Krzyżówka
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1. Dom króla
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2. Tańcowała ... z nitką
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3. Kłująca roślina z Meksyku
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4. Okrągła figura geometryczna
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5. Biały ptak o długiej szyi
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6. Może być telewizyjna lub komputerowa
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7. Kura znosi ...
Michał Dyszyński

Niesforny jesienny banał
Jesienią, jesienią
- słabiej się drzewa zielenią.
Jesienią nie patrzysz
czy pierwsze bociany
kaczeńce i tulipany...
I chowasz się przed zimnem
i męczą cię te aury zmiany,
bo wiatr jest chłodniej rozwiany.
Jesienią miłość jest bardziej
nieśmiała.
Uśmiecha się jakby niepewnie,
bo miłość jesienna jest niedoskonała,
brak jej świeżości wiosennej.

Jesienią pani od plastyki
każe zbierać liście
i szyszki,
i żołędzie,
i oczywiście
do szkoły trzeba przynieść to
będzie.
Jesienią dociepla się domy.
I grabi się trawę od liści,
bo te szeleszczą, gdy chodzą
po nich znudzeni renciści.

Imię

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

Nazwisko

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

Klasa

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

HASŁO

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

PAŹDZIERNIK 2005r.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku

Jesienią księgowy się głowi,
czy bilans się zamknie w tym
roku
i wtedy właśnie księgowi
robią się bardziej nerwowi.
W ogóle jesienią jest
kanał
więc i strofy się robią niesforne,
wylatują z rytmiki,
wpasowują w banał
i katary je męczą - potworne.
Angelika i Olka =))

Wkrótce po starcie samolotu syn blondynki rozpiął pasy w swoim fotelu i zaczął
biegać pomiędzy pasażerami. Jeden z nich mówi do blondynki:
- Niech pani zwróci uwagę synowi, żeby tak nie hałasował.
Blondynka:
- Jasiu, idź pobiegać na zewnątrz.



Szóstka
Czołem, uczniowie „Szóstki”!!!
Witamy pierwszy raz po wakacjach. Dłuuugo dla
Was nie pisaliśmy, ale i zmian w naszej redakcji zaszło sporo. Odeszli ci, którzy przez ostatnie dwa lata
prowadzili gazetkę. Dziś są w gimnazjum (serdecznie
pozdrawiamy Asię, Igę i Ingę!), pewnie niedługo również i tam nieźle „namieszają”. Używając języka sportowego ze „starego składu” pozostały tylko Ola, Angelika i Agnieszka z Vc. Dziewczynom postanowili pomagać Magda i Ola oraz Rafał i Adaś z IVb. Jak im to
wychodzi, oceńcie sami czytając pierwszy tegoroczny
numer naszej gazetki. Trochę jesienny, ale taka pora.
Znajdziecie w nim jednak również sporo rozrywki,
oraz hit numeru – rozmowę z Olą Niezgodą, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

My też wybieraliśmy!
Przez ostatnie tygodnie cały nasz kraj żył wyborami. Polacy wybierali na najbliższych kilka lat parlament (czyli sejm i senat) oraz prezydenta. Ale my, uczniowie
„Szóstki”, nie byliśmy gorsi od dorosłych. Też dokonywaliśmy wyboru – naszego Samorządu Uczniowskiego. Podobnie jak u dorosłych sam moment wrzucania karteczek
do urn wyborczych poprzedzony był kampanią wyborczą. Może mniej hałaśliwą, ale na
pewno tańszą i bardziej kulturalną. Kandydaci do władz szkolnych reklamowali się
poprzez własnoręcznie wykonane plakaty wyborcze oraz prezentację podczas specjalnie w tym celu zwołanego apelu wychowawczego. Potem pozostało nam już tylko
zagłosować na trzech najlepszych naszym zdaniem kandydatów, i… ogromna niespodzianka! Najwięcej głosów zdobyła bowiem uczennica klasy IVb, Ola Niezgoda. Po
raz pierwszy przewodniczącą SU będzie tak młoda uczennica. Na szczęście do pomocy
dostała jeszcze parę osób. Są to: Lena Kożuch, Ines Weber, Dawid Serwatka i Agata
Hysa. Wywiad z Olą prezentujemy poniżej, w rolę dziennikarek wcieliły się jej koleżanki z klasy.

Wywiad z Olą Niezgodą, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
 Co czujesz, będąc przewodniczącą SU?
 Cieszę się, że tyle osób na mnie głosowało (dzięki wam za to!!).
 Czy zamierzasz coś zmienić w szkole? Jakie masz plany?
 Czekam na propozycje zmian od was. W ten sposób wspólnie możemy








zmieniać naszą szkołę, aby przyjemniej się
nam w niej uczyło.
Poznajmy się lepiej. Jakie masz zainteresowania?
Interesuje się sportem, zwłaszcza siatkówką,
bardzo lubię rysować, śpiewać i tańczyć.
Jakie książki lubisz czytać?
Najbardziej lubię czytać książki przygodowe, obyczajowe i takie gdzie jest dużo dialogów.
Czy lubisz zwierzęta?
Mało lubię, ja uwielbiam zwierzęta,
a najbardziej psy. Sama mam kochanego
labradorka Sarę.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy ci owocnej pracy.
Olę przepytywały Magda i Emila z IVb

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVb i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



NFS Undergrund 2  w to warto zagrać!!!
Jeśli zapytamy fanów „gier samochodowych” o najlepszą grę, z pewnością usłyszymy tytuł „NFS 2”. Na taki a nie inny wybór z pewnością wpływ ma wiele czynników: jedni wskażą na znakomitą grafikę, jeszcze inni cenią sobie najwyżej znakomitą
„grywalność”. Jednym słowem - każdy nowy produkt specjalistów z Electronic Arts
opatrzony wyżej wspomnianym tytułem zostanie powitany przez ogromną rzeszę graczy z otwartymi ramionami.
Teraz konkrety! Jak słusznie się spodziewacie – EA
przygotowało dla Was (maniaków gier samochodowych)
kolejny dynamit – Need for Speed: Underground 2.
Plusy gry:
 grafika
 muzyka
 grywalność
 tryb -on-line
 ilość samochodów
Wracając do wyścigów. Jasne jest, że aby wziąć udział
w miejskich gonitwach, trzeba posiadać odpowiedni ku
temu sprzęt. W przypadku NFS Underground 2 do naszej
dyspozycji oddane zostało 20 modeli samochodów. Oczywiście EA zadbało o to, aby na wszystkie te modele wykupić odpowiednią licencję tak więc nie należy się martwić, iż nasze samochody posiadać będą nazwy "Hunda” czy
„Nissak”. Opisując samochody nie sposób nie wspomnieć o tym, co ma być najmocniejszą stroną najnowszego NFS 2. Chodzi tu mianowicie o tuning. Każdy z naszych
wozów "podzielony" został aż na 20 sekcji, w których dokonać będzie można przeróbek i udoskonaleń. Na zakończenie słów parę o portach dla różnych systemów oraz o
grze w trybie online. Gra dostępna będzie zarówno dla poczciwego PC, jak i konsol:
XBOX (najlepsza oprawa graficzna), Playstation 2 oraz Nintendo GameCube.
Adam Rusinek

Gwiazda miesiąca!!!
Imię i nazwisko: Lindsay Lohan
Wiek - 19 lat
Data ur.: 2 lipca 1986r.
Miejsce urodzenia: New York
Kolor oczu: zielone
Kolor włosów: teraz blond
Waga: 55kg
Wzrost: 178cm
Rodzeństwo: troje
Ulubiona potrawa: spaghetti
Ulubiony kolor: niebieski
Hobby: aktorstwo
Olka i Angelika



Crazy Frog

Otrzęsiny czwartaków

Na początku był sobie dzwonek Crazy Frog. Później pojawił się superprzebojowy
singel "Axel F". Do sklepów trafi debiutancka płyta "Crazy Hits". A twórcy Szalonej
Żaby zaczynają już myśleć o filmie o przygodach animowanego zwierzaka! Podobnie z grą komputerową.
Przypomnijmy, że piosenka "Axel F" osiągnęła nieprawdopodobny sukces na listach przebojów, zyskując
sobie rzesze fanów, jak i zagorzałych przeciwników. Ci
ostatni określają Crazy Frog sformułowaniem "ta irytująca rzecz". Ale słynny Gliniarz z Beverly Hills na
pewno dał temu sukcesowi podwaliny. Wśród wrogów
Szalonej Żaby najsłynniejszym jest chyba Chris Martin,
lider brytyjskiej formacji Coldplay. To właśnie "Axel
F" wygrał wyścig na angielskiej liście przebojów
z nowym singlem zespołu "Speed Of Light". Tego było
już za wiele dla ambitnego artysty... Do sklepów trafił
debiutancki album Crazy Frog zatytułowany "Crazy
Hits".
To jednak nie koniec! Producenci planują bowiem
stworzyć telewizyjną serię o przygodach Crazy Frog,
a także kinową wersję serialu. Szalona Żaba ma także
stać się bohaterem gier komputerowych i playstation.
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez długi czas będziemy słyszeć irytujące
"ring-ding-ding"...
angelika=]

18 października odbyły się otrzęsiny uczniów klas czwartych. Na drugiej godzinie
lekcyjnej zeszliśmy do sali gimnastycznej naszej szkoły. Wszystkie klasy miały na
sobie coś, co je od siebie odróżniało, np. różny kolor ubrań, charakterystyczne czapeczki lub
opaski. Trochę baliśmy się, bo nie
wiedzieliśmy, co nas czeka. Na
szczęście nic strasznego się nie
działo, za to sporo było śmiechu.
Po krótkiej prezentacji klas wybrani czwartoklasiści poddawani
byli
próbom
wytrzymałościowym, które przygotowali
uczniowie z klasy VIa. Trzeba
było np. bez skrzywienia się
wypić duszkiem sok z cytryny
albo poddać się „myciu głowy”
za pomocą spryskiwacza. Myślę,
że wszystkim podobały się pomysły, ale przydałoby się nagłośnienie, bo słabo było słychać
słowa prowadzących. Na koniec
każda klasa złożyła ślubowanie
pilnego uczenia się i grzecznego
zachowania oraz otrzymała certyfikaty
„prawdziwych
uczniów”.
Rafał Szymański

Humor!!!
Brunetka pyta blondynkę:
- Co robisz, że masz takie piękne kaktusy?
- Biorę jedną trzecią ziemi kompostowej, jedną trzecią piasku, jedną trzecią
gliny, jedną trzecią...
- Zaraz, zaraz! To już cztery trzecie.
- Bo ja biorę duuużą doniczkę.
Dwa duchy zauważyły samochód stojący przy bramie cmentarnej.
- Chodź, stary. Przejedziemy się!
- Dobra. Ale zaczekaj chwilę, po coś pójdę.
Po chwili duch wraca, dźwigając swoją tablicą nagrobną.
- Po co to dźwigasz?
- Przecież nie można jeździć bez dokumentów!
Amerykański multimilioner zastanawia się nad możliwością kupna starego
zamku w Anglii. Rozmawia w tej sprawie z sędziwym lokajem mieszkającym w zamku.
- Słyszałem, że jakiś duch nawiedza ten zamek.
- Ludzie plotą bzdury! Mieszkam tu od trzystu lat i nigdy go nie spotkałem.

Jesień
Skończyło się lato, przyszła jesień. Czym jest jesień z punktu widzenia przyrodniczego? To jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu
umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz najwyższym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest okres zakończenia przygotowywania się nowego pokolenia
organizmów do życia, oraz gromadzenia zapasów przed kolejną zimą. Na przełomie
lata i jesieni część zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych. Jesienią
liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed zimą, a najgrubsze części zielone
roślin ulegają zdrewnieniu. Rośliny wieloletnie gromadzą substancje zapasowe w korzeniach, a jednoroczne usychają starając się przedtem różnymi metodami doprowadzić
do rozproszenia nasion.
Angelika i Olka

Olka i Angelika =]





Święto biblioteki
Czwarty poniedziałek października to dzień, kiedy przypada Międzynarodowy
Dzień Bibliotek Szkolnych,
zapoczątkowany w 1999r. przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego
(IASL).
24.10.2005 r. także i nasza
szkolna biblioteka włączyła się
do obchodów tego dnia. Od
godz. 8.00 – 15.00 w czytelni
odbywała się loteria fantowa
oraz kiermasz używanych książek i czasopism.
W czasie trwania długiej
przerwy został rozstrzygnięty konkurs pt. „Wiem, bo czytałem”. W konkursie wzięło
udział 99 uczniów z klas II - VI. Nagrody książkowe wylosowali: Irena Kwiecień
z kl. III „e” oraz Paweł Tokarczyk z kl. III „a”.
Od godz. 12.35 do 13.20 w czytelni odbyło się spotkanie z wierszami Jana Brzechwy. Uczestniczyły w nim
dzieci z kl. I „b” i kl. III „c”.
W trakcie spotkania prezentowane były wiersze tego
poety przez uczennice z Koła
Przyjaciół Biblioteki, a także
można było wysłuchać piosenek z filmu „Akademia Pana
Kleksa”. Wiersze J. Brzechwy
czytały też nauczycielki obu
klas, panie bibliotekarki oraz
chętne dzieci.
W bibliotece zorganizowane zostały również 2 wystawki książek: ulubionych książek z dzieciństwa nauczycieli uczących w naszej szkole oraz książek z wierszami J. Brzechwy.
Uczniowie, którzy odwiedzili bibliotekę w tym dniu, mogli wpisać się do pamiątkowego zeszytu oraz zostali poczęstowani słodyczami ufundowanymi przez
p. D. i L. Surdackich. Bibliotekę w tym dniu odwiedziło 144 uczniów.
@gnieszk@

ULUBIONE KSIĄŻKI Z DZIECIŃSTWA NAUCZYCIELI
UCZĄCYCH
W NASZEJ SZKOLE
Pewnie czasami zastanawiacie się, jakie książki lubili czytać wasi nauczyciele, gdy
nie byli jeszcze „Paniami” i „Panami” w szkole, ale uczniami, takimi jak wy teraz.



Uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki w październiku przeprowadziły wywiad z nauczycielami na temat ich ulubionych książek z dzieciństwa.
I co się okazało? Otóż okazało się, że nauczyciele najchętniej czytali „Baśnie”
H. Ch. Andersena. Takiej odpowiedzi udzieliło 5 nauczycieli. Dalsze miejsca w tym
nietypowym rankingu zajęły: „Ania z Zielonego Wzgórza” (4), „Kubuś Puchatek” (4),
„Dzieci z Bullerbyn” (3), „Przygody Tomka Sawyera” (2), „W pustyni i w puszczy”
(2). Zdarzały się też głosy pojeydncze, takie, jak: „Rekreacje Mikołajka”, seria „Pan
Samochodzik”, „Mały Książę”, „Awantura o Basię”, „Calineczka”, „Ten obcy”, „Cudaczek Wyśmiewaczek”, „Lessi wróć”, zbiór baśni „Śpiewająca Lipka”, cykl przygód
Tomka Wilmowskiego Alfreda Szklarskiego, baśnie rosyjskie, wiersze J .Brzechwy
i J. Tuwima, „Potop”, książki o najeździe Szwedów na Polskę, książki Jacka Londona,
Karola Maya, o zwierzętach, o UFO. Myślę, że ta informacja będzie zachętą dla
uczniów do sięgnięcia po te książki i przeczytania je. Może też zostaniecie później
nauczycielami???
@gnieszk@

O KSIĄŻCE KILKA RAZY „NAJ”
 Największa książka – „Super Book” mierzy 2,74 x 3,07 m. Została wydana






w Denver w stanie Colorado (USA) w roku 1976. Składa się ona z 300 stron
i waży 252,6 kg.
Najmniejsza książka dla dzieci – „Stary król Cole” mierzy 1 mm x 1 mm. Wydało ją w 85 egzemplarzach w 1985 r. wydawnictwo Gleniffer Press z Paisley (Szkocja). Kartki można przewracać (ostrożnie!) tylko za pomocą igły.
Najdroższa na świecie książka to czterotomowe dzieło „The Birds of America”
(„Ptaki Ameryki”) Napisał ją John James Audubona, wybitny ornitolog amerykański. Na aukcji Christie’s w Nowym Jorku została ona sprzedana za 8 milionów
802 tysiące 500 dolarów.
Najwyższą w Polsce cenę za książkę (103 tysięcy złotych) uzyskano na aukcji
w Krakowie. Było to drugie wydanie dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer
niebieskich”, które zostało wydane w roku 1566 w Bazylei.
Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia. Biblię przetłumaczono na
310 języków, a jej fragmenty na dalsze 597 języków. Szacuje się, że pomiędzy 1815, a 1975 r.
wydrukowano około 2 miliardy 500 milionów
sztuk Biblii.
@gnieszk@

Warto przeczytać!!!
Książką wartą polecenia jest „Pamiętnik narkomanki”, napisany przez Barbarę Rosiek. Jest to zapis
autentycznych przeżyć dziewczyny, dziś już kobiety,
która przeszła przez piekło uzależnienia i której – jako
jednej z nielicznych – udało się zwyciężyć nałóg.
Mam nadzieję, że książka ta będzie przestrogą
i pomoże zrozumieć mechanizmy i przyczyny zjawiska. Polecam ją zarówno młodzieży, jak i wychowaw-



com. Choć jest to książka miejscami drastyczna i przygnębiająca, to wobec zagrożeń,
jakie niesie narkomania – bardzo potrzebna.
Olka =)

