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Przyszła wiosna, na dworze coraz cieplej, ale

11

my zachęcamy Was do przeczytania nowego
1.Mały gryzoń
2. Krzyczymy na nią „Basia, Basia”
3. Nudne jak... z olejem
4. Gromadzi wodę
5. Ma długą szyję
6. Produkuje miód

7. Ni pies, ni...”
8. Podwodny „potwór” z mackami
9.”Pracuje” w policji
10. Latająca mysz
11. Mały konik

numeru naszej gazetki. Na chwilę wracamy
jeszcze do podsumowania pierwszego semestru. A w nim sposób na same „szóstki”,
czyli rozmowa z najlepszą uczennicą naszej
szkoły. Poza tym sporo aktualności z życia
szkoły, rozrywki i krzyżówka z nagrodami.
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Koncert z przesłaniem
Tuż po feriach zimowych 23 lutego
w naszej szkole zorganizowany został po
raz szósty Koncert Noworoczny. To okazja
dla uczniów „szóstki’, aby zaprezentować
swoje artystyczne talenty, które często
wykraczają one poza obowiązkowy program realizowany przez szkołę. A że umiejętności spore, a widownia składająca się z
koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców
i
dziadków
niezwykle
życzliwa
i żywiołowa, koncert upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze.
Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali 15 punktów programu. Bardzo zróżnicowanego, bo oprócz wesołych skeczów, jak „Szkolne fraszkobranie” do tekstów Igora
Sikiryckiego (klasa IVb) czy „Niezbędnik nauczyciela” w wykonaniu szkolnego koła
teatralnego, pojawiły się utwory muzyki poważnej grane na pianinie (Filip Goleń)
i skrzypcach (Agni Caldarar). Prawdziwą furorę zrobili uczniowie klasy IIIb w dynamicznym tańcu do piosenki In-grid „Mamma mia”. Chwilę potem w tańcu klasycznym
zaczarowali publiczność Ania Wilk i Jarek Żak, oboje z klasy IVa. Oprawę muzyczną
zapewniał szkolny chór „Sekret”, ale… nie tylko. Na koniec na scenie pojawił się inny
chór, stworzony przez nauczycielki z „szóstki”. Nikt chyba nie dostał tego popołudnia
większych braw, a mądre słowa piosenki „Żyj, po prostu prawdziwie żyj” pewnie na
długo pozostaną w uczniowskiej pamięci.
Nasza szkoła nie od dziś współpracuje z instytucjami wspomagającymi osoby niepełnosprawne. Dlatego też koncert otworzyła wzruszająca pantomima członków Kraśnickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych opowiadająca o trudnym poszukiwaniu
w dzisiejszym świecie przyjaźni i miłości. Podczas koncertu zbierano do puszek datki
na rehabilitację dla Daniela i Przemka, niepełnosprawnych uczniów z klasy IIIb. Udało
się nazbierać 150 zł.
PS

WALENTYNKI  14 LUTEGO
W środku zimy, 14 lutego, obchodzimy od niedawna nowe dla naszej kultury święto Walentynki. Na zachodzie Europy Walentynki obchodzone są, co najmniej od XV w.,
zaś u nas zakochani w tym czasie świętowali w czerwcu, w wigilię św. Jana, w noc
świętojańską. Walentynki najbardziej są obchodzone w USA i Anglii. Tego dnia zakochani, i młodsi i starsi, obdarowują się drobnymi prezencikami, oraz wyznają sobie
miłość wysyłając kartki z życzeniami, tzw. Walentynki. Takie kartki – walentynki
(najczęściej spotykany kształt i motyw na kartce to serce) powinny być anonimowe,
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIa, VIc, Va i Vb
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Droga po medal!!!
Na przełomie stycznia i lutego w Niemczech odbyły się mistrzostwa świata w piłce
ręcznej. Polska reprezentacja sprawiła ogromną niespodziankę, zajmując drugie miejsce
na świecie. Tym samym podopieczni trenera Bogdana Wenty powtórzyli wyczyn siatkarzy sprzed kilku miesięcy. Poniżej pokazujemy w skrócie, jak do tego doszło. Teraz
czekamy na podobny sukces piłkarzy, ale tych grających nogą!
29:15 W II połowie Polacy zagrali świetnie
20.01.2007 Polska-Argentyna
pozwalając rywalom na strzelenie tylko 6 goli.
31:23 Świetny mecz Tomasza Tłuczyńskiego
21.01.2007
(9 goli przy 11 rzutach) i Bartosza Jurackiego
Polska-Brazylia
(6 goli, 6 rzutów)
27:25 Utarliśmy nosa gospodarzom, 12 000
22.01.2007
kibiców w hali i ............. stronniczym szwedzPolska-Niemcy
kim sędziom.
22:31 Tuż po przerwie nastąpiła katastrofa.
24.01.2007
Polska-Francja
W 40 minucie było 14:21 dla rywali
35:33 Zwycięstwo w tym ciężkim meczu za25.01.2007
pewnili niezawodny strzelec Karol Bielecki
Polska-Islandia
i skuteczny w bramce Sławomir Szmal.
40:31 Łatwa wygrana , rywale w tym meczu
27.01.2007
nie prowadzili ani razu. Mateusz Jachlewski
Polska-Tunezja
strzelił 8 goli.
38:27 Na początku drugiej połowy Marcin
28.01.2007 Polska-Słowenia
Lijewski serią goli odebrał Słoweńcom chęć do
gry. W 39 minucie było już 25:17
28:27 Ćwierćfinał. Dwie minuty przed końcem
30.01.2007
Szmal broni rzut karny, chwilę potem Bielecki
Polska-Rosja
zdobywa zwycięskiego gola.
36:33 Co za półfinał! Rozstrzygnięty po dwóch
dogrywkach! Przez większość spotkania pro01.02.2007
Polska-Dania
wadziliśmy, ale dopiero w drugiej dogrywce
dobiliśmy rywali.
24:29 Bartosz Jurecki przez kilka minut po
spotkaniu z Niemcami nie mógł dojść do siebie
. Nasz obrotowy na parkiecie zostawił dużo
zdrowia. Do domu wrócił jednak ze srebrnym
medalem. Grzegorz Tkaczyk raz po raz odbijał
FINAŁ
się od niemieckiej obrony jak od ściany. WalPolska-Niemcy
czył jak lew , ale nie udało mu się poprowadzić
biało-czerwonych do finałowego zwycięstwa.Nie ma jednak co płakać , jesteśmy przecież
wicemistrzami świata- stwierdził po meczu
lider polskiej reprezentacji.



Humor z zeszytów szkolnych (cz.II)
Dziś kolejna porcja ciekawostek, jakie można znaleźć w naszych zeszytach. Znów czas
na lekcję historii, ale przestajemy już wygrzewać się pod egipskimi piramidami, wkraczając w mroki średniowiecza...
 W roku 966 Mieszko I przyjął chrzest, a w 1410 stoczył zwycięska bitwę pod
Grunwaldem (jak na prawie 500 letniego staruszka, całkiem nieźle... – przypis
rozbawionej redakcji).
 Styl budowli jest staromodny i okrągły, góra kończy się długim szpicem
(takim samym, jak na piłce nożnej, prawda? – przyp. rozb.red.)
 Mieszko I przestał być królem i koronował Kazimierza Wielkiego (kurczę, co za
żywotny staruszek z tego Mieszka – przyp. pełen zazdrości).
 Mieszko I był to dla Polski dobry człowiek, lecz toczył wojny (bo go pewnie Dobrawa do komputera nie dopuszczała.... – p.r.r.)
 Przyjęcie chrztu przez Mieszka I umocniło nasz kraj w pozycji europejskiej
(to pozycja leżąca czy siedząca – przyp. zaciekawionej redakcji).
 Św. Wojciech nawracał Prusów i właśnie dlatego umarł (i wy uważajcie, aby się
nie przepracować – przyp. zatroskanej red.)
 Polska mogła wiele stracić na rynku kościelnym (zwłaszcza, gdy grasowali na nim
kieszonkowcy – przypis przestraszonej red.)
Ciąg dalszy na pewno nastąpi...

podpisane tylko jako "Twój Walenty" lub "Twoja Walentynka", ale naprawdę zakochani łatwo orientują się, kto przysłał to wyznanie miłosne. Walentynki to również dobra
okazja do okazania uczuć przez osoby nieśmiałe - można wysłać sympatyczną kartkę
Walentynkę z serduszkami... i czekać na reakcję obdarowanej osoby, może miłość
zostanie odwzajemniona! Walentynki to nowe dla nas święto, ale bardzo miłe, bo
o miłość warto zabiegać nie tylko w Walentynki!
Aga I Kasia

PSYCHOTEST
1.

2.

3.

ERAGON
"Eragon" to opowieść o zwykłym wiejskim
nastolatku, który znajduje jajo smoka. Pewnego dnia do wioski, w której mieszka
przybywają obcy, którzy brutalnie mordują
wuja Eragona. Chłopak pragnie się zemścić
i w towarzystwie swojego nowego mentora
i smoczycy rusza w pogoń. Nie okazuje się
to jednak jedynym celem jego wyprawy. Po
wielu wzlotach i upadkach Eragon powoli
dowiaduje się prawdy o sobie, zakochuje
się, aż wreszcie bierze udział w wielkiej
bitwie...A teraz dobra informacja. Każdy z Was może wybrać sposób, w jaki zapozna
się z opowieścią o dzielnym Eragonie. Można przeczytać książkę (zachęcamy!), której
autorem jest Christopher Paolini. Warto wiedzieć, że gdy pisał tę książkę miał zaledwie... 15 lat!!! „Zaniepokoiłem się, gdy przez cały wieczór z pokoju mojego syna nie
dochodziły żadne odgłosy. Zasnął? Nic podobnego, czytał „Eragona” – napisał znany
krytyk literacki Piotr Bratkowski. Wierzymy mu, nas spotkała podobna historia...Ale
jeśli ktoś cierpi na wstręt do słowa pisanego, może „Eragona” obejrzeć w wersji filmowej. Ekranizacja w doborowej obsadzie jest już w kinach, a pewnie niedługo pojawi się
na płytach DVD.
My jednak proponujemy starą, sprawdzoną metodę – najpierw książka, potem film.
Miłych wrażeń!

4.

Jakim jesteś... zwierzakiem?
Za dwa dni są urodziny twojej koleżanki. Jaki prezent jej dasz?
a) Kupisz jej książkę.
b) Co robić?! Zapytam innych, co kupili i coś wymyślę.
c) Uszyję fajną, dżinsową torebkę.
d) Kupię jej małego, porcelanowego słonika.
Twoja młodsza siostra zabrała ci piórnik. Co zrobisz?
a) Idę oglądać telewizję, potem odrobię lekcje.
b) To mój piórnik! Nie oddam go, bo ona go zepsuje.
c) Zabiorę jej piórnik, będzie musiała mnie gonić. Świetna zabawa!
d) Niech się nim bawi. Potem go odda, bo jej się znudzi.
Nie cierpisz:
a) pierogów z serem i rodzynkami.
Najwięcej masz:
b) jogurtów.
c) zupy cebulowej.
Odpowiedzi a)
-jesteś LWEM
d) chipsów.
Odpowiedzi b)
-jesteś OWIECZKĄ
Która kreskówkę najbardziej lubisz?
a) ,,Scooby Doo”.
Odpowiedzi c)
-jesteś TYGRYSEM
b) ,,Kubuś Puchatek”
c) ,,Atomówki”
Odpowiedzi d)
-jesteś KROWĄ
d) ,,Laboratorium Dextera”

ATRAMENTOWE SERCE
Książka ,,Atramentowe serce” opowiada o przygodach nastoletniej Maggie. Dziewczynka
razem z ojcem ciągle się przeprowadzają. Pewnego wieczoru
Maggie ujrzała dziwnego mężczyznę. Okazało się, że to Smolipaluch. Od tamtej pory wszystko w jej życiu się zmieniło. Razem z ojcem wyjechała do swojej ciotki. I tak zaczęły się jej
wielkie przygody. Serdecznie polecam tę lekturę. Jej autorką
jest Cornelia Funke. Napisała też drugą książkę z tej samej
serii pt. ,,Atramentowa krew”. O prawa autorskie do nakręcenia filmu na podstawie ,,Atramentowego serca” stara się
już kilku producentów. Zapewne za kilka lat będzie można
obejrzeć adaptację na ekranach kin.
Agata Sz.

Agata Tomas Kasia Jarosz





Nasi najlepsi
Za nami pierwszy semestr. Dla jednych oceny semestralne to powód do chwały, inni
szybko zmieniają temat rozmowy. Na nich spuszczamy litościwie zasłonę milczenia, za
to najlepszych nagradzamy. Czym? Obecnością na łamach naszej szkolnej gazetki,
oczywiście.
Poniżej zamieszczamy nazwiska tych osób, które uzyskały średnią ocen powyżej 5,0.
Miło nam oznajmić, że najwyższą średnią może się pochwalić Magda Wiśniewska z
klasy V”b” – aż 5,9!!! Najwyższą średnią ocen może pochwalić się klasa IVb –
4,56.
Klasa IVa
Paweł Babisz – 5,2
Magda Maciejewska – 5,2
Katarzyna Halik – 5,1
Paweł Tokarczyk – 5,0
Ola Sokołowska – 5,0
Śr. ocen klasy – 4,36
Klasa IVc
Paweł Bajner – 5,4
Aneta Olender – 5,4
Klaudia Majcher – 5,2
Agata Szymańska – 5,2
Jakub Prokop – 5,1
Katarzyna Dąbrowska – 5,0
Śr. ocen klasy – 4,44
Klasa IVe
Brak średnich powyżej 5,0
Śr. ocen klasy – 3,9

Klasa Vb
Magda Wiśniewska – 5,9
Ola Grębska – 5,4
Ola Niezgoda – 5,3
Emilia Potępa – 5,1
Rafał Szymański – 5,0
Paula Potasiewicz – 5,0
Śr. ocen klasy – 4,4
Klasa Vd
Brak średnich powyżej 5,0
Śr. ocen klasy – 4,0



Klasa IVb
Jacek Boroń – 5,2
Ola Stopa – 5,2
Katarzyna Głowacka – 5,1
Łukasz Michalczyk – 5,1
Szymon Surdacki – 5,1
Śr. ocen klasy – 4,56
Klasa IVd
Izabela Kania – 5,0
Śr ocen klasy – 3,83

Klasa VIb
Brak średnich powyżej 5,0
Śr. ocen klasy – 3,84

Klasa VId
Paulina Lenkiewicz – 5,3
Urszula Łata – 5,0
Śr. ocen klasy – 3,72

Wywiad z Magdą Wiśniewską, najlepszą uczennicą w
naszej szkole







Klasa Va
Paweł Skrok – 5,2
Jarek Żak – 5,2
Agata Tomas – 5,1
Śr. ocen klasy – 3,99
Klasa Vc
Alicja Matwiejczuk – 5,4
Paulina Piasecka – 5,3
Martyna Oszust – 5,3
Klaudia Golińska – 5,2
Karolina Kramek – 5,1
Paulina Jóźwicka – 5,0
Śr. ocen klasy – 4,0
Klasa VIa
Agata Chudziak – 5,2
Karolina Tomczyk – 5,1
Karolina Tyc – 5,0
Zuzanna Stola – 5,0
Śr. ocen klasy – 4,13

Klasa VIc
Piotr Gąsiorowski – 5,2
Ola Nowak – 5,2
Paweł Głowacki – 5,0
Kacper Kowalski – 5,0
Jakub Żuber – 5,0
Śr. ocen klasy – 4,25
Klasa VIe
Agnieszka Żuber – 5,1
Śr. ocen klasy – 3,7




Jak dużo trzeba się uczyć, by osiągnąć średnią 5,9?
Naprawdę niewiele. Jeśli uważa się na lekcjach, odrabia prace domowe (nawet
te dla chętnych), to – moim zdaniem – nie jest trudne.
Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
Wszystkie! W każdej lekcji jest coś ciekawego. W matematyce lubię to, że
wszystko jest logiczne, na języku polskim uwielbiam czytać piękne wiersze
i opowiadania. Wychowanie fizyczne to czysta zabawa, a muzyka to mój żywioł.
Kocham grać na gitarze i śpiewać (choć nie za bardzo mi to wychodzi...).
A jaka jest Magda poza szkołą? Czym się interesujesz, jakie masz hobby?
Moje hobby to sport – tenis, rolki, pływanie, narty i snowboard. Uwielbiam także
tańczyć. Jak chyba każdy często spotykam się z moimi przyjaciółmi.
Średnia 6,0 to byłoby coś! Jak myślisz, jesteś w stanie mieć same „szóstki” na
koniec roku?
Oj, to chyba niemożliwe... Na razie staram się, żeby utrzymać te oceny, które
mam (szczególnie z techniki, bo to ocena na koniec piątej o szóstej klasy). Ale nie
powiem, że nie marzę o „szóstce” z informatyki...

Humor wykopaliskowy



