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1.Codzienna prasa.
2.Uwiędnie, gdy go nie
podlejesz
3.Zwierzę w paski.
4.Przyjaciel człowieka.
5.Przerabiasz ją w szkole.
6.Z zeszytu.
7.Najlepsza ocena.
8.Chodzisz do niej.
9.Drogowy na ulicy.
10.Zakładane w banku.
11.Śpisz na nim.
12.Steruje samolotem.
13.Jama, dziura.
14.Mieszkają w niebie.
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Szóstka
Październik 2003r.
CENA 1 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
Za oknem juŜ coraz więcej jesieni, a my powracamy po wakacjach do
nauki. W wolnej chwili warto jednak poczytać coś ciekawego, na przykład naszą gazetkę. Chcielibyśmy, aby była bliŜej Was. Kontaktujcie się
z redakcją za pomocą skrzynki kontaktowej. A jeŜeli chcecie takŜe zostać jej redaktorem- zapraszamy we wtorki o 1420 do sali nr 28. Dla kaŜdego znajdzie się coś ciekawego!
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Kupon z hasłem prosimy dostarczyć do redakcji naszej gazetki. Do wygrania słodkie
nagrody.
- Jasiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione zadanie - mówi nauczycielka - Czy jesteś pewien, ze twojemu tacie nikt nie pomagał?
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Chcesz coś ogłosić całej szkole: o sprzedaŜy, kupnie bądź zamianie?
Teraz masz taką moŜliwość. Wystarczy napisać na kartce ( podpisać
się!!!) i włoŜyć do skrzynki, która będzie zawieszona na drzwiach sali nr
28. Twoja wiadomość zostanie umieszczona w gazetce szkolnej „Szóstka”.

Teraz masz takŜe moŜliwość
gazetce pozdrowienia. Wydla kogo i wrzucić do
na drzwiach sali nr 28.

zamieścić w szkolnej
starczy napisać od kogo
skrzynki umieszczonej

Tak minął...

Sport * sport * sport * sport * sport * sport

Wrzesień
... pierwszego oczywiście
rozpoczął się rok szkolny.
Pogoda
się
nad
nami
zmiłowała, więc miejscem
zbiórki było szkolne boisko.
Nauczyciele tez okazali się
litościwi, więc sprawnie z
planami lekcji w garści
poszliśmy do domów, by cieszyć się ostatnimi godzinami wakacji.
... drugiego – szok w szatni. Piękne, nowe szafki zamykane na kluczyki. Od razu w
sklepach wzrósł popyt na tzw. smycz.
... wybieraliśmy samorząd szkolny. Kampania wyborcza zakończyła się masowym
gryzmoleniem na plakatach. Ludzie, naszych ulubieńców wybiera się wypełniając odpowiednie listy, a nie gryzmołami! O wynikach wyborów piszemy w innym miejscu.
Październik
... za nami pierwszy apel wychowawczy. Pamiętajcie, ze nie wolno chodzić w butach,
ganiać się na korytarzach oraz przebywać w szatni podczas przerw. Nagrodzono teŜ
tych, którzy przynieśli w ubiegłym roku najwięcej makulatury.
... przyszli z pokazem zapaśnicy z kraśnickiego Suplesa. Czy ktoś pójdzie w ich ślady?
Sporo zapaśników wywodzi się właśnie z „szóstki”, m.in. olimpijczyk z 1988r. Jerzy
Nieć.
... panie uczące religii zorganizowały apel z okazji 25 pontyfikatu Jana Pawła II. Były
konkursy z nagrodami.
... była takŜe pierwsza dyskoteka, z okazji Dnia Chłopaka. Wypadła chyba nieźle, choć
czwartaki urządzały sobie raczej wyścigi na korytarzach. Ale pewnie niedługo trochę
dorosną.

Znakomicie spisali się uczniowie naszej szkoły podczas mistrzostw Kraśnika w pływaniu. ZwycięŜyły obie nasze sztafety, zarówno dziewcząt jak i chłopców, składające się
w głównej mierze z uczniów klas V b i VI e – klas pływackich. Oprócz sukcesów w
sztafecie na najwyŜszym stopniu podium stawali takŜe w startach indywidualnych.
ZwycięŜyli: Zuzanna Mazurek, Patryk Moroz, Patryk Mazurkiewicz, Tomasz Sawicki
(wszyscy VI e). Czekamy na następne sukcesy, tym razem w mistrzostwach powiatu.
***

Podczas mistrzostw miasta w tenisie stołowym dwukrotnie na podium stawali uczniowie „szóstki”. Trzecia była Zuza Mazurek w roczniku 1991 i Emil Młodzianowski. Za
kaŜdym razem drugie lokaty zajmowaliśmy zespołowo.
***

Zakończyły się jesienne edycje „Czwartków lekkoatletycznych”. Reprezentanci naszej
szkoły nie przynieśli wstydu, wielokrotnie stając na podium, często na najwyŜszym
stopniu. Swoje konkurencje ( w róŜnych kategoriach wiekowych) wygrywali: Karolina
Koneczna (60m), Agnieszka Suchora (300m), Jakub Juśko (300m), Nina Cięszczyk
(600m), Patryk Kłos (1000m), Patryk Koneczny i Rafał Sprawka(skok wzwyŜ), Marcelina Podniestrzańska, Jacek Smyl i Mateusz Misztal(rzut piłeczką palantową). Kolejne
zawody juŜ na wiosnę.

Komputery*Media*Technika *Gry
GRAN THEFT AUTO: VICE CITY
Polscy gracze musieli czekać na premierę tej gry aŜ trzy miesiące! Jej akcja przenosi
nas w lata osiemdziesiąte, w czasy muzyki disco i pastelowych garniturów. Wcielamy
się w postać początkującego przestępcy Tomy’ ego Vercetti i wraz z nim w mieście
wzorowanym na Miami awansujemy w mafijnej hierarchii. Gra jest wydana w angielskiej wersji językowej.
księŜniczk@

Samorząd Uczniowski
Pod koniec wrześnie wybraliśmy nowy samorząd szkolny. Wybory zakończyły się
trochę niespodziewanie, bo zwycięŜyła uczennica klasy piątej Natalia Stopa. Dotąd w
szkole rządzili szóstoklasiści. PoniŜej przedstawiamy pełny skład samorządu plus kilka
słów o kaŜdym z nich.
Przewodnicząca
Natalia Stopa kl. V „b” – zainteresowania: pływanie, taniec, śpiew.
Członkowie Rady
Zosia Królikowska kl. VI „e” –kocha jazdę konną, śpiew, taniec.
Marcelina Podniestrzańska kl. VI „c” – ładnie rysuje, nie lubi sprzątać.
Paulina Kwiatek kl. V „a” – lubi taniec i zwierzęta.
Patryk Mazurkiewicz kl. VI e – pływa, gra na pianinie
Kolegium redakcyjne:
Marta
Marcelina Podniestrzańska (redaktor naczelny)
Kilka fajnych osób z klas VIb i VIc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Co jest grane?
Nowa płyta Jenifer Lopez „Jenny from the
block” ukaŜe się 25 listopada. Wokalistka
pracowała
nad
nią
prawie
rok.
Zdecydowała się na taki tytuł, poniewaŜ
chciała opowiedzieć kim i jaka jest oraz
co ją interesuje, czego słucha, co czuje i
lubi. Jeden z utworów nagrywała w duecie
z zespołem All I Have. Oprócz tego na
płycie słychać The Lox, którzy rapują w tytułowym kawałku.
***

Robert Leszczyński (jeden z jurorów Idola, ten od dreadlocków i niezbyt sympatycznych komentarzy pod adresem śpiewaków amatorów) grozi procesem sądowym liderowi zespołu „Ich Troje” Michałowi Wiśniewskiemu, poniewaŜ ten w programie „Jestem jaki jestem” nazwał go śmieciem.
Ola
Nasz komentarz: tym panom juŜ dziękujemy.



Zimowe zapasy

Warto się uczyć

Jak wiecie, jedne zwierzęta w zimie sobie smacznie śpią, a niektóre robią zapasy.
Przeczytajcie kilka zdań o poniŜszej parce. Znacie je świetnie , ale czy wiecie o nich
wszystko?
Wiewiórka – jest to bardzo zwinne i szybkie zwierzę, potrafi nawet skoczyć 5 m, by
dostać się na następną gałąź! Wiewiórka jest dalszym kuzynem szczura i podobnie jak
on ma ostre zęby. Dzięki temu z łatwością moŜe przegryzać łupiny orzechów i chrupać
szyszki. Jesienią jest bardzo zajęta gromadzeniem zapasów na zimę. Kiedy zakopuje
orzechy, zawsze przysypuje je liśćmi, Ŝeby nikt nie
odkrył Ŝe ma tam
zapasy. Czasami jednak zapomina, gdzie ma
spiŜarnie i wyrasta
drzewo. Naprawdę poŜyteczne zwierzę.
Mysz-całe lato spędza na polu i w lesie. Gdy
zaczyna się
jesień, korzysta z zapasów zimowych innych,
czyli jest
pasoŜytem .Myszy często chowają się w szafkach z
jedzeniem.
UwaŜajcie! (chyba, Ŝe macie kota).
Yoda

KsiąŜki na deszczowe dni

!
Troje uczniów z naszej szkoły: Iga Serwacka, Natalia Stopa (obie z V b) oraz Zuzanna
Mazurek (VI e) zostały 27 października nagrodzone przez Burmistrza Miasta Kraśnika
stypendiami za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki (Natalia), kultury (Iga) i sportu
(Zuza). Wszystkie legitymują się średnią ocen powyŜej 5,5, a ponadto znajdują czas na

Natalia Stopa

Awantura o Basię
Chciałabym zachęcić Was do przeczytania ksiąŜki Kornela
Makuszyńskiego „Awantura o Basię”. Opowiada ona o małej
dziewczynce, która w wieku trzech lat traci rodziców. Jej mama
ginie w katastrofie kolejowej, natomiast tata jest sławnym
naukowcem, w związku z tym wyjeŜdŜa do Chin. Stamtąd,
niestety, juŜ nie wraca. Dziewczynka zostaje zupełnie sama. A jak
potoczą się jej dalsze losy? To juŜ musicie przeczytać sami. Dodam jeszcze, Ŝe jest to
ksiąŜka opowiadająca o miłości, przyjaźni, przywiązaniu i o tym, jak wielką rolę w
Ŝyciu dorosłych ludzi pełni małe dziecko.

Iga Serwacka

realizowanie swoich pasji. Więcej o naszych stypendystkach w listopadowym numerze
„Szóstki”.

Nie ma jak samorząd(zik)
Do dobrego funkcjonowania szkoły
potrzebny jest dyrektor. śeby
uczniowie duŜo wiedzieli – bez
nauczycieli ani rusz. Natomiast
dobrze zorganizowana i wesoła klasa
musi
koniecznie
mieć
swój
samorząd! Przewodniczący, zastępca
przewodniczącego,
skarbnik,

Serek

Zebrali najwięcej
Na apelu wychowawczym dokonano podsumowania zbiórki makulatury w roku szkolnym 2002/2003. PoniŜej zamieszczamy "złotą dziesiątkę":
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stasak Mateusz
Kwiatek Kamil
Dymitrak Piotr
Grzywa Marcin
Korona Karol
Marszałek Izabela
Rębisz Katarzyna
Morszczyna Nikodem
Kifer Kornel
Jamróz Adam

kl. IIId
kl. IIId
kl. Vb
kl. IIId
kl. IIId
kl. Va
kl. VIc
kl. IIId
kl. IIID
kl. IVe

175,8 kg
101,5 kg
73 kg
42 kg
33,8 kg
27,6 kg
27,6 kg
24 kg
23 kg
23 kg

Zuzanna
Mazurek

kronikarz i łącznik z biblioteką to sztab
dowodzący w kaŜdym zespole klasowym.
15 października nastąpiło uroczyste
przekazanie władzy samorządom klasowym
nauczania zintegrowanego z rąk samego...
Pana Kleksa. Ten wyjątkowy gość był
zachwycony umiejętnością organizacji
kaŜdej z klas. Kiwając z podziwem głową
stwierdził: „Z takimi pomocnikami Pan
Dyrektor moŜe czuć się bezpiecznie!”.
Panie Basia & Dorota

Marlen@





Rozmowa z dyrektorem szkoły
Romanem Siejewiczem
„Szóstka” - Czy zwiększy się ilość szafek w szatni, poniewaŜ
uczniowie narzekają na małą ich pojemność?
Dyrektor Roman Siejewicz- Tak. Zwiększy się. Naszym załoŜeniem
jest, aby wkrótce kaŜdy uczeń miał swoją szafkę.
- Czy to prawda, Ŝe szafki mają być płatne?
- To nieprawda, nikt nie musi płacić za szafki. Opłata będzie pobierana z wpłat na
Radę Rodziców.
- Czy będzie Pan chciał coś zmienić w naszej szkole w tym roku szkolnym?
- Chcielibyśmy zmienić wnętrze szkoły, myślimy na kolorowo pomalować korytarze.
Zmienią się tablice ekspozycyjne, szkoła zyska nowy wystrój. Będzie nowa pracownia
komputerowa, którą planujemy w sali 54, na górnym korytarzu. Boisko szkolne zostanie odnowione, połoŜymy nowy asfalt. Jeśli nam starczy pieniędzy, to pomalujemy
równieŜ szkołę na zewnątrz. Miejmy nadzieję, Ŝe nasze plany się powiodą
My na pewno będziemy za realizację tych pomysłów trzymać kciuki.
Paula&Marlena

Sonda
Wznawiamy wydawanie naszej gazetki. A poniewaŜ chcielibyśmy, aby była ona jak
najciekawsza i jak najchętniej przez Was czytana, zapytaliśmy, co tak najchętniej w
niej byście czytali. PoniŜej zamieszczamy kilka wypowiedzi. Na inne wciąŜ czekamy,
nasza skrzynka kontaktowa jest do Waszej dyspozycji.
O modzie i o sporcie – Nina z VI e
O zwierzętach – Magda z IV d
Więcej kawałów i o komputerach- Michał z VI c
O sukcesach uczniów- Pani Joanna Cybulak
Nie wiem – Asia z V e
Więcej konkursów –Kasia z V e
O chłopakach i miłości- Klaudia i Natalia z IV d
O zdolnych i kulturalnych uczniach- Pani Ania z biblioteki
Komentarz :
Na pewno napiszemy o tym i o wielu innych sprawach związanych z naszą szkołą .
Czytajcie ,,Szóstkę’’!
KsięŜniczk@ i Yoda
Przychodzi Jasio do sklepu i mówi.
-Poproszę 99 bułek.
-Jasiu, a nie lepiej 100?
-Proszę panią, a kto by tyle zjadł!



Stara Baśń
Akcja filmu "STARA BAŚŃ - kiedy słońce było bogiem" rozgrywa się w IX wieku, sto lat przed przyjęciem chrztu przez Polskę. W nadgoplańskim kraju rządy
sprawuje "krwawy ksiąŜę" Popiel, który aby zapewnić sukcesję synowi, morduje
cały
swój ród. Jego zbrodnie wywołują bunt kmieci.
Ziemek, młody myśliwy i wojownik, zakochany w
córce kmiecia Wisza, pięknej Dziwie, nie chce
pogodzić się z wolą ojca dziewczyny, który
przeznaczył ją bogom i oddał do chramu
Świętowita. Postanawia walczyć o swą
ukochaną.
Na swej drodze Ziemek spotyka Piastuna
byłego dowódcę zbrojnych księcia Popiela.
Decyduje się podjąć wraz z nim i kmieciami
walkę przeciwko "krwawemu księciu".
Jak bogowie pokierują losami bohaterów ?
O tym dowiemy się oglądając film.
Wypowiedź Jerzego Hofmana
(reŜyser) o filmie:
Scenariusz, który napisaliśmy z
Józefem Henem, nie jest wierną
adaptacją powieści. Ma własną
samodzielną dramaturgię. Motywy
zaczerpnięte z powieści Kraszewskiego
przeplatają się ze scenami zbudowanymi na
kanwie podań, legend i wyobraźni autorów.
Przenosimy widza w świat magii i guseł
pogańszczyzny, w którym bogowie mają
wpływ na ludzkie namiętności - miłość, nienawiść, Ŝądze władzy. "Stara Baśń - kiedy słońce
było bogiem" nie jest podręcznikiem historii,
moŜe być źródłem ciekawych informacji z tego

ale
okresu.
Nasz komentarz: trochę krwawe, jak ktoś nie lubi wylewania litrów keczupu na aktorów, niech jeszcze trochę poczeka.
YODA
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego obgryzasz paznokcie?
Jasio milczy, więc mama chcąc skarcić synka mówi:
- Widzisz głupota zjadła ci rozum.
Na to Jaś:
- I paznokcie teŜ!



