KrzyŜówka
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1.Czerwony z bajki.
2.Gimnastyczna.
3.Na stół.
4.Drzewko w domu.
5.Wypływa z wulkanu
6.Zwierzę na wełnę.
7.Chrupiące, słone.
8.W oku się kręci.
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Laureatką poprzedniej krzyŜówki z hasłem „Mikołajkowe prezenty’’ jest Ania
Ślusarska z kl. Ve. Gratulujemy!!!
Paula*

Dowcipy
−A ty Marysiu, nie zamierzasz wyjść za mąŜ?
−Czy ja wiem... JuŜ tyle razy mnie proszono.
−A kto cię prosił?
−Co mówi kat, ustawiając skazańca pod szubienicą?
−Rodzice!
−Głowa do góry.
−Co powiedział sąsiad, gdy stłukłeś mu piłka szybę?
−Mam opuścić brzydkie słowa?
Marcin do sąsiadki:
−Oczywiście!
−Znalazłem
pani kanarka.
−To nic nie powiedział.
−AleŜ Marcinku, to jest kot!
−Wiem, ale kanarek jest w środku!
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Szóstka
Styczeń – Luty 2004 r.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
Karnawał to okres zimowych zabaw od Trzech Króli do środy popielcowej. Największe bale odbywają się w jego ostatnie dni. Tak zwane
zapusty zaczynają się w tłusty czwartek, a kończą we wtorek. Piękne
kobiety, strusie pióra, błyszczące diademy, ociekające złotem kreacjeoto karnawał w Rio. Przygotowania do niego trwają praktycznie cały rok.
To nie tylko zabawa, ale i konkurs. Parada szkół samby jest najwaŜniejszym punktem karnawałowego pochodu. W Wenecji po placach i uliczkach przechadzają się
postacie w renesansowych
strojach
i
maskach.
Karnawał
w
Sydney
rozpoczyna
się
największym
pokazem
sztucznych ogni na
świecie, tzw. gwiezdny
deszcz. DuŜo imprez
odbywa się na plaŜach.
W Australii jest przecieŜ
środek
gorącego
lata!
W Polsce
do
tradycji
ostatnich dni karnawału
naleŜało
chodzenie
z
turoniem. Głowa turonia
osadzona była na tyczce, a
niosący ją kolędnik
ubrany był
w skórę z futrem
wywróconym
na
wierzch.
Niekiedy
chodził na
czworakach
przykryty
derką, a głowę
turonia
trzymał
na
krótkiej
tyczce.
Kolędnicy
płatali figle
i domagali się
datków.
Asia&Ola

Wywiad z panią Anną Toporowską
– bibliotekarką z naszej szkoły
 Szóstka :Czy uczniowie naszej szkoły czytają ksiąŜki? A jeŜeli tak, to jakie najchętniej?
 Pani Ania :Tak, czytają, niektóre bardzo duŜo. To zaleŜy od wieku dziecka. Wśród
młodszych uczniów najpopularniejsza jest ,,Martynka’’, a u starszych róŜnie to zaleŜy od zainteresowań ucznia.
 Szóstka: Jaką ksiąŜkę poleciłaby pani do przeczytania czytelnikom „Szóstki”?
 Pani Ania: Polecam wszystkie ksiąŜki Małgorzaty Musierowicz, Kornela Makuszyńskiego i Edmunda Niziurskiego.
Kasia i Lucio
Wywiad z Ewą Terelak z VI c – najlepszą obecnie uczennicą w naszej szkole
 Gazetka: Jaką osiągnęłaś średnią ocen na koniec I semestru?
 Ewa: 5,78.
 G: Czy duŜo się uczysz?
 E: Wszyscy uwaŜają mnie za kujona, ale to pomyłka. DuŜo uczę się tylko na sprawdziany.
 G: Czy w roku poprzednim teŜ poszło ci tak dobrze?
 E: W tamtym roku nie zmieściłam się nawet w pierwszej dziesiątce.
 G: Czy poza nauką masz jeszcze jakieś hobby?
 E: Oczywiście. Zjawiska nadprzyrodzone i fantastyka.
 G: Jaki przedmiot szkolny lubisz najbardziej?
 E: Jest ich kilka: historię, j. polski i informatykę.
 G: Czy czujesz się rzeczywiście najlepszą uczennica w szkole?
 E: Nie, poniewaŜ w naszej szkole jest wielu zdolnych uczniów.
 G: Czy na koniec roku szkolnego postarasz się mieć wyŜszą średnią?
 E: Oczywiście, chcę mieć 6,0!
Rozmawiała Marta
Wiersze o zimie
Postanowiliśmy napisać wiersze o zimie. Co prawda ta prawdziwa na razie dała nam
odetchnąć, ale kalendarzowa jeszcze potrwa ponad miesiąc. Wspólnie z nauczycielem
wybraliśmy formę „haiku” – krótkich, nierymowanych „okruchów” poetyckich. Niektóre nasze propozycje ozdobią, mamy nadzieję, styczniowo – lutowy numer naszej
szkolnej gazetki.
Vb
Za domem biało.
Choinka zielona
Co się stało?
stoi w kącie pokoju
Stoję wśród bieli śnieŜnej
To śnieg
i rozmyśla.
I patrzę
z nieba pada.
na białe gwiazdki
Jest wesoło wszystkim dzieciom.
Choinka
z nieba,
Konrad
rośnie w lesie,
które tworzą
Śnieg, śnieg pada.
świeci w święta.
puszysty dywan.
Zabawa, zabawa, zabawa!
Asia
ŚnieŜki w ruch i... buch
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Idziemy na bal przebierańców
Co jest najfajniejsze w karnawale? Jak to co – bale! A moŜe by tak zorganizować
bal przebierańców? Na pewno będzie superzabawa! W przypadku dziewczyn sprawa
nie jest trudna - dobierz do sukienki kilka oryginalnych dodatków i zamieniasz się w
księŜniczkę, damę czy modelkę. A dla chłopców? Zwykły czarny sweter, kilka “mazi”
na buzię i juŜ zamiast chłopaka, jakim jesteś na co dzień, stajesz się... zaciekłym wojownikiem. Diabełek teŜ nie jest zły, a tak niewiele trzeba było! Pomyśl, bo czasami
wystarczy zabawny pomysł, trochę pracy i masz juŜ oryginalny strój! Spiesz się, bo to
koniec karnawału.
Marylka

Blue Cafe do Europy
Blue Cafe wygrało polskie eliminacje do konkursu
Eurowizji. Tatiana Okupnik (23 l.), zaśpiewała piosenkę
"LOVE SONG". Zespół urzekł ponad 57 tys. polskich widzów, którzy oddali głosy na piosenkę. Tatiana miała łzy
w oczach, gdy dziękowała telewidzom. Potem pobiegła
przez korytarz rozdając buziaki. - Musimy teraz nauczyć
się tureckiego - śmiała się. Zespół ma czas do 15 maja,
kiedy to w Stambule odbędzie się 49. Festiwal Piosenki
Eurowizji. Trzymamy kciuki Tatiano!

IZA

Władca Pierścieni: Powrót Króla
„Władca Pierścieni” – największe wydarzenie filmowe ostatnich lat trzymało w napięciu miliony widzów na całym świecie.
„Powrót Króla” wszedł
na ekrany polskich kin 1 stycznia. Trzecia
część
daje
odpowiedź, kto zwycięŜy w walce między
siłami
dobra
i zła: Ludy Śródziemia czy Sauron, Władca
Ciemności. Pod
murami Minas Tirith rozstrzygną się losy
całego
Śródziemia. Film zachwyca swoim
rozmachem. Sceny
batalistyczne są doskonałością samą w
sobie.
Tysiące
orków Uruk-Hai, trolle, latające Nazgule,
jeźdźcy Rohanu
i maszyny oblęŜnicze zachwycają swoją
dokładnością
i realistycznością. Bitwa na Polach
Pelennoru jest po
prostu wspaniała. Mamy wraŜenie, Ŝe jesteśmy jednym z Ŝołnierzy walczących z Siłami
Zła. Postacie orków, trolli, Nazguli są przedstawione tak, Ŝe gubimy się w ocenie gdzie
są aktorzy, a gdzie komputerowi statyści. Jestem wielkim fanem filmu. Seans trwa 3,5
godz., ale czas spędzony w kinie mija jak chwila i gdy zapalają się światła ma się ochotę bić brawo i odczuwa się Ŝal, Ŝe to juŜ rozstanie z ulubionymi bohaterami. Gorąco
wszystkim ten film polecam, bo myślę, Ŝe kaŜdy znajdzie w nim coś, co go zachwyci.
M@N!@ ™
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Najlepsi czytelnicy

GWIAZDY!!!

Nie czytamy ksiąŜek? AleŜ skąd, oczywiście, Ŝe czytamy! No, moŜe nie wszyscy,
ale jest wśród nas spora grupa prawdziwych miłośników lektur. "Kto nie czytał, ten
trąba" powiedział kiedyś pewien sławny pisarz. I miał rację!!! Ci najbardziej oczytani
to:
Klasy I-III
1.
Długosz Emilia
IIIa
108 wypoŜyczonych ksiąŜek
2.
Tomczyk Karolina
IIIa
103 wypoŜyczonych ksiąŜek
3.
Flis Beata
IIIc
88 wypoŜyczonych ksiąŜek
4.
Rola Paulina
IIIa
83 wypoŜyczonych ksiąŜek
5.
Kamińska Aneta
IIa
77 wypoŜyczonych ksiąŜek
6.
Klima Adrian
IIc
71 wypoŜyczonych ksiąŜek
7.
śuber Agnieszka
IIIc
63 wypoŜyczonych ksiąŜek
8.
Chudzik Agata
IIIa
60 wypoŜyczonych ksiąŜek
9.
Koniarz Maja
IIa
56 wypoŜyczonych ksiąŜek
10.
Hołota Ismena
IIc
47 wypoŜyczonych ksiąŜek
Klasy IV - VI
1.
Syroka Monika
Ve
135 wypoŜyczonych ksiąŜek
2.
Kosik Łukasz
IVe
105 wypoŜyczonych ksiąŜek
3.
Jamróz Adam
IVc
67 wypoŜyczonych ksiąŜek
4.
Syroka Paweł
IVc
58 wypoŜyczonych ksiąŜek
5.
Węglińska Agata
Ve
57 wypoŜyczonych ksiąŜek
6.
Matwiej Angelika
Va
55 wypoŜyczonych ksiąŜek
7.
Kot Michał
Vb
52 wypoŜyczonych ksiąŜek
8.
Wieczorek Magda
Ve
52 wypoŜyczonych ksiąŜek
9.
Wilczewska Paulina
IVd
45 wypoŜyczonych ksiąŜek
10.
Sagan Maciej
Vb
44 wypoŜyczonych ksiąŜek

Mają swoje gwiazdy aktorzy, piosenkarze. Dlaczego nie mieliby ich mieć uczniowie? Myślimy, Ŝe uzyskanie średniej ocen 5,0 to dobra przepustka, aby znaleźć się
w tym elitarnym gronie. Uczniowie z taką średnią było w naszej szkole pierwszym
semestrze aŜ 53! Dla nich wielkie brawa.
Klasa IV b

Finał Wojewódzkich Igrzysk
w Pływaniu
Oczywiście spodziewaliśmy się medali i zostały one zdobyte! Kraśnicka „szkoła
stylu grzbietowego” przyniosła nam złoty medal Zuzanny Mazurek i srebrny Tomasza
Sawickiego. W innych startach indywidualnych bardzo dobrze zaprezentowali się:
Patryk Moroz i Andrzej Knyś na 50m st. klasycznym, Emil RóŜyński i Adrian Białek
na 50m st. grzbietowym. Wysokie V miejsce zajęła sztafeta 8x25m st. dowolnym
chłopców w składzie: T. Sawicki, A. Białek, Patryk Mazurkiewicz, Michał Mikołajewicz, Jacek Szostak, Piotr Juda (wszyscy VIe), E.RóŜyński, Emil Młodzianowski (obaj
Vb). Dziewczęta zajęły VII lokatę – skład: Zuza Mazurek, Zofia Królikowska, Nina
Kurzyna (wszystkie VIe), Sylwia Szymańska (Ve),Patrycja Cyran, Aleksandra Przywara, Natalia Stopa, Katarzyna BłaŜej (wszystkie Vb).
Wielkie brawa!!!
Iza
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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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasa IV a
Kraiński Andrzej
Kraiński Tomasz
Łach Agata
Drozd Katarzyna
Suchora Katarzyna
Bednarczyk Michał
Kotliński Jakub
Bekier Marta

1.
2.

Klasa IV e
Staniec Mateusz
Kosik Łukasz

Klasa V b
Maciejewska Joanna
Serwacka Iga
Siewierska Inga
Stopa Natalia
Cyran Patrycja
Przywara Aleksandra

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Klasa V d
Bańka Patrycja
Czupryna Patrycja
Burak Ewelina

1.
2.
1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

5,5
5,5
5,5
5,4
5,4
5,2

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
5,2
5,2

5,2
5,2

5,2
5,2
5,0

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

5,3
5,3
5,3
5,2
5,1
5,0
5,0

5,4
5,2

Klasa IV d
Czapla Magdalena
Hysa Agata
Serwatka Dawid
Wach Karolina
Wtykło Jakub

Klasa V a
Kwiatek Paulina
Kapusta Anna
Małyszek Aleksandra
Marszałek Izabela

5,5
5,5
5,1

Klasa VI e
Juda Piotr
Mazurek Zuzanna
Sawicki Tomasz

Kozłowski Mateusz
Śmiech Olga
Resztak Michał
Czubiński Jakub
Hałabis Aleksandra
Jankowska Ewelina
Łata Edyta

Klasa IV c
Syroka Paweł
Cielma Karolina

1.
2.

5,7
5,0

Klasa VI a
Bochen Olga
Rola Kinga

Klasa VI b
Weber Katarzyna
Łata Aneta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5,4
5,4
5,3
5,2
5,2
5,1
5,1
5,0

5,3
5,3
5,2
5,2
5,0

5,4
5,1
5,1
5,0

Klasa V c
Flisiak Weronika
Cięszczyk Nina
Turkowska Karolina

Klasa V e
Milczek Katarzyna
Wieczorek Magdalena
Kozak Joanna
Szymańska Sylwia
Węglińska Agata

5,2
5,1
5,1

5,4
5,3
5,1
5,1
5,1

Klasa VI c
Ewa Terelak
Podniestrzańska Marcelina
Duda Marta

5,78
5,44
5,0
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Przez długi czas u wielorybników i rybaków orki
miały opinię morderców wielorybów. Tylko bowiem
ludzie i orki atakują największe zwierzęta na Ziemi.
Po uwaŜnej obserwacji jednak okazuje się, Ŝe okazałe
delfiny są skore do zabawy, zakładają rodziny i
traktują przyjaźnie inne osobniki swego gatunku.

Zwierzęta wodne
Foka

Foka od dawna zabijana dla futra, jest dziś ulubienicą
tych, którzy ją uratowali. Focze dzieci nie muszą juŜ
obawiać się okrutnych myśliwych. Fotografowane,
filmowane i oglądane na ekranach całego świata,
bezbronne białe maluchy mogą spokojnie rosnąć wśród
pływających lodów.
Delfin

Pomimo swego rybo-podobnego kształtu delfiny są
ssakami, których przodkowie całkowicie przystosowali
się do Ŝycia w wodzie. Pokarm znajdują dzięki
echosondzie, a opływowy kształt ciała i skomplikowana
budowa skóry umoŜliwia im szybkie pływanie. Delfiny są
towarzyskie i zaŜyłe związki społeczne przenoszą nawet
na innych mieszkańców mórz oraz na ludzi.
Humbak

Melodyjne śpiewy rozbrzmiewające za kaŜdym razem
inaczej rozsławiły te garbate olbrzymy o skrzydlatych
płetwach. Choć tak wielkie, odŜywiają się drobnymi
organizmami filtrowanymi z lodowatej wody mórz
polarnych. Pod skórą odkładają grubą warstwę
tłuszczu, którą człowiek moŜe wszechstronnie
wykorzystywać, a to przesądza o losie humbaków.
Meduza

Pingwin

Pingwin cesarski pospolity na antarktycznych polach
lodowych większą część dnia spędza na poszukiwaniu
poŜywienia w lodowatej wodzie. Nurkuje, skacze, ale nie
potrafi latać. Jednak, bez wątpienia, ma on tego samego
przodka co petrel, jeden z najlepiej latających ptaków!
Rekin

Ich ostre zęby napawają wielu ludzi strachem, a o ich
krwioŜerczym
instynkcie
kursują
istne
opowiadania
grozy.
Jednak
ten,
kto
w opowiadaniach o rekinach chciałby zaspokoić
tylko Ŝądzę sensacji, zapomina o innych
ciekawostkach - ich idealnym przystosowaniu do
środowiska, bardzo czułych zmysłach, za pomocą
których rekiny wyczuwają nawet uderzenie serca
ryb
zagrzebanych w dnie morskim i o
myśliwski
instynktach młodych rekinów juŜ
w
brzuchu
matki.
Węgorz

KaŜdego roku liczni urlopowicze boleśnie zawierają
znajomość z meduzami, których dotknięcie pozostawia na
skórze człowieka palącą pokrzywkę. Meduzy związane są
z wodnym Ŝywiołem, a ich delikatne, parasolowate ciała
składają się w około 95% z wody. Zwierzęta te nie są zbyt
wymagające wobec środowiska, pozwalają się hodować
i korzystają bocznych dróg w cyklu rozwojowym.
Mors

Mors jest jedynym członkiem rodziny Odobnidae
("chodzące na zębach"). To spokojne stadne zwierzę
jest amatorem mięczaków, Ŝyje w lodowatych morzach
Dalekiej Północy, a jego odlegli przodkowie nie mieli
jeszcze kłów, które stały się tak cenne dla człowieka.
Ośmiornica

Zmienność jest ich siłą. Miękkie, ruchliwe ciała
przecisną się przez kaŜdą szczelinę, a barwę skóry
w oka mgnieniu dopasują do otoczenia. Brodawki
na skórze są perfekcyjnym maskowaniem. Gdy
przenikliwymi oczyma wyśledzą kraba, stają się
energicznymi
myśliwymi,
przed
których
szczękami i jadem nie chroni Ŝaden pancerz.

Bardzo długo
rozmnaŜanie tych ryb było dla
badaczy
zagadką. Dopiero na początku
naszego
wieku okazało się, Ŝe europejskie
węgorze
wylęgają się z jaj składanych w
Morzu Sargassowym, na południe od wysp Bermudzkich. Następnie przezroczyste
larwy niesie Prąd Zatokowy przez 5000-7000 km, aŜ do Europy. Tam zaczynają nowe
Ŝycie w rzekach, gdzie nocami polują.
Inga & Iga

Czy 8848 m n.p.m. – to fakt?
Do połowy XIX wieku nawet nie wiedziano, Ŝe Mount Everest to najwyŜsza góra świata. W 1951 roku wysokość góry określano na poziomie 8848 m n.p.m. Wielkość tę
długo uznawano za ostateczną. Jednak w 1998 roku Amerykanie dokładnych pomiarów
za pomocą systemu GPS, wysokości litej skały na wierzchołku góry ( Obecny wierzchołek jest utworzony ze śniegu). Zgodnie z najnowszymi wynikami
badań szczyt nie moŜe być wyŜszy niŜ 8830 m n.p.m. – jest
więc o 18 m niŜszy niŜ dotychczas sądzono. Mimo to
Mount Everest jest największą górą świata.
Serek*

Orka
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