Samorząd Uczniowski
Przewodniczącą SU została
Zaś jej zastępczynią
Sekretarzem jest
a skarbnikiem

Dominika PIKUL.
Milena KOWALIK.
Anna CHYLIŃSKA,
Rafał SZAŁĘGA.

Poszczególne Sekcje i ich Opiekunowie:
Sekcja nagłaśniająco – informacyjna: jej opiekunkami zostały panie:
T. JUDA i D. GOŁOŚ.
Sekcja porządkowa: jej opiekunkami są panie: J. CYBULAK i B. SZYMAŃSKA.
Sekcja literacko – artystyczna:jej opiekunami zostali: panie E. TYC i B. KOWALSKA
oraz pan P. SZYMAŃSKI.
Sekcja dekoratorska: opiekunem jest pani M. śUBER.

HISTORIA
Kraśnik – jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny, połoŜone nad prawym dopływem
Wisły – WyŜnicą. W 1997 roku mija 620 lat od kiedy właścicielami Kraśnika, z wsiami
StróŜa i WyŜnica oraz połową Rzeczycy zostali bracia Dymitr i Iwan z Goraja. Kraśnik
otrzymał wówczas od króla Ludwika Węgierskiego przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Po śmierci Dymitra miasto odziedziczyła jego córka Anna, która w 1405 roku
poślubiła Andrzeja z Tęczyńskich – syna kasztelana krakowskiego Jana. Dzięki mecenatowi Tęczyńskich i przywilejom królewskim miasto przeŜywało do połowy XV wieku
szczególny rozkwit urbanistyczny i architektoniczny.
W 1468 roku Jan Rabszyński z Tęczyna sprowadził z Kazimierza pod Krakowem kanoników regularnych, którzy objęli w Kraśniku kościół p.w. Świętego Pawła Apostoła
i załoŜyli tu najstarszą na Lubelszczyźnie bibliotekę i szkołę parafialną.
Kolejne waŜniejsze daty z historii Kraśnika: XV w Tęczyńscy otaczają zamek fosami
i murami.
1531 r. – Z fundacji Tęczyńskich wybudowano kościół Św. Ducha oraz szpital dla
ubogich.
1563 r. Słuccy, nowi właściciele Kraśnika, budują wyciąg, który zaopatrywał zamek
i miasto w wodę z WyŜnicy.
1539 r. – Po zniesieniu przez księcia Aleksandra Słuckiego zakazu osiedlania się śydów w mieście, wznieśli oni pierwszą synagogę, dom rabina i dom kantora.
XVI w. – Przez krótki okres czasu miasto było własnością Radziwiłłów.
1604 r. – Dobra kraśnickie przeszły w ręce hetmana Jana Zamoyskiego. Miasto stało
się ośrodkiem handlowo – rolniczym Ordynacji Zamojskiej.
1631 r. – Kraśnik zamieszkiwało 2300 osób w 122 domach.
XVII w. – Czas klęsk w mieście, które doprowadziły do upadku rzemiosła i handlu.
(Ciąg dalszy nastąpi)
Magda Dzik
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TYGRYSY
NAZWA ŁACIŃSKA – Panthera tigrus
WIELKOŚĆ – długość ciała 2-3 m, ogona ok.90 cm
SIEDLISKA – lasy
WYSTĘPOWANIE – Syberia, Indonezja, Indie
ROZMNAśANIE – Samica rodzi w miocie 2 – 4 młode,
okres karmienia 15 tygodni
POśYWIENIE – jelenie, dzikie świnie, bawoły
LWY
NAZWA ŁACIŃSKA – Panthera leo
WIELKOŚĆ – długość ciała : samica 2 – 2,5 m, ogon
60 – 100 cm, samica mniejsza
SIEDLISKA – otwarte tereny trawiste
WYSTĘPOWANIE – Afryka na południe od Sahary,
północno zachodnie Indie
ROZMNAśANIE - samica rodzi w miocie 1-4 młode,
długość ciąŜy 14-16 tygodni
POKARM – gazele, antylopy, zebry, Ŝyrafy, bawoły
Angelika Mazurek,
Agata Korczak

1. Zawsze, kiedy jest klasówka, jesteś nieobecny z powodu choroby babciMówi nauczycielka do Jasia. Tak, proszę Pani my teŜ zaczynamy podejrzewać , Ŝe babcia symuluje.
2. Na lekcji biologii pani pokazuje zdjęcie jakiegoś
zwierzątka i pyta dzieci, co to za zwierzę? Zgłasza się Jasio; Toperz, toperz! Wykrzykuje.
Na to pani:
Nietoperz, Jasiu !Nie? A taki podobny...
3.Jasiu, powiedz, gdzie jest podmiot w zdaniu:
„Złodziej klejnotów został aresztowany”.
-W więzieniu , proszę pani!
4.Nigdy nie naleŜy całować zwierząt.W ten sposób mogą się przenosić groźne choroby –
ostrzega pani na biologi.-Moja ciocia całowała swojego psa!wyrywa się Jasio.No i co się stało?-Pies zdechł!
AGATA KORCZAK
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DUMKA NA DWA SERCA

Andrzej Bursa

1.Mój sokole chmurnooki
Pytaj o mnie gór wysokich,
Pytaj o mnie lasów mądrych
I uwolnij mnie.
2.Mój sokole, mój przejrzysty,
Pytaj o mnie nurtów bystrych,
Pytaj o mnie kwiatów polnych,
I uwolnij mnie.
3.Jak mam pytać gwiazd w niebiosach?
Są zazdrosne o Twój posag:
U miłości cztery skrzynie,
I o dobroć Twą.
Mój miły...
4. Jak mam pytać innych kobiet?
Serce me odkryją w Tobie,
I choć wiedzą, nie powiedzą,
Nie odnajdę Cię.
(Ciąg dalszy w nr 2)
Przygotowała:
Agata Korczak

PEDAGOGIKA
Z dziećmi trzeba surowo

zamiast płaszcza-łach
ubierz łach
zapnij łach
szanuj łach
ten łach to moja praca
moje wyprute Ŝyły
ten łach
moje stracone złudzenia
moje niedoszłe posłannictwo
moje złamane Ŝycie
moja martwa perspektywa
wszystko ten łach
ubierz łach
zapnij łach
szanuj łach

KRAŚNIK-to
piękny zakątek
gdzie moc pozdrowień
bierze początek.
Mysie mleko, wykorzystywane w badaniach medycznych, to najdroŜsze mleko na
świecie. Jego litr kosztuje 1 000 000 ( nowych !) złotych. Aby otrzymać taką ilość
mleka, trzeba wydoić aŜ 4000 myszek !

Bywa tu dobrze
bywa tu źle
lecz jest tu ktoś
kto kocha CIĘ!!!

Wiewiórka to jeden z najczujniejszych małych meteorologów. Trzy godziny przed
burzą, kiedy na niebie nie ma jeszcze ani jednej chmurki, kryje się w swojej dziupli
i zatyka wejście.
Owady widzą o wiele więcej niŜ my. Widzą nawet promieniowanie ultrafioletowe.
Stokrotki są więc dla nich czymś w rodzaju niebiesko – zielonych gwiazd.

1.

Z jakiego kraju pochodzą ziemniaki?

2.
3.

Która z planet w naszym UKŁADZIE SŁONECZNYM znajduje się najbliŜej
SŁOŃCA?
W jakim mieście odbyły się pierwsze IGRZYSKA OLIMPIJSKIE?

4.

Co moŜna zobaczyć na niebie, gdy jednocześnie pada deszcz i świeci słońce?

Fontanna, którą wieloryby wydmuchują z ogromną siłą, nie jest wcale strumieniem
wody! To tylko powietrze, które przy wdychaniu przeistacza się w obłok pary wodnej – jest więc rodzajem gejzeru. Na podstawie wyglądu i właściwości tego słupa
pary specjaliści potrafią określić, do jakiego gatunku naleŜy wieloryb, i jakiej jest
wielkości.

GRZEGORZ SZKUTNIK
str. 4

str. 5

Panie kelner, co macie do
jedzenia? –Proponuję pieczeń huzarską... –A co to ja
huzar, Ŝebym jadł huzarską?
–To moŜe pieczeń wieprzową? – O tak, bardzo proszę.

Podczas zbiórki kampanii kapral
mówi do Ŝołnierzy: -Ci, co znają
się na muzyce – wystąp !
Z szeregu występuje czterech. –
Pójdziecie do kapitana. Trzeba
mu wnieść pianino na ósme piętro.

W sądzie: − Dlaczego
oskarŜony jest takim niewdzięcznikiem? Ta dobra
kobieta dała oskarŜonemu
bułkę, a oskarŜony wybił
jej szybę w oknie kamieniem.
–To nie był kamień, proCo robi słoń Ŝeby zejść z drzewa?
szę wysoki sądu, to była
-siada na liściu i czeka do jesieni. właśnie ta bułka.
Podczas rozmowy: -Słyszałem ,Ŝe
Wiesiek Kowalski kupił sobie nowy
samochód – PrzecieŜ to nie jego! –
Skąd wiesz?
– Wczoraj mi powiedział, Ŝe to
Toyota Karola.

Przygotowała:
Agata Korczak (ha ha ha )

REKORDY ZWIERZĄT
Największe zwierzę na świecie: 30 metrów długości i 200 ton wagi.
Płetwal błękitny – wieloryb ten sprawia wraŜenie aŜ nierealnie ogromnego. Omawiając
go moŜna dowolnie mnoŜyć rekordy: największe serce, płuca, wątroba itd. Zwróćmy
uwagę, Ŝe ów kolos, waŜący tyle, co ludność tysięcznego miasteczka, ma mózg o cięŜarze
odpowiadającym wadze mózgów tylko 6 dorosłych ludzi. W 1966 roku poddano je całkowitej ochronie. Zapobiegło to całkowitemu wyginięciu gatunku.

Przeprowadziliśmy wywiad z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
– Dominiką Pikul.
N : Nowinki ( to my ! ☺ )
D : Dominika
N : Jak długo przewodniczysz w Samorządzie Uczniowskim ?
D : Jestem przewodniczącą SU juŜ drugi rok.
N : Na pewno znasz problem górnego korytarza , jak chcesz temu zaradzić ?
D : UwaŜam, Ŝe problem górnego korytarza powinien zostać rozwiązany.
Dzieci z klas 1 – 3 mają swoje zabawy, w których my nie moŜemy im
przeszkadzać. Tym samym starsi uczniowie naszej szkoły powinni delikatnie zwracać uwagę młodszym, aby nie przebywali na „naszym” korytarzu.
N : A co chciałabyś zmienić w szkole?
D : Chciałabym, aby na dyskoteki szkolne mogły wchodzić osoby z poza
szkoły.
N : Czego oczekujesz od nas – uczniów ?
D : Oczekuję od innych uczniów dobrej współpracy, dzięki której będziemy mogli więcej zdziałać na rzecz szkoły.
MAT

i

SMYLO

*w styczniu wywiad z Dyrektorem szkoły i pierwszoklasistą *

Kasia Zapart
i Magda Dzik
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NOWINKI

TAJNE SZYFRY I KRZYśÓWKI.

miesięcznik nr 1/6

NIE ZAGLĄDAJ W ODPOWIEDZI
NIECH SIĘ GŁOWA SAMA BIEDZI.
DOŚĆ JUś RYMÓW TYCH KOŚLAWYCH
ZAPRASZAMY DO ZABAWY...
.....-mąŜ owcy
.....-koło bez środka
.....-jadowita jak wąŜ
.....-pierwsza kobieta
.....-po angielsku „imię”
.....-szybko biega po Afryce
.....-teŜ złodziej
.....-nasz narodowy ptak
.....-wzywa na lekcje
.....-na przykład drogowy
.....-nasz kontynent
.....-sport uprawiany w górach
.....-mieszka w wigwamie
.....-Jezus Ŝył przed naszą ...

grudzień 1999 r.

cena 1 zł

W TYM NUMERZE:

WPISZ W PUSTE MIEJSCA PIERWSZĄ LITERĘ
ODGADNIĘTYCH HASEŁ. MOśESZ WYGRAĆ
NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ!!!
Odpowiedzi na kartkach prosimy przekazywać
Michałowi Smylowi do 25.12.99r.

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ S.U.
„Nowinki’’znów na arenie!
HISTORIA KRAŚNIKA
Kupisz ją po niskiej cenie.
Pamiętaj o niej czytelniku.
Kiedy idziesz do sklepiku.

Agata Korczak

hasło:
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