KRZYśÓWKA

Szóstka

1.Piąty miesiąc.
2.Czwarty miesiąc.
3.Szósty miesiąc.
4.Pierwszy miesiąc.
5.Siódmy miesiąc.
6.Trzeci miesiąc.
7.Dwunasty miesiąc.

Kwiecień 2004 r.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku

1
2
3

I miejsce
w III Kraśnickich Mistrzostwach
w Tabliczce MnoŜenia
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Paula*
Laureatem poprzedniej krzyŜówki został Adam Sobczyk z klasy VI c.
W nagrodę otrzymuje słodycze.


Imię

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

Nazwisko

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

Klasa

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

HASŁO

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

Konkurs recytatorski
JuŜ po raz trzeci odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski dla klas IV-VI. Przystąpiło do niego aŜ 33 uczniów. KaŜdy recytator musiał przygotować dwa teksty poetyckie lub jeden wiersz i fragment prozy, których łączna długość nie przekraczała 5
minut. Jury w składzie Paweł Szymański, Jadwiga Marzec i Ewa Tyc miało niełatwy
orzech do zgryzienia, aby wytypować najlepszą trójkę. Ostatecznie I nagrodę przyznano Kasi Suchorze (IV a) – recytowała wiersze Danuty Wawiłow „Na wystawie” i
Świnka”, II – Joasi Kozak (V e – „śaba” Gałczyńskiego i fr. śeby zostać aktorem”
Kreczmara), III – Michałowi Wnukowi (VI e – dwa wiersze Władysława Broniewskiego „Homo sapiens” i „Ballady i romanse”). Ponadto wyróŜniono Adama Jamroza
(IV e), Łukasza Capałę (IV e), Martę Bekier (IV a), Pawła Syrokę (IV e), Agatę Węglińską (V e)Marceliną Podniestrzańską (VI c) i Paulinę Mazur (VI c). Pierwsza dwójka reprezentowała naszą szkołę w Miejskim Konkursie Recytatorskim.
Rozmowa ze zwycięŜczynią konkursu, Kasią Suchorą






Czyje wiersze lubisz najbardziej?
Jana Brzechwy oraz Danuty Wawiłow.
Czy rozwijasz swój talent recytatorski?
Tak, chodzę na zajęcia kółka teatralnego do CKiP. Ale moim hobby jest takŜe
taniec i śpiew.
 Twoje wraŜenia po konkursie?
 Byłam zaskoczona, Ŝe wygrałam, bo konkurencja była silna. Strasznie się cieszę.
Rozmawiały Paula&Agata
Brawo Agata!
TuŜ przed świętami odbył się Jubileuszowy V Ogólnopolski
Konkurs Kartek Świątecznych, w którym uczestniczyła takŜe
nasza szkoła. Kartki świąteczne miały odzwierciedlać prawdę
historyczną i autentyczną symbolikę związaną ze świętami
BoŜego Narodzenia. Projekty kartek świątecznych powinny
być wykonywane przez uczniów w obecności nauczyciela,
aby rozproszyć wątpliwości co do autorstwa pracy. W naszej
szkole udział w tym konkursie wzięło ponad 75 uczniów. W
konkursie wzięły udział klasy I-VI. Mamy czym się
pochwalić, poniewaŜ Agata Konarska (uczennica klasy II
„b”)zajęła w konkursie II miejsce! Otrzymała dwie nagrody
ksiąŜkowe oraz dyplom. TakŜe w następnym roku szkoła
planuje ponowne wzięcie udziału w konkursie. JuŜ dziś
zachęcamy wszystkich uczniów, starszych, jak i młodszych,
do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kartek
Świątecznych.
Inga Siewierska

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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Wielkanoc
W przeciwieństwie do świat BoŜego Narodzenia (25 grudnia)
Wielkanoc jest świętem ruchomym, czyli nie ma stałej daty. Wypada
zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni KsięŜyca, to
jest między 21 III a 25 IV.
Co i dlaczego do koszyczka wielkanocnego?
Jak wiecie w Wielką Sobotę święcimy w kościele pokarmy. Czy zastanawialiście się,
dlaczego właśnie te składniki wkładamy do wielkanocnego koszyczka?
Baranek - Jezus cierpiąc niewinnie jak baranek obmył nas z grzechów.
Jajko i pisanki - znak nowego Ŝycia, które Jezus daje nam w chwili Chrztu Świętego.
Jezus zmartwychwstał, by dać nam Ŝycie wieczne.
Chleb - Jezus przemienił chleb w swoje Ciało, by na zawsze z nami pozostać i dzielić
się z nami swoim Ŝyciem.
Sól - chroni pokarmy przed zepsuciem, nadaje im dobry smak. Miłość Jezusa chroni
nasze dusze przed złem.
Kiełbasa i wędliny - symbol naszej radości po 40 dniach postu.
Kasia
Sport*sport* sport*sport*sport*

Sukcesy siatkarzy
Świetnie zaprezentowali się w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w mini siatkówce uczniowie klas IV a Andrzej Kraiński i Tomasz Kraiński oraz IV b Jakub Czubiński. Wygrali cały turniej, choć za przeciwników mieli aŜ 35 innych zespołów. Andrzej został wybrany najlepszym zawodnikiem zawodów.
***
Dzień po sukcesie w Lublinie wymieniona trójka plus uczniowie klasy V b Maciej
Siejewicz, Kornel Janowski i Emil Młodzianowski startowali w Opolu Lubelskim w
wojewódzkim finale szkół w siatkarskich „dwójkach”. Zajęli V miejsce.
O nich się mówi
Imię i nazwisko: Nelly Furtado
Data urodzenia: 2 grudnia 1978r.
Miejsce urodzenia: Victoria, Kanada
Kolor oczu: zielony
TRADYCYJNA- Z Azorów, portugalskich wysp na Atlantyku
przybyli do Kanady rodzice Nelly. Dlatego piosenkarka płynnie
mówi po portugalsku i czerpie wiele z tradycyjnej muzyki Portugalii.
WYSPORTOWANA – przepada za pływaniem, bieganiem,
jazdą na rowerze górskim i siatkówką plaŜową. Ma hopla na
punkcie butów sportowych. Podobno trzyma ich całą szafę.
KOBIECA – z kaŜdej podróŜy czy trasy koncertowej
przywozi sobie kosmetyki do makijaŜu. Jej „konikiem” są
szminki. UwaŜa, Ŝe to talizmany szczęścia.
TAJEMNICZA – jej córka ma na imię Nevis, ale Nelly nie
mówi nic o swoim ukochanym, ojcu dziewczynki. Ona lubi
sekrety!
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Czy wiecie, Ŝe...
☺ - śółwie słoniowe mogą Ŝyć 150 lat.
☺ - Szerszenie są największymi osami w Europie.
☺ - Walijski chleb robi się z wodorostów.
☺ - W pałacu Buckingham jest 650 pokoi.
☺ - Piłka noŜna ma prawie 602 lata.
☺ - Średnio śpimy 8 godzin dziennie.
☺ - Świnka morska pochodzi z Ameryki Południowej i Ŝyje przeciętnie od 5 do 8 lat.
☺ - WęŜom wystarczy kilka posiłków dziennie. Pyton moŜe wytrzymać bez jedzenia
nawet 12 miesięcy.
BRITNEY
Czy umiesz chorować?
1.Czujesz, Ŝe masz gorączkę. Co robisz?
a) Nic nie robię.
b) Mierzę gorączkę.
c) Od razu się kładę i mówię mamie, Ŝe jutro nie idę do szkoły
2.Lekarz przepisał Ci obrzydliwe lekarstwa. Masz je brać trzy razy dziennie. Bierzesz?
a) Nie, nie przeszłyby mi przez gardło.
b) Zaciskam usta i biorę.
c) Biorę, ale proszę o coś na pocieszenie.
3.Masz złamaną nogę. Gdzie chciałbyś ją leczyć?
a) Przed telewizorem.
b) W swoim łóŜku.
c) Wszystko jedno.
4.Co byś przyniósł, idąc do chorego w odwiedziny?
a) Chipsy, cukierki i to, co chory lubi.
b) Gazety, fajną ksiąŜkę, dwa liście znalezione po
drodze.
c) Nic.
POLICZ PUNKTY:
Jeśli na co najmniej trzy pytania wybrałeś odp. B:
Umiesz chorować. Jesteś profesjonalistą. Wiesz, Ŝe to czas na odpoczynek, ale teŜ czas
na bycie normalnym. Oby tak dalej!
Jeśli na mniej niŜ trzy pyania wybrałeś odp. B:
Nie umiesz chorować. JeŜeli coś Ci dolega – od razu Ŝycie całego domu się komplikuje.
Za nic nie chcesz się leczyć albo nadmiernie się o siebie troszczysz. Musisz to zmienić!
Britney
Dowcipy
Nauczycielka do Jasia:
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: - To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy
tylko rozpoczyna się rok szkolny!
"nie wiem", a ty napisałeś: "ja teŜ".
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III Kraśnickie Mistrzostwa w Tabliczce MnoŜenia
24 kwietnia 2004 r. w hali sportowej Zespołu
Szkół Nr 3 w Kraśniku odbyły się III Kraśnickie
Mistrzostwa w Tabliczce MnoŜenia. W turnieju
wzięli udział uczniowie klas trzecich i
czwartych z jedenastu szkół podstawowych.
DruŜyny wystawiły: Szkoła Podstawowa nr 1,
Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr
3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa
nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Społeczna Szkoła
Podstawowa z Kraśnika, Społeczna Szkoła
Podstawowa z Lublina, Szkoła Podstawowa nr
50 z Lublina, Szkoła Podstawowa ze StróŜy i
Szkoła Podstawowa z Bobów. Naszą szkołę
reprezentowali:
−
Bednarczyk Michał −
Łata Edyta
−
Nowak Aleksandra
−
Bekier Marta
−
Śmiech Olga
−
Gębala Angelika
−
Czubiński Jakub
−
śuber Agnieszka
−
Natalia Bubień
−
Drozd Katarzyna
−
śuber Jakub
−
Bajner Piotr
−
Kozłowski Mateusz −
Wilczopolski Tomasz −
Grądek Gabriel
−
Kowalski Kacper
Dzieci brały udział w konkurencjach, które łączyły sprawność fizyczną, spostrzegawczość oraz refleks ze znajomością tabliczki mnoŜenia. Nasza szkoła zajęła w klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce. Indywidualnie:
Imiejsce
Super Prymus
Agnieszka śuber
III miejsce
KrzyŜak
III miejsce
Olimpijczyk
Mateusz Kozłowski
I miejsce
KrzyŜak
Michał Bednarczyk
II miejsce
KrzyŜak
Edyta Łata
II miejsce
Super Prymus
Jakub Czubiński
II miejsce
Super Prymus
Marta Bekier
III miejsce
KrzyŜak
Olga Śmiech
II miejsce
KrzyŜak
Kacper Kowalski
II miejsce
KrzyŜak
III miejsce
KrzyŜak
Tomasz Wilczopolski
III miejsce
Olimpijczyk
Gabriel Grądek
II miejsce
Olimpijczyk
Angelika Gębala
I miejsce
Olimpijczyk
I miejsce
KrzyŜak
Aleksandra Nowak
II miejsce
Olimpijczyk
Agnieszka śuber, Tomek Wilczopolski i Mateusz Kozłowski zostali najlepszymi zawodnikami w swoich kategoriach. KaŜdy uczestnik otrzymał dyplom, najlepsi – medale, a szkoła – puchar.
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Opowieść o męce Chrystusa
Jeszcze dwa lata temu nikt w
Hollywood nie wierzył, Ŝe Mel
Gibson zdoła nakręcić „Pasję”.
Producenci na ten film wyłoŜyli
śmieszną jak na amerykańskie
warunki sumę 25 milionów
dolarów i zgodzili się, by reŜyser w
całości
zrealizował
swoje
zamierzenia. Dzięki temu film jest
wierną i realistyczną relacją z
ostatnich 12 godzin Ŝycia Jezusa Chrystusa, włącznie z Ostatnią Wieczerzą i naturalistyczną Drogą KrzyŜową.
Gibson podszedł do tematu bardzo powaŜnie. Scenariusz omawiał z najlepszymi włoskimi teologami. Na plan ściągnął znakomitych aktorów. W rolę Jezusa Chrystusa
wcielił się James Caviezel, znany z ciekawej roli w „Hrabim Monte Christo”. Maryję
zagrała Maja Morgenstern, Marię Magdalenę Monica Bellucci, zaś zwierzchnika biczowników Polak- Romuald Kłos. Co ciekawe, aktorzy zgodzili się grać wyłącznie w
językach łacińskim i aramejskim. Gibson planował wyświetlać film bez napisów, jednak ostatecznie uległ naciskom przeraŜonych producentów.
księŜniczk@
ReŜyseria: Mel Gibson
Występują: James Caviezel, Monica Bellucci, Rosalinda Celentano
BudŜet: 25 mln
WraŜenia po teście
Nie da się ukryć, Ŝe to był dzień, na który szóstoklasiści czekali z od początku roku
szkolnego. 1 kwietnia (wcale nie prima aprilis!) pisali test kompetencji, który miał
sprawdzić ich wiedzę i umiejętności nabywane przez sześć lat chodzenia do szkoły. Co
sądzili o trudności testu po opuszczeniu sal egzaminacyjnych?
 -Jestem nastawiona optymistycznie, bo z 0 czy 40 p. to i tak przechodzi się do
gimnazjum-Marcelina z 6 „c”
 -Test był trudny-Gosia z 6 „a”
 -UwaŜam, Ŝe test był taki sobie –
Adrian z 6 „e”
 -Test był średni-Justyna z 6 „b”
 -Test był łatwy-Magda z 6 „a”
 -Był bardzo trudny –Adam z 6 „a”
 -Był stresujący i nudny –Marlena i
Mateusz z 6 „b”
 -Za mało było czasu, za duŜo zadań
z matematyki , a za mało z przyrody
i polskiego –Paula z 6 „b”
Jak widać opinie na temat testu są mocno rozbieŜne. Jakie będą wyniki, powinniśmy się
przekonać juŜ lada dzień.
Aga i Marta
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Przenieśmy się do Krainy Snów
„Bestseller 2003…napisany przez 14-latkę”- moŜna przeczytać na okładce ksiąŜki
Catherine Webb. Jak zapewnia wydawca, „W lustrze snów” była sensacją wydawniczą
2003 roku w Wielkiej Brytanii. JeŜeli autorka ma 14 lat i powieść odniosła sukces, to
dlaczego my- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku- mielibyśmy nie spróbować?!
Zachęcam do pisania!
Początek ksiąŜki jest zupełnie niezły. Znajdujemy się w
alternatywnej dla naszego świata rzeczywistości, którą
tworzą… ludzkie sny. W świecie tym o wędrujące dusze
Ziemian zaŜartą walkę toczą dobrzy magowie,
przedstawiciele Krainy Snów zwanej Niebieści, a magami
złymi, reprezentantami świata koszmarów- Mrocznej
Twierdzy. Bohaterem ksiąŜki jest jeden z „jasnych”
magów, Laenan Latawiec, który pewnego dnia,
otrzymawszy wezwanie od króla Niebieści, wyrusza w
podróŜ do stolicy Krainy Snów. Wkrótce okazuje się, Ŝe
władca koszmarów szykuje się do kolejnej wojny, a na
Ziemi miliony ludzi zapadają w śpiączkę. Tylko Latawiec
moŜe przywrócić zachwianą równowagę pomiędzy obiema krainami…
KsiąŜka jest tylko wyłącznie dla młodzieŜy, która musi wypełnić jakoś czas oczekiwania na kolejne tomy przygód Harry’ ego Pottera. „W lustrze snów” to całkiem poprawna przygodowa powieść fantastyczna, a jak na debiut i te czternaście lat- nawet bardzo
dobra.
księŜniczk@
Tytuł: W lustrze snów
Autor: Catherine Webb
Wydawnictwo: Amber
Cena: 29,80 zł
1 kwietnia
Prima aprilis – to po łacinie pierwszy kwietnia. Zgodnie ze zwyczajem ludzie oszukują
się w sposób Ŝartobliwy. Tradycja robienia primaaprilisowych psikusów jest w Polsce
bardzo popularna.
Niektórzy przypuszczają, Ŝe te Ŝarty są pozostałością święta ku czci greckiej bogini
Demeter, obchodzonego właśnie na początku kwietnia.
Dowcipy
Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce
wiedzieć pani wychowawczyni.
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.
- O BoŜe, dziecko, czy nic ci się nie stało?!
- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem.

Na lekcji geografii nauczyciel pyta
Jasia:
- Która rzeka jest najdłuŜsza: Ren
czy Missisipi?
- Oczywiście, Missisipi.
- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuŜsza?
- Dokładnie o sześć liter.
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