4 grudnia 2021
Poniżej prezentujemy prace plastyczne, przygotowane przez uczniów klas IV-VIII na
międzyszkolne konkursy plastyczne.
XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. Anioły – muśnięcie skrzydeł”.
Organizator: Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Anna Gołojuch kl. 7a

Daria Kowalska kl. 6

Antonina Łozińska kl. 8

Adrian Piętowski, kl. 7b

Zuzanna Radecka kl. 4a

Dariusz Prusak kl. 4a

Amelia Zagórska, kl. 4a

Oliwia Walentek kl. 7a

Nikola Tomczak kl. 7a

XXII edycja Wojewódzkiego przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej
pt. „Choinka jak ze snu”.
Organizator: Ośrodek Kultury w Krasnem pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego
oraz Wójta Gminy Krasne

Małgorzata Miąsik kl. 5a

Oskar Redzimski kl. 7b

Michalina Sakra kl. 5b

Marcelina Motowidełko kl. 7b

Maja Sikora kl. 7b

Amelia Zagórska kl. 4a

Jacek Skimina kl. 4a

Julia Rębisz kl. 3a

Szymon Latosiński kl. 4b

Szymon Krzanowski kl. 6

Ewa Dzioba kl. 4a

Maja Koszulińska kl. 6

Patrycja Zagórska kl. 7b

Adam Piętowski kl. 5b

Zuzanna Drachus kl. 4a

Aleksandra Noworól kl. 5b

Wiktoria Chrobak kl. 4a

Antonina Winczura kl. 5a

6 grudnia 2021
Mikołajki – szczególny dzień dla wszystkich dzieci. Święty Mikołaj odwiedził naszych uczniów i szczodrze
obdarował ich prezentami, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego poczęstowali wszystkich słodyczami.

6 grudnia 2021
Nietypowo, bo w parku rozrywki „Grawitacja”, uczniowie klasy IVa, IVb oraz
Vb spędzili mikołajki.

7 grudnia 2021
To jeden z najsmutniejszych dni w historii naszej szkoły. Dziś odbył się pogrzeb śp. Księdza
Proboszcza Józefa Kandefera, który zmarł nagle wieczorem 3 grudnia. Ta tragiczna wiadomość była
dla wszystkich ogromnym szokiem i pogrążyła całą szkolną społeczność w ogromnym bólu i żałobie.
Ksiądz Józef pracował z nami jako katecheta, był bardzo dobrym kapłanem, ciepłym, uśmiechniętym,
ogromnie lubianym przez wszystkich. W ostatnim pożegnaniu naszego Księdza Proboszcza licznie
uczestniczyli pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice.
Jeszcze wczoraj w korytarzu brzmiał Twój ciepły głos.
Jeszcze wczoraj uśmiech oczu, na ramieniu Twoja dłoń.
Jeszcze wczoraj było tak, jak co dnia; błogi Boski logos.
A dziś milczy rozum, serce w pustki wpada głuchą toń.
Jeszcze wczoraj szelest słów i sutanny ciemnej płótna.
Jeszcześ wczoraj przy tym stole dzielił chleb powszedni.
A dziś cisza mroczna tutaj, tak okrutna i tak smutna.
A dziś tutaj samiśmy, samotni, Twym odejściem biedni.
A dziś tutaj nieumarłe tylko budzą się wspomnienia.
A dziś tutaj pamięć wdzięczna Twoich dobrych rąk.
A dziś tutaj pośród łez, wśród bólu żałobnego cienia,
Twych przyjaciół stoi w czerni rozszlochany krąg.
Tak dziś nam jest. Czarno, ciemno, jakby zgasło światło. Ksiądz Józef był
takim światłem, które rozpraszało mrok. Jego serdeczność, Jego szczery
uśmiech, Jego żarty, a nade wszystko Jego dobroduszność, taka powszednia,
codzienna, pełna cichej pokory i naturalnej życzliwości, były takimi promykami,
niosącymi ciepło i jasność. Dla nas - nauczycieli był po prostu jednym z nas,
kolegą z pracy, zawsze chętnym do pomocy, zgodnym, pogodnym, tak
zwyczajnie po ludzku przyjaznym. Przechodząc obok kościoła, nieraz
widywaliśmy Go w ogrodzie pielęgnującego kwiaty, plewiącego grządki,
sadzącego pomidory. Podnosił znad ziemi głowę, opierał się na motyczce i
machał ręką na pozdrowienie. Do szkoły przynosił jabłka z sadu, dla dzieci miał kieszenie pełne cukierków.
Jakoś tak się działo, że wszyscy uczniowie z religii mieli piątki i szóstki. Nawet jeśli stawiał czasem
złe stopnie czy wpisywał uwagi, wszyscy wiedzieli, że Jego łagodność i wyrozumiałość wezmą górę nad
tymi chwilami przygany. Był dobry jak chleb, który przynosił do szkoły z zaprzyjaźnionej piekarni i
częstował nim nas i dzieci. Można było się karmić Jego sercem, które, błogosławiąc ludziom, podawał na
dłoni. Można było Jego słowami, takimi bez blichtru i bez pozłoty, prostymi i dobrymi jak chleb, posilać się.
Jego skromność, cichość, prostolinijność były wzorem kapłaństwa. Uczył nas Boga najprościej, jak
umiał, z ufną wiarą w głoszoną Ewangelię. Wchodził między nas bez szumu, bez hałasu. W wytartych
spodniach na szelkach i zdartych, przykurzonych butach nie zwracał na siebie uwagi. A teraz okazuje się, że
był potrzebny jak słońce i deszcz, jak powszedni chleb. Tak bardzo odczuwamy Jego brak, Jego
nieobecność zajmuje tak dużo przestrzeni w naszych sercach. Nie ma słów, by nazwały nasz żal i tęsknotę.
Jezus w Kazaniu na Górze mówił: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”
Dlatego, choć dziś nam tak smutno i ciemno, i łzy wypełniają nasze oczy, a ból - serca, wierzymy, że
Ksiądz Józef ma swoje miejsce u Ojca w niebie, że pokonując ciemność śmierci, dostępuje Bożej łaski i tam
z góry uśmiecha się jak zawsze i mówi do nas Jego słowami:
„Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.”
Mowę pożegnalną napisała i wygłosiła pani Milena Tejkowska - w imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego
oraz pracowników Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Rzeszowie.
Rzeszów, 7 grudnia 2021 r.

Ksiądz Józef święci nowy budynek
naszej szkoły – sierpień 2010 rok

Przed wejściem do kościoła
parafialnego
w Rzeszowie-Załężu

Ksiądz Proboszcz
podczas uroczystości
I Komunii Świętej, 2020 r.

8 grudnia 2021
Pierwszoklasiści z Ia i Ib wybrali się do Centrum Rozrywki
„Galaktyka”. Wizyta była doskonałą okazją do nauki gry w kręgle
i wspólnych zabaw integracyjnych.

9 grudnia 2021
Uczniowie
klas
IV-VIII
uczestniczyli w spotkaniu z
funkcjonariuszem Policji.

13 grudnia 2021
W poniedziałek 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jego wydanie wynika z
potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji
trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

Możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
Uczniom klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających
klasom I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor
– na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową.
Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
Przerwa świąteczna bez zmian
Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31
grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a
także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie
odbywała się w sposób zdalny.
Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.
Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw

14 grudnia 2021
Uczniowie klasy VI oraz
VII b w Teatrze Maska obejrzeli
świetną
adaptację
utworu
Charlesa Dickensa pt. „Opowieść
wigilijna”.

15 grudnia 2021
Kolejny numer naszej gazetki już gotowy!

Dwumiesięcznik
uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie
Ukazuje się od 1993 roku

Szkolna sonda

listopad - grudzień
2021
www.sp6.resman.pl

rys. Natalia Zagórska, VIIa

Sondę przeprowadzono we wszystkich klasach, wzięło w niej udział 212 uczniów.
Pytania przygotowały i uczniów sondowały: Jagoda Nowak oraz Michalina Salach z VIIa.
1. Czy wykonałaś/ wykonałeś kartkę świąteczną dla dzieci z hospicjum?
tak – 125 uczniów
nie – 87 uczniów
2. Czy lubisz zimę?
tak - 184 odpowiedzi
nie – 28 odpowiedzi
3. Czy pomagasz ubierać choinkę w domu?

tak - 196 osób

nie – 16 osób

197

Zimowe i świąteczne rymowanki uczniów klasy IIIa
Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci,
Do wigilii siadają rodzice i dzieci.
Patrzą przez okno na bałwana na mrozie,
Któremu nawet Mikołaj nie pomoże.
Pod niebem, przy saniach Mikołaja, nos Rudolfa świeci,
Na piękne prezenty czekają wszystkie dzieci.
Na spacerze po wigilii mróz nas w uszy szczypie,
Lecz ciepło ubrani nie damy się grypie.
Idąc na pasterkę, wszyscy się radują
I przez całą drogę głośno kolędują.
Gdy pierwszy śnieżek z nieba w święta prószy,
Nawet mój dziadzio z fotela się ruszy.
W Boże Narodzenie babcia podśpiewuje,
Bierze swe wnuczęta, w policzki całuje.
Julia Rębisz, IIIa

Zimą śnieg, zimą mróz,
Ciepłą czapkę, buty włóż.
Szymon Kozak, IIIa

Gdy śnieg pada, cieszą się dzieci.
Wojna na śnieżki raduje uśmieszki!
Ania Kijowska, IIIa

Święta, święta, biją dzwony.
Każdy jest zadowolony!
Tymoteusz Bobola, IIIa

15 grudnia 2021
Pierwszoklasiści z rąk pani bibliotekarki
otrzymali
bezpłatne
wyprawki
czytelnicze,
ufundowane przez Instytut Książki w ramach
ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki
człowiek”. W skład wyprawki wchodzą: książka
„Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla
rodziców „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać
razem” oraz kreatywny alfabet.

15 grudnia 2021
Wychowawcy klas trzecich zorganizowali swoim uczniom przedświąteczny
wyjazd do centrum rozrywki „Galaktyka”.

11-17 grudnia 2021
Klasowe wigilie były okazją do wspólnego kolędowania,
najserdeczniejszych życzeń oraz degustacji wigilijnych potraw.

składania

17 grudnia 2021
Uczniowie z VIIa zrobili sobie prezent mikołajkowy w
postaci klasowego wyjścia do kręgielni.

17 grudnia 2021
W klasach pierwszych odbyły się zajęcia kreatywne, polegające na wykonywaniu świątecznych
wzorów z kolorowych koralików. Następnie panie wychowawczynie wyprasowały wzory gorącym
żelazkiem, dzięki czemu koraliki się połączyły. Samodzielnie wykonane ozdoby zawieszono na
klasowej choince.

15-17 grudnia 2021
W dniach 15 i 17 grudnia w klasach VIIa, VIIb oraz VIII odbyły się klasowe
eliminacje do Międzynarodowego Europejskiego Quizu Finansowego, organizowanego
przez Warszawski Instytut Bankowości. Chętni uczniowie rozwiązali przygotowany
przez Organizatorów quiz w aplikacji Kahoot! na temat finansów, bankowości i
cyberbezpieczeństwa. W ten sposób z każdej klasy wyłonione zostały dwuosobowe
zespoły, które będą reprezentowały naszą szkołę w finale wojewódzkim, który odbędzie
się w lutym.
Oto nasi reprezentanci:
Klasa VIIa - Zofia Gucwa i Nikodem Myśliwiec
Klasa VIIb - Mikołaj Winczura i Michał Wójcik
Klasa VIII - Radosław Kozak i Nikodem Zagórski.
Życzymy powodzenia w następnym etapie!

Europejski Quiz Finansowy to konkurs wiedzy z zakresu finansów i
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, którego uczestnikami są uczniowie klas siódmych i
ósmych szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat). Projekt został zainicjowany przez
Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski
Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.
W roku szkolnym 2021/2022 odbywa się V edycja Konkursu, która jest realizowana we
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej.

17 grudnia 2021
Organizatorzy szkolnych konkursów „Omnibus 2021/2022” oraz „Ta, co nie
zginęła” wręczyli nagrody uczniom, którzy zajęli w nich czołowe lokaty.

Konkurs OMNIBUS 2021/2022
KLASY IV-V

Konkurs OMNIBUS 2021/2022
KLASY VI-VIII

I miejsce – Jakub Śmigiel (Vb)
II miejsce – Filip Latosiński (Va)
III miejsce – Mateusz Grabowski (Va)

I miejsce – Adam Miąsik (VI)
II miejsce – Łukasz Łoziński (VIII)
III miejsce – Szymon Krzanowski (VI)

Konkurs „Ta, co nie zginęła”
KLASY IV-VI
I miejsce – Adam Miąsik (VI)
II miejsce – Bartłomiej Karnas (VI)
III miejsce – Maja Arkuszewska-Wilk (VI)

Grudzień 2021
Uczniowie klasy Vb na zajęciach kreatywnych wykonali dla dzieci z hospicjum
kartki świąteczne metodą haftu matematycznego.

Olga Sz.

Patryk Cz.

Anna M.

Jakub Ś.

Julian P.

Adam P

Nikola S.

Amelia Cz.

20 grudnia 2021
Podsumowano akcję charytatywną pt. „Napisz kartkę – podaruj uśmiech”.
Przedszkolaki oraz uczniowie wykonali aż 158 kartek świątecznych, które trafią do
podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci i Młodzieży. Koordynatorem
akcji było Szkolne Koło Wolontariatu.

20 grudnia 2021
Pani Anna Kozioł zorganizowała mikołajkową
zbiórkę dla hospicjum.
Uczniowie naszej szkoły wsparli potrzebujące
dzieci darami rzeczowymi. Udało się zebrać 50
sztuk słodyczy, 4 sztuki odzieży, 51 sztuk artykułów
spożywczych, 49 zabawek, 40 sztuk środków
czystości, a także darmowe wejściówki do takich
miejsc jak papugarnia czy park trampolin.

21 grudnia 2021
Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej przygotowały 47 papierowych
aniołków, które trafiły do mieszkańców Domu Seniora mieszczącego się przy ul.
Potockiego.

