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Laureatem poprzedniej krzyżówki został
Konrad Tomczyk z kl.VI b.
W nagrodę otrzymuje słodycze.

1

Litery umieszczone w pogrubionych polach czytane poziomo utworzą rozwiązanie.
POZIOMO
1. szeroka kładka ponad strumieniem
4. wigilijne ryby
7. nie tamten
8. samolotowe starty
9. trucizna na szczury
10. narząd wzroku człowieka
11. nocny film śpiącego
14. popularne jednoślady
16. potężny bagaż podróżnego
17. obok Adama
18. ptaki z mokradeł
19. działo z długą lufą

PIONOWO
1. kuzyn dyni
2. kibic z klubowym szalikiem
3. rogi pokoju
4. brzeg np. stołu
5. malarz twarzy
6. wielki w kinie
12. mniejszy od drzewa
13. zabawkowa córka dziewczynki
15. człowiek śniegu
16. ważący przyrząd

Szóstka
LISTOPAD 2004r.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
Pozdrowienia Pozdrowienia Pozdrowienia
Postanowiliśmy uruchomić w naszej gazetce kącik pozdrowień.
Przesyłajcie życzenia i pozdrowienia z okazji imienin, urodzin, albo
w ogóle bez okazji, jako dowód sympatii dla innej osoby. Skrzynkę
kontaktową wystawimy w bibliotece. Na dobry początek pozdrowienia
dla:
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Samorząd

JOJO!!!

21 października 2004 r.
odbyła się w naszej szkole
uroczysta prezentacja najmłodszych
przedstawicieli
samorządów
klasowych.
W tym roku przebiegała pod
hasłem „Razem w Europie”.
Przedstawiciele samorządów
klas I – III mieli do wykonania
niełatwe zadania. Jednak bez
trudu układali w kolejności
alfabetycznej nazwy państw europejskich. Rozpoznawali bohaterów z ulubionych książek europejskich. Nawet przez chwilę mogli odbyć podróż do europejskich stolic. Miłym akcentem było na koniec wspólne odśpiewanie „Ody do radości” – hymnu Unii
Europejskiej oraz pamiątkowe zdjęcie wszystkich przedstawicieli samorządów
klas I – III.
Opiekunowie Samorządu Szkolnego klas I – III

Jojo dorastała w Bostonie w domu wypełnionym muzyką. Jej mama, która była solistką w kościele i pracowała w teatrze muzycznym, ćwiczyła hymny i arie w domu,
czemu mała Jojo przysłuchiwała się. Potrafiła naśladować śpiew mamy, tak samo jak artystów, jakich w
ich domu się słuchało. Już wtedy wpadł jej do głowy
pomysł, by interpretować pop czy blues i nadawać
mu unikalny styl. Na początku Jojo występowała
jedynie w swym własnym salonie, jednak wciąż szukała możliwości "wybicia się". Wtedy właśnie znalazła małe ogłoszenie w gazecie, reklamujące audycje
"Kids say the Darnest Things On the Road to Boston"
w telewizji CBS. Jej pasja i dusza odebrały mowe
producentom cyklu, i od razu została zaangażowana
do nagrania specjalnego spotu. Pewnego razu prowadzący program Bill Cosby poprosił ją, by zaśpiewała coś więcej niż tylko krótki spot.
Gdy przyszedł czas na występ w ogóle nie miała tremy.

Zaduszki
1 listopada – Święto Zmarłych. Jest to dzień pełen zadumy, wzruszenia. W moim
domu ten czas jest spędzany w gronie najbliższych osób. Wszyscy odwiedzamy groby
naszych przodków. Zapalamy znicze, stawiamy kwiaty, nie tylko na grobach rodzinnych, ale także na opuszczonych zapomnianych mogiłach. Odwiedzamy żołnierskie
kwatery, zapalone znicze stawiamy w miejscach pamięci o tych, którzy złożyli ofiarę
życia w czasie pierwszej, drugiej wojny światowej i stalinowskich represji. Święto to
pozwala całej rodzinie spotkać się, przeżywać to co minęło i dotykać istoty życia.
Uwielbiam wieczory pierwszo - listopadowe. Całe cmentarze zatopione są wtedy w
różnokolorowych światłach. Atmosfera staje się taka tajemnicza, nastrojowa, podniosła.
Kto był na cmentarzu w tym wyjątkowym dniu na pewno wiele o czym piszę.
Emocje połączone z tym wydarzeniem rozgrzewają nawet najzimniejszej listopadowy wieczór.
Cukier

PŁONĄ ŚWIECZKI
Dzień jesienny tak cicho
jak liść zżółkły opada;
złoto ma z października,
smutek ma z listopada

Hanna Łochocka
Płoną świeczek szeregi,
płoną świeczek tysiące,
powiewają płomyki
zamyślone i drżące.

i w ten smutek złotawy,
i w ten płomyk zamglony
przybrały się Zaduszki
jak w przejrzyste welony.

Więc płomykiem jak dłonią,
dłonią ciepłą i jasną,
pozdrawiamy tych wszystkich,
których życie już zgasło.



DIDDL
Diddl to taka wesoła myszka. Powstała ona w Niemczech
24 sierpnia 1990 roku w pracowni Thomasa Goletza. Jego
kolekcja trzynastu rysunków, wysłanych do różnych wydawców spodobała się tak bardzo, że wkrótce wydrukowano
pierwsze 13 wzorów, pocztówek z podobizną diddla. Codziennie diddl zyskuje nowych fanów. Obok kolekcji kart
pocztowych różnej wielkości, postać myszki pojawiła się także
na zeszytach, długopisach, linijkach, kubkach, portfelikach i na
wielu, wielu innych artykułach. 1 maja roku dołączyła podobna myszka o nazwie diddlina. 13 grudnia 1998 roku pojawił się
Miś Pimboli, oraz Ptaszek Akatumbo i robaczek Merksmire. Wollywell to czarna
owieczka, która wiecznie wpada w tarapaty i kłopoty to jej specjalność. Produkty z
postaciami całej gromadki można kupić w większości krajów
Europy.
Angelika

NOWOŚĆ!!! RYBKI Z FERAJNY
Oskar jest małą, gadatliwą rybką, która marzy o wielkiej
sławie. Jednak te marzenia zaczynają z czasem przysparzać mu
sporych kłopotów. Lenny z kolei to wielki żarłacz, który ma
nieco bardziej delikatną i wrażliwą naturę niż przeciętny rekin,
a po za tym skrywa swój sekret-jest wegetarianinem. Spokojne początkowo wody morskie zostają wzburzone, kiedy to z pozoru niewinne kłamstewko Oskara czyni z niego
nieoczekiwanego bohatera. Zaprzyjaźnione rybki dają się złapać na haczyk historyjki
Oskara, a na niego samego spada deszcz sławy i bogactwa. Wydawałoby się, że
wszystko idzie gładko do czasu, kiedy staje się jasne, że historia o byciu obrońcą Rafy
to tylko bajeczka dla grzecznych rybek. Prawda o Lennym sprawia, że Oskar staje się
wyrzutkiem Rafy, co chcąc nie chcąc zbliża go do Lanny'ego.
Angelika



CO CI SIĘ KOJARZY Z JESIENIĄ?
Postanowiłyśmy sprawdzić, z czym uczniom naszej szkoły kojarzy się słowo „jesień”. Oto wasze skojarzenia;
- Plucha – Inga z VI b
- Zawierucha – Patrycja z VI d
- Wiatr – Agata z V d
- Smutek – Natalcia i Iga z VI b
- Kupka liści – Mateusz z Ve
- Przeziębienie – Magda z II a
No cóż, nie jest to pora roku, która wywołuje miłe myśli. Całe szczęście (?), że
wkrótce będzie zima.
Fantometka i Ola

Ranking najpopularniejszych książek
W bibliotece została przeprowadzona ankieta wśród uczniów naszej szkoły. Dotyczyła ona ulubionej książki zasługującej na miano bestsellera kwartału
(IX – XI 2004r.). Wzięło w niej udział 64 osoby. Do najczęściej czytanych należą:
1. Harry Potter – J. K Rowling
18 głosów
2. Martynka – Gilbert Delahaye
12 głosów
3. W pustyni i w puszczy – Henryk Sienkiewicz
4 głosy
Ola Nowak

Dorota Terakowska
„Tam gdzie spadają Anioły”
„Czarny Anioł trzymał Avego zakrzywionymi szponami i uśmiechał się. Drugą ręką
wyrwał mu puszyste, złotobiałe pióra. Ave spadł na Ziemię w głębi lasu dokładnie w tej
samej sekundzie, w której Ewa wpadła do głębokiego kłusowniczego dołu. Jeszcze
jedna ludzka Istota, Tracąc Anioła Stróża, została skazana na kaprysy losu”.
Co stanie się z Ewą, pozbawioną niewidocznej, lecz czujnej opieki nadprzyrodzonego stróża? Co pocznie strącony, okaleczony Ave, utraciwszy angielską moc? Anioły
mają wpływ na losy ludzi. Czy człowiek Może przyjąć rolę anioła i zmienić przeznaczenie?
Niezwykle ciekawa, ciepła i mądra powieść Doroty Terakowskiej, wyróżniona tytułem. Najlepszej Książki Roku 1999. Mówi o rzeczach, które dotyczą wszystkich –
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Któż nie zastanowił się choć raz nad „zakrętami losu”,
nie stanął przed problemem choroby i śmierci, nie przeżył konfliktu rozumu i wiary?
@ Iga @

 Blondynka kupiła sobie nowy samochód. Wsiada i mówi:
 - Chyba są źle ustawione lusterka, bo nie widzę siebie, tylko jakieś
 samochody.
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIb i IVc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Powiększyło się grono naszej SKO paczki
bo dołączyły do niej pierwszaczki!
25 listopada do Szkolnej Kasy Oszczędności dołączyły pierwszaki. Co to jest SKO?
W jaki sposób możemy oszczędzać? Na te pytania najmłodsi uczniowie mogli znaleźć
odpowiedź w inscenizacjach przygotowanych przez kolegów z klasy III b
oraz w piosenkach wykonywanych
przez chór szkolny „Sekret”. Spotkanie urozmaicił układ taneczny wykonany przez uczniów klasy III c.
Każdy pierwszoklasista otrzymał
książeczkę SKO, a pani dyrektor
Małgorzata Omeljan wręczyła gospodarzom klas kolorowe kalendarze
ufundowane przez Bank PKO.
Uwaga pierwszaczki! Pamiętajcie o konkursie na najciekawszą skarbonkę. Więcej
informacji na ten temat znajdziecie na tablicy ogłoszeń Samorządziku Uczniowskiego.
A więc:
Czy to Ola, czy to Kasia,
każdy dziś pieniądze wpłaca.
Na książeczkę oszczędności,
która u każdego ucznia gości
Opiekun SKO
Anna Jasińska

Pomóż zwierzętom!

W naszej szkole od połowy października do 15 grudnia trwa akcja
zbierania karmy dla zwierząt, przebywających w schronisku niedaleko Annopola. Chętni mogą się w nią włączyć, przynosząc karmę do
pani Barbary Szymańskiej. Zebraliśmy już około 50 kg.Wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Pamiętajmy, dopiero zaczyna się zima , musimy pomagać naszym ulubieńcom!
Marcelina

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE?
W bibliotece szkolnej została zorganizowana gazetka i wystawka książek, które nawiązują do Narodowego Święta Niepodległości. Oglądając je można się
dowiedzieć, że dla wszystkich Polaków to jedna z najważniejszych dat w dziejach naszej Ojczyzny.
Po 123 latach niewoli, rozbiorów 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość dzięki ludziom, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i byli wielkimi patriotami. Na wystawie w szkolnej bibliotece można było zobaczyć między innymi ksiażki
Jana Stanisława Kopczewskiego „O naszym hymnie Narodowym”, Józefa Wybickiego
„Żył dla Ojczyzny i Narodu”, Konstantego Grzybowskiego „Ojczyzna, Naród, Państwo”.
Agnieszka i Angelika



Brawo pływacy!!!

Wróżby Andrzejkowe

Świetnie spisali się nasi uczniowie reprezentujący szkołę w mistrzostwach powiatu
w pływaniu. Aż trzynastokrotnie stawali na podium i odbierali dyplomy. Oto miejsca
najlepszych:
I – Aleksandra Przywara (50m grzb.)
I – Emil Młodzianowski (50m klas.)
I – Maciej Siejewicz (50m grzb.)
I – sztafeta chłopców 8x25m
I – sztafeta dziewcząt 8x25m
II – Sylwia Szymańska (50m klas.)
II – Katarzyna Błażej (50m grzb.)
II – Kornel Janowski (50m dow.)
II – Emil Różyński (50m grzb.)
III – Patrycja Cyran (50m klas.)
III – Piotr Dymitrak (50m grzb.)
III – Michał Kot (50m dow.)
III – Natalia Stopa (50m dow.)
PS

1. Lanie wosku. Jest to jedna z najpopularniejszych wróżb, niezmiennie kojarząca się
z wieczorem andrzejkowym. Do przeprowadzenia wróżby należy roztopić świeczkę
w małym naczyniu i nalać wosk na wodę przez ucho od klucza. Według dawnych wierzeń klucz ułatwia nawiązywanie kontaktu z zaświatami, ale tylko dobre duch przodków mogą odsłonić nam przyszłość. Kształt woskowej figurki może wydawać się nieczytelny, ale po obejrzeniu jej cienia na ścianie, łatwiej dopatrzymy się konkretów.
Dzięki tej wróżbie możemy dowiedzieć się, co czeka nas w nadchodzącym roku.
orzeł – osiągnięcie wszystkich zamierzonych celów
kwiat – smutek
gwiazda – powodzenie
anioł – szczęście
serce – wielka miłość
2. But za progiem. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, która z panien pierwsza wyjdzie za mąż. Należy ustawić buty (z lewej nogi) rzędem na przeciw drzwi. Właścicielka
buta, który jako pierwszy przekroczy próg, może liczyć na błyskawiczną zmianę stanu
cywilnego.
3. Spodeczki. Pod trzema spodeczkami należy schować: obrączkę, monetę i listek.
Czwarty spodeczek należy pozostawić pusty. Następnie należy spodeczki zamienić
miejscami oraz wybrać jedną z nich. Jeżeli trafimy na obrączkę - czeka nas miłość,
listek - ślub, monetę - pieniądze. Natomiast pusta filiżanka oznacza, że nowy rok nie
przyniesie nic nowego w życiu.
4. Szpilki. Do tej wróżby potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. Trzeba włożyć je do kubeczka, potrząsnąć i wysypać na stół pokryty obrusem. Następnie należy odczytać, jakie
literki zostały utworzone przez rozsypane szpilki. Oto ich znaczenie:
A - przed tobą podróż lub przeprowadzka
E - pomyślność w szkole
H - szczęście w miłości
K - sukcesy w nauce i towarzystwie
L - uważaj na złodziejaszków kieszonkowych (jeżeli litera jest odwrócona ostrzega przed chorobą lub wypadkiem)
M - wyjątkowo korzystna propozycja
N - dobra passa w najbliższej przeszłości
T - pomoc oddanych przyjaciół
W - uważaj na oszustów wokół ciebie
V - ktoś będzie chciał cię wykorzystać
X - szczęście sprzyja ci we wszystkim
5. Karteczka pod poduszką. Zanim pójdziemy spać, należy włożyć pod poduszkę
karteczki z wypisanymi męskimi i damskimi imionami i rano trzeba wyciągnąć jedną z
nich. Tak będzie nazywał się twój przyszły małżonek
6.Serce. By wykonać tę wróżbę, należy wyciąć serce z papieru i napisać na nim imiona
męskie i damskie. Następnie trzeba serce odwrócić zapisaną stroną do dołu i przekłuć je
igłą. Imię, na które natrafimy, należy do naszego przyszłego ukochanego/ukochanej.
Jeżeli nie przekłujemy żadnego, to oznacza, że na miłość trzeba jeszcze poczekać...
Inga

Warto zagrać
Grand „Treft Auto:San Andreas” jest najnowszą
wersją popularnych serii GTA. Nawet, jeśli nie graliście
w poprzednie wersje, szybko zapoznacie się z fabułą.
Wcielamy się w czarnoskórego mężczyznę o imieniu
Carl Johnson, który zostaje wrobiony przez miejscową
policję w zabójstwo. Stawiamy więc czoła całemu światu wykonując różnorakie misje…
Nasza postać zachowuje się jak prawdziwa, toteż
trzeba zaspakajać jego fizjologiczne potrzeby związane
z głodem. Trzeba pamiętać, że nadmierne obżarstwo
grozi otyłością, a to spowolnieniem biegu postaci, dlatego pilnować się trzeba na każdym kroku.
Bary

WARTO OBEJRZEĆ!!!
Zapraszam Was do obejrzenia bajki pt. "Mustang z dzikiej doliny". To wzruszająca
historia dzikiego konia, który urodził się po to, by być wolny. Pomimo licznych przeciwności udaje mu się zachować wolność. Mustang żyje na dziewiczych terenach Ameryki. Gdy na swojej drodze spotyka po raz pierwszy człowieka buntuje się przeciwko
zniewoleniu. Film kończy się happy endem. Mustang zaprzyjaźnia się z młodym Indianinem o imieniu Mały Strumyk i zakochuje się z wzajemnością w pięknej klaczy, Rain.
Angelika
Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym. Przecho-

 dzący obok niej chłopak zauważa to i mówi:
 - Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.
 - No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imieniny...




