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Laureatami poprzedniej krzyżówki (hasło SANKI) zostali Ola Małek z IIIb i Marcel
Pałka z IVb. Słodkie nagrody już w drodze 
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Skończył się pierwszy semestr, ale zima wciąż
trzyma. Jaki związek mają te dwie tak różne
wydawałoby się informacje? Otóż oba wspomniane
tematy wypełniają najnowszy numer naszej „Szóstki”.
Poznamy w niej m.in. naszych najlepszych uczniów,
olimpijczyków i stypendystów. Poczytacie też o zimie
i związanych z nią wydarzeniach. Jak zwykle dowiecie
się, co warto obejrzeć, posłuchać, poczytać … A na
koniec oczywiście krzyżówka z nagrodami.
Zapraszamy do lektury!

Dni otwarte szkoły

Warto przeczytać - „Intruz” Stephenie Meyer

Od kilku lat w naszej szkole organizowane są DNI OTWARTE SZKOŁY. W tym roku
szkolnym odbyły się one od 21 do 25 lutego 2011 r. Grupy „0” ze wszystkich
przedszkoli z naszej dzielnicy miały okazję
odwiedzić naszą szkołę.
Dla małych gości nauczyciele naszej
szkoły
przygotowali
ciekawą
ofertę.
Przedszkolaki miały możliwość zwiedzić
budynek szkoły. Obejrzały nową świetlicę
i bibliotekę. Podpatrywały naukę w salach
lekcyjnych swoich starszych kolegów. Dużo
frajdy i radości dostarczył im pobyt w sali
zabaw. Dzieci miały również okazję zasiąść
w szkolnych
ławkach
podczas
dziesięciominutowej lekcji z zastosowaniem tablicy interaktywnej. Z dumą kreśliły
palcem literki, znaki na „niezwykłej” tablicy. Na koniec otrzymały specjalny numer
gazetki szkolnej „Szóstka”, folder, pudełeczko ze słodyczami oraz długopis z nadrukiem
logo i adresem szkoły.
W czwartek 24 lutego 2011 r. o godz. 17.00 odbyło
się
również
spotkanie
przyszłych
pierwszoklasistów i ich rodziców z dyrekcją SP6
oraz pracującymi w niej nauczycielami. Dyrektor
Wojciech Stopa zaprezentował w formie pokazu
multimedialnego ofertę edukacyjną „szóstki”.
Poza tym uczniowie klas II i III wystąpili w części
artystycznej pt. „Dzień brytyjski”. Na koniec dla
gości przewidziany był poczęstunek. Rodzice
mieli również okazję wraz ze swoimi dziećmi zwiedzić szkołę.
Cieszy nas fakt, że zaproszeni goście przybyli tak licznie do naszej szkoły.
Zapraszamy przedszkolaków ponownie we wrześniu. Tym razem już jako
pierwszoklasistów.
Dorota Michalczyk

Świat opanowuje wróg, który przejmuje ciała i umysły ludzi.
Melanie ucieka przed Łowcami dusz, ale zostaje schwytana
i poddana operacji wszczepienia. W jej ciele zamieszkuje
Wagabunda - dusza, która żyła w wielu światach. Z reguły ludzie
poddają się bez walki, ale Melanie stawia wściekły opór. Kiedy
Wagabunda przeszukuje jej wspomnienia w poszukiwaniu śladów
prowadzących do innych rebeliantów, uwięziona dusza
prezentuje jej obrazy ukochanego Melanie - Jareda. Wagabunda
zaczyna tęsknić... Pomimo ciągłych waśni i sporów, kobietę
i duszę zaczyna łączyć wspólny cel - poszukiwanie Jareda.
Muse

Tabliczka mnożenia
13.I.2011 r. odbyły się szkolne eliminacje do X Wojewódzkich Mistrzostw
w Tabliczce Mnożenia. Wzięli w nich udział uczniowie klas
III. W sędziowaniu pomagały uczestniczki zeszłorocznych
mistrzostw Martynka Rynkowska i Weronika Trynkiewicz
– uczennice klasy IV a. W grze „Krzyżak” i „Olimpijczyk”
rywalizowało 7 dziewcząt i 11 chłopców. Najlepsze czasy
osiągnęli: Julia Wieczorek, Kamila Kapusta, Jakub
Zieliński, Hubert Wróbel oraz Karol Wiśniewski.
Uczniowie ci będą wraz z klasami czwartymi
reprezentować
naszą
szkołę
na
mistrzostwach.
Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz osiągania coraz lepszych wyników podczas
dalszych przygotowań.

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIb, Vb i Ve.
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Wiersze na zimę
Świat jest dzisiaj biały i puchaty
jak zabawka przez Boga z
pudełka wyjęta, taka śliczna
zabawka ze sreberka i waty przez
nikogo jeszcze nie dotknięta.
Słońce tyle ma ostrych igiełek,
że wygląda jak złota, świecąca
choinka. Dobry Pan Bóg na słońcu
srebrny świat zawiesza na
podarek dla swojego Synka.
Już słychać kolędy,
Już pachnie świętami…
Syn Boży się rodzi,
By zamieszkać z nami.
W betlejemskiej grocie,
W żłóbeczku na sianie
I w każdym kościele
Jest Jego mieszkanie!
My więc jak pasterze
Do Niego idziemy,
Dziecięcą modlitwę
W darze Mu niesiemy.
Prosimy w modlitwie
O pokój na świecie,
By było szczęśliwe
Trzecie Tysiąclecie.
By jedność i zgoda
Wszędzie panowały:
Błogosław nam, Jezu,
Panie, Boże mały!
Choć raz w życiu poczuć że jest się kochanym
I niech nie zabraknie okruchów dobroci co
spadają z opłatka z gorącym życzeniem tak
świątecznie… Dzieciątko…talerz z zupą łza w
oku jak gwiazda na niebie tam w Betlejem i
tutaj daj nam Boże pokój

Świeci gwiazdka na mej choince
Na gałązkach wiszą bombki kolorowe
Pięknie ubrana jest w złoty łańcuch
I przyozdobiona migającymi światełkami
pod nią masa prezentów
jeden większy od drugiego
a pomiędzy nimi
mały Chrystusek w żłóbku leży
obok niego Maryja i Józef
Blacha

Dowcip
Mały chłopczyk pyta kolegę:
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?
- Istnieje.
- A skąd wiesz?
- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich
prezentów.

Do Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał
wszystkim prezenty i rozmawia z drewnianym
pajacykiem:
- Widzę, że nie cieszysz się ze zwierzątka.
- Bo ja chciałem pieska albo kotka.
- Niestety zabrakło. Inne dzieci też nie dostały.
- Ale ja się boję tego bobra.

- Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
- Merry Christmas.

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając
w ręku wędkę. Podchodzi do niego Jaś i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na
ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich
mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj.- nie
masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
m.l.



spędzą
je
z
kuzynem,
Eustachym
Klarencjuszem Scrubbem. Krewni zaczną się
do siebie przekonywać dopiero wtedy, gdy
zacznie się ich wielka przygoda – trafią na
obraz
przedstawiający
piękny
okręt,
„Wędrowca do Świtu”. Kiedy płótno ożywa,
troje młodych ludzi trafia do świata Narnii,
a dokładnie w wody Morza Wschodniego.
Ratuje ich Kaspian i zabiera na pokład okrętu
który widzieli na obrazie. Edmund i Łucja z
radością wracają do krainy, którą kiedyś
władali, ale Eustachy nie jest zachwycony. Dowiadują się, że Kaspian rozpoczął
wyprawę na wchód, by odnaleźć siedmiu baronów, przyjaciół swego ojca. W czasie jej
trwania odwiedzą pięć wysp, na których przeżyją niezwykłe przygody – m.in. walczą
z tajemniczą zieloną mgłą, która czaruje nie tylko ciała, ale i umysły.
Wiktoria

Tego warto posłuchać - Muse
Muse to świetny zespół rockowy pochodzący z Anglii,
utworzony w 1994 r. Łączy on rock alternatywny, rock
progresywny, muzykę klasyczną, funk i elektronikę, określając
nowy podgatunek new prog. Wydali 5 albumów studyjnych.
Przedostatni, Black Holes and Revelations został przyjęty
najgoręcej. Z niego pochodzą największe hity takie jak
Supermassive Black Hole, Kinghts of Cydonia czy Map of the
Problematiqe. Grupa jest znana ze swych energetycznych
występów koncertowych i wielokrotnie zostawała uznawana za
najlepszy koncertowy zespół świata.
Muse :)

W to warto zagrać!
FIFA 11 to osiemnasta gra z serii FIFA wydana przez studio Electronic Arts.
Wcielamy się w niej po raz kolejny w gwiazdę futbolu,która robi międzynarodową
karierę. Gra oferuje nam wiele możliwości. Tryb
kariery, gdzie możemy się wcielić w początkującego
zawodnika ,bramkarza ,lub trenera oraz trening i tryb
mulitiplayer, gdzie możemy się zmierzyć z wirtualnymi
graczami
z całego świata. Rozrywka została
wzbogacona między innymi o realistyczny system
podań Pro Passing oraz możliwość tworzenia
zawodników. Poprawiono także „grywalność” oraz SI
przeciwników.
Możliwość
wyboru
ręcznego
sterowania czyni grę maksymalnie realistyczną.
Grafika ,w porównaniu do poprzednich odsłon gry
stanowi olbrzymi przeskok jakościowy. Zwrócono
większą
uwagę
na
indywidualne
zdolności
poszczególnych
zawodników
(zręczność,
siłę
itd.).Zastosowano system Personalisty+, który
w miarę ilości rozegranych meczy i strzelonych bramek podnosi poziom poszczególnych
zawodników ,co ma wpływ na sukcesy drużyny.
Podsumowując, gra jest warta swojej ceny i zapewni nam długie chwile
niezapomnianych wrażeń.
Arek Kuś



Nasi najlepsi
Za nami pierwszy semestr. Zostaliśmy ocenieni przez naszych nauczycieli. Suma
naszych stopni podzielona przez liczbę przedmiotów daje tzw. średnią ocen (przecież
wiemy to z matematyki – przyp.red.). Chcemy w naszej gazetce zaprezentować tych
absolutnie najlepszych, których średnia ocen wynosi 5,0 i wyżej. Oto oni, nasi czempioni
(rym przypadkowy – przyp.red.):
IV a
Vb
Katarzyna Steć
5,9
Duda Filip
5,6
Weronika Trynkiewicz
5,7
Wojciech Maciejewski 5,5
Łukasz Borsuk
5,5
Wiktoria Czech
5,4
Paulina Szymczyk
5,5
Julia Tomczyk
5,3
Nicol Bnyamin
5,4
Jan Zapalski
5,3
Martyna Rynkowska
5,4
Maja Potępa
5,1
Alicja Wilk
5,4
Milena Latos
5,0
Franciszek Włodarczyk
5,4
Vd
Bartosz Grzywa
5,3
Jarosław Baran
5,6
Marcin Kaniewski
5,3
Natalia Nakonieczna
5,1
Mateusz Masiak
5,3
Ve
Dawid Nalepa
5,3
Wiktoria Marzec
5,7
Weronika Widomska
5,3
Igor Prószyński
5,3
Paweł Goliński
5,2
Karolina Michalczyk
5,2
Gabriel Majewski
5,2
Wiktoria Biała
5,1
Kamil Zagrodzki
5,2
Natalia Samolej
5,0
IVb
VIa
Izabela Korona
5,2
Sara Wróblewska
5,4
Zuzanna Rostek
5,2
Jakub Knap
5,2
Kamila Kalinowska
5,0
Agnieszka Choma
5,0
IVc
Kamil Gozdalski
5,0
Michał Liponoga
5.0
Robert Karaś
5,0
IVd
Martyna Mularska
5,0
Dominika Miazga
5,6
VIb
Martyna Łukasik
5,4
Karolina Kępa
5,8
Mateusz Nowak
5,3
Aleksandra Gorczyca
5,3
Inga Superson
5,1
Arkadiusz Kuś
5,3
Va
Klaudia Samol
5,1
Zuzanna Lebowa
5,4
VId
Kacper Turkowski
5,2
Michał Mikuła
5,2
Maria Owczarek
5,0
Paweł Kozak
5,1
Patrycja Laska
5,1

Nasi olimpijczycy
Tylko trojgu uczniów z naszej szkoły udało się dotrzeć do ostatniego, finałowego
etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Są to: Karolina Kępa z kl. VIb – finalistka z języka polskiego (nauczyciel prowadzący
Paweł Szymański) oraz Arkadiusz Kuś z kl. VIb i Michał Mikuła z kl. VId - finaliści
z historii (nauczyciel prowadzący Barbara Szymańska). Trzymamy za nich kciuki
podczas ostatniego, decydującego etapu.

Nasi przyszli stypendyści
Przedstawiono listę uczniów spełniających kryteria otrzymania
naukowego Burmistrza Miasta Kraśnik. Oto oni:
1. Katarzyna Steć średnia ocen 5,9 klasa IVa.

stypendium



2. Weronika Trynkiewicz średnia ocen 5,7 klasa IVa
3. Łukasz Borsuk średnia ocen 5,5 klasa IVa
4. Paulina Szymczyk średnia ocen 5,5 klasa IVa
5. Dominika Miazga średnia ocen 5,6 klasa IVd
6. Filip Duda średnia ocen 5,6 klasa Vb
7. Wojciech Maciejewski średnia ocen 5,5 klasa Vb
8. Jarosław Baran średnia ocen 5,6 klasa Vd
9. Wiktoria Marzec średnia ocen 5,7 klasa Ve
10. Karolina Kępa średnia ocen 5,8 klasa VI b
11. Aleksander Kuś finalista olimpiady przedmiotowej z historii
Ustalono także listę uczniów kwalifikujących się do otrzymania stypendium
sportowego Burmistrza Miasta Kraśnik. Są to następujący uczniowie „szóstki”:
1. Igor Pruszyński
2. Jakub Gajewski
3. Oskar Mazur
4. Jakub Mazur
5. Franciszek Włodarczyk
6. Gabriel Pałyga

Wywiad z Katarzyną Steć,
uczennicą z najwyższą średnią ocen w szkole – 5,9
Martyna: Cześć.
Katarzyna Steć: Cześć.
M: Jakie to uczucie mieć najlepszą średnią w szkole?
K S: Całkiem fajne. Bardzo się cieszę choć tak naprawdę, do końca jeszcze nie wierzę,
że tak się stało.
M: Ile czasu poświęcasz na naukę?
K S: W domu niewiele. Najczęściej wystarczy mi to, co usłyszę na lekcji w szkole.
Czasem jednak przed sprawdzianem muszę przeczytać trochę więcej.
M: Oprócz nauki masz jakieś inne zainteresowania?
K S: Oczywiście. Trochę pływam i uczę się grać na skrzypcach w szkole muzycznej.
Oprócz tego lubię słuchać muzyki i czytać książki.
M: Jaka jest twoja ulubiona książka?
K S: Nie mam ulubionej książki, czytam wszystko, co wydaje mi się ciekawe, ale
najczęściej sięgam po książki przygodowe.
M: Wiesz już, co chciałabyś robić w przyszłości?
K S: Nie myślałam jeszcze o tym.
M: Jaki jest twój ulubiony przedmiot?
K S: Uwielbiam matematykę, choć wszystkie przedmioty wydają mi się interesujące i na
każdym z nich mogę dowiedzieć się coś innego.
M: Dziękuję za wywiad.
Martyna Goleń

Kółko fotograficzne
W naszej szkole obywają się zajęcia z kółka fotograficznego.
Uczestniczyć może w nich każdy uczeń z klas IV-VI. Będziemy
poznawać funkcje aparatów, robić zdjęcia na wybrany temat. Już
niedługo w szkole będziecie mogli obejrzeć wystawę zdjęć,
wykonanych przez dzieci uczestniczące w kółku. Zajęcia
odbywają się w środy od godziny 13.40 do godziny 14.20 w pokoju dla nauczycieli
wychowania fizycznego. Prowadzącą kółko jest pani Danuta Niezgoda.
Wszystkich serdecznie zapraszamy !
Weronika VI b



Sporty zimowe
Niezbędnymi warunkami do ich przeprowadzenia są: mróz i często śnieg. Do
sportów zimowych zaliczamy: narciarstwo alpejskie i klasyczne,
snowboard, skoki narciarskie, saneczkarstwo, hokej na
lodzie, jazda figurowa na lodzie, jazda szybka na lodzie,
bojery, biatlon, curling, skibob. W dzisiejszych czasach
wskutek rozwoju techniki większość z tych dyscyplin można
rozgrywać w porze letniej np. hokej, jazda figurowa czy
skoki narciarskie. Zachęcamy do spróbowania sił
w którejś z zimowych konkurencji.
Weronika VI b

Świąteczne piosenki
Jakie świąteczne piosenki mogliśmy najczęściej usłyszeć
w radiu? Oto 10 przykładów:
1) Let It Snow;
2) Merry Christmas Everyone;
3) Last Christmas;
4) All I Want For Christmas Is You;
5) Jest taki dzień;
6) Mistletoe And Wine;
7) Kto wie czy za rogiem;
8) So this is Christmas;
9) Driving Home For Christmas;
10) Coraz bliżej święta.
Całkiem dużo utworów jest sprzed kilku, a nawet kilkunastu lat, lecz one nigdy nie
tracą swojej'' magii świątecznej'' i można ich słuchać w nieskończoność.
gorol@

Wigilijne potrawy
Na naszych wigilijnych stołach mogliśmy znaleźć smakowite potrawy. To kilka potraw
(moich ulubionych ;] ), które z pewnością znalazły się w wigilię w naszych brzuchach:
1) Pierogi z grzybami i kapustą;
2) Barszcz z uszkami;
3) Zupa grzybowa;
4) Karp;
5) Śledzie;
6) Makaron z makiem;
7) Susz;
8) Makowiec;
9) Piernik;
10) Keks.
11) Pączki;
12) Krokiety z grzybami.
Niestety po wigilijnym obżarstwie nie można zmieścić się w ulubione ciuchy, ale jest
tylko jeden taki dzień w roku, więc możemy się poświęcić ;).
gorol@

To warto obejrzeć – Podróż „Wędrowca do świtu”
Podczas gdy dwoje z rodzeństwa Pevensie wyjeżdża (Piotr na studia, a Zuzanna na
wakacje do Stanów Zjednoczonych), młodsi Łucja i Edmund udają się na wieś nieopodal
Cambridge. Jest rok 1943, trwa II wojna światowa. Wakacje na wsi to wyzwanie, bo



