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Oto 10 piosenek, na które moŜecie głosować:
 I’m real / Jennifer Lopez
 Stan / Eminem & Dido
 Don’t let me be the last to know / Britney Spears
 Powiedz / Ich Troje
 Boiler / Limp Bizkit
 Butterfly / Crazy Town
 Thank jou / Dido
 Wypijmy za to / Ich Troje
 Play / Jennifer Lopez
 It’s raining men / Geri Halliwell





Głosujcie na tych kuponach.



Piosenkę, na którą będzie najwięcej głosów usłyszymy juŜ niebawem.
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1. Dom króla
2

2. Tańcowała ... z nitką
3

3. Kłująca roślina z Meksyku
4

4. Okrągła figura geometryczna
5

5. Biały ptak o długiej szyi
6

6. MoŜe być telewizyjna lub komputerowa
7

7. Kura znosi ...
KrzyŜówkę wypełniamy poziomo. Hasło naleŜy odczytać pionowo w zaznaczonej
kolumnie. PoniŜej znajduje się kupon, który naleŜy wypełnić i wrzucić do skrzynki
kontaktowej.
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KrzyŜówka



Szóstka
CZEŚĆ!!!
Witajcie po długiej przerwie. Nareszcie wznawiamy
redagowanie gazetki szkolnej. Mamy nowy tytuł:
,,Szóstka”. Jest to kontynuacja ,,Kleksa” i ,,Nowinek”.
Sądzimy, Ŝe kaŜdy z Was znajdzie w niej coś dla siebie.
Cena naszej gazetki nie uległa zmianie – 1zł.

Nasza szkoła co roku organizuje akcję zbierania pieniędzy dla
wychowanków Domu Małego Dziecka w Kraśniku . Inicjatorem pomocy dla
dzieciaków jest pani Barbara Szymańska .W zbieraniu pieniędzy pomagali teŜ
pani Monika Kuśmierz , pani Danuta Niezgoda oraz pan Paweł Szymański.
W akcji uczestniczyli uczniowie klas 4-6 , którzy połączyli się w pary . KaŜda
para dostała opieczętowaną pozwolenie na kwestę z Urzędu Miasta oraz
identyfikatory. Mimo mrozu z werwą ruszyli aby wspomóc maluchy. Gdy
kwesta dobiegła końca przebierańcy wrócili do szkoły , aby oddać puszki
z pieniędzmi.
Datki od przechodniów zostały natychmiast policzone. Razem
zebraliśmy 2100 zł. Najwięcej pieniędzy zebrała para: Monika Samol i Magda
Wnuk − 204 zł . Drugie miejsce zajęli: Joanna Dymek , Helena Kwiecień
i Daniel Halik − 198 zł. Trzecie miejsce zajęli: Paweł Cholewiński i Kuba
Staniec − 186 zł, oraz Wojtek Królikowski i Marcin Kocemba − 177,20 zł.
W akcji brali równieŜ udział absolwenci naszej szkoły: Karolina Sola, Ewelina
Węcławska, Marta Wieczorek, Andrzej Tylus. W ich puszce była kwota
181,85 zł. Za zebrane pieniądze jak co roku zakupimy zabawki , artykuły
higieniczne , leki i inne potrzebne rzeczy. Wszystkim, którzy wspomogli naszą
akcję serdecznie dziękujemy .

Piłka noŜna
Dnia 13 grudnia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2
zawody w halowej piłce noŜnej.
Naszą szkołę reprezentowali :
KAMIL SŁONIEWSKI (napastnik)
MICHAŁ JANECZKO (napastnik)
MATEUSZ JUDA (napastnik)
BARTOSZ GRAJKOWSKI (napastnik)
DARIUSZ DRZYMAŁA (obrońca)
FILIP CHRUŚCIEL (obrońca)
PIOTREK BARTOSZEK (obrońca)
MATEUSZ ŁOJEK (bramkarz)
MATEUSZ MAZURKIEWICZ (bramkarz)
PAN WOJCIECH STOPA (trener)
Nasza szkoła zajęła III miejsce. KaŜdy z zawodników otrzymał medal, oraz
puchar .

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!
22 STYCZNIA 2002 R. ODBĘDZIE SIĘ
KONCERT NOWOROCZNY
W PROGRAMIE KONCERTU POKAZ TALENTÓW UCZNIÓW
NASZEJ SZKOŁY .
WSTĘP − OPŁATA DOBROWOLNA.
DOCHÓD Z KONCERTU PRZEZNACZONY JEST NA CELE
CHARYTATYWNE .
Kolegium redakcyjne:
Magdalena Wnuk (redaktor naczelny)
Kilka fajnych osób z klas VIa, VIb i IVc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Jak ryby w wodzie
27 listopada odbyły się miejskie igrzyska w pływaniu. Naszą szkołę
reprezentowali m.in. Stella Klaczyńska (VIb), Ewa
Krawiec (VIc), Zuzanna Mazurek (IVe) i Wojtek
Królikowski (VIc), by wymienić tych, którzy zdobyli jakieś
trofea. Ewa wygrała na 50m „Ŝabką”, Zuza (IV klasa!) była
druga na 50m grzbietem, przegrywając tylko z najlepsza
pływaczką w Polsce, swoją siostrą Karoliną. Trzecia na 50m
stylem dowolnym była Stella. Wśród chłopców
bezkonkurencyjny na 50m st. dowolnym był Wojtek. Trzeba
jeszcze dodać, Ŝe i chłopaki i dziewczyny wygrali sztafety
8x25m.
Parę dni później na mistrzostwach powiatu Ewa, Wojtek jak i obie sztafety
powtórzyły swoje osiągnięcia. Brawo! UwaŜajcie, Ŝeby między palcami nie wyrosły
wam płetwy.
Darek D.



Kto to taki Harry Potter?
Harry Potter jest to powieść o chłopcu, który w tajemniczy sposób staje się
czarodziejem. Do tej pory ukazały się cztery tomy ksiąŜki, film i gra komputerowa.
Opiszę wam jednak tylko ksiąŜki.

Długie białe włosy, niesamowite oczy, magiczny medalion na szyi i miecz
u boku ... Tak został opisany Wiedźmin Geralt w fantastycznej powieści Andrzeja
Sapkowskiego, i tak teŜ wygląda Michał śebrowski w filmie Marka Brodzkiego
pt. „Wiedźmin”. Ogromna popularność prozy Sapkowskiego sprawiła, Ŝe informacja
o ekranizacji cyklu wiedźmińskiego wzbudziła wśród fanów ogromne zainteresowanie.
Początkowo nie obyło się bez
protestów.
Powstało
nawet
stowarzyszenie na rzecz... obrony
jedynie
słusznego
wizerunku
Wiedźmina. Dopiero zdjęcia Michała
śebrowskiego
po
charakteryzacji
publikowane w prasie i internecie
złagodziły
protesty
fanów
Sapkowskiego.

„Wiedźmin” to film o bohaterze
łączącym cechy romantycznego rycerza
i samotnego samuraja. Geralt z Rivii
stał się Wiedźminem przez proces
mutacji. Jego zadaniem jest zabijanie potworów zagraŜających ludziom: wilkołaków,
strzyg, wampirów i bazyliszków. W filmie zostały one stworzony przez specjalistę od
komputerowych efektów specjalnych. Geralt nie jest samotny. Z wzajemnością kocha
się w czarodziejce Yennefer. Rolę
Yennefer gra GraŜyna Wolszczak.
A w wędrówkach
towarzyszy
mu
Jaskier, którego na ekranie odtwarza
Zbigniew Zamachowski. Jeśli lubicie
mroczne opowieści o bohaterach,
którzy samotnie „poprawiają” świat
obejrzyjcie „Wiedźmina” koniecznie.
Monika Samol



Tom I : „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”
Harry Potter, podrzutek i sierota, od dziecka wychowywany
był przez wujostwo. Niestety, traktowano go tam jak piąte koło
u wozu.
Pochodzenie Harry’ego owiane jest tajemnicą, a jedyną pamiątką
z przeszłości jest zagadkowa blizna na czole. Skąd jednak
niesamowite wydarzenia towarzyszące nieświadomemu niczego
Potterowi? Wszystko wyjaśni się w dniu jego 11 urodzin, ale jest to
dopiero początek Wielkiej Tajemnicy.
Tom II: „Harry Potter i Komnata Tajemnic "
Tym razem Harry musi zmierzyć się z przeraŜającym
potworem z Komnaty Tajemnic na zamku Hogwart. Otworzyć ją
moŜe
tylko
prawowity
dziedzic
Slytherina,a
wskutek
nieszczęśliwego wypadku podejrzenie pada na Harry’ego.
W dodatku jeden z najbliŜszych przyjaciół bohatera znajduje się
w niebezpieczeństwie. Kto naprawdę wypuścił potwora? Jaka była
przeszłość Hagrida? Jakie sekrety skrywa rodzina Malfoya?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w II tomie przygód
Harry’ego Pottera.
Tom III: „Harry Potter i więzień Azkabanu”
Z pilnie strzeŜonego więzienia ucieka niebezpieczny
przestępca. Kim jest? Co łączy go z Harrym ? Dlaczego lekcje
wróŜbiarstwa są dla Pottera koszmarem ?
Tom IV: „Harry Potter i Czara ognia”
W tym roku w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart rozegra się
Turniej Trójmagiczny, na który przybędą uczniowie z Francji
i Bułgarii. Zgodnie z dawnymi zasadami, w turnieju ma uczestniczyć
3-ech uczniów, po jednymz kaŜdej szkoły. W tym celu będzie uŜyta
Czara Ognia. Dziwnym trafem Harry będzie czwartym
zawodnikiem! Co z tego wyniknie i dlaczego tak się stało ?












śółwie słoniowe mogą Ŝyć 150 lat.
Rafy koralowe powstały ze szkieletów małych morskich zwierzątek nazywanych
polipami.
Po urodzeniu konie z Camargue mają czarną lub brązową sierść która potem
bieleje.
Mongołowie jedzą końskie mięso.
Szerszenie są największymi osami w Europie.
W pałacu Buckingham jest 650 pokoi.
Walijski chleb robi się z wodorostów.
W londyńskiej twierdzy Tower podobno starszy bezgłowy duch Anny Boleyn.

1.Nauczycielka pyta dzieci, jakie zwierzęta mają
w domu.
Uczniowie odpowiadają:
− Ja mam psa ...
− Ja kota...
− U mnie są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Jasio:
− A my mamy kurczaka w zamraŜarce!
2.Pan od historii kazał Jasiowi napisać 100 razy ,,Nie będę
mówił TY do nauczyciela”. Na drugi dzień Jasio przyniósł
zeszyt ,w którym to zdanie było napisane 200 razy.
− Dlaczego napisałeś 200 razy. Kazałem tylko 100 ...
− śeby Ci zrobić przyjemność, bo Cię lubię stary !

Tego lata najbardziej popularną grupą został
zespół "Ich Troje". Na ich punkcie oszalała cała
Polska! Telewizja zaczęła wreszcie pokazywać
ich wideoklipy, radio emitować najnowsze
piosenki, a gazety prześcigają się w publikacjach
na temat Michała, Justyny i Jacka. Prawda jest
taka, Ŝe na ten sukces pracował latami. Ich
największymi przebojami są min. "Powiedz",
"Razem, a jednak osobno", "Wypijmy za to", "Zawsze z tobą chciałbym być".
"Powiedz"
Powiedz, powiedz czemu świat twój milczy
Cały blady od wzruszeń niczym słońce
zaćmione przez księŜyc czekając na chwile
poruszeń
Powiedz czemu pragniesz dojrzeć w oknach
świata część odległą
Niczym drzewo więdnące bez skargi
czekając na deszcze z nadzieją.
Ref.
Wstań, powiedz nie jestem sam
i nigdy więcej juŜ nikt
nie powie sępie miłości, nie kochasz, ja
jestem panią mych snów moich marzeń i
lęków
moich straconych dni
moich łez, wylanych łez.



3. Ciocia pyta Jasia :
− Kim chciałbyś zostać jak będziesz dorosły?
− Muzykiem.
− PrzecieŜ ty nawet nie masz słuchu!
− To, nic będę muzykiem DISCO POLO!
4. − Co trzeba zrobić ,Ŝeby iść do nieba? − pyta ksiądz.
Dzieci odpowiadają po kolei, przekrzykując się nawzajem:
−Trzeba pomagać rodzicom!
− Być dobrym!
− Chodzić do kościoła!
− Pomagać biednym!
− Nie chodzić na wagary!
5. Podczas przyjęcia Jasio wola:
A Jasio woła:
− Mamo, zobacz ! Przyszła ciocia z wujkiem!
− Trzeba umrzeć!
− Nie mówi się ciocia i wujek ,tylko wujostwo −
mama poprawia Jasia. A po kilku sekundach
znów słyszy:
− Mamo zobacz! Przyszła stryjenka ze stryjem!
− Jasiu mówi się stryjostwo.
Wchodzi babcia z dziadkiem, a Jasio po chwili
namysłu woła:
− Mamo przyszło dziadostwo!



