiem i małą 9.
Mi
10. Gdacze, gdy zniesie jajko
11. Śnieżny potwór żyjący w Alpach
12. Niezbędna do szycia
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poziomo:
W bajkach najczęściej szczęśliwe
Inaczej gałąź
Szukał ich pan Hilary
Odmierza czas
W nim napój przy rowerze
Łapią myszy
Reaguje na czerwony kolor
Duży balkon
Zjedzą Cię po śmierci
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Irena Wesołowska
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Spróbuj znaleźć 10 wyrazów, które ukryły się na planszy.
Szukaj pionowo i poziomo. Powodzenia!
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Kornelia Staniec

