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1. …. Święty.
2. Ubierana w czasie świąt.
3. Śpiewamy je w wigilijny wieczór.
4. Będziemy mieć 2004...
5. Wieszany na choince.
6. Zimą jeŜdŜą na nich dzieci.
8
7. Znosi je kura.
8. Dzielimy się nim w BoŜe Narodzenie.
9. ZjeŜdŜa do nas na święta.
10. Na prezenty.
11. Ogromny w kinie.
12. Zjadamy go.
13. Czekoladowe na choince.
14. Odbywają się w szkole.
15. LeŜą pod choinką.
16. Jest ich….potraw na stole wigilijnym.
17. Lepiony ze śniegu.
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18. Świecą na choince.
19. Czasem spadają w sklepach.

Sonda
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Grudzień 2003r.
CENA 1 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
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Co dostałeś/dostałaś od Świętego Mikołaja?
-Słodycze- Filip z kl. VIc
-Świecznik i kubek- Karolina z kl. Vc
-Myszkę komputerową na podczerwień- Ola z kl. VIc
-Skarpetki, ksiąŜkę, słodycze i gumy do Ŝucia- Marcelina z kl. VIc
-„Szmalec”- Krzysio z kl. VIc
-Pieniądze-Marta z kl. VIc
-Domek ze świeczką- Emilka z kl. IVe
-Słodycze, świeczkę Mikołaja, ksiąŜki i figurkę- Lena z kl. IVa
-Kosmetyki-Karolina z kl. Ve
-Lalkę Barbie- Ania z kl. Id
-Notes, słodycze i świecowe mazaki- Iza z kl. Id
Sondę przeprowadziły: Paula*, Marlenk@ i księŜniczk@
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„Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku
idą święta” – śpiewają w radiowej „Trójce” Przyjaciele Karpia.
Niech będą śnieŜne, mroźne, ale i ciepłe zarazem. Ciepłe
miłością, radosne prezentami pod choinką. Tego Ŝyczy wszystkim
czytelnikom „Szóstki” Redakcja.

Tak minął grudzień...

A Małysz znów skacze

 w całej szkole czuć było atmosferę świąt. Mocno przyczynili się do tego uczniowie
klas III i IV, którzy sprzedawali świąteczne kartki,
 ze świętami ściśle związana jest takŜe coroczna zbiórka pienięŜna na rzecz dzieci
z kraśnickiego Domu Dziecka. Tym razem zebraliśmy 3720zł (szczegóły wewnątrz
numeru),
 jedni zaczynali świętować, inni cięŜko pracowali. Odbyły się etapy szkolne
konkursów humanistycznego, matematycznego i przyrodniczego. O wynikach
poinformujemy w numerze styczniowym,
 19 grudnia udaliśmy się do szkoły po raz ostatni w Starym Roku. Ponownie
przyjdziemy do klas dopiero 5 stycznia 2004. Do Siego Roku!

Tegoroczny
Puchar
Świata powinien się
trochę
róŜnić
od
poprzednich edycji.
NajwaŜniejsze zmiany
dotyczą
kombinezonów, które
wzbudzały
we
wcześniejszych latach
sporo kontrowersji.
Stroje teraz szyte są z
jednego
tylko
materiału,
a
ich
pomiary
dokonywane są w
dowolnym punkcie.
Oznacza to, Ŝe nie
będzie
juŜ
kombinezonów
z
krokiem do kolan.
Precyzyjnie określono
teŜ grubość szwów.
Jakie to będzie miało
znaczenie?
Fachowcy oceniają, Ŝe
aby uzyskać taką
samą odległość, na jaką skakano w strojach, trzeba będzie mieć większą prędkość na
rozbiegu o około 1,5km. Na pewno interesuje was odpowiedź na pytanie, czy ADAM
MAŁYSZ po raz czwarty z rzędu wygra Puchar Świata. Nasz zawodnik uchodzi z
pewnością za głównego faworyta, ale konkurencję będzie miał bardzo silną i, jak sam
przyznaje, zakończenie całego cyklu na pierwszym miejscu będzie szalenie trudne.
MAŁYSZ dostał niedawno nowe narty, z których jedna ma przesunięty punkt
cięŜkości. Zmiana ta, mająca pomóc wyeliminować dotychczasowe problemy z
prowadzeniem lewej narty, ma jednocześnie umoŜliwić mu skakanie o 2-3 metry dalej
niŜ na starym sprzęcie. Warto dodać, Ŝe polska druŜyna ma prawo wystawiać w
najbliŜszych ośmiu konkursach pięciu zawodników.
Serek

„Grosz do grosza, czyli uczymy się
oszczędzać.”














Monety, banknoty, karty kredytowe, banki,
bankomaty... . Te słowa nie są dla Ciebie tajemnicą.
A pamiętasz swój pierwszy własny bank? Tak. To
była gliniana, pękata świnka- skarbonka. Dzięki niej
umiesz oszczędzać.
Właśnie o oszczędzaniu w listopadzie odbył się apel dla uczniów klas pierwszych, na
którym przedstawiciel Banku PKO pani Maria CałuŜyńska wręczyła im ich pierwsze
ksiąŜeczki oszczędnościowe. Uroczystość rozpoczęli układem tanecznym uczniowie
klasy III d.
Na co i w jaki sposób mogą oszczędzać pierwszoklasiści podpowiedzieli im w krótkich
inscenizacjach uczniowie klasy II b oraz w piosenkach chór szkolny „Sekret”.
A więc pamiętaj „ Oszczędzaj po złotówce, bo w SKO, gdy ją złoŜysz - będzie kiedyś
sto!”.
Opiekun SKO

Rozmawiają dwie przedszkolaczki:
- Czy masz juŜ choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
- A czy był juŜ u ciebie św. Mikołaj?
- Był ale teŜ sztuczny.

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas Vb i VIc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)
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Ostatnio w naszej szkole odbyło się wiele wydarzeń sportowych.
Były to zawody w tenisa stołowego i w koszykówkę. Zespoły
chłopców prowadził Pan Jerzy Nowak a dziewczyn Pani Danuta
Niezgoda. Oto wyniki i punktacja:
Tenis stołowy 01.12.2003 - 02.12.2003 Koszykówka 24.11.2003 i 28.11.2003
1. Podstawowa Szkoła nr 5 109 pkt 1. Podstawowa Szkoła nr 5 90 pkt
2. Podstawowa Szkoła nr 6 104 pkt 2. Podstawowa Szkoła nr 6 87 pkt
3. Podstawowa Szkoła nr 2 76 pkt
3. Podstawowa Szkoła nr 2 48 pkt
4. Podstawowa Szkoła nr 3 55 pkt
4. Podstawowa Szkoła nr 3 42 pkt
5. Społeczna Szkoła
51 pkt
5. Społeczna Szkoła
38 pkt
6. Podstawowa Szkoła nr 7 37 pkt
6. Podstawowa Szkoła nr 7 37 pkt
7. Podstawowa Szkoła nr 1 19 pkt
7. Podstawowa Szkoła nr 1 19 pkt
8. Podstawowa Szkoła nr 4 18 pkt
8. Podstawowa Szkoła nr 4 9 pkt
Gratulujemy zawodnikom z naszej szkoły i Ŝyczymy dalszych sukcesów.
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Czy wiesz, Ŝe...
Śnieg to rodzaj opadu atmosferycznego złoŜonego z kryształków lodowych
/ śnieŜynek / o róŜnorodnych kształtach związanych z warunkami powstania / głównie
termiczno-wigotnościowymi /. Podstawową postacią
kryształków śniegu jest gwiazdka sześcioramienna, na
której w niskich temperaturach dochodzi do intensywnej
sublimacji i powstania rozgałęzionych blaszek,
gwiazdek o niezwykle urozmaiconych ornamentach.
W temperaturze bliskiej i powyŜej zera stopni Celsjusza
kryształki lodowe miękną i łatwo się zlepiają tworząc
duŜe płaty. W meteorologii rozróŜnia się teŜ śnieg
ziarnisty, czyli opad złoŜony z bardzo małych, białych i nieprzezroczystych ziarenek
lodu. ( I kto by pomyślał? A myśmy w redakcji wierzyli, Ŝe to Aniołki trzepią poduszki
– przyp.red.).
Asia M.

Krok po kroku, krok po kroczku
Idą Święta!!!
Zwyczaje i obrzędy ludowe, związane z okresem świąt BoŜego
Narodzenia, mają długą historię, związaną z tradycją
chrześcijańską, Biblią i liturgią.
Największe znaczenie w cyklu obrzędowym BoŜego Narodzenia
ma wieczór wigilijny. Dawny zwyczaj, do dziś na ogół
przestrzegany, zaleca przygotowanie wieczerzy postnej złoŜonej z
trzech do dwunastu potraw, spoŜywanych, gdy zabłyśnie pierwsza
gwiazda. Na stole powinno być jedno wolne nakrycie
przeznaczone dla tego, kto nie mógł przybyć, dla niespodziewanego gościa, lub jako
znak pamięci o zmarłych członkach rodziny.
Pod obrus podkładano siano na pamiątkę narodzenia Jezusa w stajni. W rogu izby
stawiano snop zboŜa - symbol oczekiwanego dostatku, u powały zawieszano choinkę
wierzchołkiem w dół, tak zwaną podłaźniczkę, ustrojoną jabłkami i orzechami, a w
niektórych okolicach sad, czyli zdobiony opłatkami i kolorowym papierem słomiany
krąg z umieszczoną pośrodku aŜurową kulą - światem, symbolizującą wieczność i ład
kosmiczny. Rozpoczynając wieczerzę gospodarz dzieli się opłatkiem ze wszystkimi
uczestnikami Wigilii, podobnie czynią inni składając sobie Ŝyczenia. Dawniej wszędzie
śpiewano zbiorowo kolędy, dzieci - podobnie jak dziś - otrzymywały prezenty, a
później kaŜdy, kto moŜe śpieszy na pasterkę. Zwyczaj ubierania choinki pochodzi z
Niemiec. Drzewko wigilijne jest symbolem rajskiego drzewa Ŝywota.
Bardzo lubię święta BoŜego Narodzenia. Wydaje mi się, Ŝe to najpiękniejsze dni w
roku.
Zawsze z utęsknieniem czekam na wieczerzę, kiedy cała rodzina siada do stołu.

Zebraliśmy 3720 zł!!!
Jak co roku w strojach przebierańców
wybraliśmy się na ulice Kraśnika, by
kwestować na rzecz wychowanków Domu
Dziecka w Kraśniku. Tym razem udało nam
się zebrać 3.720 zł.60 gr. W akcji wzięło
udział 46 uczniów naszej szkoły pod opieką
nauczycieli; Barbary Szymańskiej, Moniki
Kuśmierz, Danuty Niezgody, Anny
Jasińskiej
i
Pawła
Szymańskiego.
Wszystkim kwestującym naleąŜ się
ogromne brawa i wielkie podziękowania.
MoŜecie być dumni, bo dzięki Wam dzieciaki z Domu Dziecka dostaną na święta
komputer z drukarką. A oto nazwiska osób, które brały udział w akcji (nauczycieli
prosimy o oceny wzorowe ze sprawowania) oraz trzy najbardziej zasobne puszki.
1.
2.
3.

Monika Kwietniewska i Paula Cytan
Mateusz Czopek i Dawid Gawin
Marcelina Podniestrzańska i Ilona Chmura

339,70zł
323,30zł
260,00zł

Sylwia Szymańska i Karolina Koneczna, Patryk Moroz i Michał Mikołajewicz,
Aleksandra Przywara i Kasia BłaŜej, Łucja Jaworska i Ewelina Wszelaka, Agata
Turkowska i Patrycja Cyran, Dorota Wieczorek i
Andrzej Knyś, Ada Dzikowska i Małgosia ZbiŜek,
Inga Siewierska i Natalia Stopa, Małgosia Sola i
Magda Skrok, Bartek Rachoń i Piotr Dymitrak,
Karolina Wilczewska i Ania Wołoszynek, Jacek Smyl
i Michał Pietraszek, Kasia Rębisz i Michał
Grabowski, Jacek Szostak i Łukasz Mikołajek,
Agnieszka Przypis i Paulina Mazur, Iza Kryńska i
Anita Sondej, Zuza Mazurek i Zosia Królikowska, Iga
Serwacka i Bartek Niezgoda, Konrad Tomczyk i
Wojtek Sadowski, Ola Konarska i Nina Kurzyna
Wszystkim uczestnikom zbiórki jeszcze raz dziękujemy!!!
Zapraszamy za rok!!!
ORGANIZATORZY

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy za upominki, które
składaliście do pani Joanny Cybulak. Wszystkie
zostały przeznaczone na prezenty od św. Mikołaja dla
dzieci z Opieki Społecznej. Jeszcze raz dziękujemy!

Marlenk@ i Paula*
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