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im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku

ODCZYTAJ I NAPISZ UKRYTE
WŚRÓD LITER HASŁO.
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1. Inaczej „ robota, praca”.
2. ŚnieŜna, gradowa, letnia, na pewno z chmurami.
3. Damska marynarka.
4. Tam się kąpiesz.
5. Coś pluszowego.
6. Lata koło nosa.
7. Do smarowania chleba.
8. Nie wtrącaj go w cudze sprawy.
9. Abecadło
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Witajcie i ... wyjrzyjcie za okno! Jest wiosna! Nie warto nudzić się w domu, wyjdźcie na spacer, a do poczytania na ławce w parku „Nowinki” pod pachę. W tym
numerze proponujemy zerknąć na:
 ranking szkolnego sklepiku,
 małe „co nieco ” o zwierzakach,
 krzyŜówka z supernagrodą,
 i wiele, wiele innych.
Redakcja

Przepraszamy Mateusza Judę z klasy V c,
którego nazwisko pominęliśmy w zestawieniu
najlepszych uczniów podanym w poprzednim
numerze. Mateusz osiągnął średnią 5,0.
Gratulujemy.
Redakcja
Nasza szkoła przystąpiła do I Pierwszej Edycji Konkursów Ekologicznych organizowanych przez Urząd Miasta Kraśnika. Prowadzenie zbiórki odpadów, makulatury,
opakowań szklanych, puszek aluminiowych ma na celu dbałość o nasze środowisko.
Zebrane odpady będą przekazywane do powtórnego wykorzystania, a pieniądze pozyskane ze sprzedaŜy przeznaczone zostaną na zakup pomocy naukowych do dwóch
pracowni przyrodniczych.
W terminie od 1.III.2001.roku do 30.XI.2001. przystępujemy do trzech równorzędnych
konkursów.
1. Konkurs na największą ilość zebranej makulatury kl. I- III i IV – VI. Uczniowie
przyniesioną makulaturę składają do skrzyni przy wejściu.
2. Konkurs na największą ilość zebranych opakowań szklanych- opakowania winny
być czyste, całe ( mogą być wyszczerbione ), kolorowe. Nie naleŜy przynosić szyb.
Dopuszczalna jest obecność naklejek. Opakowania zbierają uczniowie klas IVVI- wrzucając je do oznakowanego kontenera przed szkołą.
3. Konkurs na największą ilość zebranych puszek aluminiowych- uczniowie klas IIII i IV- VI. Przyniesione opakowania uczniowie wrzucają do kontenera znajdującego się przed szkołą.
Szkoły podstawowe oraz gimnazja które przystąpią do konkursu będą rywalizowały o
nagrody pienięŜne ( w dwóch konkursach: zbiórka makulatury oraz opakowań szklanych). Wysokość nagród jest następująca:
I-sze miejsce - 700.00 zł.
II-gie miejsce - 500.00 zł.
III-cie miejsce - 300.00 zł.
Uwaga! Największa ilość zebranych odpadów będzie podana w przeliczeniu na
jednego ucznia.

UWAGA! UWAGA!
ZałoŜyliśmy kącik pytań i odpowiedzi. Jeśli czegoś nie wiecie – piszcie i pytania wrzucajcie do skrzynki ,która znajduje się w bibliotece. Odpiszemy, jak umiemy. JeŜeli nie
chcesz ujawniać swoich danych- nie musisz.
Pamiętaj- pytania muszą być związane ze szkolnymi przedmiotami.
Redakcja

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

Jeśli masz wątpliwości, mów prawdę.
MARK TWAIN
Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności.
BERTRAND RUSSELL
Uśmiechnij się! Najgorsze masz jeszcze przed sobą.
AUTOR NIEZNANY
Jest tylko jedno lekarstwo na duŜe kłopoty- małe radości.
KARL HEINRICH WAGGERL
KaŜda siła musi kiedyś natrafić na siłę większą, zmuszając do pokory.
WALDEMAR ŁYSIAK
Nie ma miłości bez nadziei.
AUTOR NIEZNANY
Miłość jest jak telefon, najpierw się długo czeka, a później okazuje się, Ŝe to pomyłka.
AUTOR NIEZNANY
Do szkoły, którą dostajemy od Ŝycia, teŜ trzeba chodzić codziennie.
AUTOR NIEZNANY
Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka.
HENRY SAKA

Odpowiedzi ze str. 5.
Przewaga odpowiedzi a : BALANGUJĄCA MILIONERKA
NA CO WYDASZ PIENIĄDZE: Na imprezy, ekstrawaganckie zabawy i szaleństwa.
TWOJA OSOBOWOŚĆ: Uwielbiasz się bawić. Jesteś bardzo towarzyska i kochasz
przygody. Lubisz poznawać nowych ludzi i uprzyjemniać im Ŝycie. Przy tobie nikt się
nie nudzi! Nad dobra materialne przekładasz ciekawe spędzanie czasu.
Przewaga odpowiedzi b: SZCZODRA MILIONERKA
NA CO WYDASZ PIENIĄDZE: Na przyjaciół, rodzinę i akcje charytatywne
TWOJA OSOBOWOŚĆ: Jesteś wraŜliwą osobą, która woli dawać, niŜ brać. Uwielbiasz obsypywać wspaniałymi prezentami ukochane osoby. Chętnie przeznaczasz pewną część swoich pieniędzy na cele charytatywne.
Przewaga odpowiedzi c: ELEGANCKA MILIONERKA
NA CO WYDASZ PIENIĄDZE: Na stroje ze znanych salonów mody, luksusowe
domy i drogie samochody.
TWOJA OSOBOWOŚĆ: Cenisz piękne przedmioty. Lubisz, Ŝeby były w świetnym
gatunku i najlepszych marek. UwaŜasz, Ŝe zasługujesz na to, co najlepsze. Zawsze
nadąŜasz za nowinkami w modzie.
Przewaga odpowiedzi d: INWESTUJĄCA MILIONERKA
NA CO WYDASZ PIENIĄDZE: Na akcje, obligacje skarbowe, fundusze powiernicze
i nieruchomości.
TWOJA OSOBOWOŚĆ: Jesteś metodyczna i potrafisz świetnie planować. Wiesz, Ŝe
warto oszczędzać teraz, by przyszłość rysowała się w róŜowych kolorach. Jeśli, tak jak
sobie załoŜyłaś, pieniądze będą na ciebie pracować, przejdziesz na emeryturę w wieku
35 lat!

Opieka literacka: p. Paweł Szymański
Opieka graficzno – techniczna: p. Joanna Cybulak
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Pragniemy zachęcić uczniów naszej szkoły do oglądania Telewizji Kraśnik. MoŜemy
zobaczyć ją w kaŜdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 17,15. Zapominalskim
radzimy obejrzeć powtórkę w soboty i niedziele o godzinie 14. Dla miłośników kosmetyków i odzieŜy jest program pt. „Magia mody i urody”. Jeśli ktoś jest spragnionym
wiadomości na temat naszej szkoły i Kraśnika, moŜe oglądać „Informacje” Młodym
sportowcom polecamy „Sport” i „Sport flesz”. Osoby zafascynowane sztuką gotowania
niech oglądają program na temat kulinarii. Zachęcamy do obejrzenia „Koncertu Ŝyczeń”, gdzie moŜna usłyszeć i obejrzeć przebojowe piosenki. Oglądajcie telewizje Kraśnik! Tam kaŜdy znajdzie coś dla siebie.
Trzy Kaśki z VI b („zespół K 3”)

1) 147 lat temu w USA zorganizowano wystawę niemowląt (!). Rzecz jest
o tyle ciekawa, Ŝe dopiero pięć lat później Europejczycy wpadli na pomysł
wystawy psów.
2) Pierwszy komputer zbudowano 145 lat temu w Londynie. Autorem
projektu był Szwed George Schemtz. Jego :maszyna analityczna: odczytywała instrukcje z kart perforowanych i z dokładnością do ósmego miejsca po przecinku dokonywała obliczeń w pamięci operacyjnej.
3) Jedynym młodym wynalazcą, który stworzył w gotowej postaci coś, co
później w nieznanej formie trafiło do masowej produkcji, był piętnastoletni Walter Lines, autor projektu hulajnogi. Rzecz miała miejsce 104 lat
temu.
4) 101 lat temu przyrządzono pierwszego hamburgera. Pomysłodawcą
kanapki, złoŜonej z kawałka samoŜywnej wołowiny i dwóch tostów, był
Amerykanin, Louis Lassen. 34 lat później przez podanie plasterka Ŝółtego
sera danie ulepszono, tak narodził się cheeseburger.
5) Przez 42 lata sprzedano pierwszą lalkę Barbie. Autorem projektu lalki
był Jack Ryan, później konstruktor rakiet bojowych Hawk, Sparrow. Imiona lalek zostały odziedziczone po dzieciach szefa prowadzącej firmy Mattal.
EWELCIA

NOS ZDRADZA KŁAMSTWO
Amerykańscy uczeni ustalili, Ŝe podczas kłamstwa nos powiększa się. Następuje to w
wyniku napływania krwi do nosa i wzrostu w nim ciśnienia krwi, co powoduje podraŜnienie. Z tego względu osoby mówiące nieprawdę często pocierają nos. Z pośród znanych polityków najczęściej czynił tak Bill Clinton.
Joanna Tyc
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MOKRE ŚWIĘTA

Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt
chrześcijańskich. Obchodzimy ją wtedy, gdy ze
snu budzi się przyroda. Rano w Wie1ką Niedzielą
dzwonią dzwony. Wzywają na modlitwę i ogłaszają, światu radość ze zmartwychwstania Chrystusa:
Alleluja, Alleluja! Potem cała rodzina zasiada do
uroczystego śniadania. Na środku stołu, nakrytego
białym obrusem, stoi koszyczek, a w nim cukrowy
baranek, pisanki i pokarmy poświęcone w Wie1ką
Sobotę. Dzielimy się jajkiem i święconką. śyczymy sobie pomyś1ności.
RozwiąŜ zagadki.
Dowiesz się jakie rośliny chronione
zakwitają wiosną w lesie.

TuŜ przy ziemi niziutko,
płatki z łodyŜką krótką.
Fioletowe, wesołe, bo to
przecieŜ

Wietrzyk wiosną niesie.
Ciepłe są juŜ ranki,
a za wsią w lesie
zakwitły

Dobrze ją znamy z prześlicznej woni.
Kwitnie dzwonkami, ale nie dzwoni.
Zdobi nam lasy, więc jej nie zrywaj!
Za to odpowiedz jak się nazywa.
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102 Dalmatyńczyki

Uciekające Kurczaki

USA 2000
ReŜ. Kevin Lima
Grają: Glenn Close, Alice Evans, Gerard
Depardium, Loan Gruffudd

USA 2000
ReŜ: Nick Park, Peter Lord

Okrutna Cruella Demon wychodzi po kilku
latach z więzienia, do którego trafiła za
uprowadzenie łaciatych piesków w „
101dalmatyńczykach”

Pokemon – film pierwszy
USA 1999
ReŜ. Kunihiko Yuyama
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Dinozaur
USA 2000
ReŜ. Ralph Zondag

Fabularny film animowany. Ekranowy
debiut Pokemonów, wymyślonych przez
Japończyków stworków Ŝyjących na swobodzie a następnie chwytnych przez dzieci
i trenowanych do walki z Pokemonami
innych trenerów.

Przedstawiamy Wam 10 najlepiej sprzedających się produktów w naszym szkolnym sklepiku. Oto one :
1. OranŜada ............... 0,45 zł
2. Gumy „Pokemon”.. 0,35 zł
3. Mini pizza .............. 1,00 zł
4. Chipsy .................... 0,50 zł
5. Soczek „Dodoni” ... 0,75 zł
6. Lift ......................... 1,20 zł
7. Alibi ....................... 0,90 zł
8. Chipicao ................. 1,30 zł
9. Knopers.................. 1,00 zł
10. Pączki................... 0,65 zł
Smacznego !!!
Aga

Pierwsza pełnometraŜowa animacja brytyjskich czarodziejów plasteliny, twórców
pieska Gromita i jego pana Wallace – tym
razem na gościnnych występach w Hollywood. Akcja filmu rozgrywa się na angielskiej fermie drobiu Ŝywo przypominającej
obóz koncentracyjny
















Animowany. Jedna z najdroŜszych produkcji w historii kina. Czy jednak cała
zabawa była warta takich pieniędzy? Raczej nie.

W końcu znudziło mi się to lecenie.
Nadesło rano.
Nie leć za nisko, bo woda obciąŜy ci lot.
Lot do niezapomnienia.
KaŜdy poszedł spać razem ze mną.
Przekształcił się w człowieka i miał władzie.
I tak skoczyła się moja przygoda.
Dedal uciekł nocą na wyspę Kretów.
Zaczął się przemądrzać, jaki on mądry.
Słowo „wiec” oznacza, Ŝe trzeba wiedzieć.
Sąsiadem Polski jest Urugwaj.
Biegnąc przez godzinę uderzył we mnie straszny widok.
Spostrzegłem szelest liści w krzakach.
Ta ksiąŜka jest najnowsza, poniewaŜ była najwcześniej
wydana.

1. Gratulacje! Właśnie wygrałaś w „Totolotka” okrągły milion złotych. Na
co najpierw wydasz pieniądze?
A) Urządzisz wielki bal dla całej szkoły.
B) Kupisz siostrze i wszystkim swoim przyjaciółkom wymarzone ciuchy i przekaŜesz sporą kwotę instytucjom charytatywnym.
C) Ubierzesz się od stóp do głów w najlepszych markowych sklepach.
D) Wpłacisz na emerytury dla swoich rodziców i kupisz im obligacje Skarbu
Państwa.
2. Jaką nieruchomość kupisz w pierwszej kolejności?
A) Wielką rezydencję z basenem, w której będziesz urządzać przyjęcia trwające
do białego rana.
B) Pół osiedla, w którym zamieszkają wszystkie twoje przyjaciółki z rodzinami.
C) Dom w Wiedniu, mieszkanie w ParyŜu oraz ogromną willę na plaŜy w Saint
Tropez.
D) Luksusową kamienicę w najlepszej dzielnicy miasta, na wynajmowaniu
której zbijesz kiedyś ogromną fortunę.
3. Jaki samochód najbardziej chciałabyś kupić?
A) Limuzynę (z kierowcą).
B) Jeepy dla całej twojej paczki.
C) NajdroŜszego mercedesa.
D) Typowy model hondy. Po co szastać pieniędzmi?
4. Jak uczcisz nadchodzące urodziny twojej najlepszej przyjaciółki?
A) Zaprosisz Piaska, Ŝeby zaśpiewał dla niej na gigantycznym przyjęciu.
B) Dasz jej 10 tysięcy złotych (to chyba niezły prezent?).
C) Kupisz jej skórzaną kurtkę Prady, chociaŜ kosztuje tyle co przeciętne auto.
D) Opłacisz jej studia w prywatnej uczelni.
5. Dokąd pojedziesz na wakacje?
A) Wynajmiecie samolot i całą klasą polecicie na narty do Szwajcarii.
B) Zabierzesz 5 najlepszych koleŜanek na wyprawę po Stanach Zjednoczonych.
C) Wyruszysz w długą podróŜ dookoła świata swoim prywatnym samolotem.
D) Spędzisz tydzień nad morzem, a resztę pieniędzy przeznaczonych na wakacje, wydasz na kurs angielskiego w Londynie.
Odpowiedzi strona 7.

Rasa ta powstała dzięki skrzyŜowaniu sznaucera średniego,
doga niemieckiego i bouviera . W Niemczech w XVII i XVIII
w. uŜywano sznaucera olbrzymiego do zaganiania stad bydła i
owiec. Pies ten , nazywany teŜ brodaczem monachijskim, to
bardzo duŜy , muskularny czworonóg z przyciętym ogonem.
Jego sierść jest szorstka i dość ostra, a umaszczenie czarne albo koloru soli z pieprzem. Zwierzę
to ma silny instynkt obronny, co czyni z niego wspaniałego stróŜa. Najlepiej czuje się w domu z
duŜym, wydzielonym podwórzem. Pies ten doskonale nadaje się teŜ na towarzysza do joggingu i
jazdy rowerowej. NaleŜy pamiętać, Ŝe sznaucer często okazuję agresję w stosunku do innych
psów i posiada bardzo silny instynkt łowiecki, zwłaszcza wobec najmniejszych zwierząt. Aby nie
sprawił swojemu właścicielowi kłopotów, od małego powinien być odpowiednio szkolony.
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