
1 września  rozpoczęli-

śmy kolejny rok szkol-

ny  w  SP  6.  Wszyscy 

powróciliśmy po wa-

kacjach w nadziei po-

wrotu do normalnej 

nauki. Pani dyrektor 

Donata Kamińska po-

witała uroczyście 

wszystkie klasy na 

boisku szkolnym. Jak  

zawsze  było bardzo  

uroczyście  i  wesoło.  

Przypomnieliśmy so-

bie wydarzenia z ubie-

głego  roku  szkolne-

go, który nie należał 

do łatwych,  poznali-

śmy  nowy plan  lekcji,  a  

przede  wszystkim  przy-

witaliśmy uczniów klas I, 

którzy dopiero zaczęli 

naukę w  na-

szej szkole. 

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2021/2022 

Samorząd Uczniowski 

Jak co roku Samo-

rząd Uczniowski zo-

stał wybrany w taj-

nym głosowaniu. 

Uczniowie naszej 

szkoły wybrali nową 

„trójkę szkolną”, 

która będzie repre-

zentować wszystkich 

uczniów szkolnej 

społeczności. Opie-

kunem samorządu 

jest p. Małgorzata 

Fornalczyk. 

                                                  

SKŁAD SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO : 

Anna Skonieczna—

przewodnicząca 

 

Nietypowe święta 

 5 wrzesień—Międzynarodowy Dzień Do-

broczynności 

 8 wrzesień—Dzień Marzyciela 

 19 wrzesień—Międzynarodowy Dzień Mó-

wienia jak Pirat 

 1 październik—Światowy Dzień Uśmiechu 

 6 październik—Dzień Borsuka 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 1 

Samorząd Uczniowski 1 

Zielona Szkoła 2 

Dzień Kropki, Bieg Winiarski 2 

Drzwi Otwarte 3 

Dzień Nauczyciela 3 

Nasi sportowcy 4 

 W tym numerze m.in.: 
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ubrania, twarz, ręce. W młodszych kla-

sach są różne gry i zabawy oraz zadania 

plastyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Katarzyna Wawrzyniak 

Dzień kropki obchodzimy 15 września. 

Jest to święto, które pobudza kreatyw-

ność i wyobraźnię. W naszej szkole ucz-

niowie oraz nauczyciele zakładają ubra-

nia w kropki albo przyklejają je sobie na 

20 września odbyła się wycieczka 

do Zamku w Mosznej. Zbiórka była 

o dość wczesnej porze, ponieważ 

zebraliśmy się pod leśniczówką o 

6.45. Po drodze zahaczyliśmy o zoo 

w Opolu, w którym było bardzo 

dużo różnych zwierząt.             

Dojechaliśmy na miejsce po godzi-

nie czternastej. W zamku przydzie-

lono nam pokoje po czym poszli-

śmy na obiad, ku naszemu zdzi-

wieniu obiad był bardzo smaczny. 

Najpierw dostaliśmy rosół, na dru-

gie danie było mięso z ziemniaka-

mi i surówką, a na deser podano 

nam galaretkę z bitą śmietaną. 

Podczas wszystkich tych dni było 

wiele ciekawych gier i zabaw ta-

kich jak podchody czy gry druży-

nowe. Również zwiedzaliśmy za-

mek o dość późnej porze, wtedy był 

niesamowity nastrój. Byliśmy tak-

że w przepięknej oranżerii gdzie 

znajdowały się niesamowite rośliny 

była również dyskoteka z karaoke, 

na której wszyscy się dobrze bawili 

nawet nauczyciele. Ostatniego 

dnia, gdy już się spakowaliśmy 

wybraliśmy się do fabryki robotów, 

niektóre były bardzo duże i potrafi-

ły się poruszać.      Podczas tej wycieczki świetnie 

się bawiłyśmy, a wspomnienia z 

niej zostaną z nami na długo. 

Dziękujemy nauczycielom, którzy z 

nami pojechali oraz kolegom za 

wspólną zabawę.  

Laura Królikowska, Martyna Michalak 

W tym roku odbył się  jubileuszowy XV. 

Bieg Winiarski. Nasi uczniowie, jak co 

roku dopisali i wspaniale wypadli w 

sportowej rywalizacji. Gratulujemy 

wszystkim młodym sportowcom.  
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Dzień Kropki 

Wycieczka do Zamku w Mosznej 

BIEG WINIARSKI 

Sienk iew iczow ska  Szóstka  
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swoje podziękowanie i serdeczne 

życzenia wszystkim pracownikom 

szkoły za trud włożony każdego 

dnia w kształcenie i wychowanie 

młodego pokolenia. Uczniowie 

przedstawili również kabaret, który 

w humorystyczny sposób odzwier-

ciedlał tryb pracy i relacje wśród 

nauczycieli.  

14   kojarzy nam się tylko z jed-

nym— z Dniem Edukacji Narodo-

wej. Tego dnia świętują nie tylko 

nauczyciele, ale wszyscy pracowni-

cy oświaty. Tradycją stało się, że 

z okazji Dnia Nauczycie-

la przyznawane są nauczycielom i 

pracownikom szkoły nagrody dy-

rektora. Wszystkim nagrodzonym 

serdecznie dziękujemy 

i gratulujemy, życząc dalszych 

sukcesów. W części artystycznej, 

uczniowie klas ósmych wyrazili 

W tym ro-

ku Drzwi 

Otwarte 

odbyły się 

22 paź-

dziernika. 

Uczniowie i 

nauczyciele 

przyjęli w 

tym dniu 

naszych 

przyszłych 

Pierwszacz-

ków. Było 

wiele cie-

kawych atrakcji. W każdej klasie moż-

na było wziąć udział w ciekawych ak-

tywnościach. Nasi Goście odwiedzali 

klasy, w których starsi koledzy poka-

zywali czego można się nauczyć w 

szkole; programowali ozoboty, mogli 

obserwować pracę drukarki 3D, 

wykonywali prace plastyczne, byli 

świadkami interesujących do-

świadczeń fizycznych, pod mikro-

skopem oglądali przygotowane 

przez siebie preparaty, robili ma-

kietę jesienną, no i oczywiście mo-

gli pobiegać na prawdziwej, sali 

gimnastycznej! 

Pomysłodawcą akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest Andrzej Grabowski, 

założyciel Wydawnictwa Karty Grabowskiego. Wielki pasjonat niecodziennego nau-

czania-uczenia się matematyki.  

Czy wiecie skąd wzięła się tabliczka mnożenia ? 

W 2014 r. w Chinach zaprezentowano najstarszą tabliczkę mnożenia bazującą na 

systemie dziesiętnym. Na targu w Hong-Kongu odnaleziono niemal 2,5 tys. bambu-

sowych tyczek, które najprawdopodobniej zostały wykradzione z grobowca. Pokryte 

były starożytnym chińskim pismem namalowanym czarnym atramentem.  

Okazało się, że 21 bambusowych tyczek wyróżnia się spośród pozostałych. Zawie-

rają tylko liczby napisane w stylu starożytnych Chińczyków i stanowią tabliczkę 

mnożenia.  

W miesiącu październiku uczniowie klas 4-8 

mieli okazję 

wykonać koloro-

we plakaty po-

pularyzujące 

tabliczkę mno-

żenia na wesoło. 

Niektóre prace 

można podzi-

wiać w sali nr 

19. 
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Dzień Edukacji Narodowej 

DRZWI OTWARTE!!! 

Dzień Tabliczki Mnożenia!! 



dek (wybór należy do nas) i doda-

jemy cukier lub miód. Warzywo z 

dodatkiem cukru lub miodu gotu-

jemy niewielkim ogniu przez ok. 20 

min, do wypuszczenia soków. Po-

wstały syrop należy schłodzić, po 

czym jest już gotowy do spożycia. 

Wystarczy jedna łyżka syropu 

dziennie, by skorzystać z jego do-

broczynnych właściwości. 

HERBATA Z DODATKAMI  

Do ciepłej herbaty 

dodajemy miód, cy-

trynę lub sok z malin 

(w zależności od pre-

ferencji). Tak przy-

rządzona herbata 

pomaga w walce z 

objawami grypy i 

przeziębienia. Miód 

osadza się na bło-

nach śluzowych i łagodzi podraż-

nienia gardła oraz zapobiega nam-

nażaniu się bakterii. Sok z malin 

Jesień to okres w którym najwięcej 

chorujemy. Przeziębienie lub grypę 

możemy napotkać na każdym kro-

ku. Najlepszymi domowymi sposo-

bami jest wygrzewanie się pod ko-

cem, picie herbaty z cytryną, mio-

dem i imbirem oraz zażywanie odpo-

wiednich witamin, najbardziej po-

trzebnych w tym okresie. Ważnym 

elementem jest również nawadnianie 

się oraz, pomimo że jest zimno i 

deszczowo, ubrać się ciepło i pójść 

na spacer, aby dotlenić swój mózg. 

Oto kilka domowych sposobów na 

przeziębienie: 

SYROP Z BURAKA 

Syrop z buraka posiada właściwości 

przeciwwirusowe i antybakteryjne. 

Sposób sporządzenia jest niezwykle 

prosty. Buraka kroimy, ścieramy 

na tarce lub wydrążamy śro-

ma działanie rozgrzewające i anty-

septyczne, dzięki czemu działa po-

dobnie do antybiotyku, natomiast 

cytryna ułatwia przełykanie. 

CZOSNEK 

Czosnek ma właściwości przeciwwi-

rusowe oraz przeciwbakteryjne. 

Można go przyjmować w różnych 

postaciach: jako dodatek do kanap-

ki, w połączeniu z gorącym mlekiem 

i miodem, a także w postaci syro-

pu. Do przygotowania syropu bę-

dzie nam potrzebne kilka zmiażdżo-

nych ząbków czosnku, kilka łyżek 

miodu lub cukru, a także sok z 

jednej lub dwóch cytryn. Tak spo-

rządzoną mieszankę zalewamy nie-

dużą ilością przegotowanej, schło-

dzonej wody. Pojemnik odstawiamy 

na kilka dni do ciemnego i ciepłego 

miejsca. Syrop należy spożywać 

trzy razy dziennie.  

                              Łucja Chenczke. 

 

Dbajmy o siebie i zdrowie podczas jesiennej pogody!! 

NASI SPORTOWCY!! 

Chwalimy się, chwalimy się! Nasi wspa-

niali uczniowie są bardzo wysportowani. 

Niektórzy mają wiele sukcesów na swo-

im koncie. Przedstawiamy uczniów, któ-

rzy już zdobyli medale za swój trud. 

JULIA PRZYBYŁ 

Uczennica klasy 6 od początku tego ro-

ku szkolnego nas rozpieszcza. Julia spe-

cjalizuje się w Windsurfingu.  Na swoim 

koncie ma wiele medali: 

 Mistrzostwo Bazy Mrągowo—złoto! 

 Regaty pamięci Leszka Pawlika na 

jeziorze Zegrze w Warszawie—

złoto! 

 Mistrzostwo Polski Młodzika w 

Giżycku – srebro! 

 Puchar Polski w Pucku - złoto! 

Julia znalazła się wśród trzystu zawod-

ników rywalizujących w kategoriach 

U13, U15, U17 podczas Windsurfingo-

wych Mistrzostw Świata we Włoszech!!! 

 

MARYSIA LUDWICZAK 

Uczennica  klasy 2 a  również zdo-

była złoty medal. Pasją Marysi jest 

gimnastyka artystyczna, dzięki 

której spełnia swoje marzenia już 

od najmłodszych lat. Nasza drugo-

klasistka zdobyła złoty medal w 

Miedzynarodowym Turnieju Sile-

sia Black 

Diamond w 

Chorzowie. 

 

MICHALINA KUNICKA 

Michalina jest uczennicą klasy 7. 

Już od lat trenuje gimnastykę arty-

styczną i zdobywa wiele nagród. W 

większości zawodów w których 

uczestniczy, staje na po-

dium.  Ostatnio zdobyła I miejsce 

na Międzynarodowym Turnieju 

Silesia Black Diamond. Natomiast 

na turnieju w Kobierzycach zdoby-

ła 4 miejsce i tytuł Miss Gracji. 

Gimnastyką artystyczną zajmuje 

się również MARTA SUCHANEC-

KA. W zawodach w Kobierzycach 

zdobyła II miejsce!!  

Wszystkim naszym wspaniałym 

zawodniczkom GRATULUJEMY i 

życzymy samych sukcesów. Jeste-

śmy z WAS dumni. 

 


