Wodnik 21I - 18II
Kocha: bałagan, nierealne plany
Dba: o to, żeby życie było niezwykłe
Ważne miejsca: 1.dach – można leżeć i
patrzeć w gwiazdy 2. planetarium
Cechy: niezależność, twórczość
Przyszły zawód: wynalazca, reżyser
Hasło Wodnika: Sam sobie sterem,
żeglarzem i okrętem
Szczęśliwy dzień: poniedziałek
Ulubiony kolor: fioletowy, granatowy
Szczęśliwa liczba: 1
Sposób na wolny czas: 1. grzebanie w
komputerze 2. przerabianie ubrań

Ryby 19II - 20III
Kochają: wszystkich i wszystko
Dbają: o innych i swój żołądek
Ważne miejsca: dom(cały)
Cechy: zmienność, rozkojarzenie
Przyszły zawód: artysta, lekarz,
psycholog
Hasło Ryb: Życie jest snem
Szczęśliwy dzień: czwartek
Ulubiony kolor: morski, pomarańczowy
Szczęśliwa liczba: 9
Sposób na wolny czas: 1. pływanie
2. czytanie książek

Krzyżówka
1
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Szóstka

GRUDZIEŃ 2006r.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.
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13
1. Jest 24 grudnia
2. Miasto, w którym urodził się Jezus
3. Budynek. w którym urodził się Jezus
4. Dzielimy się nim w czasie Wigilii
5. Pokazali drogę pasterzom
6. Matka Jezusa
7. Drzewko Bożonarodzeniowe

8. Jezus...
9. Pada zimą.
10. Betlejem to inaczej Miasto..
11. W tym miesiącu jest Boże Narodzenie.
12. ...ostateczny
13. Kuzynka Maryi to...
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Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się pełnił cud.

Legalni czwartacy
Otrzęsiny klas IV odbyły się dnia
03.pażdziernika. Z każdej klasy IV
wybierano 8 osób, które przechodziły
różne próby. Pierwsze dwie osoby
stanęły przed popryskaniem włosów
brokatowym lakierem, następni
śmiałkowie mieli zmoczoną głowę
zraszaczem, kolejni uczniowie mieli
pomalowaną twarz kredą, ostatni
ochotnicy musieli wypić sok z cytryny.
Wszyscy podołali tym próbom,
chociaż niektórzy marudzili. Następnie
klasy IV składały przysięgę, że będą
się dobrze uczyć, będą grzeczni. Na koniec imprezy gospodarze klas IV przyjęli akt
mianowania na klasy IV.
Agata (sama trochę otrzęsiona

Tradycję
Ola

tę

Mikołajki
Mikołajki to zeświecczona nazwa dnia Świętego
Mikołaja obchodzonego 6 grudnia. W dniu tym
"Święty Mikołaj" (cudzysłów nie jest przypadkowy,
dziękujemy Wam, Mamy i Taty – przypis od
redakcji) przynosi dzieciom prezenty. Zazwyczaj są
to drobne upominki, słodycze lub małe zabawki.
Ostatnio w centralnej Polsce terminem tym określa
się prezenty wręczane pod choinkę w Wigilię
Bożego Narodzenia. Istnieje wiele legend
związanych z tym zwyczajem. Jedna z nich,
zapewne z anglosaskim rodowodem, mówi, że 6
grudnia Święty Mikołaj wczesnym rankiem, kiedy
jeszcze wszystkie dzieci śpią, zagląda przez szybkę
do domu. Gdy zobaczy wyczyszczone buty,
zostawia tam upominek dla domowników. Jeżeli zaś
nie zobaczy żadnych butów lub będą one brudne
zamiast prezentu zostawi tylko zgnitego ziemniaka.
wykorzystuje
się
też
w
celach
handlowych.

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIa, VIc, Va i Vb
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Horoskop
Lew 23VII - 22VIII
Kocha: siebie, komplementy, przyjaciół
Dba: o to, by ładnie wyglądać
Ważne miejsca: 1. łóżko – kocha wylegiwać
się do południa 2. taras pełen słońca
Cechy: wrażliwość, czułość
Przyszły zawód: aktor, polityk, lekarz,
prawnik
Hasło Lwa: Nie wkurzaj lwa, bo ten lew, to
ja!
Szczęśliwy dzień: sobota
Ulubiony kolor: czarny, niebieski, zielony
Szczęśliwa liczba: 8
Sposób na wolny czas: 1. spotkania z
przyjaciółmi
Waga 23IX - 22X
Kocha: piękno, muzykę, modę
Dba: o dobre relacje ze wszystkimi
Ważne miejsca: 1. duże lustro 2. półka z
kosmetykami 3. szafa z najmodniejszymi
ciuchami
Cechy: dobre maniery, uprzejmość
Przyszły zawód: komornik, nauczyciel,
muzyk
Hasło Wagi: Panu bogu świeczkę i diabłu
ogarek
Szczęśliwy dzień: piątek
Ulubiony kolor: zielony, czerwony
Szczęśliwa liczba: 7
Sposób na wolny czas: 1. zakupy
2. kino, teatr
Strzelec 23XI - 21XII
Kocha: sport, swobodę, konie
Dba: o dobry humor i kondycję
Ważne miejsca: 1. boisko 2. basen
3. stajnia
Cechy: beztroska, szczerość, humor
Przyszły zawód: sportowiec, ksiądz,
podróżnik
Hasło Strzelca: Nie ma tego złego!
Szczęśliwy dzień: czwartek
Ulubiony kolor: pomarańczowy, żółty
Szczęśliwa liczba: 3
Sposób na wolny czas: 1. spacery
2. taniec

Panna 23VIII - 22IX
Kocha: czystość, ekologiczne jedzenie, muzea
Dba: o porządek i zdrowie
Ważne miejsca: 1. ściana z zawieszonym
zegarem 2. sklep ze zdrową żywnością 3.
muzeum
Cechy: schludność, zdrowie, oszczędność
Przyszły zawód: wersja optymistyczna
księgowa, wersja pesymistyczna - sprzątaczka
lub śmieciarz
Hasło Panny: Czas to… pieniądz
Szczęśliwy dzień: niedziela
Ulubiony kolor: śnieżnobiały, niebieski
Szczęśliwa liczba: 4
Sposób na wolny czas: 1. krzyżówki 2.
teleturnieje
Skorpion 23X - 22XI
Kocha: tajemnice, intrygi, rywalizację
Dba: o nie ujawnianie niczego o sobie
Cechy: zazdrość, ambicja, pamięć
Przyszły zawód: szpieg, badacz
zjawisk niewyjaśnionych
Hasło Skorpiona: Nie ufaj nikomu
Szczęśliwy dzień: wtorek
Ulubiony kolor: bordowy, czerwony
Szczęśliwa liczba: 8
Sposób na wolny czas: 1. kryminał2. koncert
heavymetalowcy

Koziorożec 22XII - 20I
Kocha: samotność, przeszkody na drodze
do celu
Dba: o przestrzeganie wszelkich nakazów
i zakazów
Ważne miejsca: 1. pokój 2. park
Cechy: rozsądek, konsekwencja, pesymizm
Przyszły zawód: inżynier budownictwa,
zakonnik, górnik
Hasło Koziorożca: Bez pracy nie ma kołaczy
Szczęśliwy dzień: sobota
Ulubiony kolor: brąz,
Szczęśliwa liczba: 4
Sposób na wolny czas: 1. wspinaczka 2.
zbieranie znaczków



Horoskop
Macie chwilkę wolnego czasu? Oto horoskop dla was na
Nowy Rok. Odszukajcie swój znak zodiaku i … przejrzyjcie
się w nim jak w lusterku. Nie zapomnijcie tylko o
przymrużeniu lewego oka!
Baran 21III - 20IV
Kocha: siłę, wolność, zabawę, ogniska.
Dba: o utrzymanie stałych konfliktów
konfliktów otoczeniem.
Ważne miejsca: 1. krzesło przed komputerem
2.ławka w parku 3. kanapa przed
telewizorem.
Cechy: odwaga, siła, optymizm (czasem
nadmierny)
Przyszły zawód: dekorator wnętrz, architekt,
farmaceuta, lekarz
Hasło Barana: Wszędzie dobrze, byle nie w
domu
Szczęśliwy dzień: wtorek
Ulubiony kolor: czarny, ecru
Szczęśliwa liczba: 9
Sposób na wolny czas: 1. komputer 2. jak
nie ma komputera – byle z dala od rodzinki
Bliźnięta 21V - 20VI
Kocha: podróże, plotki, teleturnieje
Dbają : o puszczanie w obieg najświeższych
informacji
Ważne miejsca: 1. przedpokój(zwłaszcza,
jeśli jest
tam telefon) 2. kafejka internetowa
Cechy: gadulstwo, lekkomyślność
Przyszły zawód: w wersji optymistycznej –
dziennikarz, w wersji pesymistycznej –
handlarz na bazarze
Hasło Bliźniąt: Nie ma spraw nieciekawych
Szczęśliwy dzień: środa
Ulubiony kolor: żółty, błękitny
Szczęśliwa liczba: 5
Sposób na wolny czas: 1. kolorowe
magazyny 2. klub dyskusyjny 3. surfowanie
po necie

Byk
21IV - 20V
Kocha: pieniądze, życie, wygody, piękne
dziewczyny
Dba: przede wszystkim o siebie
Ważne miejsca: 1. w łazience – półka z
kosmetykami 2. w pokoju – szafa z ciuchami
Cechy: upór, miłość
Przyszły zawód: bankowiec lub agent
ubezpieczeniowy
Hasło Byka: Nie ma miłości bez zazdrości
Szczęśliwy dzień: piątek
Ulubiony kolor: niebieski, biały
Szczęśliwa liczba: 6
Sposób na wolny czas: leżenie na zielonej
trawce

Rak 21VI - 22VII
Kocha: rodzinę, starocie, pluszowe misie
Dba: własny pokój i bezpieczeństwo
Ważne miejsca: 1.własny pokój 2. piwnica
zagracona pamiątkami
Cechy: kapryśność, wrażliwość
Przyszły zawód: historyk, pracownik muzeum,
restaurator dzieł sztuki
Hasło Raka: Krok do przodu, dwa do tyłu
Szczęśliwy dzień: poniedziałek
Ulubiony kolor: różowy, niebieski
Szczęśliwa liczba: 2
Sposób na wolny czas: 1.fotografowanie
2. pisanie pamiętnik

Uśmiechnij się!
Siedzi na ławce pani w ciąży, podchodzi do niej mały Jaś i pyta:
- Co pani tam ma? - Wskazując na brzuszek.
- Dziecko.
- A czy pani je kocha?
- Tak.
- To, dlaczego pani je zjadła?



Nasza sonda
Jakie prezenty przyniósł św. Mikołaj dzieciom?”

Byliście grzeczni cały rok? Jeśli tak, to możecie z zaciekawieniem i nadzieją
wyczekiwać 6 grudnia, czyli wizyty św. Mikołaja. Nie samego rzecz jasna, ale z
prezentami. A jeśli byliście niegrzeczni, to… też możecie oczekiwać, bo święty ma
ostatnio bardzo miękkie serce i nagradza wszystkich, jak leci.
Postanowiłyśmy przepytać was na okoliczność popularnych mikołajek. Co też tym
razem święty z brodą wyjął ze swojego worka pełnego
prezentów? Oto odpowiedzi, które uzyskałyśmy:
Kosmetyki
6 osób
Zabawki
20 osób
Pieniądze
6 osób
Słodycze
17 osób
Mp3
3 osoby
Gry
9 osób
Zwierzaki
5 osób
Art. szkolne
4 osoby
Komputer
3 osoby
PaulaZuzaAga
Wywiad ze św. Mikołajem:
To była niesamowita szansa. Nie nocą w tajemnicy, ale w biały dzień przywędrował do
naszej szkoły św.Mikołaj. Jako dziennikarze nie mogłyśmy zmarnować takiej szansy
i… porozmawiałyśmy z tym najbardziej oczekiwanym
człowiekiem na świecie.
 Ile czasu zapuszczał pan brodę?
Ho, ho, ho… Od urodzenia.
 A ile ma pan lat?
Jestem tak stary, już nie pamiętam.
 Ilu ma pan pomocników? Czy to są elfy?
To wszystkie nauczycielki z tej szkoły i bardzo, bardzo
dużo elfów.
 Czym przyjechałeś do szkoły?
Przyszedłem na piechotę, bo u was nie ma śniegu.
 Jakie prezenty przyniosłeś dzieciom?
Najróżniejsze! Słodycze, samochody, itp. itd.
 Czy dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty?
Większość tak, ale były też rózgi.
 Czy twoja żona piecze dobre ciasta?
Bardzo dobre! Ja też umiem. I muszę przyznać ,że bardzo smaczne!<śmiech>
 A gdzie ty mieszkasz św. Mikołaju?
Bardzo daleko! W Laponii. Jest tam bardzo zimno!!
PaulaZuzaAga
Fryzjer pyta klienta:
- Pan już chyba u nas był?
- Nie, ucho straciłem na wojnie.

-, Jaka jest różnica między Urzędem
Skarbowym a zakładem fryzjerskim?
- W Urzędzie Skarbowym golą dokładniej.



Najbardziej świąteczne zwierzęta świata
Mam dla was zagadkę.
Najlepszy zwierzęcy przyjaciel św. Mikołaja z porożem to...
...oczywiście RENIFER!
Renifer – ssak z rodziny
jeleniowatych,
osiągający
długość ciała do 2,2 m, a
wysokość do 1,3 m (w kłębie).
Ma gęste uwłosienie z długą
grzywą na szyi. Latem jego futro
przybiera kolor szarobrązowy,
zimą białawy. Nogi kończą się
mocnymi, szerokimi racicami.
Zarówno u samców, jak i samic
występuje piękne poroże.
Renifer jest roślinożerny, zimą
natomiast żywi się głównie
porostami.
Samice
i
ich
potomstwo żyją stadnie, ale
dorosłe samce prowadzą samotny
tryb życia.
Renifer nie jest zwierzęciem w pełni udomowionym przez człowieka, tak jak na
przykład krowa czy świnia, ale wszechstronnie wykorzystywanym jako zwierzęta
juczne, wierzchowe, pociągowe, dostarczające mięsa, mleka, skór i kości.
Renifery - szczególnie w okresie bożonarodzeniowym - kojarzą nam z sympatycznym,
czerwononosym reniferem Rudolfem.
Niewiele osób wie, że kiedyś renifery żyły również na Mazowszu. Tego sensacyjnego
odkrycia dokonali archeolodzy, którzy w latach sześćdziesiątych przeprowadzili prace
wykopaliskowe na jednej z wydm w okolicach wsi Całowanie (tak, tak, to nie dowcip!).
Skąd wiadomo, że właśnie tam żyli „przodkowie czerwononosego renifera Rudolfa"?
Przede wszystkim dlatego, że na Pękatce znaleziono szczątki rogów reniferów. Po
drugie przy pomocy metod mikroskopowych, które pozwalają stwierdzić, co danymi
narzędziami krzemiennymi obrabiano, odkryto miejsca masowego obrabiania skóry z
reniferów. W okolice Całowania renifery przychodziły jesienią z północy, aby spędzić
w tych okolicach zimę. Tu były ich zimowe żerowiska.
Przy drodze do wsi Całowanie myśliwi kultywujący tradycję „łowców reniferów"
sprzedają poroża. Niestety poroża renifera nie mają (na zamówienie mogą je
sprowadzić z Finlandii). O stanowisku archeologicznym w Całowaniu słyszeli i
wiedzą, że kiedyś żyły tu renifery, jednak sami reniferów nie widzieli...
Pan Wacław, mieszkaniec Całowania, pasący swoje krowy na łące przy rzeczce
Jagodziance czasami widuje w tych okolicach łosia z dziwnym nosem.... Jednak
ostatnio łosia nie widać... Z pewnością wcale nie jest to łoś... tylko czerwononosy
renifer Rudolf, który udał się już do Finlandii, by znów znaleźć się w zaprzęgu
Świętego Mikołaja.
megi



Czy wiedziałeś, że
 Zwyczaj ubierania choinki ,,przywędrował” do nas z Niemiec. Dawniej
obcinano czubek choinki i ozdabiano go słodyczami i łakociami.
 Dwanaście potraw symbolizuje dwunastu apostołów.
 W Niemczech w każdą niedzielę adwentu zapalana jest w stroiku jedna
świeczka.
 W Anglii kartki wiszą na ścianie na kolorowych wstążkach.
 W Danii tradycyjna świąteczna kolacja zaczyna się o godzinie 18. Na koniec
wieczerzy podawany jest ryż na mleku, do którego wrzuca się migdał. Kto go
znajdzie w swojej porcji deseru, otrzymuje na szczęście świnkę z marcepana.
 W Finlandii 6 stycznia wynosi się z domu choinkę.
 W Prowansji tradycja nakazuje zakończyć świąteczny posiłek trzynastoma
deserami, które symbolizują Chrystusa i 12 apostołów. Aby przyrządzić tyle
słodkich potraw, wykorzystuje się wszystkie znane w regionie owoce i
przepisy.
 W Irlandii świąteczny obiad 25 grudnia zaczyna się o godzinie 14 lub 15.
To trzeba obejrzeć!
Zapracowany biznesmen (w tej roli komik
Tim Allen) spotyka na swojej drodze
Świętego Mikołaja, a właściwie znajduje go
pod swoim domem: Święty niefortunnie
spada z dachu. Dla żartu Scott przymierza
mikołajowy płaszcz i za chwilę jest już na
Biegunie Północnym, gdzie dowiaduje się,
że osoba, która założy magiczny kubrak,
przejmuje rolę Mikołaja. Początkowo bohater nie dowierza, ale w ciągu następnego
roku zaczyna jakoś dziwnie się zmieniać. Chcąc nie chcąc zostaje po prostu
Mikołajem! I to z takim sukcesem, że zostaliśmy uraczeni sequelem, w którym
spotykamy Scotta ze sporym mikołajowym stażem (i brzuchem, ha, ha, ha…). A ze
przygód przeżywa przy tym co nie miara, film ogląda się znakomicie.
Śnięty Mikołaj (The Santa Clause, 1995) Reż. John Pasquin
Kasia i Aga
Dyskoteka!!
Dnia 28 listopada tego roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa klas IVVI. Dobra muzyka i efekty świetlne
zapewniły wszystkim tańczącym świetną
zabawę. Oto wypowiedź pewnej dziewczyny
na temat dyskoteki: „Było świetnie, światła
dobre i muzyka. Didżeje byli super. Następna
„dyska” nie może się odbyć bez nich!”
Wszyscy się dobrze bawiliśmy. Oby
wszystkie następne „dyski” też takie były”. Ja
też mam taką nadzieję.
Ola:P



