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Coraz bliżej Święta :)

Z niecierpliwością czekamy już na Święta
Bożego Narodzenia. Pomimo pandemii, w
naszej szkole panuje już świąteczny
nastrój. Chcemy, aby ten niezwykły czas
upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze.
Niech te Święta, na przekór wszystkiemu,
będą szczęśliwe i radosne.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
życzy redakcja Gazetki Szkolnej
Zadra Gag@dka!
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Dziennikarskiego –
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Pasowanie na Pierwszoklasistę
W dniu 30 września 2021 roku w Szkole Podstawowej nr. 6 im. Druha Wacława Milke w sali
gimnastycznej odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. Przyszłych uczniów klas pierwszych
serdecznie powitały Pani Dyrektor Katarzyna Fabiszewska i Pani Wicedyrektor Marta
Szczecińska oraz wychowawcy nowych uczniów. Niestety, w tym roku z powodu pandemii w
tej uroczystości nie mogli wziąć udziału rodzice pierwszoklasistów. W związku z tym na
twarzach dzieci widać było większe zaniepokojenie oraz zdenerwowanie związane z tak
wielkim dla nich wydarzeniem, jakim jest pasowanie na ucznia.
Uroczystość rozpoczęła się występem pierwszoklasistów, podczas którego zaśpiewali
piosenkę i zatańczyli do tego utworu. Po takich prezentacjach dzieci poczuły się trochę
pewniej. Na salę wprowadzono sztandar szkoły. Następnie rozpoczęła się uroczystość
polegająca na złożeniu przez pierwszaków ślubowania. Przyrzekali być pilnymi uczniami,
dobrymi Polakami, przyjaciółmi przyrody, a swoim zachowaniem napawać dumą rodziców i
wychowawców. Po tym nastąpiło wyprowadzenie sztandaru z sali.
Tradycyjnie, tuż po złożeniu przysięgi, dyrekcja szkoły dokonała aktu pasowania uczniów,
dotykając ramion każdego pierwszaka dużym ołówkiem. Tym symbolicznym gestem zostali
przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości uczniowie ponownie
zaśpiewali i zatańczyli wraz z obecnymi osobami na sali, tym razem piosenkę pt. ,,Rudy
rydz‘’. Następnie wszyscy udali się do swoich klas.
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Całe wydarzenie, pomimo trochę zmienionej formuły związanej ze
środkami bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii, przebiegło równie
podniośle jak w poprzednich latach. Dzieci dołożyły wszelkich starań,
aby jak najlepiej zaprezentować się przed dyrekcją szkoły, kadrą
nauczycielską oraz starszymi koleżankami i kolegami ze szkoły.
Wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach.
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ROZWIJAMY NASZE ZAINTERESOWANIA
Edukacja w szkole ma na celu poszerzanie wiedzy każdego młodego człowieka. W naszej
szkole oprócz zwykłych zajęć dydaktycznych odbywa się wiele ciekawych kół zainteresowań.
Mają one na celu rozwijanie pasji i hobby uczniów w każdym wieku.
Na naszej liście zajęć dodatkowych znajduje się :

– Chór i Zespół muzyczny prowadzony jest przez panią Małgorzatę Szpotańską. Na tych zajęciach każdy uczeń
może rozwijać swoje umiejętności w zakresie gry na instrumentach jak i śpiewu w chórze oraz występów
solowych.
– Zajęcia naukowe dla klas trzecich organizowane przez panią Wicedyrektor. Na tych niezwykle ciekawych
lekcjach uczniowie mogą odkrywać świat w sposób eksperymentalny.
– Koło logicznego myślenia prowadzi pani Marta Szczecińska. Pomoże każdemu uczniowi w rozwijaniu umysłu
na płaszczyźnie logicznej oraz umożliwia rozwijanie myślenia strategicznego.
– Koło Kulinarne zorganizowane przez panią Iwonę Karską. Na tych zajęciach każdy uczeń może doskonalić
swoje umiejętności w przygotowywaniu smakowitych potraw i deserów.
– Koło robótek ręcznych prowadzone przez panią Iwonę Karską. Na tych lekcjach zainteresowani rozwijają
swoje umiejętności manualne oraz zręczność.
– Koło teatralne organizowane przez panią Edytę Zarzycką. Każdy młody aktor na zajęciach ma szansę
nauczyć się profesjonalnej gry scenicznej.
– Zajęcia Szachowe prowadzone przez pana Radosława Matlewskiego. Każdy zainteresowany uczeń może
nauczyć się niezwykle interesującej i rozwijającej gry w szachy.
– Koło Dziennikarskie prowadzone przez panią Dorotę Kuźniewską rozwija zainteresowania dotyczące pracy
dziennikarza oraz pomaga poszerzać wiedzę na temat redagowania artykułów do gazetki szkolnej.

Każdy uczeń naszej szkoły może poszerzać
swoje zainteresowania w prawie każdej
dziedzinie.
Zainteresowani mogą śmiało zgłaszać chęć
uczestnictwa w wybranym kole i rozwijać
swoje pasje.
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HALLOWEEN I ŚWIĘTO ZMARŁYCH
W wielu państwach pod koniec października
obchodzony jest Halloween. W Polsce dopiero
od niedawna, bo od lat 90. W tym czasie dzieci
i młodzież przebierają się za różne postacie,
np. duchy czy wampiry. Potem pukają do
domów mówiąc "cukierek albo psikus''.
Domownicy częstują wtedy gości słodyczami.
Święto strachu obchodzimy 31 października, ale Polacy znacznie
bardziej przywiązani są do obchodów dnia Wszystkich Świętych.
1 listopada odwiedzamy groby zmarłych, przynosimy kwiaty i zapalamy
znicze. W ten sposób czcimy pamięć o tych, którzy już odeszli. Pamiętamy też o bohaterach powstań narodowych, uczestnikach I i II WŚ oraz
żołnierzach niezłomnych walczących z powojennym systemem
komunistycznym. Nie ma na świecie grupy społecznej, której obce
byłoby celebrowanie pamięci o zmarłych przodkach. Zwyczaj oddawania
im czci wywodzi się już z czasów prehistorycznych. Początkowo święto
Wszystkich Świętych było obchodzone 13 maja, ku czci wszystkich
męczenników za wiarę chrześcijańską. W 731 r. papież Grzegorz III
wyznaczył nowy termin tego święta. W 837 r. rozporządzeniem papieża
Grzegorza IV, 1 listopada wspominani byli nie tylko męczennicy, ale
także wszyscy święci Kościoła Rzymskokatolickiego.
Zwyczaj "ugaszczania dusz"
Według ludowych wierzeń w nocy z 31
października na 1 listopada, dusze zmarłych
gromadziły się na Mszy w kościele, którą
odprawiał zmarły kapłan. Po nabożeństwie,
pod przewodnictwem księdza, dusze miały
brać udział w procesji na cmentarzu.

Polska Times | Numer 59 10/2022 | Strona 6

Zadra Gag@dka

www.polskatimes.pl

www.juniormedia.pl

Wierzono, że w tę noc dusze zmarłych mogą odwiedzać domy żywych. Starano się nie zapomnieć o tym, by
zostawić uchylone dla nich drzwi i okna. Poruszano się z wielką ostrożnością, by nie wpaść przypadkiem na
rezydującą w domu duszę. Zanim usiadło się na krześle lub ławie, wykonywano powolny ruch ręką, by
delikatnie przesunąć przybysza z zaświatów. Jeszcze na początku XX wieku istniał zwyczaj "ugaszczania dusz"
– specjalnie dla nich wykładano na stół małe chlebki zwane peretyczkami lub powałkami, na których odciskano
krzyż i inicjały zmarłej osoby. Obrzęd "ugaszczania dusz" zastąpiły wypominki, czyli modlitwy odmawiane za
zmarłych. Niezmienny pozostał także wymiar tego święta – chęć wyrażenia pamięci, wdzięczności i bliskości o
tych wszystkich, którzy odeszli.

"Dziady proszalne"
Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym nieodłącznym elementem tego święta była obecność przed
bramami cmentarzy "dziadów proszalnych", zwanych też jałmużnikami, których uważano za bardzo
pobożnych ludzi. Zdążający na nekropolie, nigdy nie odmawiali im datków wręczanych najczęściej w
formie jedzenia lub drobnych monet.
PRL a Wszystkich Świętych
W PRL władze początkowo walczyły ze zwyczajem obchodzenia święta. Jednak napotykając opór
społeczeństwa, postanowiły zlaicyzować dzień 1 listopada, stosując nazwę Wszystkich Zmarłych lub
Święto Zmarłych. Próbując wykorzenić ten obrzęd, celowo nie ustanowiono dniem wolnym od pracy 2
listopada, który tradycyjnie był przeznaczony na uczczenie pamięci bliskich zmarłych. Chcąc
pielęgnować dawny obrzęd, Polacy zaczęli tłumnie odwiedzać groby członków rodziny właśnie
pierwszego, a nie drugiego dnia listopada. Ten obyczaj tak głęboko wrył się w polską obrzędowość, że
obecnie niewiele osób zdaje sobie sprawę z pierwotnego charakteru dnia Wszystkich Świętych.
1 listopada obecnie
1 listopada to w polskiej tradycji dzień pamięci nie tylko o bliskich zmarłych, ale także dzień pamięci narodowej.
Symbol pamięci – znicze – płoną nie tylko na grobach członków rodziny. Świeczki i bukiety pojawiają się na
mogiłach powstańczych, grobach poległych we wszystkich wojnach, osób zasłużonych dla Polski oraz pod
kapliczkami. Pięknym zwyczajem jest zapalanie zniczy na bezimiennych, opuszczonych grobach. Wszystkich
Świętych jest dniem o czysto chrześcijańskim charakterze, do którego ludowość dodała
pogańskie elementy. Obecnie, podobnie, jak przed wiekami, po wizycie na cmentarzu, rodzina spotyka się we
własnym gronie na uroczystym posiłku. Dawniej takiemu spotkaniu towarzyszyły grupowe modlitwy za
zmarłych. Polskie tłumne odwiedzanie cmentarzy 1 listopada jest unikatowe na skalę Europy.
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ZABAWY NA JESIENNE POPOŁUDNIE
W dzisiejszym numerze gazetki proponuję fantastyczne
zabawy na jesienne popołudnie, które na pewno umilą wolny
czas. Większość osób kiedy wraca ze szkoły odrabia lekcje,
a potem zaczyna się nudzić i przegląda telefon, a to chyba
nie jest najlepszy pomysł. Zamiast tego proponuję ciekawe
zabawy. Pierwszą jest zrobienie naszyjnika z kasztanów. Na
pewno w trakcie spaceru można zebrać wiele kasztanów i
wykonać niepowtarzalną biżuterię.
1. Przygotuj: kasztany, igłę z nitką oraz wyobraźnię.
2. Nawlecz nitkę na igłę( dla bezpieczeństwa poproś o to
osobę dorosłą).
3. Igłę z nitką przepleć przez każdy kasztan.
4. Na koniec zawiąż supełek, żeby nasze korale się nie
rozwiązały i ciesz się cudowną biżuterią.

Kolejną zabawą jest zrobienie pięknej,
jesiennej ilustracji. Teraz wokół nas
spotykamy żółte, czerwone, czy
pomarańczowe liście. Można z tego zrobić
ciekawą ilustrację. Do wykonania tego
potrzebujemy: kartkę, liście, klej i nożyczki.
Na początku bierzemy kartkę i wybieramy
liście, układamy je w kształcie, np.: grzybka.
Potem naklejamy je na papier i powstaje
piękne arcydzieło.
Jesienią można też bawić się w
poszukiwaczy. Jedna z osób mówi czego
poszukuje, a reszta musi jak najszybciej
odnaleźć dany przedmiot. Najlepiej bawić się
w tona dworze, ponieważ możemy wówczas
zaczerpnąć świeżego jesiennego powietrza.
Mam nadzieję, że takie zabawy Wam się
spodobają i każdy zachęci do tego nawet
swoich bliskich.
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103. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości
Z powodu pandemii, w naszej szkole, tegoroczne obchody Święta Niepodległości Polski,
były nico inne, niż zwykle. Na lekcjach wychowawczych odbyły się pogadanki historyczne.
Pamiętając o bohaterach, którzy oddali swoje życie w walce o wolną Ojczyznę, uczniowie
odwiedzili Miejsca Pamięci Narodowej i zapalili pamiątkowe znicze. W środę, w przeddzień
Narodowego Święta Niepodległości, o symbolicznej godz. 11.11,uczniowie ze szkół w całym
kraju, przedszkolaki, a także uczniowie szkół polonijnych odśpiewali „Mazurka
Dąbrowskiego” w ramach finału akcji „Szkoła do hymnu”.26 lutego, polska pieśń patriotyczna
z 1797 roku - „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnie hymnem państwowym naszego
kraju. Było to w 1927 roku, 94 lata temu. Autorem słów hymnu polskiego, zwanego Pieśnią
Legionów Polskich we Włoszech, jest Józef Wybicki. Autor melodii nawiązującej do
ludowego mazurka pozostaje natomiast nieznany. Hymn Polski powstał w mieście Reggio
nell’Emilia, w północnych Włoszech. Dokładna data i okoliczności jej napisania nie są znane
i do dziś pozostają przedmiotem sporów wśród historyków. Pewne jest natomiast to, że
pieśń od samego początku zyskała ogromną popularność wśród legionistów. Z początkiem
1798 roku, „Mazurek Dąbrowskiego” znany był już we wszystkich zaborach. Pieśń Legionów
Polskich we Włoszech śpiewano m.in. podczas triumfalnego wjazdu gen. H. Dąbrowskiego i
J. Wybickiego do Poznania- 3 listopada 1806 r., a także podczas powstania listopadowego
(1830), styczniowego (1863) oraz w czasie I i II wojny światowej. Śpiewając nasz hymn,
czujemy wzruszenie i dumę z tego, że jesteśmy Polakami.

