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Szóstka
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GRUDZIEŃ 2002r.
CENA 1 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku

7
8
9

„Krok po kroku, krok po kroczku
najpiękniejsze w całym roczku
idą Święta”
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Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia
wszystkiego najlepszego uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły Ŝyczy
redakcja „Szóstki”
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Lepisz go w zimie.
Np. szparagowa
Świeci w nocy.
Pada w zimie.
MoŜna z niego zrobić frytki.
Dobra na zimowe wieczory.
Imię Sienkiewicza.
Dom Eskimosa.
Spadająca z nieba.
Szukasz go pod choinką.
Dziecko konia.
Jeździsz na nich z górki.
Piszesz po niej w szkole.
Puszczasz go na wietrze.

SONDA
Laureatem poprzedniej krzyŜówki został Michał Siudem z klasy Vc.
Wszystkie słodycze dla niego.
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Kasia

Co chciałbyś dostać pod choinkę?
Przeprowadziliśmy sondę, która moŜe być dobrą wskazówką dla św.Mikołaja. Tylko
czy on czyta naszą gazetkę?
 Na pewno 300zł. - Marlena z kl. VB.
 Nową grę komputerową i ksiąŜkę angielską. – pani Monika Kuśmierz
 Czwartą część „Harry’ego Pottera” – Wojtek z kl. VB
 Dobrą ksiąŜkę, kosmetyki i ładne ciuchy – pani Joanna Cybulak
 Lalkę Baby Born (czarną) z akcesoriami. – Paweł z kl. VB.
 Nowy komputer – Marcelina z kl. VC
 Najnowszy model komórki – Magda z kl. VA
 Słodycze i pluszowego misia. – Ania z kl. IVA
Karolina B.

Dary serca

Cztery nieznośne dziewczyny część 3

12 grudnie uczniowie naszej szkoły pod opieką czworga nauczycieli:
Barbary Szymańskiej (pomysłodawczyni akcji), Moniki Kuśmierz,
Danuty Niezgody i Pawła Szymańskiego zbierali pieniądze na
prezenty świąteczne dla dzieci z kraśnickiego Domu Dziecka. Mimo
przenikliwego mrozu akcja zakończyła się pełnym sukcesem.
Zebraliśmy 3,5 tys. zł!!! Za te pieniądze zakupiony juŜ został
m.in. piękny kolorowy telewizor i magnetowid.
Na wielkie brawa zasługują wszyscy uczestnicy zbiórki, bo
spisali się wspaniale. Podajemy najbardziej „brzęczące” puszki:
1. Łucja Jaworska i Justyna Gałkowska – 315 zł 10 gr,
2. Dorota Wieczorek i Dawid Biernat – 269 zł
3. Sebastian Kowalski i Karol Roka – 266 zł 40 gr,
4. Ania Dąbek, Marta Wieczorek i Karolina Sola – 256 zł 39 gr,
5. Ewelina Wszelaka i Karolina Chruściel – 212 zł 25 gr,
6. Karolina Siudem i Ilona Chmura – 208 zł 33 gr,
7. Paulina Dąbek i Edyta Barabasz – 206 zł 45 gr.

−Józiu czy to ty w czasie ostatniej dyskoteki pomalowałaś lustro czerwoną pomadką −
zapytał pan dyrektor
−No, no tak. Ale ja wszystko naprawię i będę grzeczna – powiedziała ze łzami
w oczach winowajczyni
−Dlatego Ŝe się przyznałaś nie zostaniesz ukarana. Dobra dziewczyny wracajcie na
lekcje. Zapomnijmy o całej sprawie.
Tymczasem w klasie naszych bohaterek odbywa się losowanie mikołajkowe. Tamara
prawie skakała ze szczęścia, wybrała chłopaka, który od dawna jej się podobał. Jerry
wybrała Kayli, a Kayli wybrała Jerry.
W następny poniedziałek obdarowywali się prezentami. Tamara dostała zestaw do
makijaŜu, Jerry ksiąŜkę, a Kayli wielkiego pluszowego misia. Wszystkie trzy były
zadowolone. Po południu dziewczyny wybrały się do Centrum Handlowego.
Co zakupią?
Czy jak zwykle wpakują się w tarapaty?
Czy będą miały problemy z prawem?
Na te i inne pytania odpowiedzi szukajcie w 4 części naszego serialu.
@lf@

Drodzy Starszoklasiści!
Jesteśmy od kilku tygodni po raz pierwszy w szkole ( tak
jak Wy kiedyś) i jest nam chwilami bardzo trudno. Chcielibyśmy Ŝebyście nam nie dokuczali, nie popychali, zauwaŜali
nas (np. na przerwach, w kolejce do toalety).
Wystarczy odrobina Ŝyczliwości, uśmiech, pomocna dłoń,
bo przecieŜ jesteśmy jedną wielką rodziną „szóstki”.
Kto wie moŜe za kilkanaście lat to my będziemy Wam potrzebni?
Proszę zaopiekujcie się pierwszakami.
Emilka Potępa kl.Ib

Od redakcji:
Obiecujemy ze swej strony pomoc. Zgłaszajcie nam
wszystkie tego typu sprawy.

Kolegium redakcyjne:
Marcelina Podniestrzańska (redaktor naczelny)
Kilka fajnych osób z klas Vb i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)
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Dziew czyna Am eryki
Czy Ŝycie moŜe zmienić się w jednej sekundzie, np. między zakupem ciastka i płyty
CD? Właśnietak dzieje się z bohaterką ksiąŜki, 15-letnią Samanthą. Sekunda wystarczy, Ŝeby uratować Ŝycie prezydenta USA, a przy okazji ... wpaść w oko Pierwszemu
Synowi. Ta świetna powieść to początek nowej, zwariowanej serii. Przeczytajcie!

Druga część przygód Harry’ego tuŜ tuŜ!
Czy wiecie, Ŝe światowa premiera drugiej części przygód Hardego Pottera odbędzie się
3 listopada w kinie ODEON przy LEICESTER SQUARE w Londynie?. „Harry Porter
i komnata tajemnic” oficjalnie weszła na ekrany brytyjskich kin 15 listopada,
a w Polsce − 3 stycznia 2003 roku. Bilety sprzedają się lepiej niŜ na pierwszą część.
MoŜna się zatem spodziewać, Ŝe ekranizacja drugiej ksiąŜki podbije rekord poprzedniego filmu, który zarobił na całym świecie ponad 965 mln dolarów i zajmuje obecnie
drugie miejsce na liście największych kinowych przebojów wszech czasów. Tylko w
Polsce na pierwszą część przygód młodego czarodzieja poszło do kin ponad 2 mln
widzów.
ReŜyserem drugiej części jest ponownie Amerykanin Chris Columbus. Fabuła nie róŜni
się od ksiąŜkowej. Seria tajemniczych zdarzeń nawiedzi nagle szkołę czarodziejów w
Hogwarcie. Uczniowie dowiedzą się o istnieniu
niejakiego Dziedzica Slytherinu i Komnaty Tajemnic.
Harry, wraz ze swoimi najbliŜszymi przyjaciółmi
Hermioną i Ronem spróbują rozwiązać tę zagadkę.
Columbus ostrzega rodziców, Ŝe jego nowy film nie
jest dla bardzo małych dzieci. Nakręcił kilka dość
przeraŜających scen. W jednej z nich Harry i Ron
spotykają stado pająków − gigantów. Brr ...
Paula*
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KOLĘDY POLSKIE

Święty Mikołaj

Dziś w naszym kąciku muzycznym kolędy. Będą one wkrótce rozbrzmiewały w kościołach i domach aŜ do Wielkiego Postu. Do najstarszych i najpopularniejszych kolęd
naleŜą: PrzybieŜeli do Betlejem, Anioł pasterzom mówił, Gdy się Chrystus rodzi, Cicha
Noc, Święta Noc, Bóg się rodzi, LulajŜe Jezuniu, Wśród nocnej ciszy, Mędrcy świata.
Zamieszczamy fragmenty tych – naszym zdaniem – najpiękniejszych.
Pójdźmy wszyscy do sta- Cicha noc święta noc!
PrzybieŜeli do Betlejem
Pokój niesie ludziom
pasterze,
jenki.
Do Jezusa i Panienki.
wszem,
Grając skocznie DzieciąA u Ŝłóbka Matka święta
Powitajmy Maleńkiego
teczku na lirze:
Czuwa sama uśmiechnięta
I Maryję Matkę Jego.
Chwała na wysokości,
Nad Dzieciątka snem,
chwała na wysokości,
Witaj ,Jezu ukochany,
A pokój na ziemi,
Od Patryjarchów czekany, Cicha noc, święta noc,
Oddawali swe ukłony w
Od Proroków ogłoszony
Pastuszkowie od swych
trzód
pokorze.
Od narodów upragniony.
Biegną wielce zadziwieni
Tobie z serca ochotnego, o
Witaj Dziecineczko w Ŝło- Za anielskim głosem pieni,
BoŜe!
bie,
Chwała na wysokości,
Gdzie się spełnił cud.
Wyznajemy Boga w Tobie,
chwała na wysokości,
Coś się narodził tej nocy,
Cicha noc ,święta noc,
A pokój na ziemi,
Byś nas wyrwał z czarta
Narodzony BoŜy Syn.
Anioł Pański sam ogłosił te mocy.
Pan wielkiego majestatu
dziwy,
Niesie dziś całemu światu
Których oni nie słyszeli, jak
Odpuszczenie win.
Ŝywi,
Cicha noc, święta noc,
Chwała na wysokości,
Tobie
cześć chcemy nieść.
chwała na wysokości,
Czuwa
Józef i Maryja,
A pokój na ziemi,
Niech więc Boska ta Dziecina
W błogim pokoju śpi.

Karola

Św. Mikołaj prawdopodobnie urodził się w mieście Patara
w Licji (Azja Mniejsza) ok. 270 roku. Był jedynym
dzieckiem zamoŜnych rodziców. Od młodości wyróŜniał się
nie tylko poboŜnością, ale takŜe wyczuleniem na niedolę
bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem
chętnie dzielił się z potrzebującymi. Skrycie podrzucał
pieniądze ubogim. Wybrany na biskupa miasta Miry
(obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko
gorliwością pasterską, ale takŜe troskliwością o ich potrzeby
materialne. Pomagając biednym, rozdał cały swój majątek.
Święty umarł 6 grudnia. Został pochowany w Mirze. Potem jego ciało zostało przeniesione do włoskiego miasta Bari. W Mirze do dnia dzisiejszego zachowały się ruiny
kościoła św. Mikołaja.
EWA MARCHEWA

Haiku na święta
Starsi uczniowie wiedzą juŜ, a młodszym wyjaśniamy: haiku (nazwa pochodzi z języka
japońskiego) to krótki, nierymowany wierszyk pisany na jakiś określony temat. Po
naszemu po prostu „okruch”. Niedawno uczniowie klas piątych pisali takie „okruchy”
na lekcji polskiego. Kilka z nich zamieszczamy w naszej gazetce, bo warto. Zresztą
oceńcie sami.
Mikołaj jest jak pociąg
Choinka
pędzący do dzieci
To duŜe drzewo,
Choinka
Które świeci przez okno
to fabryka zabawek
Choinka
Jak gwiazdy kolorowe
Opuszczone gałęzie,
Adaś S.
Stłuczona bombka
Mikołaj
U jej nóg
Mikołaj
To
wielki,
gruby
muchomor
Michał W.
To duŜy wór prezentów,
Z
białymi
plamkami
Który przychodzi raz w roku
R.P

TWIERDZA: KRUCJ AT A
To druga część gry strategicznej, w której
zajmujemy się budową i utrzymaniem
średniowiecznych twierdz. Akcja gry toczy
się na Bliskim Wschodzie w czasach wypraw
krzyŜowych. Naszym zadaniem jest nie tylko
obrona swojego zamku, ale takŜe atakowanie
fortyfikacji wroga. KaŜda strona konfliktu moŜe uŜywać róŜnego
wyposaŜenia. Dostępne są min. wieŜe oblęŜnicze, wyrzutnie płonących strzał. POLECAMY!!!
EWA MARCHEWA
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Święta u sąsiadów
Słodki prysznic
W Meksyku podczas świąt
dorośli robią ogromne
figury zwierząt, oklejają je
błyszczącym
papierem
i wypełniają cukierkami.
Wieszają je potem u sufitu,
a dzieci, mając zasłonięte
oczy, muszą za pomocą
długiego kija rozbić zabawkę. Dziecko, któremu
się to uda, dostaje prezent,
a cukierki są dzielone dla
uczestników.

Dwunasta noc
W dwunastą noc po
narodzinach Jezusa na
wielbłądach
przybyli
Trzej Królowie. Na pamiątkę tej nocy hiszpańskie dzieci wystawiają za
drzwi buty pełne jęczmienia dla wielbłądów.
Rano jęczmień znika,
a buty wypełnione są
słodyczami.

Świąteczna hojność.
Drugi dzień świąt BoŜego
Narodzenia nazywany jest
w Anglii „Boxing Day”.
Nazwa ta nie ma nic wspólnego z boksem. Dawniej
tego dnia w kościołach rozdawano ubogim pieniądze,
które w czasie świąt zbierano
do specjalnych puszek, zwanych po angielsku „boxes”.
Kasia

PIĘTERKO
TeŜ mają samorządy
Na początku kaŜdego roku szkolnego uczniowie poszczególnych klas
wybierają własne samorządy klasowe, czyli: gospodarza, jego zastępcę,
kronikarza i łącznika z biblioteką. Tak się teŜ stało i w tym roku. Dopełnieniem zaś wyborów był apel, który miał miejsce 22 października 2002
roku. Podczas apelu nastąpiło uroczyste zatwierdzenie wybranych samorządów i powierzenie im obowiązków, jakie na nich czekają. Pod takimi
rządami nikomu nie moŜe być źle!

RENIFERY

Składam wam najlepsze Ŝyczenia świąteczne w imieniu innych reniferów. Nie tych
z czerwonymi nosami, które ciągną sanie świętego Mikołaja, ale nas, reniferów futrzastych, przemierzających zaśnieŜone tereny na dalekiej
Północy. Jesteśmy w pewnym stopniu jeleniami, ale
mamy inaczej ukształtowane poroŜa. Poza tym,
dzięki naszym ciepłym futrom i stałej
temperaturze ciała, potrafimy przetrwać
niezwykle mroźną zimę na biegunie
północnym. Niektóre z nas Ŝyją na
wolności
w Norwegii, Finlandii i Rosji. W tych
państwach,
jak równieŜ w Szkocji, Szwecji i
Islandii,
są teŜ stada wychowane przez ludzi. Z naszymi
rogami i bardzo duŜymi stopami wyglądamy trochę niezdarnie, ale świetnie sobie
radzimy na lodzie.
Od kiedy istniejecie na świecie?
Wiele tysięcy lat temu renifery Ŝyły w górach Szkocji, ale niestety, wymarły około
9000 lat temu.W 1952 roku szwedzki hodowca sprowadził je z powrotem do Szkocji.
Eksperyment się powiódł. Okazało się, Ŝe nowi mieszkańcy gór świetnie sobie radzą
w trudnych warunkach szkockiej zimy.
A jak z waszymi stopami?
Nasze stopy są przystosowane do terenów, na których Ŝyjemy, dlatego nie ślizgają się
ani na śniegu, ani na błocie. Ślad takiej stopy jest szeroki na 13 i długi na 14 cm, czyli
prawie dwa razy większy niŜ odcisk łapy borsuka. Dzięki temu moŜemy równo rozłoŜyć cięŜar ciała i nie zapadniemy się w miękkim podłoŜu. Sierść porastająca nasze
racice umoŜliwia nam poruszanie się po śliskich powierzchniach.
A co jecie zimą?
Zimą jemy przede wszystkim porosty. Obgryzamy je z drzew, kamieni i prosto z gleby.
Wygrzebujemy je nawet spod najgrubszej warstwy śniegu. Racicami potrafimy wykopać dół o głębokości 120cm! Kiedy natrafimy na dorodną kępkę, przekopujemy śnieg,
aŜ zjemy wszystko.
Rozmawiała Kasia
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Propozycja dla oszczędnych
„Oszczędzaj na co dzień po złotówce, bo w SKO,
gdy ją złoŜysz – będzie kiedyś sto!”
Pod takim oto hasłem odbył się w październiku apel
dla pierwszaków. Nasi najmłodsi zapoznali się
z działalnością SKO w naszej szkole. Na co i w jaki
sposób mogą oszczędzać podpowiedzieli im uczniowie
z IVb w inscenizacji „Grosz do grosza, czyli uczymy się
oszczędzać”. Na zakończenie kaŜdy z uczniów klasy
I otrzymał ksiąŜeczkę SKO. Został równieŜ ogłoszony
konkurs na najciekawsze hasło związane z oszczędzaniem. Informacje
o wynikach tego konkursu oraz najlepiej oszczędzających klasach
w naszej szkole będzie moŜna odnaleźć na tablicy informacyjnej Samorządziku Uczniowskiego kl.I–III.
Obecnie do najlepiej oszczędzających klas naleŜą:
Kl.IIe – 883 zł
KL.IIId – 717 zł
KL.IIIb i IIIe – 700 zł
Wymienione klasy w nagrodę otrzymały piękne
kalendarze. Zachęcamy równieŜ starsze klasy do
oszczędzania.
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