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Laureatką poprzedniej krzyŜówki (słodycze!!!) została
Zosia Królikowska z kl.IVe.
Opracowały Paulina & Marcelina
Nauczyciel polecił uczniom napisać wypracowanie na temat: "Jak trzeba
się uczyć?". Jasio napisał: "Im więcej się człowiek uczy, tym więcej umie.
Im więcej umie, tym więcej zapomina. Im więcej zapomina, tym mniej
umie. Im mniej umie, tym mniej zapomina. Wiec po co się uczyć?!".

-Co znaczy "I don't know"?
-Nie wiem.
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Maj 2002r.
CENA 1 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
Wszyscy juŜ czują nadchodzące wielkimi krokami lato. Ptaki
śpiewają, słońce świeci , kwitną kwiaty, a nam zostało juŜ tak niewiele dni nauki. Za kilka tygodni wakacje. Teraz jednak pomyślmy
o szkolnych ocenach, Ŝebyśmy w lipcu i sierpniu byli maksymalnie
luźni i zrelaksowani. Tak więc do ksiąŜek! A w wolnej chwili dla
rozrywki poczytajcie nasza gazetkę.

Konkurs recytatorski
8 maja w naszej szkole odbył się otwarty dla wszystkich uczniów klas IV-VI
konkurs recytatorski. Udział w nim wzięło 18 recytatorów. W większości dziewczynki, ale takŜe dwa chłopięce „rodzynki” – Michał Wnuk z kl. IVe i Tomek
Kosidło z VIa. Rywalizowano na trzech poziomach. Wśród czwartoklasistów
zwycięŜyła Marcelina Podniestrzańska z kl.IVc za brawurowe wykonanie
wierszy „Stefek Burczymucha” i „Samochwała”. Wśród piątoklasistów wygrała
Michalina Knyś z Vc – dwa teksty Władysława Broniewskiego: „Zwycięstwo” i
„O wiośnie”, wśród szóstoklasistów – Marta Cybulak z VIc za liryki
Cypriana Norwida „Moja piosnka” i Juliusza Słowackiego „Hymn”. Dla najlepszych były nagrody ksiąŜkowe (oczywiście tomiki poezji), dla wszystkich recytatorów – będą dyplomy.

Dbajmy o Matkę Naturę

Tele-hit!!!
Panna Spears na dobre zawojowała
światowy show-biznes (co prawda
mówi się, Ŝe w MTV moŜna wylansować nawet Ŝabę, byle ją odpowiednio
często pokazywać, ale nie bądźmy
złośliwi). Jej ostatnie osiągnięcie to
debiut filmowy. Na drobne wydatki (ot
parę milionów na kosmetyki, ciuchy i
odsysacze tłuszczu) zarobi takŜe
w reklamie Pepsi-Coli. 20 letnia gwiazda odziana w piłkarski
strój zaprezentuje się światu jako sportsmenka (hi, hi), a filmik będzie pokazywany podczas nadchodzących mistrzostw świata w piłce noŜnej w Japonii i
Korei Pd. Znany koncern, obok panny S. zamierza zaangaŜować do kampanii
reklamowej takŜe gwiazdę piłkarskiej reprezentacji Anglii Davida Beckhama
(chyba nie będą się kiwać?).
Iza i Kibic (odpowiada za nawiasy)

Czy wiesz, Ŝe...
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22 kwietnia 2002 roku uczniowie naszej szkoły zorganizowali pod kierunkiem nauczycieli przyrody i wychowawców pochód. Celem akcji było uczczenie
Dnia Ziemi.
Maszerujący uczniowie wesoło wykrzykiwali hasła, takie jak : ''Aby woda była czysta, musisz ją chronić, to rzecz oczywista'' lub ''ŚwieŜe powietrze i czysta
woda z całą pewnością zdrowia Ci doda''. Trasa wiodła przez główne ulice naszego miasta. Etapem końcowym był apel w szkole. Usłyszeliśmy na nim dwa
piękne wiersze przypominające o tym, jak waŜną rolę w naszym Ŝyciu pełni
natura. Na koniec nasz dyrektor posadził na terenie szkoły drzewko -miłorząb.
Ma ono przypominać nam o tym, jak waŜna dla wszystkich ludzi jest czystość
naszej planety.
Mamy nadzieję, Ŝe za rok − znów nosząc plakaty o czystym środowisku –
jeszcze raz wyruszymy w podobnym pochodzie.
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)
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Płuca miałyby powierzchnię kortu tenisowego, gdyby je rozłoŜyć i spłaszczyć?
Wszystkie mięśnie twego ciała mogłyby podnieść cięŜarówkę, gdyby pracowały jednocześnie?
Słonie zjadają ponad ćwierć tony poŜywienia dziennie?
Banknoty zostały uŜyte po raz pierwszy przez Chińczyków w XI wieku n.e.?
Pierwszy pokaz filmowy odbył się w 1895 r.?
Amerykanie zjadają co minutę 5000 hamburgerów?
Japońskie dzieci w wieku 7 lat odrabiają zadania domowe w czasie ok. 5
godzin?
Jedna para królicza mogłaby stworzyć rodzinę złoŜoną z 33 milionów członków?
Wielkie uszy królików i słoni pomagają im w ochłodzeniu ciała?
Serce człowieka potrafi bić od 30 do 200 razy na minutę?



W świecie gier komputerow ych

Pisaliśmy test kompetencji
Wszyscy uczniowie klas szóstych czekali na ten dzień z niepokojem. 10 kwietnia
mieliśmy napisać test kompetencji – najwaŜniejszy dla ucznia szkoły podstawowej
sprawdzian jego wiedzy i umiejętności. JuŜ na tydzień przed sprawdzianem wyczuwało się napięcie, które wzrastało z kaŜdym dniem. Punktem największego stresu
dla wielu uczniów okazał się wieczór 9 kwietnia. Ale na kilka minut przed testem
było juŜ prawie całkiem spokojnie. Okazało się, Ŝe nerwy były zupełnie niepotrzebne, poniewaŜ sprawdzian był dość łatwy. Po skończeniu kodowania, rozpoczęła się
prawdziwa praca. Po upływie regulaminowego czasu – 60 minut – wszyscy oddali
swoje prace. Teraz pozostaje czekać na wyniki sprawdzianu, które przyjdą do szkół
najpóźniej do 13 czerwca.

Motto:
"Pan Mordu zginie, a przed śmiercią spłodzi
legion śmiertelnych potomków. A śladem ich
przejścia będzie Chaos...

Jędrek
PS
Tzw. „przecieki” mówią, Ŝe
wyniki będą lepsze niŜ z testu
próbnego z 10 października.

Tak orzekł mędrzec Alaundo
Gigant!!! To jedyne słowo opisujące tę grę. Aby wam to udowodnić, krótko
opiszę fabułę oraz cel tej nadzwyczajnej gry.
Po instalacji naleŜy zdecydować, kim chcemy być. Musimy wybrać płeć,
zdjęcie, rasę, klasę ( mamy do wyboru: wojownika, paladyna, łowcę, druida,
kapłana, złodzieja, barda, maga oraz wieloklasowców ), charakter, specjalizację w broni, wygląd, głos i imię.
Tak stworzoną postać zaczniemy przygodę w cytadeli Candelkeep. Jest to
nasz dom i szkoła, w której dorastaliśmy i uczyliśmy się. Jednak któregoś dnia
nasz przybrany ojciec - Gorion karze nam się przygotować do drogi nic nie
wyjaśniając.
I tu zaczyna się nasza wędrówka. Gorion podczas podróŜy zostaje zamordowany przez nieznaną opancerzoną postać. Do domu nie ma powrotu. Spotykamy przyjaciółkę Imoen, która nas śledziła i widziała całe zajście. Imoen proponuje nam swoje towarzystwo podczas przygody. Głupotą by było odrzucenie
jej pomocy, poniewaŜ sami nie damy sobie rady w świecie, o którym co prawda
wszystko przeczytaliśmy, ale go nigdy nie widzieliśmy...
Gra jest bardzo ciekawa i choć trudna − wciągająca. Zagadek tu bez liku,
a bez pomysłowości i strategii nie ma szans na wygraną. Jest to najlepszy
RPG−ieg na polskim rynku, a w wykonaniu polskich aktorów po prostu brzmi
super.

-Co to są uszy?
-Są to dwie klapki do podtrzymywania czapki.



Jesteś czwarto lub piątoklasistą? Chcesz się sprawdzić?
Oto kilka zadań z testu.
Coś dla matematyków:
Jesienią świstak gromadzi
pod skórą zapas tłuszczu na
zimę, powiększając aŜ o 2/3
masę swojego ciała. Na początku lata świstak waŜył 3 kg. Ile kilogramów będzie waŜył tuz przed zapadnięciem
w sen zimowy?
A. 2
B. 5
C. 4 ½
D. 3 2/3
Coś dla przyrodników:
Zwierzęta mają róŜne sposoby na przetrwanie zimy. Wymień dwa z nich.
Coś dla humanistów:
Jak powiedzieć: latem, w lecie, w lato? By upewnić się, które formy wyrazu lato są
prawidłowe, sięgniesz do słownika:
A. ortograficznego,
B. wyrazów bliskoznacznych,
C. wyrazów obcych,
D. poprawnej polszczyzny.

Przeprowadziłyśmy sondę na temat:
„Co sądzisz o teście kompetencji?”. 65% odpowiedzi – był łatwy;
20% - taki sobie; 5% - trudny. Zobaczymy, czy uzyskane wyniki będą
podobnie optymistyczne!

Dominika & Dorota



Zbieraliśmy makulaturę
43,5 kg (na głowę) i 156,5 kg (na klasę) – oto najlepsze wyniki naszej szkolnej
zbiórki makulatury. PoniŜej przedstawiamy czołówkę „zbieraczy”. Tak na wszelki
wypadek, Ŝeby zaganiani wychowawcy nie zapomnieli o wzorowych ze sprawowania...
1. Tomasz Kosidło VIa
43,5 kg
2. Fryderyk Almert IVc
40 kg
3. Paweł Cholewiński VIa
23 kg
4. Katarzyna Grela VIa
17,5 kg
5. Przemysław Rostek IVa 15 kg
6. Dawid Biernat Vb
13,5 kg
Klasy młodsze:
1. Ia – 155,5 kg
2. IIIb – 142 kg
3. Ic- – 117,5 kg

Klasy starsze
1. VIa – 156,5 kg
2. Vb – 46,5 kg
3. IVc – 40 kg

Sport

Kalendarzyk historyczny

3

maja

Tego dnia uchwalono konstytucję, nazywaną odtąd Konstytucją 3 Maja. Pierwsza w Europie, druga w świecie. Jej głównymi autorami byli: Stanisław August
Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Prace nad jej treścią prowadzono
w pośpiechu i ścisłej tajemnicy. Bano się, aby opozycja sejmowa i stronnictwo hetmańskie nie pokrzyŜowały projektu reform. Tekst postanowiono przedstawić sejmowi w czasie wiosennych ferii, gdy przywódcy stronnictwa hetmańskiego byli nieobecni, a na sali zebrała się
większość zwolenników konstytucji. Konstytucja wprowadziła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii, ułatwiła nobilitację mieszczaństwu; zniosła podział na Koronę i Litwę. Naczelnym organem władzy miał być sejm;
zniesiono liberum veto i zaStanisław August
Hugo Kołłątaj
Ignacy Potocki
Poniatowski
kazano konfederacji; wzmocnieniu uległ rząd (z królem jako przewodniczącym StaŜy Praw na czele) oraz administracja. Została obalona w połowie 1792 wskutek agresji rosyjskiej i konfederacji
targowickiej.

Sport

Dominika

8

maja

Dzień Zwycięstwa nad faszyzmem. 8 maja hitlerowskie Niemcy podpisały akt kapitulacji, który zakończył największą i najbardziej krwawą wojnę
w dziejach świata nazwaną przez historyków II wojną
światową.



Sport

Wreszcie mamy się czym pochwalić.
Uczniowie naszej szkoły zajęli drugie miejsce
w mieście w mini piłce ręcznej. Zawody odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i to
gospodarze właśnie byli faworytami imprezy.
Faworyt nie zawiódł, ale pozostali musieli
uznać naszą wyŜszość.
W zawodach wystąpili: Mateusz Łojek
(VIa – uznany za najlepszego bramkarza zawodów), Darek Drzymała (VIa – zdobywca 6
bramek), Paweł Cholewiński (VIa), Maciek
Choma (VIa), Piotr Wysocki (VI b – 4 bramki), Sebastian Twardowski (VIb), Filip Chruściel (VIc – 2 bramki), Wojtek Królikowski
(VIc), Jacek Maklakowski (VIc), Mateusz
Mazurkiewicz (VIc – 1 bramka). Naszym
opiekunem był pan Wojciech Stopa.
Darek Drzymała

śołnierze radzieccy wieszają
flagę zwycięstwa na Reichstagu



