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Polska biegaczka narciarska Justyna ……………… .
Leci w zegarze.
Pora roku ,w której pada śnieg.
……… narciarskie.
………… Zimowe.
Daje krowa .
Zjeżdża się po niej na sankach.
Obchodzisz urodziny i …………… .
Mieszka w nim Eskimos.

Laureatami poprzedniej krzyżówki zostali Emilia Mikuła (IIb) Patrycja
Szymańska (IVd). Gratulujemy.
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Szóstka

STYCZEŃ - LUTY 2010
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Co roku uczniowie klas pierwszych są uroczyście pasowani na czytelników
biblioteki szkolnej. Wiadomo bowiem, że im wcześniej zaszczepiona
zostanie miłość do książki, tym lepiej.
29 stycznia 2010 r. odbyła się impreza, podczas której pierwszaki
zostali oficjalnie przyjęci do grona czytelników naszej biblioteki.
W uroczystości tej wzięli udział uczniowie klas pierwszych i ich nauczyciele
oraz zaproszeni goście – dzieci z grup zerowych wraz z wychowawczyniami
i opiekunkami z Przedszkola nr 2 w Kraśniku.
Po krótkim powitaniu wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli prezentację
multimedialną o znanych postaciach baśniowych, którą przygotowała
p. E. Tyc.
W
części
artystycznej uczniowie z kl. VI
a
i VI c pod kierunkiem
p. A. Osiak
zaprezentowali
przedstawienie
„O niegrzecznym
Krzysiu”,
uczące poszanowania książki
i zapoznające
ze
światem
znanych baśniowych bohaterów.
Barwne stroje i wspaniała gra
młodych aktorów przykuła uwagę całej widowni. Za swój występ otrzymali
gromkie brawa. Po złożeniu przez pierwszaków obietnicy nauczyciel
bibliotekarz pasował ich na
czytelników książką „Dekalog
dla Polaków”. Jej wybór nie był
przypadkowy, bowiem związana
jest ona z naszym patronem –
Janem
Pawłem
II,
a zaksięgowana
jest
pod
numerem 25 000. Liczbę tę
można kojarzyć z 25-leciem
pontyfikatu Papieża Polaka.
Wszyscy
pierwszoklasiści
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVa, IVb, Va, Vb, VIb
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



TO WARTO PRZECZYTAĆ
"Melania w Akademii Aniołów"- autor: Annie Dalton.
Pierwsza książka opisująca przygody Melanii - trzynastoletniej dziewczyny,
która w dniu swoich urodzin wpadła pod samochód
i trafiła do nieba. Na początku nie mogła uwierzyć w to,
że jest aniołem. Chciała jak najszybciej wrócić do domu.
Melania kochała zakupy, plotki, muzykę. Tłumaczyła
sobie, że taka osoba nie może trafić do nieba. Kiedy
poznała przyjaciół-anioły i dostała swoje anielskie imię,
zaczęła wierzyć, że bycie aniołem to jej przeznaczenie.
Książka pobudza wyobraźnię każdego czytelnika.
Sprawia, że z niecierpliwością czekamy na kolejne
wydarzenia z życia głównej bohaterki. Jest pełna magii
i tajemnic.
Jak potoczą się dalsze losy Melanii? Zachęcam do poznania kolejnych
przygód dziewczynki!
Kasia
W TO WARTO ZAGRAĆ
Colin McRae Rally 5 jest piątą odsłoną popularnej serii Colin McRae firmy
Codemasters. Główną oś gry stanowi tryb kariery. Wcielamy się w nim
w początkującego kierowcę rajdowego i przechodzimy przez kolejne szczeble
po drabinie do sławy.
Zaczynamy
od
zwykłych
zawodów,
jeżdżąc
najzwyczajniejszymi autami z napędem na dwa koła.
Później, oczywiście za punkty zarobione w kolejnych
wyścigach,
auto
możemy
dowolnie
tuningować
i modyfikować. Cała gra zawiera 23 imprezy, a każda
z nich składa się z wielu pomniejszych wyścigów.
Osobnym typem rozgrywki są mistrzostwa. W nich od
razu startujemy w rajdach WRC bez tracenia czasu na
przechodzenie mniejszych imprez. Mistrzostwa
są
oczywiście odwzorowaniem prawdziwych rajdów, więc
poziom trudności w tym trybie wzrasta. Dużym plusem
jest duża gama tras i odcinków specjalnych w mistrzostwach. Kolejną rzeczą,
która fenomenalnie udała się programistom, jest doskonałe odwzorowanie
warunków jazdy każdego modelu samochodu występującego w grze. Atutem gry
jest również realistyczna fizyka i stopnie uszkodzeń.
Podsumowując trzeba stwierdzić, że mimo upływu kilku lat od premiery
pozycja ta nadal pozostaje ciekawą ofertą dla graczy poszukujących rozrywki
w przystępnej cenie.



TO WARTO OBEJRZEĆ - AVATAR
Długo oczekiwany film Jamesa Camerona zrealizowany z wielkim
rozmachem porównywalnym do Titanica.
Jest to opowieść o ziemskim podboju tajemniczej planety Pandora
i o sparaliżowanym
komandosie
uwikłanym
w
wojnę
dwóch
cywilizacji
.Avatar,
trzecia
z najdroższych produkcji w historii
kina, to film nowego tysiąclecia,
czasów gdy technologia może
wreszcie dorównać fantazji. To
fantastyka wysokiego lotu, obraz,
który burzy barierę pomiędzy
ekranem a widzem, a ekran staje
się oknem do nowego fantastycznego świata. Świata, jakiego nie stworzono
od czasów Tolkiena i Gwiezdnych Wojen.
Ola i Olga z VIb
JAK SPĘDZIĆ FERIE ZIMOWE?
Ferie to najmilszy, zimowy okres, kiedy można spędzić miło i przyjemnie
czas, wolny od szkoły i obowiązków życia codziennego. Jednym
z atrakcyjnych regionów są góry, a co za tym idzie, możliwość uprawiania
sportów zimowych. Miłośnicy sportów ekstremalnych znajdą dla siebie coś
odpowiedniego. Najczęściej jeździmy w góry, wtedy można bez umiaru
zjeżdżać na nartach .
Można również inaczej spędzać ferie, w sposób który dla nas jest
najodpowiedniejszy. Można wyjechać na kolonie organizowane przez szkołę,
tam też spędzamy świetnie czas, jak i również brać udział w różnych
wystawach organizowanych przez nasze miejskie Ośrodki Kultury. Dzieci
mają różne zainteresowanie i każde z nich lubi robić co innego. Można
chodzić na kółka plastyczne, uczestniczyć w czytaniu bajek. W czasie ferii
odbywają się zawody z różnych dziedzin sportowych, w których można
uczestniczyć. Wieczorami możemy spokojnie grać na komputerze, jak
i poczytać ciekawą książkę.
Jestem przekonany, że ten krótki czas poprawi samopoczucie
i przyniesie lepsze wyniki w nauce w przyszłym semestrze.
Rybcia IV e



Do rodziców dzieci klas I oraz
zerówek z przedszkola skierowany
został list z prośbą o współpracę z
biblioteką
i
zaangażowanie
czytania
dziecku,
a
także
wspólnego czytania z dzieckiem.
Przedszkolaki na pamiątkę tego
uroczystego
dnia
otrzymali
zakładki do książek z cytatem
o książce
i pieczątką
naszej
biblioteki oraz słodycze. Na zakończenie wszystkie dzieci zrobiły sobie
pamiątkowe zdjęcie.
TAM WARTO BYŁO BYĆ
Dnia 16 stycznia grupa uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami
wybrała się na mecz Asseco
Resowia Rzeszów z PGE Skrą
Bełchatów. Mecz odbył się
w Rzeszowie,
dlatego
musieliśmy pokonać trochę
kilometrów, aby móc na żywo
zobaczyć
prawdziwe
rozgrywki
siatkarskie,
z udziałem znanych graczy
z reprezentacji
Polski.
W kwestii
kibicowania
mieliśmy podzielone zdanie ,
dlatego
było
jeszcze
ciekawiej.
A
więc
dla
jednych na szczęście (!!!),
dla drugich – niestety ()
Bełchatów wygrał 3:0. Nie to
jednak było ważne, ale samo
uczestnictwo
w
takim
meczu.
Do
Kraśnika
wróciliśmy pełni wrażeń, po
drodze zahaczając o Mc
Donald’sa.
Wiki IVe



NASI NAJLEPSI W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
IVa  Śr.ocen 4,51
Zuzanna Lebowa – 5,0
Grzegorz Tomala – 5,0
IVb  Śr.ocen 4,6
Julia Tomczyk – 5,3
Filip Duda – 5,3
Wojciech Maciejewski – 5,1
Jan Zapalski – 5,0
Maja Potępa – 5,0
Wiktoria Czech – 5,0
IVc  Śr.ocen 4,58
Bogna Zdunek – 5,1
Blanka Zdunek – 5,0
Wojciech Pyrzyna – 5,0
Michał Łukomski – 5,0
Wiktoria Czerepak – 5,0
IVd  Śr.ocen 4,50
Jan Baran – 5,27
Natalia Nakonieczna – 5,1
Bartłomiej Sajór – 5,0
Mateusz Wojciechowski – 5,0
IVe  Śr.ocen 4,58
Wiktoria Marzec- 5,64
Karolina Michalczyk – 5,18
Igor Prószyński – 5,18
Natalia Samolej – 5,18
Jan Czubiński – 5,0
Wiktoria Biała – 5,0
Krzysztof Nafalski – 5,0
Va  Śr.ocen 4,47
Agnieszka Choma – 5,36
SaraWróblewska – 5,27



Martyna Mularska – 5,1
Jakub Knap – 5,1
Vb  4,35
Karolina Kępa – 5,6
Arkadiusz Kuś – 5,45
Aleksandra Gorczyca – 5,2
Klaudia Samol – 5,1
Vc  Śr.ocen 3,85
Michał Wilk – 4,82
Vd  Śr.ocen 3,8
Patrycja Laska – 4,9
VIa  Śr.ocen 3,86
Paulina Pruszkowska – 5,0
VIb  Śr.ocen 4,55
Olga Skupińska – 5,4
Edyta Kapała – 5,4
Oliwia Babut – 5,3
Maria Czubińska – 5,2
Katarzyna Sikora – 5,2
Łukasz Kasak – 5,2
Mateusz Gawriołek – 5,1
Emilia Świątek – 5,1
Michał Goliński – 5,1
Aleksandra Polewiak – 5,0
VIc  Śr.ocen 3,99
Aleksandra Kijewska – 5,1
Justyna Krzysztoń – 5,0
Katarzyna Pochodyła – 5,0
VId  Śr.ocen 3,69
Radosław Kosik – 5,2
Bartłomiej Borowski – 5,1

PRÓBNY TEST SZÓSTOKLASISTÓW
Przeprowadziłyśmy krótki wywiad z uczennicą klasy VIb Olą Polewiak, która
jako jedyna osiągnęła maksymalny wynik w próbnym teście kompetencji.
Zdobyła 40p na 40 możliwych!
Kasia i Olga  Jak przygotowywałaś się do testu?
Ola  Rozwiązywałam testy, które dawała moja wychowawczyni.
K i O  Czy uważasz, że sprawdzian był trudny?
O  Nie, nie miałam problemu z żadnym pytaniem.
K i O  Jak zareagowałaś na wynik?
O  Byłam zaskoczona. Nie spodziewałam się tak dobrego wyniku.
K i O  Czy uczysz się już do kwietniowego testu kompetencji? Może masz
jakieś obawy?
O  Nie, na razie nie. Ale myślę, że niedługo zacznę. Moim zdaniem na teście
kwietniowym nie uzyskam tak dobrego wyniku. Ten test był prosty,
widocznie szczęście mi sprzyjało.
K i O  Życzymy powodzenia!
Kasia i Olga z kl.VIb
JUTRO W ŚWIAT
Język polski, matematyka, historia.
Umieć, znać i lubić trzeba.
To tutaj, to teraz właśnie
Robię kolejny ku wiedzy krok.
Otwieram nowy rozdział życia.
Wiele mnie czeka nowości i pracy.
Świat, chcę, by otworem przede mną stał.
Wybieram scenariusz dla siebie
I zostawiam dzieciństwo daleko.
Ale w ten świat nie pójdę z niczym
Tyle odwagi i wiedzy zabiorę ze sobą.
Olga Skupińska
kl.VIb

WALENTYNKI ŚWIĘTO
ZAKOCHANYCH
Zwyczajem w tym dniu
jest
wysyłanie
listów
zawierających
wyznania
miłosne,
często
pisane
wierszem. Na Zachodzie,
zwłaszcza w Anglii i Stanach
Zjednoczonych,
czczono
św. Walentego jako patrona
zakochanych. Dzień 14 lutego
stał się więc okazją do
obdarowywania się drobnymi
upominkami.
Do
Polski
obchody
walentynkowe
trafiły w latach 90. XX wieku
z kultury
francuskiej
i krajów anglosaskich.
Wiki kl.4e



