KrzyŜówka
1.

2.

3.

4.
6

5.
3
6.

7.

8.
2

5

Hasło:
1

2

3

4

5

6

Poziomo:
4. MoŜna na nim spływać.
5. Pamiętaj, Ŝe w czasie
wakacji odprawiane są
w nim Msze Święte.
7. Jego szum i ptaków
śpiew to odgłosy lata.
8. Świąteczny dzień równieŜ w ..... .
Pionowo:
1. JuŜ nie wiosna, a jeszcze
1
jesień.
2. Mniejsze niŜ morze,
większe niŜ staw.
3. Gdy słońce bardzo się
4
stara.
4. Noś go na szyi równieŜ
podczas wakacji.
5. Gdy na nią pojedziesz,
nie zapomnij wysłać
kartki rodzicom.
6. Zmieścisz w nim
wszystko, tylko kto to
uniesie.

Podchwytliwe zagadki
Pewna kobieta ma dwóch synów, którzy urodzili się o tej samej godzinie, tego samego
dnia, miesiąca i w tym samym roku. Nie są bliźniakami – jak to moŜliwe?
KaŜdego roku Marek obchodzi swoje urodziny, a dzień później jego brat bliźniak, Jarek, swoje. Dlaczego?
Pewien człowiek mieszka na ostatnim piętrze bardzo wysokiego budynku. KaŜdego
dnia idąc do pracy, jedzie windą aŜ na parter, wyjeŜdŜa windą tylko do połowy wysokości, a dalej idzie po schodach. Dlaczego?
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Szóstka
Wrzesień - październik 2004 r.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego w Kraśniku
Cześć!
Wracamy po wakacyjnej przerwie. W mocno zmienionym składzie,
bo ubiegłoroczne szóstoklasistki poszły do gimnazjum. Pozdrawiamy! Dołączyły za to „nowe twarze” z klasy IV c. Będzie z nich
pociecha. Wszystkich chętnych zapraszamy do współredagowania gazetki. Spotykamy się w kaŜdy wtorek o 13.20 w sali 28. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią pisać.
Redakcja „Szóstki

Wspomnienia z wakacji
Mimo, Ŝe mamy juŜ piękną złotą jesień to wspomnieniami wracamy do minionych
wakacji. W dniach od 16 – 27 sierpnia uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć
w półkoloniach „Wakacje z uśmiechem”. Korzystali z wielu ciekawych form spędzania
wakacyjnego czasu:
− wyjścia na basen,
− zajęcia komputerowe,
− zajęcia plastyczno – techniczne,
− gry i zabawy ruchowe.
Dzieci poznały równieŜ pracę
naszej policji i zwiedziły Komisariat
Policji w Kraśniku. Na zakończenie
półkolonii odbyła się wycieczka do
Centrum
Rozrywki
„Radość”.
Atmosferę jaka panowała podczas
półkolonii ukazują zamieszczone
zdjęcia na tablicy Samorządziku Uczniowskiego. Na łamach naszej gazetki szkolnej
chcieliśmy podziękować sponsorom, którzy uatrakcyjnili nasz czas półkolonii: państwu
Sławomirowi i Dorocie Surdackim za słodkości oraz dyrektorowi MOSiR-u Grzegorzowi Mazurkowi za darmowe wejścia na basen.
Do miłego spotkania podczas następnych wakacji.
Organizatorzy.

Zabawa w teatr
24 września w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku odbyły się VII kraśnickie
spotkania teatralne. W tym roku organizatorzy włączyli do zabawy uczniów kraśnickich szkół i zaproponowali im gry teatralne. Imprezy rozpoczęły warsztatami dla
uczniów klas 4-6 i gimnazjum, które poprowadził Michał Stanowski. – instruktor teatralny, koordynator festiwalu teatralnego „Nieprzetarty szlak”. Zabawy teatralne zapoczątkowały zajęcia integracyjne, w czasie których kaŜdy miał moŜliwość poznania
siebie samego, swoich kolegów i instruktora. Następnie dzieci uczyły się umiejętności
i orzystania z takich środków wyrazu artystycznego, jak: głos, praca ciałem i mimika.
Uczestnicy warsztatów zapoznali się takŜe z zasadami budowy sytuacji i jej dramaturgii. Wszystkie ćwiczenia były oparte na zabawie teatralnej. Na zakończenie warsztatów
dzieci same przygotowały sobie kostiumy, rekwizyty i makijaŜ sceniczny. Niestety,
deszczowa pogoda przeszkodziła im zaprezentować na ulicach miasta. Uczestniczyłam
w tych warsztatach i sądzę, Ŝe były one doskonałą okazją do tego, by sprawdzić się
w roli aktora i by przez chwilę poczuć klimat sceny i całej sztuki teatru.
Warsztaty teatralne dla uczniów szkół średnich poprowadził Artur Lis – reŜyser teatralny teatru plastycznego „ Makata” z Warszawy. Przeprowadzone przez niego ćwiczenia bazowały na świadomości ciała , ruchu i rytmie. MłodzieŜ uczyła się bycia zespołem, kompozycji przestrzeni i jej zagospodarowania. Szkoda, Ŝe nie mogłam
uczestniczyć w tych warsztatach, muszę jeszcze poczekać rok lub dwa lata.
Iga



Najmodniejsza fryzurka do szkoły
Tak niewiele potrzeba, by wspaniale wyglądać. Kilka spinek, trochę czasu i odrobina cierpliwości. A na dodatek tę fryzurkę moŜesz wykonać sama lub z małą pomocą
mamy czy siostry. Na pewno jednak nie musisz iść do fryzjera, Ŝeby wyglądać superodlotowo.
KROK 1 Podziel włosy na pasemka. Nie musisz uŜywać do tego grzebienia. NajwaŜniejsze, Ŝeby pasemka były dość cienkie, tak by moŜna je było potem spiąć spinką.
KROK 2 Zawijaj po kolei kaŜde pasemko na palec dotąd, aŜ skręci się w kółko.
KROK 3 KaŜde skręcone pasemko przypnij kolorową spinką. Zwróć uwagę, Ŝe im
więcej skręconych pasemek i bardziej kolorowe spinki, tym fryzura bardziej odlotowa!
Jaki strój do tego? Jak najwięcej kolorów. Niech Wasz wygląd będzie Ŝywy i zwracający uwagę. Spróbujcie oŜywić kolorami smutną jesień!
fantometka
WARTO PRZECZYTAĆ
Zachęcam do przeczytania ksiąŜki Vitusa B.
Droschera pt.,, Rekiny i płaszczki” z serii CO
I JAK. Seria ta przedstawia w sposób przystępny i
interesujący róŜne dziedziny wiedzy.
KsiąŜka, którą polecam do przeczytania jest
niezwykle ciekawa i zawiera ładne, kolorowe
ilustracje. MoŜna się z niej dowiedzieć wiele
róŜnych ciekawostek z Ŝycia rekinów i płaszczek,
np. jak groźny jest rekin ludojad, ile jedzą rekiny,
czy mają przyjaciół i wrogów, co to jest ryba –
piła.
Myślę, Ŝe ta ksiąŜka zainteresuje wielu
uczniów, a szczególnie miłośników przyrody.
Dziwne pytania
1. Co mówi kat ustawiając skazańca pod szubienicą?
− Głowa do góry!
2. A skąd się bierze rtęć?
− Z rozbitych termometrów...
3. Z czego składa się węgiel?
− Z samochodu do piwnicy.
4. A jak się nazywa prawosławny organista?
− Pop music
5. Jak się nazywa jajko z pozytywką?
− Jajko muzykant.
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIb i IVc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Muzyka
Zapraszam was do posłuchania płyty pt."O-ZONE".W tym zespole śpiewa trzech
chłopców pochodzących z Mołdawii o imionach Radu, Dana i Arsenie. Historia
"O-ZONE" zaczęła się w Republice Mołdawii. To właśnie tam, trzej sympatyczni muzycy odnieśli swój pierwszy sukces. Coś jednak im mówiło, Ŝe nie mołdawski, a rumuński rynek muzyczny da im szansę na
międzynarodową karierę, dlatego w 2002
roku z taśmą demo w kieszeni i wiarą w
swój talent przyjechali do Bukaresztu.
Intuicja ich nie zawiodła-poznali tam
dyrektora
generalnego
rumuńskiego
oddziału Sony Muisc. Było to jedno
z waŜniejszych spotkań w ich Ŝyciu, bo
stało się początkiem ich błyskotliwej
kariery. Pierwszym hitem zespołu stał się
utwór "Numai tu" ("Tylko ty"). Kompozycja dotarła na szczyt Romanin Top 100, rozgłośnie radiowe przez kilka tygodni na
okrągło grały tę piosenkę, a zespół podbił serca rumuńskiej (i nie tylko) publiczności
dzięki kolejnemu singlowi, zatytułowanemu "Despre tine"("Rzucić cię").
Angelika
Drodzy Czytelnicy!
Zachęcam Was wszystkich do
obejrzenia nowej bajki animowanej
pt."Shrek 2". Wszystko to, co stało się w
części pierwszej, było całkowitym
i gigantycznym błędem. To nie Shrek,
a piękny, wielce przystojny i dobry
królewicz miał ocalić Fionę. W ogóle
dla księŜniczki los przygotował zupełnie
inny plan. Jak dla niej, to takŜe dla jej
królestwa. A tu przylazł Shrek
i wszystko popsuł! Część druga zaczyna
się od zaproszenia państwa młodych przez rodziców Fiony -to oni zamknęli swoją
córkę, by ja uratował jakiś porządny KsiąŜę... Film opowiadać będzie historię Shreka
i Fiony, którzy postanawiają odwiedzić rodziców księŜniczki, do których dotarła jedynie wiadomość o ślubie ich córki z prawdziwą miłością jej Ŝycia. Problem jednak
w tym, Ŝe rodzice Fiony w ogóle nie zdawali sobie sprawy z ciąŜącej na niej klątwy.
W związku z tym byli pewni, iŜ poślubiła ona kogoś z wyŜszych stref , kawalera pokroju Lorda Farquaada – władcy rządzącego zasobnym państwem. JakieŜ więc jest zdziwienie, kiedy ich zięć okazuje się waŜącym ponad 300 kilogramów zielonym ogrem nie
przywiązującym wagi do higieny, któremu w dodatku towarzyszy gadający osioł. Szokiem jest równieŜ wiadomość, Ŝe ich ukochana córka nocą przechodzi straszną metamorfozę. Co gorsza, w tajemniczych okolicznościach ginie siostra Fiony. Przed ogrem
i jego kompanią stoi nowe wyzwanie.
Ola Nowak



Uwaga!!!
Pod koniec września odbyły się wybory do
samorządu uczniowskiego. Najwięcej głosów
uzyskali:
− Kot Michał VIb - 170 głosów
− Przywara Aleksandra VIb - 90 głosów
− KoŜuch Lena Va - 88 głosów
Szkolna statystyka
Zaczął się nowy rok szkolny. Zaciekawiła nas
szkolna statystyka – ilu uczniów uczy się w naszej
szkole, ilu jest nauczycieli? Poszliśmy do
sekretariatu po niezbędne informacje. Pani Alinka poinformowała nas, Ŝe w Szkole
Podstawowej nr 6 (to my!) w 28 klasach uczy się 640 uczniów. Chłopców jest 335,
dziewcząt 305. Nad wtłaczaniem wiadomości w nasze głowy biedzi się 52 nauczycieli.
Wszystkim Ŝyczymy wiele uśmiechu i sukcesów w pracy.
Ola Stefanek
WIADOMOŚĆ!!!
17 września odbyła się ogólnopolska
akcja sprzątania świata. Brała teŜ
w niej udział nasz szkoła. Piąte i szóste
klasy poszły zbierać śmiecie do lasu,
natomiast czwarte sprzątały na boisku
szkolnym. Starsze klasy bardzo
cięŜko pracowały zbierając szkła i inne
papiery. Młodsze zaś zbierały
opakowania
po
batonach,
chrupkach i lizakach, które dzieci
wyrzuciły nie zwracając uwagi
na
to,
Ŝe
niszczą
środowisko. Ta akcja była
bardzo
potrzebna.
Dbaj o przyrodę!!!
Jesień
Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku, w strefie klimatu umiarkowanego. W świecie roślin i zwierząt jest to okres zakończenia przygotowywania się nowego
pokolenia organizmów do Ŝycia, oraz gromadzenia zapasów przed kolejną zimą. Na
przełomie lata i jesieni większość zwierząt przenosi się do ciepłych krajów. Jesienią
liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed nadchodzącą mroźna pora roku.
Astronomiczna jesień rozpoczyna się 22 września. Średnie temperatury jesienne wahają
się pomiędzy 5°C - 15°C.
Fantometka i Cukier
☺☺☺☺☺☺☺☺
Blondynka w sklepie RTV:
-Czy czerń to kolor?
-Tak!
- A biały to teŜ kolor?
- Tak!
- A jak mówię sąsiadom, Ŝe mam kolorowy telewizor to mi nie wierzą.

☺☺☺☺☺☺☺☺
Przechwalają się dwaj przedszkolacy:
- Mój tata pływa w marynarce.
Na co drugi:
- A mój w kąpielówkach.



CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE?
UWAGA UCZNIOWIE KL. 1-6 – KONKURS !
Biblioteka szkolna proponuje wszystkim uczniom konkurs na własny wiersz
pt. „Ja i moja rodzina”. Jest to juŜ trzecia edycja konkursu poetyckiego. W 2002 r.
konkurs odbył się pt. „Poetycka księga imion”, a w 2003 r. – pt. Moja szkoła”.
REGULAMIN KONKURSU – „JA I MOJA RODZINA”:
1. KaŜdy uczeń z naszej szkoły moŜe wziąć udział w konkursie.
2. Wiersz powinien być napisany samodzielnie ( nie przepisywać cudzych wierszy!).
3. Prace naleŜy składać do biblioteki do 10 grudnia 2004 r.(podpisać: imię, nazwisko,
klasa).
4. KaŜda praca bierze udział w losowaniu nagród.
5. Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 grudnia w czytelni.
Organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie i ma nadzieję,
Ŝe kolejna, trzecia edycja spotka się z Ŝyczliwością młodych twórców i zaowocuje
wieloma interesującymi utworami.
UWAGA DZIECI KLAS 1-3 – SPOTKANIA BAJKOWE !
Na pewno większość z was lubi czytać bajki. Z myślą
o was biblioteka szkolna organizuje przez cały rok szkolny
akcję czytania bajek europejskich pt. „Edukacja europejska
inaczej, czyli Księga Bajek”.
W czasie tych spotkań będą prezentowane baśnie narodów
zjednoczonej Europy oraz krótka informacja na temat danego
państwa naleŜącego do Unii Europejskiej.
Na spotkania te zaproszone są wszystkie chętne dzieci
z kl. 1-3 do czytelni w kaŜdy wtorek od godz. 15.10 do 16.00.
UWAGA – WYSTAWKI !
W bibliotece moŜna obejrzeć dwie wystawki ksiąŜek. Jedna
nawiązuje do akcji czytania dzieciom bajek europejskich i jest
zatytułowana „Baśnie narodów zjednoczonej Europy”.
Druga – to wystawka ksiąŜek napisanych przez znanego prozaika, reportaŜystę, podróŜnika – Czesława Centkiewicza urodzonego 18. X. 1904 r. (100. rocznica urodzin).
Większość ksiąŜek napisał wspólnie ze swoją Ŝoną – Aliną. Zmarł w 1996 r.
Uwaga! Dowcip o mądrej blondynce.
Przychodzi blondynka do banku, mówi, Ŝe wylatuje na wakacje za granice i prosi o kredyt w wysokości 3,000 PLN na dwa tygodnie. Urzędnik prosi ją o przedstawienie jakiegoś zabezpieczenia pod poŜyczkę. Blondynka wyjmuje kluczyki od Jaguara stojącego
przed bankiem. Po sprawdzeniu wszystkiego bank zgadza się na przyjęcie samochodu
pod zastaw. Pracownik banku odbiera kluczyki i odprowadza samochód do podziemnego garaŜu w banku. Po dwóch tygodniach blondynka oddaje dług w wysokości 3,000
PLN i odsetki w wysokości 22,50 PLN. Urzędnik bankowy mówi:
- Cieszymy się z udanego interesu i mamy nadzieję, Ŝe wakacje się udały. JednakŜe
w czasie Pani nieobecności sprawdziliśmy, Ŝe jest Pani multimilionerką. Zastanawia
nas, po co zawracała Pani sobie głowę poŜyczką w wysokości 3,000 PLN?
Blondynka odpowiada:
- A gdzie w Warszawie znalazłabym parking dla Jaguara na dwa tygodnie
za 22,50 złotych?



Rajd rowerowy
1 października o godzinie 9.30 uczniowie z klasy VI „b” zebrali się nieopodal naszej szkoły. Tego dnia wyruszyli na rajd rowerowy. Jego celem było przekonanie władz
miasta do stworzenia ścieŜki rowerowej na trasie Kraśnik Fabryczny – Kraśnik Stary.
Wyruszyliśmy spod Centrum Kultury i Promocji, gdzie spotkaliśmy się z kolegami
ze szkoły nr 5 i w pocie czoła popedałowaliśmy na rynek miasta. Tam mieliśmy okazję
oznakować nasze rowery. Trwało to dość długo. Na duchu podtrzymywały nas maślane
ciasteczka i jabłuszka,
które nam co chwile
podawano.
Mogliśmy
takŜe
obejrzeć
od
wewnątrz
radiowozy
policyjne.
Wszystkie
szkoły miały przygotowane plakaty z hasłem
„Rowerzysta teŜ człowiek”. My teŜ. Na poŜegnanie otrzymaliśmy
pamiątkową
ksiąŜkę
o najpiękniejszych
trasach
rowerowych
w naszym
regionie.
„Nakręciła” nas miejscowa telewizja, daliśmy
wywiad do gazety. Na zakończenie wszyscy uczestnicy rajdu zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcie na rynku miasta.
Niestety, w drodze powrotnej złapał nas deszcz. Przemoczeni i zmarznięci, ale zadowoleni wróciliśmy do naszych domów. Mamy nadzieję, Ŝe władze miasta, przychylą
się do naszej prośby i ścieŜka rowerowa faktycznie powstanie.
Śliweczka, Cukier i Fantometka.
W to warto zagrać
Siemka gracze komputerowi! Chciałbym przedstawić
wam bliŜej grę „The Sims 2”, która w 2004r. podbiła
serca maniaków klawiatury. Tak jak i jej poprzednicy:
The Sims 1 i jej dodatki: The Sims Światowe śycie,
Balanga, Randka, Zwierzaki, Gwiazda, Abracadabra.
Wydawcą tej gry jest znana firma Maxis.
W „dwójce” wcielamy się w postać Sima, którego
wcześniej sami sobie wybieramy. Budujemy dom,
urządzamy go i... rozpoczynamy wirtualne Ŝycie. Tak
jak w prawdziwym Ŝyciu przeŜywamy wraz z naszym
bohaterem radości i smutki. Kończę, bo tak się
rozpisałem, ze zaraz opowiem wam całą grę i nie będzie
juŜ tak ciekawa. śyczę super wraŜeń.
E@mil



