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POZIOMO:
1. Kłębią się na niebie.
2. Objawia się katarem.
o
3. W temperaturze poniżej 0 C zamarza.
4. ... Polski jest biało – czerwona.
PIONOW O:
1. Gdy się pojawi ubierz się w kożuch.
2. Jest to najzimniejsza pora roku.
3. Leczone u stomatologa.
4. Ulubiona w szkole przez dzieci (i nie tylko).
5. Biały puch, który spada z nieba.
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Witajcie! Rozpoczął się nowy rok szkolny
2006/2007. Proponujemy Wam spędzić ten rok z naszą
gazetka szkolną „Szóstka”. Obiecujemy być wszędzie
tam, gdzie będą działy się najważniejsze wydarzenia z
życia naszej szkoły, ciekawe wywiady z nauczycielami
i uczniami, sporo rozrywki. W tym roku gazetkę redagują
uczniowie klas VIa, VIc i Vb.
Zapraszamy do lektury!

Sprzątanie świata
Cześć Wam! 15 września odbyła się akcja tradycyjnego sprzątania świata. IV, V
i VI klasy wyruszyły do lasu. Las był pełen śmieci. Do worków trafiały różne odpady:
folie, butelki plastikowe, papier,
kawałki gumy, metal, szkło. Worki
napełniano bardzo szybko, co świadczy o dużym zaśmieceniu lasu oraz
braku odpowiedzialności mieszkańców miasta za stan środowiska.
Wszyscy bardzo ciężko pracowali,
ale opłaciło się! Dzięki nam świat
może być czysty! Pamiętajmy o tym
także na co dzień.
I jeszcze dwa łyki statystyki.
W sprzątaniu wzięło 212 uczniów naszej szkoły! Zebraliśmy 82 worki śmieci.

Wakacyjna sonda!!
Postanowiłyśmy przeprowadzić sondę na temat: „Gdzie spędziłeś wakacje??”. Wynik
jest następujący:
W górach
Nad morzem
Na obozach
W domu
Za granicą
Nad jeziorem

– 15 osób
– 25 osób
– 45 osób
– 32 osoby
– 18 osób
– 15 osób
Paula i Aga

Tego warto posłuchać
Artystą tego miesiąca jest u nas piosenkarka Rihanna.
Moim zdaniem nie ma nic lepszego niż energetyzująca muzyczna siła. Piękna i młoda Rihanna urodziła się na egzotycznym Barbadosie w 1988 roku. Została odkryta przez
producenta Elana Rogersa – to właśnie dzięki niemu Rihanna jest teraz wielką gwiazdą!
Wspinanie się Rihanny na szczyt przypomina mi trochę
historię o Kopciuszku. Coraz mocniej wierzę, że marzenia
się spełniają, jeśli tylko bardzo się chce.
^^ Angelika ^^

Ciekawostka


Zapewne wiecie, że nasza szkoła ma stronę internetową. Jej adres to
www.sp6.krasnik.pl. Założycielką i opiekunką tej strony jest Pani Iwona Tomala,
która uczy informatyki i techniki. W dziale „aktualności” możecie przeczytać notki
ważniejszych wydarzeń dotyczących naszej szkoły, z których zdjęcia zamieszczone są
w „galerii”. Jest także link dla rodziców, specjalny dział dla „płci brzydkiej” o sporcie
oraz wszystkie wiadomości o zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w naszej
szkole. Myślę, że strona jest ciekawa i zachęcam do jak najczęstszego zaglądania do
niej. I jeszcze ciekawostka – na stronie internetowej naszej szkoły znajdziecie imiona
i nazwiska uczniów oraz nauczycieli, którzy danego dnia obchodzą urodziny!!!
megi

Znana z prowokacyjnych teledysków, kontrowersyjna wokalistka Madonna
zawsze potrafiła odnaleźć swe miejsce wśród zmieniających się trendów w muzyce tanecznej i pop. Pomaga jej w tym talent menedżerski. Jej pełne imię i nazwisko to : Madonna Louise Veronica Ciccone. Urodziła się 16 sierpnia 1958r.
w Rochester w amerykańskim stanie Michigan. Jest córką średnio zamożnych
włoskich emigrantów. Gdy miała sześć lat zmarła jej matka.

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIa, VIc i Vb
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)
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Marta Lender
Barbara Szymańska Danuta Olszówka
Renata Krzysztoń
Monika Kuśmierz
Wychowawca

Dominika Jóźnicka
Aleksandra Rębisz
Natalia Sadowska
Karol Niezbitowski
Łącznik z biblioteką

Kamil Kosiński
Izbela Kania
Michał Grzywa
Weronika Nowak
Renata Rubaj
Aleksandra
Sokołowska
Skarbnik

Anna Lis

Arkadiusz Łukasik
Agata Kutyba
Szymon Surdacki
Jakub Rola

Beata Ćwikła

Konstancja
Adamczyk

Paweł Bajner
Radosław Kowalczyk Aleksandra Stopa
Przewodniczący/a
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Jadwiga Marzec
Teresa Belina-Juda

Janina Kędziora

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

Paweł Szymański
Wychowawca

Paweł Goch
Martyna Oszust
Łukasz Kot
Łącznik z biblioteką Jarosław Żak

Manuela Pastuszek
Aleksandra Grębska Paulina Wysowska
Mateusz Orzeł
Skarbnik

Paulina Piasecka
Mateusz Cyran
Daniel Mazur

Paulina Chmura

Klaudia Golińska
Emilia Potępa
Agata Tomas
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Mateusz Żołądek
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Anna Osiak

Agnieszka Żuber
Klaudia Wojtak

Monika Żuber
Joanna Cybulak
Iwona Tomala
Izabela Zdyb
Wychowawca

Monika Mordzińska

Filip Nowak
Kacper Kowalski
Kaja Sagan
Łącznik z biblioteką Agata Chudziak
Emilia Długosz

Ewa Giezek

Małgorzata Pikuła

Paweł Łukomski

Paulina Lenkiewicz

Gabriela Chmielorz
Aleksandra Nowak
Izabela Pis

Aleksander Chudy
Skarbnik

Zastępca

Natalia Bubień

Anna Wybraniec
Paulina Daśko
Gabriel Grądek
Adrian Ryfka
Zuzanna Stola
Przewodniczący/a
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Samorządy Klasowe

22.09.2006 r.
Jak co roku dzień 22 września obchodzony jest jako „Dzień bez samochodu”. Z tej
okazji na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowano festyn. Uczestniczyli
w nim także uczniowie z naszej szkoły, z klasy Va.
Najpierw trzeba było do „trójki” dojechać. Wybraliśmy drogę przez Wyżnicę
i zjazd obok budowy nowego zalewu. Kiedy zalew będzie już napełniony, trasa ta będzie pewnie prawdziwym rajem dla rowerzystów. Panuje na niej niewielki ruch, przydałoby się tylko nieco poprawić asfaltowy „dywanik”.
O godzinie 12.00 rozpoczęły się konkurencje sportowe. Nasi uczniowie spisali się
w nich świetnie. Najpierw zajęli II miejsce na rowerowym torze przeszkód. Zespół
w składzie
Przemek
Sondej, Robert Czarnecki, Marcin Burda,
Jarek Żak i Ania Wilk
był minimalnie gorszy
tylko
od
kolegów
z SP nr 1, a wyprzedził
m.in.
gimnazjalistów.
W konkurencji jazdy po
„ósemce”
Przemek,
Marcin i Jarek nie mieli
sobie równych. Zero
punktów
karnych
i I miejsce! Najsłabiej
poszło połączenie slalomu rowerowego z…
rzutami piłki do kosza.
Ale IV miejsce to też niezły wynik. W nagrodę otrzymaliśmy niebieską piłkę do koszykówki.
Wracaliśmy chodnikiem wzdłuż ul. Urzędowskiej. Nierównym, pełnym wybojów.
Jechaliśmy powoli, ale i tak okrutnie trzęsło. Tam właśnie miała przebiegać ścieżka
rowerowa, niestety zabrakło na nią pieniędzy w tegorocznym budżecie. Może znajdą
się w roku przyszłym?
Wychowawca klasy Va
Paweł Szymański

Ciekawostki




20% osób ankietowanych przez japoński Uniwersytet Kokugakuin przyznało, że
wierzy w przepowiednie dotyczące końca świata.
W USA pod koniec XX w. pojawiło się wielu kaznodziejów straszących apokalipsą i obiecujących możliwość zbawienia. Wyłudzili od wiernych wielomilionowe datki.



Horoskop
Baran 21.03-20.04
Kiepski czas na spontaniczne wygłupy i dziwne pomysły. Lepiej pójdź
po rozum do głowy. Wybuchem złości możesz wiele popsuć. Niespodziewane spotkanie wywoła w tobie
skrajne emocje. Może nawet łzy.
Temperatura twoich uczuć sięga
zenitu.
Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje notowania wzrosną. Wykorzystaj ten czas na poprawę ocen.
Trzymaj nerwy na wodzy –awantura
wisi w powietrzu. Czas wygarnąć
mu, co o nim myślisz. Obojgu wam
wyjdzie to na dobre.
Lew 23.07-23.08
Niczym czołg brniesz przed siebie –
powoli, ale skutecznie. Zasłużoną
nagrodę odbierzesz 10 października.
Uwaga niespodzianka. Znajomi narzekają, że nie masz dla nich czasu.
Mają rację. Wszystko układa się po
twojej myśli. To musi być przeznaczenie.
Waga 24.09-23.10
Po 24 października sytuacja poprawi
się, ale z decyzjami wstrzymaj się do
dnia swoich urodzin. Uważaj na
zdrowie. Lepiej opuścić imprę niż
przesiedzieć ją w kącie z katarem.
Najpóźniej 2 października wszystko
wyjaśni się na Twoją korzyść. Nie
składaj teraz poważnych obietnic.



Koziorożec 22.12-20.01

Strzelec 23.11-21.12
Byk 21.04-20.05

Nawiążesz kontakt z niezwykle życzliwymi oraz pomocnymi ci ludźmi.
Jeżeli tylko postarasz się żyć trochę
wolniej, uznasz te dni za bardzo
udane. Jeżeli latem zrezygnowałeś z
nauki, w weekend bez względu na
pogodę zajrzyj do książek.

Rak 22.06-22.07
Będziesz miała szansę zaskoczyć
swoją postacią kogoś bliskiego.
Uwierz w swój talent i intuicję. Jeżeli
nowo poznana osoba wzbudza twój
niepokój, nie wchodź w tę znajomość.
Panna 24.08-23.09
Masz szansę zrobić coś oryginalnego, czego nigdy nie próbowałeś. W
związku partnerskim mogą dominować zazdrość i niechęć do kompromisów. Przeczekaj, nie podejmuj
teraz żadnych decyzji. Jeśli, jesteś
bez pary, nie szukaj miłości, bo zamiast niej znajdziesz kłopoty.

Na twojej drodze pojawi się ktoś
interesujący. Okaże się świetnym
partnerem takim do tańca i różańca.
Jeśli marzysz o miłości, śmielej okazuj swoje uczucia.
Wodnik 21.01-19.02

Bądź uważny, bo podjęte teraz decyzje odbiją się na twojej przyszłości.
Nie daj się ponieść emocjom, kłótnia
nie jest ci potrzebna. Nawet jeśli
wydaje ci się inaczej – on chce ci
pomóc. Nie rozwal tego.
Ryby 20.02-20.03

Nie będziesz narzekać na nudę.
Nawet nie zauważysz, jak ten dzień
szybko minie. Wenus szykuje ci niespodziankę. Twój partner może cię
czymś zaskoczyć. jego szczerość
bardziej wzmocni wasz związek.
Zadbaj o zdrowie.

Przydałby się jakiś urlop od klasówek. Szczęście mają te rybki, które
teraz wybierają się na zieloną szkołę.Za bardzo skupiasz się na tym, co
minęło i nie potrafisz cieszyć się
chwilą. Trudno sprostać twoim wymaganiom. Teraz ani tobie ani jemu
nie będzie lekko. Sytuacja wymyka
się spod kontroli.
Gosia Ł.

Ciekawostki




Anegdota głosi, że Newton odkrył słynne prawo grawitacji, zastanawiając się, dlaczego jabłka spadają na ziemię. Doszedł do wniosku, że to z tej samej przyczyny,
która powoduje, że Księżyc krąży wokół Ziemi podczas
jego ruchu po orbicie okołoziemskiej, czyli z powodu
siły grawitacji.
Koła olimpijskie symbolizują pięć kontynentów : niebieskie – Europę, żółte – Azję, czerwone – „ podwójny
kontynent” : Amerykę, czarne – Afrykę i zielone – Australię.

Skorpion 24.10-22.11
Wielkie plany, które zrodzą się w
głowie, to może być pomysł na przyszłość. Ale nie wprowadzaj ich w
życie. Coraz trudniej z tobą wytrzymać. Za bardzo marudzisz. Czas
trudnych rozmów – zrób wszystko by
nie zaogniać konfliktu. Kłopoty, kłopoty, kłopoty. Na szczęście tylko
przejściowe.



