Jesteśmy najlepsi!!!
W lutym oraz marcu odbyły się kolejne zawody sportowe. Najpierw w siatkówkę,
gdzie i chłopcy, i dziewczyny zajęli 3 miejsce. Następnie odbyły się zawody
w koszykówkę. Chłopcy wygrali je i awansowali do następnej rundy. Dziewczynom
poszło gorzej, plasując się na 4 miejscu.
11 i 12 marca rywalizowaliśmy w piłce nożnej. Dziewczyny po emocjonującej
walce przegrały finał w karnych z SP nr 5 1:2. Chłopcy jednak znowu okazali się
najlepsi. W finale odegrali się na ,,piątce” i w pięknym stylu wygrali 3:1, przechodząc
do zawodów powiatowych. Po tym zwycięstwie nasza szkoła awansowała na pierwsze
miejsce w rywalizacji sportowej szkół podstawowych.
Brawo!!! Oby tak było już do końca rozgrywek. :)
Karolina

Krzyżówka

Szóstka
KWIECIEŃ 2008
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
Nasi laureaci

1.Siedzisz przy niej podczas lekcji.
2.Przebija się przez śnieg.
3.Pełni najważniejszą funkcję w klasie.
4.Śpiewa się go najczęściej w kościele.
5.Pójdziesz tam, gdy skończysz podstawówkę.
6.Przedmiot szkolny, na którym się rysuje.
Weronika IV b
Laureatami poprzedniego numeru (hasło Nauczyciel) zostali Ala Wilk (kl. IIa)
i Wiktoria Wójcik (kl. IIb). Wkrótce do nich powędrują słodkie nagrody.


Imię
Nazwisko
Klasa
HASŁO
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.................................................

Tego nie było w naszej szkole od wielu lat. Dwaj
szóstoklasiści – Paweł Babisz (kl.VIa) i Paweł Bajner (kl.VIc)
zostali
laureatami
etapu
wojewódzkiego
konkursów
historycznego i matematycznego. Brawa dla uczniów oraz ich
nauczycieli: p.Barbary Szymańskiej (historia) i Joanny Cybulak
(matematyka). W etapie wojewódzkim brali jeszcze udział
Agata Szymańska (kl.VIc) i Paweł Tokarczyk (kl.VIa) – oboje
z matematyki.
Poniżej przedstawiamy rozmowę z Pawłem Bajnerem, jaką
przeprowadziły dwie nasze reporterki
Olcia i Paulla: Czy spodziewałeś się, że będziesz laureatem?
Paweł: Przewidywałem taką możliwość.
Olcia i Paulla: Czy matematyka to twoje hobby?
Paweł: Powiedzmy, że tak.
Olcia i Paulla: Jakie masz inne zainteresowania?
Paweł: Lubię uprawiać sport, czytać książki i słuchać muzyki.
Olcia i Paulla: Który etap według ciebie był najtrudniejszy?
Paweł: Chyba wojewódzki, ale byłem solidnie przygotowany.
Olcia i Paulla: Czy twój zawód w przyszłości jest związany z matematyką?
Paweł: Nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam.
Olcia i Paulla: Ile uczyłeś się do konkursu?
Paweł: Kilka razy w tygodniu przychodziłem na kółko matematyczne.
Olcia i Paulla: Ulubiony przedmiot w szkole oprócz matematyki?
Paweł: w-f, angielski, przyroda.
Olcia i Paulla: Dzięki za wywiad. :)

Soboty z „Szóstką”
Od kilku lat w nasze szkole organizowane są Dni Otwarte. Dzięki nim
przedszkolaki z dzielnicy Fabrycznej, a także ich rodzice mogą naocznie zapoznać się
z ofertą edukacyjną szkoły. W tym roku
przyjmowaliśmy małych gości od 17 do
20 marca.
Zespół
nauczycielek
nauczania
zintegrowanego przygotował sporo atrakcji.
Najpierw miało miejsce zwiedzanie budynku
szkolnego. Przedszkolaki zaglądały do niemal
wszystkich klas i pracowni, obejrzały szkolną
bibliotekę, świetlicę, w której od niedawna
działa
szkolne
centrum
multimedialne,
pracownie komputerowe oraz sale gimnastyczne. Po zakończeniu zwiedzania udawały
się do jednej z klas, by po raz pierwszy w swoim życiu odbyć szkolną lekcję. Co
prawda tylko piętnastominutową, ale za to
w prawdziwych szkolnych ławkach. Do
przedszkoli wracały trzymając w rękach
specjalny numer gazetki szkolnej „Szóstka”,
w którym znalazły informacje o szkole, a także
przeznaczone dla siebie rebusy, kolorowanki
i łamigłówki. Dodatkowo otrzymały kalendarzyk
na 2009r., folder szkoły, balon z logo „szóstki”
oraz cukierki.
We wtorek 17 marca po południu przyszli do
szkoły ich rodzice. Spotkanie z dyrekcją SP 6 i pracującymi w niej nauczycielami miało
rozwiać ewentualne obawy związane z przejściem dzieci z przedszkoli do szkoły
podstawowej.
To jednak nie koniec wizyt przyszłych pierwszoklasistów w murach SP nr 6.
Nauczyciele tej podstawówki organizują
bowiem „Soboty z szóstką”, przeznaczone
właśnie dla przedszkolaków z najstarszych grup
wiekowych: sześcio i siedmiolatków. Pierwsze
spotkanie przygotowane przez nauczycielki
świetlicy pod nazwą „Fiku-miku i baranek jest
w koszyku” poświęcone było tradycjom
i obyczajom wielkanocnym. Kolejne, sportowe,
przygotowali
nauczyciele
wychowania
fizycznego. Na przedszkolaków czekało jeszcze
spotkanie z historią - zabawa „Na zamku rycerskim”.

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVb, VIa, Va i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Po występie rozstrzygnięty został konkurs na królową i króla walentynek. W tym
roku zostali nimi:
w klasach 1 – 3
KAROLINA MICHALCZYK Z KL. III B, MARCIN TUDRUJEK Z KL. III A
w klasach 4 – 6
GABRIELA MAŁYSZEK Z KL. VI A, KRYSTIAN MICHALCZYK Z Kl. IV C
Gratulujemy!
 Dzień dobry. Jesteśmy redaktorkami naszej gazetki szkolnej. Czy moglibyśmy
zadać wam kilka pytań?
 Och Och Och proszę, można.
 Oczywiście.
 Jak się nazywacie i do której klasy chodzicie.?
 Gabriela Małyszek VI a
 Krystian Michalczyk IV c
 Ile dostaliście walentynek?
 41.
 40.
 Czy przypuszczaliście od kogo je otrzymaliście?
 Tak, domyślam się.
 Mniej więcej.
 Czy znając już liczbę swoich walentynek, na apelu, spodziewaliście się wygranej?
 Nie. Sądziłam, że ktoś zdobył ich więcej.
 Jakie cechy twoim zdaniem powinna mieć Królowa, a twoim Król walentynek?
 Powinien być zabawny, uprzejmy, miły i inteligentny.
 Powinna być miła, mądra i sympatyczna.
 Co zamierzacie zrobić jako Król i Królowa dla swojego królestwa?
 Próbowałabym robić to czego pragną moi podwładni.
 Chciałbym,żeby było więcej dyskotek.
 Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu i mamy nadzieję, że będziecie nami
mądrze rządzić.
Powyższa rozmowa została przeprowadzona z Królem i Królową walentynek,
którzy zostali wybrani na apelu 23 lutego 2009r. Są nimiGabriela Małyszek i Krystian
Michalczyk.
Na lekcji wychowawczej Jasio mówi do kolegi z ławki:
– W tamtym roku miałem czerwony pasek.
– A w tym roku?
Jedzie baca furmanką. Pytają go turyści:
– Zepsuł mi się.
– Baco, gdzie jedziesz?
– Do miasta na jarmark.
– Ale to w drugą stronę.
– A co się będę z koniem kłócił.



Odpowiedź na to pytanie znajdziesz, gdy rozwiążesz poniższe rebusy.

Szkolny konkurs recytatorski
W jury konkursu dla klas IV-VI zasiedli nauczyciele języka polskiego: p. Anna
Osiak (przewodnicząca), p.Ewa Tyc i p.Paweł Szymański. Recytowało 10 uczniów.
Jury nie przyznało pierwszej nagrody, nagradzając Jakuba Buciora z kl.Va (II miejsce)
oraz Agatę Szymańską z kl. VIc i Dawida Poleszaka z kl. Va (III miejsce) oraz
wyróżniając Marię Czubińską (Vb) za wybór tekstów. Pierwsza trójka reprezentowała
naszą szkołę na miejskim etapie konkursu. Dołączyli do nich laureaci konkursu
z klas I-III: Wiktoria Marzec oraz Kacper Turkowski. I to właśnie Kacper, recytujący
wiersze „Arbuz” i „Denerwujek”, spodobał się konkursowemu jury najbardziej,
zostając wytypowanym do etapu powiatowego. Trzymamy za Kacpra kciuki!
Agatta =)

Kangur matematyczny
19 marca uczniowie naszej szkoły rywalizowali w Kangurze
Matematycznym. Konkurs odbywa się już od kilku lat. Zadania były
zróżnicowane pod względem poziomu trudności, oto dwa z nich.
1. Z ilu co najmniej identycznych sześcianów można utworzyć
prostopadłościan o wymiarach 40x40x60?
2. Baton i lizak kosztowały razem 1,30 zł. Baton był o 1 zł droższy. Ile kosztował
baton, a ile lizak?
Agatta
Pytanie konkursowe (w formie kuponu konkursowego)
Co oznacza ten znak?

Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas apelu z okazji Dnia Ziemi.

Walentynki 2009
Jest to impreza, która od kilku lat prowadzona jest przez bibliotekę szkolną i cieszy
się dużym powodzeniem. Pomaga ona w integracji dzieci z różnych klas oraz umacnia
więzy przyjaźni. Zabawę rozpoczęto już 19 stycznia a polegała na wysyłaniu serduszek
walentynkowych do osób, którym chciało się zrobić miłą niespodziankę oraz na
wyłonieniu zwycięzców konkursu na królową i króla walentynek. Hasło tej zabawy:
Ja – dla innych a nie: ja – dla siebie. Biblioteka rozprowadziła ok. 1290 serduszek.
Liczba ta świadczy o tym, że dzieci w naszej szkole w większości są wobec siebie
życzliwe.
20 II 2009 r. na okoliczność Święta Zakochanych uczniowie z kl. V a i V c pod
kierunkiem pani A. Osiak przygotowali dla całej społeczności szkolnej występ
zatytułowany „Do zakochania jeden krok”. Uczniowie bardzo dobrze wczuli się
w swoje role, co przy żartobliwych dialogach i świetnej charakteryzacji dało efekt
w postaci częstych braw. Było niezwykle miło i nastrojowo, widzowie bawili się
świetnie.



Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelnika
Dnia 4 grudnia 2008 r. pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet bractwa
czytelniczego. Uroczystość tę poprzedziły lekcje biblioteczne, na zakończenie których
każdemu uczniowi została wypożyczona pierwsza książka wraz z tradycyjnym słodkim
upominkiem. Zaproszeni goście: dzieci z grup „0” wraz z wychowawczyniami
z Przedszkola nr 1, rodzice oraz oczywiście „pierwszaki” mogli obejrzeć występ
uczniów z klasy V a i V c, którzy pod kierunkiem polonistki – pani Anny Osiak
przygotowali przedstawienie pt. „Witajcie w krainie książek”. Wszystkim bardzo
podobała się inscenizacja.
Na pamiątkę tej uroczystości każde dziecko otrzymało dyplom, natomiast rodzice
dzieci z klas I i grup „0” – list informujący o zaletach czytania.

Czytelnictwo klas 1 – 6 w I semestrze roku szkolnego
2008/2009
Klasy wyróżniające się z wypożyczania książek:
Klasy I – III
Klasa
III B
III C
III D

Liczba
wypożyczonych
książek
941
513
631

Średnia na 1 czytelnika
32, 4
25, 6
24, 3

Miejsce
I
II
III



Klasy IV – VI
Klasa

Liczba
wypożyczonych książek

Średnia na 1 czytelnika

Miejsce

IV D
VD
IV C

152
208
151

8, 9
8, 3
7, 5

I
II
III

Uczniowie o najwyższym wskaźniku wypożyczeń:
Uczeń
Duda Filip
Nafalski Krzysztof
Zdunek Bogna
Zioło Patryk
Gajewski Jakub
Maciejewski Wojciech
Zdunek Blanka
Laska Patrycja
Michota Magda
Czerepak Wiktoria
Gratulujemy!

Klasa
III B
III B
III C
III B
III B
III B
III C
IV D
III D
III C

Liczba
wypożyczonych książek
213
205
169
123
73
73
71
58
58
57

22 kwietnia – Dzień Ziemi
Oto co nieco o historii Dnia Ziemi.
Kiedy 22 kwietnia 1970 roku po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych
świętowano Dzień Ziemi, uroczystościom towarzyszył niespotykany od czasu
zakończenia II wojny światowej entuzjazm. Dwadzieścia milionów Amerykanów
porzuciło biura i urzędy, wychodząc na ulice w tanecznych korowodach. Dziesięć
tysięcy szkół i dwa tysiące uniwersytetów, a nawet Kongres Stanów Zjednoczonych
zawiesiły w tym dniu działalność, gdyż większość pracowników zamiast do pracy
poszła na spotkanie ugrupowań ekologicznych. Burmistrz Nowego Jorku nakazał nawet
wstrzymanie ruchu samochodowego na słynnej Piątej Alei, co zmusiło ekipę
telewizyjną do korzystania z konnych powozów podczas filmowania uroczystości.
Kiedy w 1990 roku po raz pierwszy w Polsce organizowano Dzień Ziemi było to też
prawdziwe święto. Przy jego organizowaniu pracowali ludzie z kilkunastu grup
i organizacji ekologicznych. Były organizowane festyny, spotkania ze specjalistami od
ochrony środowiska, kiermasze ekologiczne, wyświetlano filmy, sadzono drzewa oraz
chyba to, co najważniejsze, było wielkie sprzątanie. Jednym z zawsze aktualnych zadań
Dnia Ziemi jest wzrost naszej wiedzy ekologicznej.
Czy wiesz, że ...
Co roku każdy z nas wytwarza około 320 kg śmieci. Biorąc pod uwagę Polskę
(ponad 12 milionów ton rocznie), a w dalszej kolejności Europę i świat, trudno sobie
wyobrazić piętrzące się ogromne hałdy śmieci, które szybko nie znikną. Jak długo



bowiem rozkłada się plastik, metal, szkło? Ile lat?
Szkło
Wyrzucenie szklanej butelki, słoika od musztardy bez jego uprzedniej
segregacji może kosztować naturę około 4000 lat - tyle bowiem rozkłada się
szkło. Należy jednak pamiętać, że szkło jest materiałem wielokrotnego
użytku i może być przetwarzane w nieskończoność.
Papier
Kartka A5, czy też bilet do kina rozkłada się, jeśli leży w wilgotnej ziemi, 35 miesięcy. Najpierw ulega rozwarstwieniu, następnie zostaje rozłożony
przez grzyby i bakterie.
Plastik
Największym utrapieniem środowiska naturalnego jest plastik, który
rozkłada się 100-1000 lat. Jednorazowe plastikowe reklamówki produkuje
się sekundę, natomiast używa średnio przez 25 minut, a rozkładają się do
450 lat (podobnie długo jak papierki od cukierków). Butelki plastikowe
rozkładają się dwukrotnie dłużej, czyli około 800 lat.
Papieros / niedopałek
W papierosie, czy też niedopałku najszybciej rozkłada się tytoń oraz papier.
Pozostaje jeszcze smoła, nikotyna, ołów, arsen oraz filtr, który zawiera
syntetyczny octan celulozy. Potrzeba około 5 lat, aby papieros uległ
rozkładowi.
Metal
Puszka po konserwie rozkłada się w wilgotnej ziemi około 10 lat. Więcej
czasu potrzebują większe przedmioty, np. nadwozie samochodu - około 100
lat. Tyle samo rozkłada się puszka aluminiowa po różnych kosmetykach i
napojach.
Kompost (owoce, warzywa)
Aby owoce i warzywa w pełni się rozłożyły potrzeba od 3-12 miesięcy w
miarę wilgotnym i bakteriologicznym otoczeniu.
Guma do żucia
Syntetyczne składniki gumy do żucia odpowiedzialne są za
zanieczyszczenie gleby przez około 5 lat. Najpierw guma ta będzie się lepić
(zazwyczaj do podeszwy), a następnie kruszyć pod wpływem działania
czynników atmosferycznych, takich jak działanie światła i deszczu.
Syntetyczne składniki gumy do żucia odpowiedzialne są za zanieczyszczenie gleby
przez około 5 lat. Najpierw guma ta będzie się lepić (zazwyczaj do podeszwy),
a następnie kruszyć pod wpływem działania czynników atmosferycznych, takich jak
działanie światła i deszczu.
Co możemy jednak zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów i nie zrzucić tego
problemu na następne pokolenia?



