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Flaga tego państwa jest odwrotnością naszej.
Np. operowy.
Najmniejszy ptak.
Druga strona medalu.
Wczesna pora dnia.
Skorupa orzecha.
W niej pasta do zębów.
Pas wzdłuŜ szwu na spodniach.

Nagrodę z poprzedniego numeru wylosował: Bartosz Grajkowski kl.Va

KUPON

KRZYśÓWKA
LUTY 2001


.......................................................................................................................
rozwiązanie krzyŜówki
......................................................................................................................
imię, nazwisko i klasa

Witajcie w nowym tysiącleciu!
Nowy rok, nowe stulecie i ... nowe wydanie „Nowinki”. Wkroczyliśmy w XXI wiek, wiek ulepszonej techniki. A więc i my postanowiliśmy, Ŝe nie będziemy
w tyle. Postaramy się być jeszcze
bardziej atrakcyjni.
Tak więc...
śyczymy miłej lektury!
Redakcja
PS. - Wszelkie uwagi i propozycje wrzucajcie do naszej skrzynki kontaktowej
w bibliotece.

KONCERT NOWOROCZNY
23 stycznia w naszej szkole odbył się
Koncert Noworoczny – impreza charytatywna. Uczniowie klas I – VI prezentowali swoje talenty. Ich umiejętności
podziwiali rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście. Zysk z imprezy, w wysokości 429 zł przesłano na konto Kliniki
Hematologii AM w Lublinie, na leczenie
Gabrieli Rostek. Opiekę nad całością
sprawowały panie: T. Belina – Juda,
J. Cybulak, B. Kowalska, E. Tyc, oprawę
muzyczną przygotowała pani I. Zdyb,
a dekorację panie M. śuber i A. Bącal.

Do „konkurencji”
Jak pewnie wiecie, mamy juŜ konkurencję. Nowa
gazetka stara się być podobna do naszej (co zresztą nam schlebia), ale niestety, naśladowanie posunęło się chyba trochę za
daleko, bo do skrzynki
„Nowinki” wrzucane są kupony z rozwiązaniami nie
naszych konkursów. Dlatego bardzo prosimy, abyście
(redaktorzy „My i przyroda”) zmienili pomysł. Mamy
nadzieję, Ŝe rozumiecie, iŜ
nasza sytuacja jest niezręczna.
I z góry dziękujemy.

Typowe ubranie zimowe

Natalia Oreiro
Zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2000/2001. Chcemy wam przedstawić garść statystyki. Poznajmy najlepszych, na najgorszych spuścimy litościwą zasłonę milczenia. Poprawiajcie się, bo następnym razem nie będzie przeproś!
Najwięcej ocen wzorowych ze sprawowania – 29 (wszyscy!) kl. IVc
NajwyŜsza frekwencja :
Klasy I – III
97% – Ia, IIa

IV a
Agata Niedziela – 5,12
Patryk Górski – 5,0

Klasy IV – VI
96% – Vc
NajwyŜsze średnie ocen:
IV b
Anna Dąbek – 5,62
Magda Goleń – 5,12

Va
Magda Wnuk – 5,25
Andrzej Gotner – 5,12

Vb
Iza Pawlak – 5,25
Małgorzata Mochol – 5,12
Ewa Wieczorek – 5,12

VIa
Karolina Kowalska – 5,0

VIb
Katarzyna Zapart – 5,18
Katarzyna Matysek – 5,09
Joanna Tyc – 5,09

IV c
Michalina Knyś – 5,37
Edyta Barabasz – 5,1
Paulina Dąbek – 5,1
Magda Jaśkiewicz – 5,0
Agnieszka Kępka –5,0
Katarzyna Kierznowska – 5,0
Sebastian Pawlak – 5,0
Agata Siewierska – 5,0
Magda Łobodzińska – 5,0
Vc
Marta Cybulak – 5,25
Joanna Dymek – 5,25
Robert Kasprzak – 5,25
VIc
Łukasz Mroczek – 5,7
Katarzyna Stachyra – 5,7
Magda Siejewicz – 5,6
Agata Babisz – 5,1
Ilona Barabasz – 5,1

Najlepsi czytelnicy:
Kl. I – III
KL. IV – VI
IIIb – 696 wypoŜyczonych ksiąŜek (śr. na
IVb – 528/19,5
ucznia 25,7)
Vb – 297/13,5
IIe – 509/25,4
Indywidualnie najwięcej ksiąŜek wypoŜyczyli: Indywidualnie: Ania Dąbek – 71, Karolina
Inga Siewierska (IIb) –118, Joanna Maciejew- Chruściel – 59, Magda Goleń- 50 (wszystkie
ska (IIb) – 108, Mateusz Siewielec – 106.
z IVb).

SKŁAD KOLEGIUM REDAKCYJNEGO:
AGATA KORCZAK – REDAKTOR NACZELNY,
MICHAŁ „SMYLO” SMYL– Z-CA RED. NACZELNEGO, ORAZ MADZIA DZIK

Przeprowadziliśmy sondę wśród
uczniów naszej szkoły na temat
„ Jak spędziłeś(aś) sylwestrową
noc?”
Oto niektóre odpowiedzi:
„Tę jedyną noc spędziłem w domu wpatrując się w sufit”- Łukasz
( mamy nadzieję, Ŝe nie wypatrzył dziury- red.)
„ Szalałam do rana”- Klaudia
( w końcu jest tylko jedna taka noc...)
„ Nie pamiętam, bo przespałam”- Anka
( cóŜ za wraŜenia!)
„Sylwka spędziłam u koleŜanki”- Sylwia
(na pewno było świetnie!!!)
Michał Smyl

Źródła materialne są to wszystkie
materiały zbite, np. szklanki.
2. Jego matka była angliczkoł (pisownia oryginalna –przyp.)
3. Ród jest to składająca się z korzeni
rodzina.
4. Co zarobił, to przebijał.
5. Źródła pisane, to: kamień, drzewo.
6. Głównym bohaterem jest Marcin,
ma tylko mało stron.
7. Marcin wskoczył na szyję ojcu.
8. Bił się z tymi, co go bili.
9. Nadstał rok zakończenia.
10. Historia to jest przyroda.
11. Cmentarzysko – ludzie odwiedzający rodzinę na cmentarzu.
12. Moi rodzice bardzo ucieszyli się na
słuch o tej wiadomości.
Obcy się przekręcił.

(Milagros)
„Zbuntowany Anioł”
Znak zodiaku-Byk
Wzrost-1,74 m
Wymiary-92-60-94
Kolor oczu-zielony
Ulubiony kwiat-jaśmin
Hobby-słuchanie muzyki, podróŜowanie.
Czy wiesz, Ŝe ... Natalia równieŜ śpiewa? W swoim dorobku ma juŜ dwie
płyty. Aktorka wykonuje teŜ „Cambio
Dolor” − tytułową piosenkę z serialu
„Zbuntowany Anioł”

1.

-ma 30 lat.
-bardzo dba o swój wygląd.
-stosuje zdrową dietę, je duŜo białka a
mało tłuszczu.
-kiedy jest zmęczona medytuje i stosuje
ćwiczenia oddechowe.
-nie jest nałogowcem.
-nosi stroje podkreślające jej kobiecość.
Jej ulubieni projektanci, to: Doce & Gabana, Gucci i John Bartlett
-preferuje naturalny wygląd błyszczące
usta i lśniącą skórę
-kiedy była nastolatką uczęszczała do
katolickiej szkoły. Bóg i dzisiaj jest dla
niej bardzo waŜny.Jennifer duŜo się modli,wierzy,Ŝe on prowadzi ją przez Ŝycie,
daje siłę i odwagę.

Opieka literacka: p. Paweł Szymański
Opieka graficzno – techniczna: p. Joanna Cybulak
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Utwór pana Andrzeja Przypkowskiego pt. „Jak mewy” jest ksiąŜką o 2 wojnie światowej. Pewien chłopiec, Francuz, przebywa na wakacjach u swoich dziadków w Polsce.
Niestety, w tym czasie wybucha wojna. Kazik nie moŜe wrócić do chorej matki, jednak
na przekór wszystkiemu i wszystkim podejmuje się tej trudnej podróŜy. Czy uda mu się
uratować matkę z rąk Niemców, czy odzyska ojca (przebywającego w obozie) i czy sam
przetrwa?
Przekonacie się czytając ksiąŜkę „Jak mewy”
Dla tych którym ksiąŜka przypadłe do gustu, jest jeszcze jej druga część.
AGA
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... niektóre państwa pozyskują sól do solenia potraw z wody morskiej?
... najbardziej zasolony na świecie zbiornik wodny, to Morze Martwe w Izraelu?
... duŜe zasolenie wód pozwala bez trudu unosić się kąpiącym się ludziom na powierzchni?
... struś ma największe oczy ze wszystkich ptaków? Mierzą po 6 cm, tyle samo, co
cały koliber, najmniejszy ptak świata.
... młody jelonek rodzi się z futerkiem pokrytym białymi cętkami, dzięki którym
potrafi ukryć się przed wrogiem? Kiedy malec skończy kilka miesięcy i umie juŜ
zadbać o siebie, cętki... zanikają!
... foki nie boją się śniegu ani lodu? Ich całe ciało pokrywa gruba warstwa tłuszczu.
Ewelina

Czy wiecie, co to są haiku? To króciutkie wiersze wymyślone kiedyś przez Japończyków. Aby je tworzyć, wcale nie potrzeba być poetą. Po prostu zapisujcie swoje myśli,
uczucia, marzenia... Haiku mają kilka linijek długości, nie wymagają stosowania zasad
rytmiki i interpunkcji ani rymowania. Pamiętajcie tylko, aby jakiś „wielbłąd ortograficzny” nie zepsuł waszej pracy. No to do roboty! Wrzucajcie swoje propozycje do skrzynki
kontaktowej „Nowinki”. Dla autorów najciekawszych propozycji – nagrody! A Ŝe pisanie haiku nie jest takie trudne, przeczytajcie wierszyki napisane przez wasze koleŜanki
i waszych kolegów.
Słońce
Jest jak wielki Ŝonkil
Natalia

Jestem jak drewniany pajac
Któremu skradziono serce
Tomek
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Słońce
to Ŝółta piłka
co się cały czas toczy
Radek

Słońce - napój
pomarańczowy
Edyta

Jestem lawą która niebawem
wybuchnie
Mariusz

U W A G A ! ! !
Fabryczny klub sportowy „STAL” ogłasza nabór chłopców
i dziewcząt rocznik: 1988, 1989, 1990 do grupy ogólnorozwojowej,
pod katem ćwiczeń zapaśniczych.
Zapisy odbywają się codziennie w hali Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o godzinie 1515.

Wizyta w "Smutnym Domu"
W ostatnim numerze pisaliśmy o zbiórce datków na prezenty dla podopiecznych Domu Małego Dziecka w Kraśniku.Za kwotę ok. 3500 zł kupiono środki
czystości, lekarstwa, zabawki i słodycze. Zanieśli je uczniowie wraz z paniami:
Szymańską, Wezgraj i Kuśmierz. Szczęśliwe maluchy tuliły się do wszystkich,
bawiliśmy się z nimi ponad 2 godziny. I te 2 godziny wystarczyły, aby przy wyjściu, płakały nie tylko one, ale takŜe i my. Niektórzy z nas tak się przywiązali do
tych dzieci, Ŝe(doszły nas takie słuchy) chodzą tam co sobotę. Maluchy mówią
do nich „mamo”, a o wyjściu przed ich pójściem do łóŜka nie ma nawet mowy.

Oby tak dalej, bo te dzieci zasługują na trochę miłości!!!

Jurek Owsiak znów w akcji.
JuŜ po raz dziewiąty zagrała nam Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na czele
z Jurkiem Owsiakiem. W całej Polsce przeprowadzane były liczne występy zespołów
muzycznych, aukcje i licytacje. Największym powodzeniem cieszyły się licytacje złotych serduszek i złotych kart telefonicznych odbywające się drogą internetową. We Wrocławiu pod młotek poszły m. ni. czołg i piekarnia polowa. W Warszawie fundacja pani
Jolanty Kwaśniewskiej, Ŝony naszego Prezydenta, przeznaczyła na sprzedaŜ auto - Fiata
126 p. Samochód ten był ostatnim egzemplarzem, który zjechał z taśmy produkcyjnej
FSM w Tychach. Został on wylicytowany na kwotę 70 000 złotych. Jest to najdroŜszy
„maluch” jeŜdŜący po polskich drogach. W Legnicy zorganizowana została aukcja dzieł
sztuki, obrazów, rzeźb przekazanych przez osoby prywatne oraz instytucje. W ciągu
całego dnia po ulicach naszych miast i wiosek krąŜyło setki wolontariuszy zbierających
pieniądze na rzecz Orkiestry. Jak wynika ze wstępnych obliczeń kwota zebranych pieniędzy wynosi 21 mln. złotych, ale na pewno wzrośnie. Dochód z dziewiątego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazany będzie na aparaturę ratującą Ŝycie
noworodków i wcześniaków. Większość obywateli naszego kraju wspierała ten szczytny
cel, znaleźli się jednak teŜ i tacy, którzy zabierali wolontariuszom puszki z pieniędzmi
lub zbierali je do podrobionych puszek ze starymi identyfikatorami.
P.S. W Kraśniku zebrano kwotę 17 tys. złotych.
Michał Smyl
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Dzień Świętego Walentego w naszej szkole jak
co roku był obchodzony bardzo mile. Zgodnie z
tradycją dziewczyny dostawały prezenty od
zakochanych chłopaków. Na misiach, łakociach
i kwiatach tego dnia sprzedawcy zbili majątek. I
samorząd teŜ się
postarał.
Mieliśmy
3
godzinną dyskotekę. Zabawa dobrze
zorganizowana przez DJ przyciągnęła
równieŜ gimnazjalistów. Na szczęście nie
zostali wpuszczeni na salę. Dopilnowali
tego nasi czujni „stróŜe”, w postaci
nauczycieli. Na szczęście, poniewaŜ oni i tak podpierają ściany (które i
bez nich się nie przewróciły).
Trzeba przyznać, Ŝe zabawa
była udana. Nad głowami
fruwały kolorowe balony, pod
nimi zakochane pary ...

Dnia 15. 02. 2001r. odbyły się zawody w koszykówkę na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku. Startowało sześć druŜyn, które zostały podzielone
na dwie grupy . Nasi chłopcy walczyli ze szkołami nr1 i nr 4. Po dwóch rozegranych meczach wyniki były rewelacyjne. Z chłopcami z „jedynki” wygrali
14 :11 ,a z „czwórki” 24:10. Mateusz Ul, który był kapitanem druŜyny zdobył
ok. 20 koszy. Niestety, w finale przegrali z „dwójką” (nie chcieli podać wyniku ). Zajmując drugie miejsce i tak zakwalifikowali się do zawodów powiatowych, które odbędą się w Urzędowie dnia 21.02.01r.
śYCZYMY POWODZENIA
Ewelina
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15 lutego Rzymianie obchodzili święto zwane Lupercalia, poświęcone pogańskim
bogom.: Juno – bogini kobiet i małŜeństwa oraz Faunowi – bogowi natury. W dniu tym
kaŜdy kawaler wyciągał z pudełka karteczkę z imieniem panny. Dziewczyna, którą
wybrał, była jego partnerką podczas Lupercalii.
Wraz z nastaniem chrześcijaństwa data tego święta została przeniesiona na 14 lutego.
Chrześcijanie zdecydowali, by pogańskich bogów zastąpić chrześcijańskim bohaterem.
Wybrali biskupa Valentine (Valentinus), który mieszkał w Rzymie za czasów władcy
Klaudiusza II. Valentinus, uwięziony za pomoc chrześcijanom, został skazany przez
Klaudiusza II m.in. ze względu na udzielanie sekretnych małŜeństw. Valentinus odmówił
rezygnacji z głoszenia wiary chrześcijańskiej i starał się takŜe nawrócić na tę wiarę
Klaudiusza II. Zdenerwowany cesarz rozkazał powiesić biskupa. Egzekucja miała miejsce 14 lutego 270 r. na Wzgórzu Pallatyńskim, wcześniej miejscu poświęconemu Faunowi. Podczas oczekiwania na egzekucję Valentinus zdołał nawrócić współwięźnia Asteriusa oraz jego córkę. Wieczorem, w dniu egzekucji, Valentinus przesłał córce Asteriusa
poŜegnalny liścik, podpisany; “Od Twojego Valentine”. Od tej pory to wyraŜenie jest
symbolem miłości i oddania.
Termin “Dzień Świętego Walentego” jako pierwszy został zapisany w Anglii w 1381
roku. Tego dnia ludzie wysyłają kartki do swoich ukochanych osób, w których wyraŜają
ciepłe uczucia. Nadawca powinien pozostać anonimowy, a zadaniem adresata jest odkryć
tajemnicę.
Małgosia

W tym numerze zachęcamy do obejrzenia filmu pt. „Młodzi gniewni”.
ReŜyserem tego filmu jest John Smith.
Lou Anna Johnson (Michelle Pfeiffer) po rezygnacji ze słuŜby w Korpusie Marines
stara się o posadę nauczycielki w szkole średniej. Nie tylko dzięki wstawiennictwu kolegi niespodziewanie szybko otrzymuje pracę, ale takŜe dlatego, Ŝe nikt nie chciał uczyć
w klasie, której uczniowie poprzedniczkę Lou Annę doprowadzili do załamania nerwowego. Zbieranina rozwydrzonych małolatów naleŜących do miejscowych gangów młodzieŜowych usiłuje zastraszyć nową wychowawczynię. Czy Lou Anna poradzi sobie
z podopiecznymi i z ich zachowaniem?
Obejrzyjcie ten ciekawy film a przekonacie się o tym. Naprawdę warto !!!
M. S amol
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