KRZYśÓWKA
1. Uczucie przygnębienia.
2. Statek Noego.
3. Artysta z pędzlem.
4. Ścierana gąbką z tablicy.
5. Kolejna w ksiąŜce.
6. Brak ciekawego zajęcia.
7. Smakołyk.
8. DuŜy w kinie.
9. Pełen śmieci.
10. Owad krwiopijca.
11. Zygmunta na Wawelu.
12. Unosi się nad bagnem.
13. Zespół „Raz,....,Trzy”.
14. „Niemy” aktor.

Szóstka
Marzec 2004 r.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
Nareszcie nadeszła wiosna. W naszej gazetce teŜ. Przeczytacie w
tym numerze m.in. o tym, jak na wiosnę reagują zwierzęta, a z
czym kojarzy się ona Wam – „szóstkowiczom”. Mamy takŜe niemałą gratkę dla potteromaniaków – recenzję piątej części przygód
czarodzieja, ale takŜe gry komputerowej i psychotestu. Zmieniła
się pora roku, ale nasza gazetka nie. Nadal jest ciekawa i tania!

15. Usiany piegami.
16. Sznur z pętlą do łapania zwierząt.
17. śółty, wąski owoc.

Dzień Samorządności w naszej
szkole
Klasy I – III miały

18. Leśna łąka.

zapewnioną świetną rozrywkę

Zdobywcą nagrody za rozwiązanie krzyŜówki z poprzedniego numeru
został Adaś Rusinek z II B. Oprócz gratulacji otrzymał słodycze. Kupony
z hasłem prosimy przekazywać do redakcji lub swoich wychowawców.
Zapraszamy do zabawy!
Apel rozpoczynający Dzień
Samorządności


Imię

.................................................

Nazwisko

.................................................

Klasa

.................................................

HASŁO

.................................................

Kawiarenki, sklepiki, tatuaŜe,
fryzjer...

Konkursy, turnieje, pląsy
dla klas I - III

Wywiad z Panem Dyrektorem
Romanem Siejewiczem

 Panie Dyrektorze, czy będzie pomalowany takŜe górny korytarz?
 Będzie pomalowany, tak samo jak dolny.
 A czy nasza szkoła będzie pomalowana na zewnątrz?
 Tak, z tym Ŝe najpierw będzie ocieplana.
 Na razie ściany na dolnym korytarzu są “gołe”. Czy będą wisieć na nich
tablice ekspozycyjne?
 Oczywiście. Na razie są juŜ projekty tablic, które będą znajdować się na
górnym holu.
 Co będzie znajdowało się na tablicach przy bibliotece i pokoju wicedyrektora?
 Zdjęcia z najciekawszych imprez, wycieczek szkolnych.
 Zlikwidowane zostały ogródki działkowe. Co pojawi się na ich miejscu?
 Teren będzie wyrównany, zostanie posiana trawa. Później znajdować będą
się tam boiska. I na koniec moja prośba do uczniów. JeŜeli macie jakiś pomysł na zagospodarowanie tablic ekspozycyjnych – przekaŜcie je swoim
wychowawcom albo bezpośrednio do mnie.
<<<....MaRLeNkA=)...i AgNieSia..>>>>>
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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Moda na wiosnę - wrzuć na luz!
Sportowe ciuchy to nie tylko strój na wf czy na rower!
 Jest świetny na co dzień - bardzo wygodny i ostatnio supermodny! MoŜe skorzystasz z naszych podpowiedzi i teŜ zaczniesz się ubierać w sportowym stylu?
 Panterkowy wzór jest jak najbardziej sportowy. I jaki modny!
 Mała czapeczka zamiast czapki z daszkiem – świetny pomysł!
 Pamiętaj o sportowych dodatkach - kamizelce i frotce na nadgarstek.
 Sportowy styl - ubieraj się warstwami na cebulkę. To praktyczne i jak fajnie wygląda!
 Łącz kolory i róŜne materiały - nawet aŜurowa bluza moŜe nabrać sportowego
szyku.
 Bluza z kapturem i smycz - to podstawa sportowego stylu.
 Napis z tyłu spodni! Ale przyciąga uwagę!
Britney
Oskary! Oskary! Oskary!
Oskary to nagroda przyznawana przez Amerykańską Akademię Filmową od 1927r. Co
roku wywołuje wiele emocji w świecie filmu, poniewaŜ jest dla twórców ogromnym
wyróŜnieniem. Od wielu lat jest równieŜ duŜym wydarzeniem towarzyskim. Dziennikarze obserwują stroje i fryzury pań, nowe i stare pary i małŜeństwa, wszystko to jest
szeroko komentowane. Gala rozdania Oskarów 2003 przebiegła bez niespodzianek.
Faworytem był film „Władca Pierścieni: Powrót Króla”. Zdobył aŜ 11 statuetek we
wszystkich nominowanych kategoriach: za najlepszy film roku, reŜyserię, scenariusz
adaptowany, muzykę, piosenkę filmową, montaŜ, scenografię, kostiumy, specjalne
efekty wizualne, efekty dźwiękowe i charakteryzację. Film dołączył do grona rekordzistów wszech czasów. Razem wszystkie 3 części zdobyły 17 nagród i 30 nominacji.
TakŜe w innych kategoriach nie było zaskoczeń. Za najlepszą rolę męską Oskara dostał
Sean Penn („Rzeka tajemnic”), za rolę Ŝeńską Charlize Theron („Monster”), a za drugoplanowe Tim Robbins („Rzeka tajemnic”) i Renee Zellweger („Wzgórze nadziei”).
Galę prowadził po raz kolejny Billy Cristal. Jeśli chodzi o modę większość pań miała
ten sam kolor sukni (biały lub rozbielona Ŝółć). Gala była dość nudna, mimo iŜ prowadzący robił co mógł Ŝeby rozbawić zebranych na sali i przed telewizorami.
M@N!@ ®™
Czy wiesz, Ŝe . . .
 Uszy człowieka rosną przez całe Ŝycie. Podobno około pół milimetra na rok.
 Największą rybą na świecie jest rekin wielorybi: jego długość przekracza 20 m.
 Największa wyhodowana dynia waŜyła aŜ 606,7 kg.
 NajniŜsza kobieta na świecie miała zaledwie 61 cm wzrostu.
 Kolumbijczycy zamiast popcornu chrupią w kinach praŜone mrówki.
 Aga to Ŝaba strzykająca jadem.
 Płaskonos to jedyny ptak wodny, który szuka pokarmu nocą.
 Sowa wykluwa się ślepa.
 Waltomo to świecąca mucha.
 15 razy silniej niŜ jad grzechotnika działa jad pająka "czarnej wdowy".
Marylk@
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Tę ksiąŜkę musicie przeczytać
Tytuł: „Harry Potter i Zakon Feniksa”
Autor: J.K Rowling
Wydawca: Media Rodzina
Cena: w promocji nawet poniŜej 45zł
V tom przygód czarodzieja jest duŜo bardziej mroczny niŜ
poprzednie. Harry zaczyna juŜ dojrzewać. To nie jest ten
grzeczny, zawsze uprzejmy Potter. Teraz stać go na bunt
przeciwko dotychczasowym autorytetom. Potrafi być
bezczelny i napastliwy, i to nie tylko w stosunku do
rówieśników, ale równieŜ do wykładowców. W dodatku prócz
garstki wiernych przyjaciół nikt w powieści nie wierzy- ani w
to, Ŝe w finale Turnieju Trójmagicznego zmierzył się z
Czarnym Panem, ani w to, Ŝe ów powrócił i wraz ze swoimi poplecznikami zagraŜa
społeczności czarodziejów.
W V tomie czytelnik znajduje odpowiedzi na wiele pytań, które naturalną koleją rzeczy
zrodziły się w trakcie czytania dotychczasowych przygód Pottera. Dlaczego Harry musi
powracać w kaŜde wakacje do Dursleyów? Z jakiego powodu wujostwo przyjmują go
za kaŜdym razem, chociaŜ wszystko wskazuje, Ŝe go serdecznie nienawidzą? Dlaczego
losy Pottera tak silnie związane są z losami Sami-Wiecie-Kogo?
„Zakon Feniksa” jest powieścią o wielkiej przyjaźni, odwadze, lojalności, a takŜe zdolności do poświęceń w imię dobra. Główni bohaterowie pomimo swoich, jakŜe ludzkich
słabości, są postaciami pozytywnymi i prawymi. Dlaczego powinno się kupić tę ksiąŜkę? Z tych samych powodów, dla których kupiliśmy poprzednie tomy: fenomen Pottera. Atutem ksiąŜek Rowling jest przede wszystkim połączenie dwóch światów: realnego i magicznego, który istnieje równolegle, prawie na wyciągnięcie ręki.
księŜniczk@
Harry Potter: Mistrzostwa Świata w Quidditchu
Firma EA Games stworzyła grę znaną z ksiąŜek Harry Potter – Quidditch. Jest to najsłynniejsza gra czarodziejów. Zawodnicy w niej
uczestniczący latają na miotłach, a ich zadaniem
jest zdobywanie punktów. Trzech ścigających
próbuje przerzucić kafla przez 3 pętle.
Przeszkadzają im w tym dwaj uzbrojeni w pałki
do odbijania tłuczków pałkarze. NajwaŜniejszą
jednak osobą w druŜynie jest szukający. Musi on
złapać mały skrzydlaty znicz za co dostaje aŜ 150
punktów i kończy mecz.
„Harry Potter: Mistrzostwa Świata w Quidditchu”
jest grą dosyć rozbudowaną. Mamy do wyboru: Mistrzostwa Hogwartu, tytułowe Mistrzostwa Świata i mecz towarzyski. MoŜemy potrenować grę i wygrać Puchar Hogwartu wybierając Mistrzostwa Hogwartu. Za wykonywanie zadań dostajemy karty
które odblokowują nowe opcje. Gra jest bardzo ciekawa i rozbudowana. Ma znakomitą
grafikę oraz jest wierna ksiąŜce. Szkoda tylko, Ŝe tak dobre gry kosztują niestety duŜo.
Kuba M@N!@ ®™
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W świecie Harry’ego Pottera
Uwielbiasz Harry'ego Pottera i jego przyjaciół? Ciekawe, kogo przypominasz - Harry'ego, Rona czy Hermionę? RozwiąŜ nasz mini test i sprawdź, do kogo jesteś podobny.
1.CóŜ - przeskrobałeś coś w domu i Twoi rodzice nie są tym specjalnie zachwyceni.
Co robisz?
a) Wiesz, Ŝe zawiniłeś, więc potulnie wysłuchasz ich uwag.
c) Obrucisz wszystko w Ŝart i rozładujesz napiętą atmosferę.
b) Postarasz się wszystko wytłumaczyć, dlaczego postąpiłeś tak, a nie inaczej.
2.W klasie:
a) Koledzy uwaŜają Cię za autorytet i proszą czasami o radę.
b) Nie masz wielu kumpli - szkoła to miejsce do nauki, a nie do zabawy.
c) Wszyscy uwaŜają Cię za klasowego wesołka, który rozrusza kaŜde towarzystwo.
3.Znowu coś Ci się nie udało.
b) Dokładnie analizujesz gdzie popełniłeś błąd.
a) Co tam! Nic się nie stało!
c) JuŜ się do tego przyzwyczaiłeś - tak często coś ci nie wychodzi.
4.Ktoś zrobił Ci wielką przykrość:
c) Szybko puszczasz to w niepamięć.
a) Mówisz mu, Ŝe strasznie Ci przykro.
b) Starasz się wszystko wyjaśnić, bo nie lubisz nieporozumień.
A teraz sprawdź, których odpowiedzi masz najwięcej.
a)
b)
c)
Przypominasz Harry'ego
Jesteś jak Hermiona
Jesteś podobny do Rona
Uwielbiasz rozwiązywać Pracowity, obowiązkowy, Bardzo towarzyski i bardzo
zagadki i masz duszę de- nie łamiesz ustalonych rozrywkowy - to wszystko
tektywa. Jaki jeszcze je- zasad. Nie potrzebujesz potrafisz robić w Ŝart.
steś? OdwaŜny, śmiały, magii, Ŝeby sobie poradzić Takiego kolegę chciał by
wiesz czego chcesz Masz w trudnych sytuacjach. mieć kaŜdy - nic dziwnego
świetne pomysły i chętnie DuŜo wiesz i potrafisz tę zresztą, bo zawsze moŜna
pomagasz innym. Nic więc wiedzę wykorzystać. I na ciebie liczyć! Pracuj
dziwnego, Ŝe masz wielu wcale nie jesteś kujonem- tylko nad swoim gapiokumpli - samotność na ty po prostu lubisz zdoby- stwem, które czasami
utrudnia Ci Ŝycie.
wać wiedzę!
pewno Ci nie grozi!
Britney
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Wiosenne skojarzenia
No i doczekaliśmy się - mamy kalendarzową wiosnę. Postanowiłyśmy sprawdzić, co
naszym koleŜankom i kolegom kojarzy się z ta magiczną porą roku. PoniŜej zamieszczamy odpowiedzi.
 Z ciepłem i słońcem – Anita z VIc
 Z miłością, z Ŝyciem i słońcem – pani Mariola Grela
 Z doładowaniem telefonu, Dniem Wagarowicza, wielkim buszowaniem po sklepach, ze słoneczkiem, kwiatuszkami i nadzieją, Ŝe niedługo będą wakacje – Marcelina z VIc
 Nie wiem – Agata z Vb
 Z niczym – Przemek z IIa
 Z ciepłem i kwiatuszkami – Ola z Vb
 Z miłością – Ola i Paula z VIb
 Z przyrodą, zdjęciami i słońcem – Michał z VIc
 Z ciepłem i przyrodą – Magda i Asia z Ve
Jak widać zdecydowanie wygrało ciepełko. Na razie moŜemy tylko o nim pomarzyć, bo
pod koniec marca pogoda pod psem – deszcz, zimnica i wiatr na dodatek. Zresztą co
będziemy tłumaczyć, popatrzcie przez okno (napisano zziębniętymi rękami
26.03.2004).
Sondę przeprowadziły Kasia i księŜniczk@
Teresa Ferenc: „Wiosna”
Teresa Ferenc: „Marzec”
Wiersze
W marcu
No, proszę,
na wiosnę
jak w garncu,
był śnieg
jak w drewnianej beczce.
i nie ma śniegu
Trochę śniegu,
ledwo za trzy grosze.
trochę śmiechu
A tak się pierzyło,
wytoczy się jeszcze.
puszyło,
stroszyło,
Pies zatańczył
jak białe kokosze.
wokół beczki,
z wiatrem zakołował.
Myślałby kto:
Z psiej ucieczki
zima
wokół beczki
cały rok nie puści,
uciecha gotowa.
wieki potrzyma.
Beczka wzięła się za boki
A tu
zimne i pękate,
puk, puk
krąŜy wokół
i proszę:
za psem, śniegiem,
wiosna jak zielony puch,
kołuje za marcem.
jak złote ciepło kurczęcia.
Marzec
JuŜ dzwonki,
w marcu duje
skowronki wysoko pod
z garnca
chmurą.
jak z drewnianej beczki.
ChociaŜ za moją leśną górą
jeszcze wczoraj leŜał śnieg
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Zwiastuny wiosny
Nie wierzcie kalendarzom! Co z tego, Ŝe jest „wiosna kalendarzowa” skoro na dworze
pada śnieg? Wierzcie za to przyrodzie. Jak budzi się po zimie do Ŝycia, to na 100%
będziemy się wkrótce cieszyć ciepłem i zielenią. Dziś słów kilka o ptakach i ssakach.
Jak je zobaczycie – dajcie nam znak.
Bocian - Ŝyje w środkowej i wschodniej Europie. Gnieździ się
na wysokich drzewach, często na słupach telegraficznych,
kominach i dachach. Buduje gniazdo o kolistym kształcie. W
okresie godowym bocian wydaje głośne "klekotania". Wyprowadza 1 lęg w roku. 3-5 jaj wysiadują oboje rodzice przez
34-41 dni. Biało opierzone młode pozostają w gnieździe ok.
60 dni, samodzielność uzyskują po 70 dniach. Bocian zimuje
w południowej Afryce. W Polsce jest chroniony.
Czajka - zamieszkuje całą Europę i Azję na bagnach, łąkach,
brzegach wód i polach uprawnych. Gnieździ się na ziemi wśród
kęp niskiej roślinności trawiastej, wyprowadza 1 lęg w roku. W
okresie godowym popisuje się akrobatycznymi lotami. Jaja wysiadują oboje rodzice. Młode zaraz po wylęgu są bardzo samodzielne,
a maskujące, pstrokate ubarwienie zabezpiecza je przed drapieŜnikami. Pisklęta osiągają zdolność do lotu w piątym tygodniu Ŝycia.
Czajka zimuje w zachodniej Europie, północnej Afryce oraz w
zachodniej i południowej Azji. Chroniona.
Borsuk - największy polski przedstawiciel rodziny
łasicowatych, zamieszkujący lasy Euroazji aŜ po
Japonię. Borsuk jest aktywny nocą, dzień spędza w
wykopanych przez siebie rozległych norach o kilku
wejściach. Często sąsiaduje w swej norze z lisem.
WszystkoŜerny, zjada rozmaite bezkręgowce i
drobne kręgowce, korzenie roślin, grzyby, jagody,
owoce, miód z gniazd os i trzmieli. W okresie
ostrych mrozów zapada w rodzaj lekkiego snu, podczas którego wykorzystuje zgromadzone zapasy tłuszczu. Samica rodzi 1-7 młodych, które dojrzewają w 2 roku Ŝycia. W
Polsce borsuk jest gatunkiem łownym, z sierści wyrabia się wysokiej jakości pędzle.
JeŜ - największy owadoŜerny ssak z rodziny jeŜowatych. śyje w Europie i Azji, zamieszkuje obrzeŜa lasów,
tereny parkowe i ogrody. Grzbiet i boki ciała pokryte
szarobrązowymi kolcami o długości do 3 cm. JeŜ ma
silnie rozwinięty mięsień podskórny, umoŜliwiający mu
szybkie zwinięcie się w kłębek i nastroszenie kolców
gotowych do ataku. Buduje gniazda z mchu, trawy i liści
w norach, zagłębieniach i rozpadlinach. Jego poŜywienie stanowią owady, dŜdŜownice, ślimaki i drobne kręgowce oraz padlina i pokarm roślinny. Zapada w sen
zimowy. Samica rodzi 2-10 młodych. JeŜ znajduje się
pod całkowitą ochroną
Asia
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