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1. Kolorowa na niebie.

Szóstka
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2. Np. na urodziny.

3

3. Pan ... był chory i leŜał w łóŜeczku.
4. Aktorka ... Włodarczyk.
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5. Na ciasto.
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6. Samotny samiec dzika.
7

7. Polarna na niebie.
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8. Tańcowała ... z nitką.
9

9. W nim robi się przedstawienia.

Październik 2002r.
CENA 1 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
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10. ... na inteligencję.
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11. Miłosny wiersz.
12. Ptaki składają w nim swoje jaja.
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13. Monarchini.
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14. Niemowlęca zabawka.
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15. Wyspa na Morzu Śródziemnym.
16. Małgorzata ..., Zosia w serialu „Na dobre i na złe”.
17. Ten sam, a jednak trochę inny kolor.
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18. Miejsce postoju pociągu.
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19. Dom króla.
20. W niej się pije herbatę.
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21. Leczy zęby.
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22. Do kąpieli.
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23. W godle Warszawy.

23

Cześć!!!
Witamy po dłuŜszej przerwie. W tym roku zmienił się trochę skład redakcji naszej gazetki, ale nadal obiecujemy
ciekawe teksty. Chcemy pisać o wszystkich problemach,
które są dla Was waŜne. Kontaktujcie się z nami poprzez
skrzynkę umieszczoną w bibliotece lub osobiście w kaŜdy
piątek o godz.1215 w sali nr 28. Zapraszamy do współpracy!
Redakcja „Szóstki”

Cieszy mnie to, Ŝe włoŜyłaś
w tę pracę duŜo wysiłku.

Jestem z Ciebie dumny.
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Samorząd Szkolny prosi, aby:
Zmieniać obuwie,
Nie zbiegać w czasie przerw do szatni,
Nie biegać w czasie przerw po korytarzach,
Nie rzucać na korytarzach piłką,
Nie wychodzić w czasie przerw na boisko szkolne,
Nie biegać po schodach,
Utrzymywać higienę w szkolnych łazienkach.

Dzięki temu wszystkim będzie w naszej szkole przyjemniej i bezpieczniej.

DZIĘKUJEMY!!!

Niedawno obchodziliśmy 40 rocznicę istnienia naszej szkoły. A właściwie budynku, w
którym uczymy się, bo sama szkoła jest o rok starsza. Z tej okazji proponujemy wam
mini powtórkę wiadomości z historii. Czy wiecie, Ŝe:
nowoczesny 1980 Moskwa), Jerzy Nieć
− SP nr 6 na początku była ... SP nr 2?
(zapasy 1988 Seul) i Marek Stępień
Dopiero, w 1975r., po połączeniu obu
(szermierka 1992 Barcelona)?
Kraśników – Fabrycznego i Starego w
jedno miasto, dwójka stała się szóstką
− w ciągu 40 lat szkołą kierowało ośmiu
dyrektorów? NajdłuŜej Józef Król –
− na początku w bibliotece było tylko
15lat.
kilkanaście ksiąŜek? Dzisiaj jest ich kilka tysięcy.
− w roku szkolnym 1978/79 do naszej
szkoły uczęszczało 1450 uczniów? Dziś
− w 1962r. pracowało tylko dwunastu
niespełna 600.
nauczycieli?
− naszą szkołę ukończyło trzech uczniów, − w sumie przez 40 lat przez szóstkę
przewinęło się ponad 7000 uczniów?
którzy startowali później na igrzyskach
olimpijskich: Marek Bajan (pięciobój

Od dłuŜszego juŜ czasu naszą uwagę
przykuwała wielka dziura w ścianie, która
pewnego dnia niespodziewanie pojawiła
się przy wejściu do szkoły. Niedługo
potem okazało się, Ŝe zostanie w niej
zamurowana „Kapsuła czasu” – pamiątka
o dniu dzisiejszym naszej szkoły dla przyszłych pokoleń. Przez dłuŜszy czas zastanawialiśmy się, co do takiej kapsuły mogłoby trafić. Sami teŜ składaliśmy na ręce
dyrektora swoje propozycje. I ostatecznie
12 października, w 40 rocznicę istnienia
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kraśniku,
dyrektor Roman Siejewicz umieścił kapsułę w ścianie, a później z pomocą naszego burmistrza Piotra Czubińskiego ją
zamurował. Znalazły się w niej:
− listy od burmistrza miasta, dyrektora,
Rady
Rodziców
dla
swoich
„odpowiedników” za 60 lat
− listy od nas – uczniów „szóstki”. Wśród
wybrańców znaleźli się Mateusz Kozłowski z IIIb, Sylwia Siepka z IIId, Patrycja Bańka z IVd, Ola Konarska z Ve,
Ania Dąbek z VIb i Michalina Knyś z
VIc

− arkusz organizacyjny szkoły,
− odciski palców wszystkich uczniów,
− aktualne zdjęcie grona pedagogicznego,
− egzemplarz szkolnej gazetki „Szóstka”,
− zdjęcia z wycieczki kl. Vc,
− 4 zeszyty uczniowskie
− sprawdziany
− 2 prace plastyczne
− obrazek „Wiara. Nadzieja. Miłość” od
klasy VIa
− scenariusz uroczystej akademii na
40-lecie szkoły
„Kiedy otworzysz ten list, będę miał juŜ
69 lat i moje wnuki teŜ chodzić będą
pewnie do „szóstki”. Tak jak kiedyś moi
rodzice i ja” – napisał do swojego rówieśnika z przyszłości Mateusz z kl. IIIa.
Prawda, Ŝe ładnie? Otwarcie kapsuły
przewidziane jest na rok 2062 – podczas
obchodów stulecia szkoły. JuŜ dziś
wszystkich serdecznie zapraszamy...
Kolegium redakcyjne:
Marcelina Podniestrzańska (redaktor naczelny)
Kilka fajnych osób z klas Vb i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)

Film został zrobiony na podstawie kultowego amerykańskiego komiksu i wszedł na
ekrany w czterdziestą rocznicę ukazania się pierwszej rysunkowej historii o przygodach
człowieka pająka.
ReŜyser Sam Raimi ani
przez chwilę nie zastanawiał się, czy chce wziąć
udział
w
tym
przedsięwzięciu: „Na dwunaste urodziny
rodzice podarowali mi
obraz przedstawiający Spider-mana. Do dziś
wisi on nad moim
łóŜkiem w ich domu. To oczywiste, Ŝe
niesamowicie
się
ucieszyłem, kiedy zaproponowano mi
reŜyserowanie
tego
filmu”.
Trudne zadanie
miał przed sobą Tobey
Maguire.
„Pracowałem
nad
swoją giętkością. Głównie dzięki
jodze
osiągnąłem taką
formę, jaką
widać w filmie.
Wiele czasu
spędziłem na
trampolinie,
wykonując
róŜnego
rodzaju
przewroty.
Ćwiczyłem
teŜ kopnięcia
i uderzenia,
podnosiłem
cięŜary.
Pracowałem
nad wytrzymałością, biegałem i godzinami jeździłem na rowerze. Myślę, Ŝe efekt był
wart całej pracy”. Osądźcie sami. „Spider-mana moŜna juŜ oglądać w kinie.

Film „Spider-man” bije rekordy popularności. Jednak fani komiksu nie są do końca
zadowoleni z filmowej wersji. Powodem są absurdalne pomyłki, jakie moŜna zobaczyć
na ekranie. Spora ich część wynika z błędów powstałych podczas montaŜu. Film pełen
jest scen, w których wybite przed chwilą okno nagle w cudowny sposób okazuje się
całe. Pobrudzone ubrania bohaterów z niewyjaśnionych powodów w kolejnym ujęciu
są całkiem czyste. Tajemniczo znikają teŜ plecaki bohaterów. Pod koniec filmu ten sam
wagonik kolejki linowej raz nosi napis „Universal Pictures”, innym razem „Roossvelt
Line”.

☺

Dyrektor szkoły przechodzi obok klasy, z której dobiegają okropne krzyki. Wpada, więc do
sali, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącą osobę i wyprowadza ją na korytarz.
– No teraz, gagatku, postoisz sobie w kącie, aŜ zmądrzejesz – mówi dyrektor. Po chwili z
sali wychodzi przewodniczący klasy i zwraca się do dyrektora:
– Czy moŜemy juŜ iść do domu?
– A to z jakiej racji?
– No, skoro pan od matematyki stoi w kącie, to lekcji chyba juŜ nie będzie.

Lena urodziła się 4.10.1984
roku w Moskwie. Jej oczy
są koloru zielono – szarego.
Sporty, które lubi Lena to:
jazda figurowa na lodzie,
gimnastyka
artystyczna,
taniec towarzyski, pływanie, jazda konna. Jej ulubiony kolor to róŜowy, a
ulubione kwiaty to lilie.
Lena zupełnie nie potrafi
gotować, a do picia najchętniej wybiera sok pomarańczowy. W dzieciństwie
marzyła, Ŝeby zostać piosenkarką. Jej hobby to
bilard, a takŜe zbieranie
zapałek.

Julia Urodziła się 20.02.1985
roku w Moskwie. Jej kolor
oczu to niebieski. Uwielbia
sporty takie jak: tenis, jazda
figurowa na lodzie, taniec
towarzyski, pływanie. Jej
ulubiony kolor to niebieski, a
ulubione kwiaty to róŜe. Julia
uwielbia
gotować,
więc
wciąŜ, próbuje nowych dań, a
z napoi najbardziej lubi sok
pomarańczowy. W dzieciństwie marzyła, Ŝeby zostać
piosenkarką. Jej hobby to
muzyka i gra w kręgle.

Jak wyobraŜasz sobie ,,szkołę przyszłości”?

Нас не догонят

Мы убежим, все будет просто.

Nas nie dogonią...

Uciekniemy, wszystko będzie proste.

Ночь упадет, небо уронит.
Только скажи, дальше нас двое.

Spadnie noc, niebo upuści.

Powiedz tylko, nadal jest nas dwoje.

И пустота на перекрестках.

Только огни аэродрома.

I pustka na skrzyŜowaniach.

Tylko światła lotniska.

И пустота нас не догонит.

Мы убежим, нас не догонят.

I pustka nas nie dogoni.

Uciekniemy, nas nie dogonią.

Не говори, им не понятно.

Дальше от них, дальше от дома.

Nic nie mów, nie rozumieją.

Jak najdalej od nich, dalej od domu.

Только без них, только не мимо.

Ночь - проводник, спрячь наши тени

Tylko bez nich, tylko nie obok.

Nocy - przewodniczko, ukryj nasze cienie

Лучше никак, но не обратно.

За облака. За облаками

Lepiej nijak, lecz nie z powrotem.

Za obłoki. Za obłokami

Только не с ними. Только не с ними.

Нас не найдут, нас не изменят.

Tylko nie z nimi. Tylko nie z nimi.

Nie znajdą nas, nie zmienią nas.

Им не достать звезды руками.

Нас не догонят...

Nie dla nich sięgnąć ręką gwiazd

Nas nie dogonią...

Небо уронит ночь на ладони.
Niebo upuści noc na dłonie.

Нас не догонят, нас не догонят.
Nas nie dogonią, nas nie dogonią.

Небо уронит ночь на ладони.
Niebo upuści noc na dłonie.

Нас не догонят, нас не догонят.
Nas nie dogonią, nas nie dogonią.

Небо уронит ночь на ладони.
Niebo upuści noc na dłonie.

Нас не догонят, нас не догонят.
Nas nie dogonią, nas nie dogonią.

Небо уронит ночь на ладони.

Nas nie dogonią...

 Myślę, Ŝe szkoła przyszłości nie będzie zbyt róŜnić się od szkoły obecnej. Uczniowie powinni intensywnie pracować przede wszystkimi nad rozwojem własnej osobowości, trenować umiejętności logicznego myślenia oraz poszukiwania potrzebnych wiadomości, gdyŜ w przyszłości na pewno będzie dostępnych bardzo duŜo
źródeł wszelkich informacji. Nauczyciele będą kierować rozwojem swoich uczniów
i sprawdzać ich postępy, czyli tak, jak obecnie.- pani J. Cybulak
 Powinno być w niej duŜo komputerów-Michalina z kl. VI C
 Mam nadzieję, Ŝe będzie jak królestwo- Kinga z kl. VB
 KaŜdy uczeń będzie traktowany indywidualnie i cały czas będą wykorzystywać
komputery.-pan W. Wieczorek.
 Moim zdaniem w przyszłości w naszej szkole będzie duŜo gier i zabaw. –
Aneta z kl. VB
 Budynek szkoły będzie coraz ładniejszy i bardziej nowoczesny.—pani T. Błaszczyk
 Na pewno będzie duŜo nowocześniejsza niŜ dziś. Centralne miejsca w klasach zajmować będą komputery. Ale czytać, pisać i liczyć teŜ trzeba będzie umieć. Mam
nadzieję, Ŝe nie znikną ksiąŜki i biblioteki.-pan P. Szymański
 Dzieci w szkole będą się czuły bezpiecznie- pani E. Litertowicz
 W ogóle nie będzie szkoły- Gosia z kl. VA
 śeby dzieci były grzeczne, lepiej się uczyły i Ŝeby była to szkoła przyjazna dla
dzieci i nauczyciela-pani I. Tomala

Niebo upuści noc na dłonie.

Нас не догонят, нас не догонят.
Nas nie dogonią, nas nie dogonią.

Нас не догонят...

Pod takim hasłem 25 września odbył się apel wychowawczy dotyczący znajomości
zasad ruchu drogowego przygotowany przez panie Dorotę Michalczyk i Barbarę
Oszust. Apel był podsumowaniem cyklu lekcji o ruchu drogowym, a jego adresatami
byli uczniowie klas pierwszych. Pierwszaki, choć od niedawna odwiedzają mury szkoły, nie dały się niczym zaskoczyć. Bez Ŝadnych problemów odgadywały zagadki, odpowiadały na trudne pytania, a demonstracja bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
okazała się fajną zabawą. Jednym słowem dzieci reprezentowały wysoki stopień wiedzy. Panie wychowawczynie mogą być dumne ze swoich pociech. W nagrodę kaŜdy
pierwszak dostał światełko odblaskowe, aby jeszcze bezpieczniej czuć się na ulicy.
Gdyby wszyscy tak powaŜnie traktowali sprawę bezpieczeństwa na jezdni, mniej byłoby wypadków!

Нас не догонят...
Nas nie dogonią...

☺
Nauczycielka pyta Jasia:
– Kiedy jest najlepsza pora na zbieranie jabłek?
– Kiedy ogrodnik nie patrzy, a psa nie ma w sadzie.

Drodzy czytelnicy gazetki szkolnej „Szóstka”! Pozwoliliśmy sobie zapytać uczniów
naszej szkoły, czy chcieliby posłuchać muzyki na przerwach. Uzyskaliśmy następujące
odpowiedzi:
Tak − 85%
Nie − 15%
Prośba do samorządu – przekonajcie dyrekcję i nauczycieli!! Choćby na długiej przerwie.
Paula* i Marta

Czy twoi nauczyciele to istoty z Innego Świata ?
1. Nieznosi tych, którzy gadają na lekcji.
2. Podczas lekcji uŜywa słów, których nie ma w Ŝadnym
słowniku.
3. Pyta czy oprócz Harrego Pottera czytacie coś jeszcze.
4. Zazwyczaj nie rusza się zza swojego biurka.MoŜe skrywa
ogon?
5. Na przerwie spogląda podejrzliwie na uczniów.
6. Słysząc dźwięk dzwonka zaczyna dyktować pracę domową
7. Często wzywa rodziców, by porozmawiać o złym
zachowaniu i ocenach.
8. Umie mnoŜyć liczby 3-cyfrowe co potrafi tylko twój
kalkulator.
9. Potrafi zapytać cię o jedyny fragment podręcznika, którego
nie przeczytałeś.
10. Śmieje się nawet wtedy, kiedy nikomu nie jest wesoło.
11. Próbuje rozśmieszyć uczniów starymi, dobrymi dowcipami.

TAK
TAK

NIE
NIE

TAK
TAK

NIE
NIE

TAK
TAK

NIE
NIE
TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK
TAK

NIE
NIE

Większość odpowiedzi:
TAK
O rany! Uczy cię istota z Innego
Świata. Musisz się strzec i
bacznie ją obserwować.

NIE
MoŜesz się nie bać! Twój
nauczyciel nie jest
mieszkańcem Innego Świata.
Marcela

☺
Pani w szkole prosi dzieci, by napisały zdanie ze słowem „liść”. Jaś pierwszy
zgłasza się do odpowiedzi i czyta:
– Kiedy szedłem parkiem, w trawie leŜała obrzydliwa kupa.
– Ale tu nie ma słowa „liść”! – przerwała zirytowana pani.
– Zaraz: i musiałem liść dookoła!

Marek Kondrat jest aktorem.
Dostał nagrodę dla najlepszego
polskiego aktora na XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za rolę w filmie
„Dzień świra”.. Nagrodę odebrał
z rąk Beaty Tyszkiewicz, która
jest równieŜ zaliczana do grona
najlepszych polskich aktorek.
Ma 52 lata i jeszcze wiele marzeń oraz planów. Zna juŜ, niestety, całą gorzką prawdę o Ŝyciu i pragnie chronić najbliŜszych. Coraz częściej patrzy na swoje Ŝycie krytycznie. Wyznaje, Ŝe dla niego najwaŜniejsza jest rodzina i dom. Jest spokojnym, nie szalonym człowiekiem. Dziękuje tym, którzy przyczynili się do jego sukcesów.
Paula*

Jerry, Tamara i Kayly to najlepsze przyjaciółki. Mają po 11 lat i całe Ŝycie przed
sobą. Jerry jest blondynką o niebieskich oczach. Tamara to zielonooka brunetka. Kayly natomiast ma czarne włosy zawsze splątane w dwa kucyczki i piwne
oczy. Wszystkie chodzą do tej samej piątej klasy.
W poniedziałek ma się odbyć szkolna dyskoteka, której dziewczyny opuścić nie
mogą. Postanowiły, Ŝe wszystkie pójdą przedtem do Jerry umalować się i uczesać.
- JuŜ 17. Za chwilę się zacznie! - krzyknęła Tamara i razem z dziewczynami
pobiegły na salę gimnastyczną gdzie byli juŜ didŜeje i kilka koleŜanek. Na dyskotece przyjaciółki nie opuściły Ŝadnego tańca.
Następnego dnia Jerry dostała pałę z matmy za nieszczęsną kartkówkę. Tamara
i Kayly teŜ nie były o wiele lepsze. I jak by tego było mało, to przez cały dzień
padał deszcz i pani woźna kazała im myć korytarz, bo weszły w butach. Ktoś
wysmarował szminką lustro w łazience. Czekała je niemiła rozmowa z panem
dyrektorem...
CDN. w następnym numerze
M.

☺

Nauczycielka języka polskiego urodziła bliźniaki. Rozradowana dzwoni do męŜa:
– Wyobraź sobie, najmilszy, jakie szczęście nas spotkało: rodzaj męski, liczba
mnoga...

