Halloween
Halloween jest świętem obchodzonym w wielu częściach świata nocą
31 października. Niestety nie obchodzimy go w Polsce, lecz warto zapoznać się
z licznymi zwyczajami, które mu towarzyszą.
W Halloween dzieci przebierają się za potwory, takie jak: wampiry,
duchy i czarownice. W takich przebraniach chodzą od domu do domu
i mówią ,,cukierek albo psikus”. Ale to święto nie polega tylko na
rozdawaniu dzieciom cukierków. Znane są również halloweenowe
zabawy: np. łapanie pływających jabłek zębami i zjadanie bez pomocy
rąk smakołyków zawieszonych na nitkach. Niektóre zabawy łączą się
z wróżbami, dla przykładu popularne jest skakanie przez świeczki, a te
które zgasną to szczęśliwe miesiące w przyszłym roku.
Z tym świętem kojarzą nam się dwa kolory: czarny – symbol duchów i czarownic
oraz pomarańczowy – symbol liści, ognia i dyni. Dynia pojawia się tu nie
przypadkowo. W Halloween drąży się dynie na podobieństwo twarzy. Do środka
wkłada się świeczkę, a efekt jest niesamowity i oczywiście straszny.
Mam nadzieję, że za rok w naszej szkole będziemy mogli wspólnie obchodzić
to święto.
Ola
Krzyżówka
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1. Roślina strączkowa.
2. W zimie jest najdłuższa.
3. Miesiąc za świętem zmarłych.
4. Ryje w ziemi.
5. Szkoła po podstawówce.
6. Z dziurami-jedzą myszy.
7. Znosi kura.
8. Pogromca mysz
9. Przyhodzi 22 grudnia.
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Laureatami poprzedniej krzyżówki (hasło Nauczyciel) zostali Wiktoria Wójcik z IIb,
Nicol Bnyamin z IIa, Szymon Dąbrowski z IIIa, Justyna Król z VIa i Ala Wilk z IIa.
Słodkie prezenty już w drodze.
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Szóstka

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2008
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
To była zabawa! Przez trzy godziny mogliście szaleć na
dyskotece z okazji 10-lecia gazetki „Szóstka”. Pierwszy raz
przy nowych kolorofonach zakupionych przez samorząd
uczniowski. Redaktorzy gazetki przygotowali również konkursy
z nagrodami. Ten z wiedzy o gazetce i o naszej szkole wygrała
Martyna Mularska z kl. IVa, a konkurs plastyczny Karolina Kępa
z kl. IVb. Dla odświeżenia wspomnień – fotografie.

Szóstoklasiści pisali sprawdzian
Co prawda na razie próbny, ale to był przedsmak tego, co czeka ich w kwietniu.
Poniżej przedstawiamy wyniki, jakie osiągnęły poszczególne klasy oraz nazwiska
uczniów,
którzy
otrzymali
najwięcej punktów (maksymalna
liczba – 40).
kl. VIa – 28,30
kl. VIb – 27,89
kl. VIc – 29,72
kl. VId – 20,47
kl. VIe – 22,20
Wspaniałe wyniki uzyskali
uczniowie klasy VIc: Agata
Szymańska (40 pkt) i Paweł
Bajner (39 pkt).
Ślubowanie klas pierwszych
Dnia 6 XI 2008r. odbyło się Ślubowanie klas pierwszych. Na uroczystość przybyli
zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kraśnik p. Piotr Czubiński, ksiądz Krzysztof oraz
przewodniczący
rady
Rodziców
p.
Hubert
Trukan. Pierwszaki miały
okazję zaprezentować się
podczas recytacji wierszy,
śpiewu, tańca. Po złożeniu
uroczystego ślubowania,
otrzymali
pamiątkowe
dyplomy, tarcze szkolne
oraz maskotkę Ekoludka.
Od tej pory pierwszaki są
już
stuprocentowymi
uczniami.
Nasi olimpijczycy
W październiku w naszej szkole odbył się etap szkolny olimpiad przedmiotowych:
polonistycznej, historycznej, matematycznej i przyrodniczej. A oto ich laureaci:
Konkurs polonistyczny
Konkurs historyczny
1. Katarzyna Halik IV a
1. Paweł Bajner VI c
2. Paweł Babisz VI a
2. Paweł Babisz VI a
3. Paweł Tokarczyk VI a
3. Agata Szymańska VI c
4. Paweł Bajner VI c
5. Edyta Kapała V b
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVb, VIa, Va i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Tego warto posłuchać!
W mroźne zimowe wieczory najlepiej rozgrzewać się słuchając muzyki. Oto kilka
świetnych moim zdaniem kawałków:
Enrique Iglesias – Can you hear me
Jonas Brothers – When you look me in the eyes
Pink – So what
Kat DeLuna – Run the show
Demi Lovato – This is me
Feel – W odpowiedzi na twój list
Katy Perry – Hot n cold
Rihanna – Take a bow
Hannah Montana – Nobody’s perfect
Katy =D
W to warto zagrać!
Gra ,,Seria Niefortunnych Zdarzeń” została oparta na
książce o tej samej nazwie. W grze musimy pomóc trójce
sierot uciec przed wujem-Hrabią Olafem, który chce zdobyć
ich majątek. Musimy m.in. poszukiwać niezbędnych
elementów do
wynalazków,
oraz
używać
ich
w odpowiednich sytuacjach. Ciekawa grafika i świetne
efekty dźwiękowe pozwalają wczuć się w jedną z postaci,
którą się jest.
Agata z VIc
To warto przeczytać!
Cykl książek ,,Felix, Net i Nika” jest autorstwa Rafała
Kosika. Książki te opowiadają o niezwykłych przygodach trójki przyjaciół, którzy
chodzą do gimnazjum. Wszyscy są w jakiś sposób specjalnie uzdolnieni. Felix
konstruuje różne wynalazki, głównie roboty. Nika ma paranormalne zdolności, potrafi
przesuwać przedmioty siłą woli. Net jest wybitnym informatykiem i razem z ojcem
stworzył program AI (sztucznej inteligencji). Nazwał go Manfred. Początkowo
program miał sterować ruchem ulicznym w Warszawie, jednak jego kopie pomagają
bohaterom książki.
Do tej pory ukazało się 5 części: ,,Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych
Ludzi”, ,,F,NiN oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”, ,,F,NiN oraz Pałac Snów”,
,,F,NiN oraz Pułapka Nieśmiertelności” oraz najnowsza- ,,F,NiN oraz Orbitalny
Spisek”. Ta ostatnia ukazała się niedawno-14 listopada br. Już pierwsza strona książki
,,wciągnie” was i poczujecie się, jakbyście sami przeżywali niezwykłe przygody.
Szybka akcja, duchy, roboty i codzienne problemy nastolatków. To wszystko czeka na
czytelników w książce.
Niedawno autor zgodził się na ekranizację drugiej części cyklu. Pod koniec
września odbył się casting w Krakowie na główne role. Ponoć TVP jest zainteresowana
stworzeniem serialu o przygodach trójki przyjaciół. Cykl tych książek jest godzien
polecenia. Są pisane młodzieżowym językiem, przez co lepiej docierają do młodego
czytelnika. Bardzo gorąco polecam je do przeczytania.
Agata z VIc



Ziarenko pieprzu - życie pełne przygód,
Muszelka - życie na morzu lub w dalekim kraju,
Kamyk - życie pracowite i pożyteczne
Kubki przyszłości
Na stole pod plastykowymi
kubkami
kładziemy
obrączkę
i krzyżyk. Trzeci kubek pozostaje
pusty. Dziecko wskazuje wybrany
kubek.. Nauczyciel odwraca go
i tłumaczy
znaczenie
wybranego
przedmiotu:
Obrączka – małżeństwo w przyszłości,
Krzyż – ksiądz, zakonnica, ciągłe
modlitwy,
Pusty kubek – zostaniesz starą panną lub
kawalerem.
Moneta – zostaniesz bardzo bogata/bogaty
Szpilki
Potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. Włóż je do kubka, potrząśnij i wysyp na stół
przykryty obrusem. Następnie odczytaj, jakie litery zostały utworzone przez rozsypane
szpilki.
A. przed Tobą podróż lub przeprowadzka
E. pomyślność w miłości i w pracy, jeśli litera jest odwrócona – przejściowe kłopoty
H. szczęście w miłości, małżeństwo
K. sukces zawodowy
L. uważaj na złodziei, jeżeli litera jest odwrócona – ostrzega przed chorobą lub
wypadkiem
M. wyjątkowo korzystna propozycja
N. okres dobrej passy
T. pomoc przyjaciół
W. uwaga na oszustów wokół siebie
V. ktoś będzie chciał cię wykorzystać
X. szczęście sprzyja ci we wszystkim
Agata z VIc
Wigilijne ciekawostki
Czy wiecie, że ...
… dawniej oplatano nogi stołu świątecznego łańcuchem. Dzięki temu rodzina miała
trzymać się razem.
… pod stołem można było znaleźć młotek, siekierę lub kosę. Ostre narzędzia miały
chronić domowników przed złem i chorobami.
… między potrawami układano główki czosnku,
… źdźbła siana pod obrusem służyły do liczenia pannom, jak długie czeka ich
staropanieństwo lub rychłe zamążpójście,
… liczba potraw wigilijnych była zmienna. Od siedmiu do piętnastu.
… pod talerze wkładano monety i łuski karpia,
… kształt wigilijnego stołu nie powinien być okrągły, ale prostokątny



Konkurs matematyczny
Konkurs przyrodniczy
1. Paweł Tokarczyk VI a
1. Katarzyna Głowacka VI b
2. Paweł Babisz VI a
2. Agata Szymańska VI c
3. Paweł Bajner VI c
3.Radek Kowalczyk VI a
4. Agata Szymańska VI c
4. Paweł Tokarczyk VI a
5. Łukasz Michalczyk VI b
5. Magda Maciejewska VI a
6. Katarzyna Głowacka VI b
Serdecznie wszystkim gratulujemy i mamy nadzieję, że tak samo dobrze
się powiedzie wam w następnycm etapie – powiatowym. Trzymamy kciuki!
Magda M.
Moje wrażenia z olimpiady
Chociaż brałam udział w dwóch olimpiadach, napiszę o konkursie przyrodniczym,
ponieważ jestem jego laureatką. Tuż przed rozpoczęciem bardzo się denerwowałam.
Nie wiedziałam jakich pytań mogę się spodziewać, bo uczestniczyłam w nim pierwszy
raz. Przez głowę przelatywały mi wszystkie wiadomości. Okazało się jednak, że nie
było powodu do niepokoju. Pytania okazały się proste, lecz nad niektórymi trzeba było
się dłużej zastanowić. Dwa dni po olimpiadzie dostałam sms-a od kolegi z gratulacjami
przejścia do kolejnego etapu. Nie uwierzyłam mu ,lecz następnego dnia w szkole
potwierdziła to jedna z nauczycielek zasiadająca w komisji sprawdzającej prace
uczniów. Byłam szczęśliwa,bo nie spodziewałam się tego. Teraz jednak muszę dużo
się uczyć przed następnym etapem.
Magda M.
11 listopada - Święto Suwerennej Polski
90 lat temu – 11 listopada 1918 roku – Polska powstała na nowo. Po 123 latach
niebytu państwo polskie znów pojawiło się na mapie świata. Odzyskanie niepodległości
w 1918 roku to fakt nie do przecenienia. To, że Polska wtedy zaistniała na mapie,
stworzyła państwo i całe pokolenie wychowała na obywateli dbających i walczących
o nie, to był ważny kapitał historyczny.
Fakt, że Polakom, po ponadwiekowej niewoli, udało się w 1918 roku odzyskać
niepodległość – zakrawa na cud. Kraj – podzielony między trzy mocarstwa o randze
światowej – jeszcze przed I wojną światową nie miał specjalnych widoków na
niezależność.
Powstania narodowe były zrywami
desperackimi, ale nie miały raczej szans
na powodzenie. Polacy zaczynali
rozumieć, że w ten sposób na
niepodległość się nie wybiją. Tym
bardziej, że kiedy pojawiała się kwestia
polska, cała trójka naszych zaborców –
na co dzień niespecjalnie przychylnie do
siebie usposobionych – jednoczyła się
i mówiła wspólnym głosem.
Pomnik "Bohaterom 1920 roku, wodzowi Marszałkowi
Cud Niepodległości jaki przydarzył
Józefowi Piłsudskiemu i Żołnierzom – Społeczeństwo
się Polsce po 123 latach niewoli ma
Kraśnika"
także swoich ziemskich ojców. Są nimi



Roman Dmowski i Józef Piłsudski.
Trudno powiedzieć, jak bez Polski międzywojennej wyglądałby nasz kraj obecnie.
To odzyskanie niepodległości było niezwykle ważne, bo dzięki temu Polska znów
zaistniała na mapie Europy. Gdyby sytuacja zaborów potrwała jeszcze, nie wiadomo
jak byłoby z odrodzeniem jakiejkolwiek Polski. Ta niepodległość odzyskana w 1918
roku ogromnie wiele znaczyła także po II wojnie i nawet jeżeli wtedy tę pamięć
niszczono i kompromitowano, to ona przetrwała.
Kasia z VIa
Zaduszki
Zaduszki - współczesny odpowiednik pogańskiego święta Dziadów i tradycyjna
nazwa katolickiego wspomnienia wiernych zmarłych. Przypada ono 2 listopada, po
dniu Wszystkich Świętych.
Tego dnia ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli z tego świata,
katolicy modlą się za wszystkich wiernych zmarłych. Rodzimowiercy
odprawiają Dziady za wele, które z różnych przyczyn nie mogą odnaleźć
drogi do Nawii. W Zaduszki odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z
rodziny i uczestniczy się w mszach, modląc się w intencji zmarłych. Tego
dnia istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach zmarłych oraz
składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób mających być symbolem
pamięci o tychże zmarłych.
Skąd przyszli Trzej Królowie?
Trzej Królowie to w tradycji chrześcijańskiej trzej Mędrcy ze Wschodu (magowie,
kapłani religii zaratusztriańskiej, astrologowie), którzy udali się do Betlejem, aby oddać
pokłon narodzonemu Jezusowi. Wyruszyli oni z miejscowości Kashan,
znajdującej się na terenie obecnego Iranu. Biblia nie wymienia ich
imion; w zachodnim chrześcijaństwie popularny jest pogląd, iż ich
imiona to Kacper, Melchior i Baltazar.
Pamiątką tej historii jest liturgiczna uroczystość Objawienia
Pańskiego, w Polsce nazywana też świętem Trzech Króli.
Obchodzona jest 6 stycznia, w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa wyznaczała początek roku liturgicznego.
W niektórych regionach Polski czas pomiędzy Bożym Narodzeniem a świętem Trzech
Króli był uważany za tak bardzo święty, że powstrzymywano się w tym czasie od
ciężkich prac.
Święto Trzech Króli należy do pierwszych ustanowionych przez Kościół.
W kościele wschodnim znane już w III wieku, natomiast w kościele obrządku
zachodniego obchodzone od schyłku IV wieku. Kościół wschodni łączył uroczystość
Trzech Króli z Bożym Narodzeniem, obchodzonym jednocześnie jako uroczystość
Epifanii, natomiast








Wywiad z Pauliną Mikitą i Anetą Oleder, laureatkami II miejsca
w zawodach powiatowych w badmintonie
Kiedy zaczęłyście grać w badmintona?
Około 6 lat temu.
Jest to wasz ulubiony sport?
Drugi ulubiony po siatkówce.






Jak długo przygotowywałyście się do zawodów?
Około tygodnia.
Czy jesteście zadowolone z osiągniętego wyniku?
Jesteśmy średnio zadowolone, bo mogłyśmy dać z siebie więcej. Lecz drugie
miejsce na zawodach powiatowych to też jest osiągnięcie.
 Czy badminton to sport dla wszystkich?
 Myślę, że każdy sobie w nim poradzi a sprzęt można kupić w każdym sportowym
sklepie.
Wywiad przeprowadzała Olcia z VIc 
Pani pyta Jasia w szkole:
- Jasiu wiesz kto to jest Mickiewicz, Słowacki, Prus?
Jasiu na to:
- A wie pani, kto to jest Zdzichu, Łysy, Marian?
- Nie
- To co mnie pani swoją grupą straszy?!

Blondynka dzwoni do brunetki
- Cześć, co robisz ?
- Gadam z tobą.
- Aha, to nie przeszkadzam. Cześć!

Fasolka z VI c

Andrzejki za nami, ale ...
… wróżby przydadzą się przecież i za rok. Na tym przecież polega ich magia, że się nie
starzeją i nie dezaktualizują.
Wróżba z butów
Aby dowiedzieć się, która osoba z grona wróżących wyjdzie pierwsza za mąż (ożeni
się) posłużymy się butami. Ustawiamy buty z lewej nogi rzędem w kącie pokoju.
Ostatni w kolejce przestawiacie na początek. Właściciel buta, który pierwszy dotknie
czubkiem progu, może liczyć na błyskawiczną zmianę stanu cywilnego.
Karteczki z marzeniami
Na sześciu z nich napisz swoje najskrytsze marzenia, najlepiej wodoodpornym
pisakiem. Teraz wymieszaj dokładnie karteczki, ale nie składaj ich. Wszystkie kartki
połóż na dnie dużej szklanej wazy albo miski i powoli wlewaj wodę wąskim
strumieniem. Obserwuj zapisane kawałki papieru. Który pierwszy wypłynie na
powierzchnię wody, to marzenie pierwsze się spełni. Jeśli najpierw wypłyną czyste
karteczki, uzbrój się w cierpliwość, bo będziesz musiała trochę poczekać na spełnienie
marzenia.
Wróżba z talerzykami
(3 talerze) Pod talerzami leżą: obrączka, listek, różaniec. Nauczyciel za każdym
razem „tasuje” talerze. Wylosowany symbol oznacza:
Obrączka- rychłe zamążpójście,
Listek- długotrwałe panieństwo,
Różaniec- pójście do klasztoru,
(również 3 talerze) Pod talerzami ukryte są słoneczka z wymalowanymi buziami.
Wylosowany kartonik wróży, jakich słoneczek (oznaczających wyniki edukacji) w tym
roku szkolnym losujący będzie miał najwięcej.
(5 talerzy) Pod talerzami znajdują się: cukierek, piórko, ziarenko pieprzu, muszelka,
kamyk. Każdy z rekwizytów ma swoje tajemnicze znaczenie:
Cukierek - życie słodkie i wesołe,
Piórko - życie lekkie i przyjemne,



