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POZIOMO:
1.Kłębią się na niebie.
2. Objawia się katarem.
3.W temperaturze poniżej 0C zamarza.
4. ... Polski jest biało-czerwona.
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PIONOWO:
1. Gdy się pojawi ubierz się w kożuch.
2. Jest to najzimniejsza pora roku.
3. Leczone u stomatologa.
4. Ulubiona przez dzieci (i nie tylko), w szkole.
5. Biały puch, który spada z nieba.

HASŁO:
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- Jasiu, kiedy tak ubrudziłeś ręce?
- Gdy myłem szyję, tato!
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Adam Małysz wraca z Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake
City i kupuje bilet w drogę powrotną. Kasjer mu mówi:
- 2 złote.
- Nie. Srebrny i brązowy

Na lekcji pani pyta Jasia:
-Po czym poznać drzewo kasztanowca?
-Po kasztanach
-A jeśli nie ma kasztanów?
-To ja poczekam

Profesor pyta Jasia:
- Co zrobił król, po wstąpieniu na tron?
- Usiadł, profesorze.
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LUTY 2005r.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
Minął I semestr, minęły i ferie. Zarówno o jednym,
jak i drugim piszemy w kolejnym numerze naszej
gazetki. Dowiecie się z niego m.in. kto był najlepszym
uczniem w pierwszym półroczu, a kto najlepszym
czytelnikiem. Jak zwykle
dostarczymy
Wam
dużo rozrywki i aktualności z życia szkoły.
Przyjemnej lektury!!!

Zimowisko
W dniach 17 – 21 II 2005 r. uczniowie naszej szkoły już po raz czwarty mogli
uczestniczyć w zimowisku „Zima na wesoło”. Mimo, że ta pora zrobiła nam w tym
czasie psikusa, bo nie było śniegu, to i tak wszyscy wesoło się bawili. Organizowane
były zajęcia komputerowe, plastyczno – techniczne, wyjścia na basen, a także zajęcia
sportowe na sali gimnastycznej. Uczestnicy brali udział w turnieju tenisa stołowego, a
także innych konkursach. W ostatnim dniu każdy mógł się wykazać swoją sprawnością
ruchową podczas wspinaczek na
wysokie drabiny i tunele w Centrum
Rozrywki dla Dzieci „Radość” w
Lublinie. Na łamach naszej szkolnej
gazetki chcieliśmy serdecznie podziękować naszym sponsorom,
którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia naszych spotkań. Dziękujemy
Dyrekcji, Radzie Rodziców naszej
szkoły, państwu Dorocie i Leszkowi
Surdackim za słodycze, panu Wojciechowi Lewandowskiemu za
pyszne drożdżówki, panu Grzegorzowi Mazurkowi za bezpłatne wejścia na basen oraz
organizacji TPD.
Myślę, że spotkamy się za rok podczas kolejnych ferii zimowych
Organizatorzy: Bożena Łyjak i Anna Jasińska

Podwójne urodziny
Od pięciu lat nasza szkoła
organizuje Koncert Noworoczny. Tak było również 4 stycznia
2005 r. Wszyscy zainteresowani
zebrali się w sali gimnastycznej.
Wśród zgromadzonych znajdowali się: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście – przedstawiciel
Urzędu Miasta oraz ci, z których
obecności cieszyliśmy się najbardziej – rodzice.
Uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu dzieci z klasy I „ ”. Następnie w przepięknym tańcu cygańskim zaprezentowała się klasa II „b”. W dalszej części swoje zdolności muzyczne przedstawili
uczniowie kl. III „b” : Ola Grębska, Michał Grela i Agni Caldarar. Największy
aplauz wśród publiki wzbudził jednak występ 
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIb i IVc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



imion swych ukochanych. Na zachodzie Europy św. Walenty patronuje zakochanym co
najmniej od XV w.
Walentynki obchodzone są najzabawniej i najhuczniej w USA i Anglii. Właśnie
tego dnia zakochani z wzajemnością lub bez wzajemności wysyłają sobie serduszka,
karteczki z życzeniami i obdarowują się drobnymi prezentami. Tradycja mówi, że kartki i życzenia powinny być anonimowe, podpisane „ Twój Walenty” lub „ Twoja Walentynka”. Polacy także coraz częściej obchodzą Walentynki. W tym szczególnym dniu
zarówno osoby młode jak i nieco starsze okazują uczucia swoim ukochanym. I nie
ważne czy to kobieta wręcza upominek mężczyźnie czy mężczyzna kobiecie.
Pierwsza walentynka – Teoretycznie zwyczaj wywodzi się z kultury angielskiej.
Podobno pierwszy wiersz miłosny do żony z okazji dnia św. Walentego przesłał uwięziony w Tower of London książę orleański Karol w 1415 roku. Jako nadawczyni pierwszej walentynki podawana jest także Margery Brews.
XVII wiek – to okres, w którym wysyłano najpiękniejsze chyba listy miłosne z
okazji tego dnia. Były to setki pomysłów na rebusy, tajemne informacje, szyfry, malowane ręcznie stanowią do dziś niezwykłe dzieła sztuki. Od XVIII wieku kartki stawały
się sukcesywnie coraz bardziej masową produkcją.
Moim zdaniem to fajnie, że istnieje takie święto!!!
Iga Serwacka

Asia mistrzynią ortografii!
Jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii.
Ponad 30 uczestników wyłonionych drogą klasowych eliminacji zmierzyło się z tekstem przygotowanym przez panią Ewę Tyc. Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, a o czołowych miejscach decydowały najczęściej… przecinki. Po
sprawdzeniu i weryfikacji prac komisja złożona z nauczycieli polonistów uczących w
naszej szkole zdecydowała, ze tytuł należy przyznać Asi Maciejewskiej z klasy VIb.
Gratulujemy tym bardziej gorąco, że Asia to nasza redakcyjna koleżanka!!! Jak widać
naszą gazetkę piszą naprawdę najlepsi. Asia razem z inną Asią, Kozak z VIe, oraz Mateuszem Kozłowskim z Vb będą reprezentować nasza szkołę w konkursie miejskim,
który odbędzie się pod koniec marca. Oto bardziej szczegółowe wyniki:
Klasy VI:
Klasy V:
1. Joanna Maciejewska – VIb – 19pkt.
1. Mateusz Kozłowski – Vb – 18pkt.
2. Joanna Kozak – VIe – 18pkt.
2. Łukasz Kosik – Ve – 18pkt.
3. Inga Siewierska – VIb 18pkt.
3. Adam Zamróz – Ve – 17pkt.
Klasy IV:
1. Ola Nowak – IVc -14pkt.
2. Rafał Chodecki – IVd – 14pkt.

Gdzie spędziliście ferie zimowe?

Za nami jedne z najprzyjemniejszych dni roku szkolnego – ferie zimowe. Dwa tygodnie
wolne od nauki, czas odpoczynku i – co tu kryć – byczenia się. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak spędziliście ten czas. Oto niektóre odpowiedzi na pytanie:dzie spędziliście
ferie zimowe?
Na nartach – Olga z Vb
W sanatorium – Mateusz z Ia
W domu – Maciek z IVe
Na zimowisku – Magda i Natalia z Vd
W domu i na lodowisku – Patrycja z VId
Na nartach – Janek z IVa (razem z Olgą przyp.) Na koniec dobra wiadomość. Następne ferie za niecały rok.
fantometka



chłopców z klasy VI „b” w kabaretowym wydaniu baletu pod
tytułem „ Jezioro Łabędzie”.
Atrakcjami styczniowego wieczoru były również : tańce, „katalog gatunków ludzkich”, pokaz
mody.
Gościnnie
wystąpili
uczniowie z kraśnickich placówek
opiekuńczowychowawczych zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych.
Widowisko
ubarwiał występ chóru, który
właśnie w tym roku obchodzi

Walentynki!!!
Po feriach w bibliotece szkolnej można było kupić serduszka, które wysyłało się do
swojej sympatii. 14 lutego poczta walentynkowa roznosiła upominki po wszystkich
klasach w naszej szkole. Listonoszami w tym roku byli: Agnieszka Żuber, Marcelina
Krawczyk, Aleksandra Nowak, Piotr Gąsiorowski, Agata Węglinska, Emil Szaja i Angelika Gębala. Następnie
odbył się uroczysty apel, w
którym wymienione powyżej osoby, opowiadały kim
był święty Walenty,. Nie
zapomniano o walentynkowych wierszykach, humorystycznie przedstawionych przez poetów. Wybierano króla i królową
tego święta. W klasach 1 –
3 zostali nimi Ola Niezgoda i Krystian Bernat, natomiast w 4 – 6 Natalia
Ligenza i Michał Kot.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i spodziewamy się, że w następnym roku będzie
dużo więcej serduszek.
Aleksandra Nowak

 Walentynki 

...to święto zakochanych, kochanych, kochających,
podkochujących się, kochliwych...
Początki walentynek sięgają średniowiecza , a wywodzą się z Anglii. Jego patron,
czyli św. Walenty, był biskupem rzymskim, który miał moc uzdrawiania chorych .Tak
przynajmniej głosi legenda.
Przodkiem tego święta w Polsce były „Kupały”. W tym czasie panny na wydaniu,
aby zwrócić uwagę kawalerów stosowały magiczne sposoby np. wrzucały im do herbaty kostkę cukru, którą wcześniej dziewięć dni nosiły pod pachą ;-)
Walentynki szczególnie sprzyjają nieszczęśliwie lub niefortunnie zakochanym, którym brakuje odwagi lub nie potrafią wyznać swoich uczuć. W Polsce Walentynki obchodzone są zaledwie od kilku lat. Obchodzi je każdy bez względu na to, ile ma lat i
jakiej jest płci. Walentynkowe wyznanie można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć
do skrzynki lub wysłać pocztą. Otrzymują je osoby, które darzymy ciepłym uczuciem,
czyli np. przyjaciele czy bliskie sercu osoby ;-)
Skąd się wzięły Walentynki...
Święty Walenty patronuje chorym na epilepsję i choroby nerwowe. Legenda głosi,
że stało się tak za sprawą niemieckiej etymologii imienia świętego; fallen – padać.
Dlaczego św. Walenty stał się patronem zakochanych dokładnie nie wiadomo... Jedni
wyjaśniają to zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się w pary ptaków na Wyspach
Brytyjskich. Inni tłumaczą to przejęciem przez chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju
wypisywania przez chłopców w przededniu święta bogini dziewcząt (15 lutego) 



swoje dziesiąte urodziny.
Na zakończenie był tort i wspólne „Sto lat”. Cały dochód z tej imprezy przeznaczony był na cele charytatywne.
Iga

Kto najlepszy?

Za nami pierwszy semestr roku szkolnego 2004/2005. Czy nie jesteście ciekawi, kto
okazał się najlepszy w nauce? Jeżeli tak, postaramy się waszą ciekawość zaspokoić.
Zacznijmy od najlepszych klas pod względem średniej na jednego ucznia.
Klasy IV:
Klasy V:
Klasy VI:
1. IVc - 4,52
1. Vb – 4,57
1. VIb – 4,56
2. IVa – 4,35
2. Va – 4,38
2. VIa – 4,02
3. IVb – 4,18
3. Ve – 4,18
3. VIe – 4,01
4. IVd – 4,14
4. Vd – 4,14
4. VId – 3,93
5. IVe – 3,8
5. Vc – 3,77
5. VIc – 3,74
Ogólnie w klasach IV-VI najlepszych pięć klas, to:
1. Vb
2. VIb
3. IVc
4. Va
5. IVa
A jak przedstawiają się wyniki indywidualne? Kto okazał się uczniem z najwyższa
średnią ocen? Zestawienie poniżej (a także głośne brawa,
mimo że ich nie słychać):
1. Patrycja Cyran (VIb) – 5,6
2-3. Jakub Kalinowski (Ve) i Joanna Maciejewska (VIb) – 5,4
4-9. Karolina Krakowiak (IVb), Aleksandra Nowak (IVc),
Urszula Łata (IVd), Kamil Dziewa (IVe), Andrzej Kraiński
(Va), Michał Resztak (Vb), Iga Serwacka (VIb), Inga Siewierska (VIb), Natalia Stopa (VIb) – 5,3.

Wywiad z najlepszą
Najwyższą średnią ocen w pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005 może się
pochwalić Patrycja Cyran z klasy VIb. To aż 5,6. Ponadto była najlepszą szóstoklasistką podczas próbnego sprawdzianu dla szóstoklasistów – średnia 38pkt. Postanowiłyśmy zamienić z Patrycją kilka zdań, aby poznać jej receptę na sukces.
Cześć, Patrycja. Gratulujemy Ci tak wspaniałej średniej.
Cześć. Dziękuję. 



Czy jesteś zadowolona z osiągniętych wyników?
Tak, bo z każdym rokiem oceny mam coraz lepsze.
Co robisz, aby mieć dobre stopnie?
Bazuje na tych wiadomościach, które zapamiętam na lekcji. Może większość osób
myśli, że wciąż tylko siedzę w domu nad książkami i kuję, ale to nieprawda. Uczę się
tylko tyle, ile potrzeba.
Która ocena przyniosła Ci najwięcej satysfakcji?
Z matematyki, ponieważ ta „szóstka” była chyba najtrudniejsza do zdobycia (Patrycja
doszła także do etapu okręgowego olimpiady matematycznej – przyp.red.).
Czym się interesujesz?
Dużo pływam, rysuję, lubię oglądać dobre filmy. Piszę nawet książkę…
Rozmawiały Asia (średnia 5,4) i Iga (średnia 5,3)

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

Najlepsi czytelnicy
Uczniowie o najwyższym wskaźniku wypożyczeń w I semestrze roku szkolnego
2004/05:
1. Kamińska Aneta – 165 wypożyczonych książek kl. III„a”
2. Zagrodzki Mariusz – 142 wypożyczone książki kl. III„a”
3. Szymańska Agata – 127 wypożyczonych książek kl. II„c” 



4. Syroka Monika – 109 wypożyczonych książek kl. VI„e”
Klasy I – III wyróżniające się w czytelnictwie:
III„a” – 768 wypożyczonych książek – średnia na jednego czytelnika wynosi
31,0 – I miejsce
II„c” – 587 wypożyczonych książek – średnia na jednego czytelnika wynosi
28,0 – II miejsce
III„c” – 505 wypożyczone książki – średnia na jednego czytelnika wynosi
26,6 – III miejsce
Klasy IV – VI wyróżniające się w czytelnictwie:
VI„e” – 422 wypożyczone książki – średnia na jednego czytelnika wynosi 21,0
IV„c” – 334 wypożyczone książki – średnia na jednego czytelnika wynosi 16,7
V„d” – 239 wypożyczonych książek –średnia na jednego czytelnika wynosi 12,0
Ola Nowak

Ciekawostki

Najszybszy morski ssak – orka – osiąga w wodzie
55km/h, kolibry latają z prędkością110km/h, ale
absolutnym rekordzistą jest jerzyk polujący na
owady. Rozwija on nawet 335km/h!
Siemens zaprezentował pierwszy telefon komórkowy – CX70 Emoty, który przekazuje emocje.
Model ten ma specjalną klawiaturę, na której
umieszczono zintegrowane czujniki dotyku, nacisku i wstrząsów z przypisanymi im dziesięcioma stanami emocjonalnymi.

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE?
W bibliotece szkolnej została wykonana wystawka
książek dla
miłośników sportu pt. „Świat sportu” . Celem każdej
wystawki jest
zachęta do wypożyczenia i przeczytania interesujących książek, w tym przypadku – książek sportowych. Wystawione zostały m. in. takie książki jak: „Dzieje sportu polskiego”,
„Młody pływak”, „Football – zostań mistrzem”, „Sport niejedno
ma imię’’, „Siatkówka”, „Legendy polskiego sportu”. Lektura ta
pozwala zapoznać się z niektórymi dyscyplinami sportowymi, a
także zawiera różne ciekawostki o sporcie oraz instrukcję zasad gier.
Aby
zachęcić Was do czytania zacytuję z książki pt. „Dzieje sportu
polskiego”
ciekawy (wg mnie) fragment związany ze sportem zimowym.
„Sporty zimowe stały się w Polsce głośne za sprawą Stanisława Marusarza, który w roku 1938 zajął drugie miejsce na mistrzostwach świata w skokach narciarskich. W roku 1972 publiczność igrzysk olimpijskich zadziwił inny Polak – Wojciech Fortuna. Skoczył 111 m, uzyskując rekordową notę.”
Agnieszka



