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1.Tam przypływają statki
2. Dzieliłeś się nim w Wigilię
3. Tam mieszkali Adam i Ewa
4. Mieszkanie pszczół
5. Potrzebny do gry w hokeja
6. Inaczej świt

7. Australijski miś
8. Męska ozdoba
9. Polskie góry
10. Rodzaj broni
11. Myjesz nim ręce
12. Dawna waluta Niemiec
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Ani się spostrzegliśmy, a mamy już nowy, 2007 rok.
W imieniu redakcji chcielibyśmy naszym czytelnikom, czyli Wam, życzyć wszystkiego najlepszego, dobrych stopni
i spełnienia najskrytszych marzeń (pies? nowy komputer?
wakacje w Zakopanem?). Oraz wytrwania w noworocznych postanowieniach, o czym mówi jeden z naszych artykułów. W numerze styczniowym możecie również przeczytać o uczniach „Szóstki” zbierających datki na Dom
Dziecka w Kraśniku, kilka informacji o tym, jak w naszej
szkole wypadł sprawdzian kompetencji dla uczniów klas
szóstych oraz tradycyjnie dużo rozrywki i humoru.
Zapraszamy!

Wielka zbiórka
W dniu 15 grudnia 2006 r. uczniowie klas IVc i Vb naszej szkoły
wraz z opiekunami (Barbara Szymańska, Danuta Niezgoda, Monika
Kuśmierz, Paweł Szymański) po raz
kolejny wybrali się na kwestę,
z której dochód był przeznaczony
na prezenty świateczne dla dzieci
z kraśnickiego Domu Dziecka.
Wszyscy - Mikołaje razem z Pipi
Langstrumpf,
kotami
oraz…
„Śmiercią” w słoneczny dzień poszliśmy na spacer po Kraśniku.
Mimo braku śniegu wszyscy pamiętali o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia
i dzięki hojności mieszkańców naszego miasta uzbieraliśmy aż 2665,45 zł.
Wszystkim dziękujemy i zapraszamy do kwestowania w następnym roku!
Agata

Wywiad
Drodzy czytelnicy ! Przeprowadziłyśmy wywiad z uczennicą, która najlepiej w naszej
szkole napisała test próbny dla VI klas. Agnieszka Żuber z klasy VIe uzyskała jako
jedyna masymalną liczbę 40 punktów.
 Cześć, Agnieszko! Najlepiej napisałaś test dla uczniów klas VI w naszej szkole.
Czy długo się do niego przygotowywałaś ?
 Przygotowywałam się od początku roku ,powtarzając sobie materiały z IV i V
klasy.
 Denerwowałaś się przed testem ?
 Trochę.
 Co lubisz robić w wolnych chwilach ?
 Lubię czytać książki i spotykać się z koleżankami.
 Kim byś chciała zostać w przyszłości ?
 Dziennikarką lub dekoratorką wnętrz.
 Czy twoim zdaniem sprawdzian był trudny ?
 Nie, był łatwy
Angelika i Olka

Heroes V
Heroes V to najnowsza i najlepsza gra
z sagi
herosów.
Jest
opracowana
w przeciwieństwie do poprzednich części
–w grafice 3D.. Gra ma do zaoferowania
ponad 40 kampanii (rozgrywek, które
trwają więcej niż 1 rundę).Jeśli ktoś grał
już w „Heroes” to wie, że postacie zmagały się między sobą i poruszały się ciągle
widziane z tego samego punktu widzenia.
Natomiast „Heroes V” zawiera możliwość
oglądu sytuacji w różnych kątów. To bardzo interesująca gra strategiczna. Polecam ją wszystkim fanom gier RPG.
Mateusz

Czy wiedziałeś, że...










Jedna czwarta bocianów wykluwa się w Polsce.
Ryby pozbawione są rzęs i brwi.
Ciernik gromadzi części roślin. To jedyna ryba budująca gniazdo.
Małe krokodyle przebijają skorupkę małym zębem.
Uakari jest małpą o łysej głowie i czerwonym pysku.
Mrówka może przenosić przedmioty cięższe od niej samej.
Do żeremi prowadzi podwodny korytarz. Jama wewnątrz pozostaje całkowicie
sucha. Bóbr wykłada ją starannie trawą i wiórami.
Papugoryba wydziela kleistą substancję, chroniącą ją w czasie snu.
Sokół wędrowny spada na ofiarę z prędkością 280 km/h.

Humor zeszytów szkolnych
Postanowiliśmy zamieszczać w naszej gazetce, powiedzmy… najbardziej oryginalne
pomysły, jakie wykluwają się w naszych biednych głowach pracujących na granicy
przegrzania się zwojów mózgowych podczas klasówek. Dziś część pierwsza. Przenieśmy się do starożytnego Egiptu…
 Mumia to człowiek obmurowany gipsem.
 Papirus to starożytny Egipcjanin.
 Mumia to człowiek, który przechodzi proces zawiązywania
bandażami.
 Mity są to historie, które są historyczne.
 Mumia to egipski bóg zawinięty w bandaże.
 Kapłan to donosiciel boga.

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





SYLWESTER (31 grudnia) / NOWY ROK (1 stycznia)

Sprawdzian dla „szóstaków”

Sama data 1 stycznia wraz z noworocznymi obchodami wywodzą się z tradycji rzymskiej, która przyjmowała za początek roku - Calendare Januariae. W Polsce pierwszy
miesiąc nazwano styczniem, jako że w nim stykają się stary i nowy rok. W kościele
katolickim natomiast, aż do VI wieku, dzień 1
stycznia i jego wigilia
obchodzone były wyłącznie jako
oktawa Bożego Narodzenia. Wigilię Nowego Roku, popularnie zwaną
Sylwestrem, a także związane z tym dniem
(nocą) zabawy, obchodzi się
w Europie od X
wieku. Według bowiem proroctwa Sybilli w roku
tysięcznym miał nastąpić koniec
świata. W roku 999, kiedy
papieżem był Sylwester II, Rzym wraz
z innymi krajami chrześcijańskiej Europy wpadł w wielkie przerażenie, określane Później przez
historyków jako "kryzys milenijny". Po
północy totalne przerażenie i rozpacz przemieniło się w jednej chwili w
wielką radość. Ludność wybiegła tłumnie na ulice miast, śpiewano i
tańczono
przy
świetle pochodni, zaś papież Sylwester II udzielił po raz
pierwszy błogosławieństwa "urbi et orbi" - "miastu i światu", które do dzisiaj, każdego pierwszego
dnia nowego roku udzielane jest przez kolejnych papieży. Imieniem tego papieża nazwany, więc został ostatni dzień roku i ogólnie towarzyszące mu wesołe zabawy, bale,
korowody, uczty, maskarady.
W Polsce sylwestrowe bale i zabawy są stosunkowo świeżej daty, jeszcze, bowiem
w XIX wieku należały do rzadkości, a urządzano je jedynie w miastach i to w najbogatszych domach. Były to natomiast czas wróżb. W niektórych regionach pieczono małe
chlebki i bułeczki zwanych "bochniaczkami", "szczodrakami" czy "nowymi latami",
którymi obdzielano domowników na zdrowie i pomyślność. Był wypiekany również
"gościniec" dla sąsiadów. W dzień Nowego Roku obserwowano pogodę i niebo, wróżąc
o pogodzie i urodzaju w nadchodzącym roku.
^^Agata^^

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie klas szóstych musieli napisać próbny sprawdzian kompetencji –
bardzo podobny do tego, z którym przyjdzie im się zmierzyć 4 kwietnia. To najważniejsza szkolna „klasówka”. Szóstoklasiści przyszli odświętnie ubrani, wyczuwało się spore napięcie i zdenerwowanie. Jak się później okazało raczej niepotrzebne, bo sprawdzian nie okazał się
nadmiernie trudny. Ale każdy ma coś do
poprawienia. Każdy…, z wyjątkiem
Agnieszki Żuber z klasy VIe. Agnieszka (wywiad obok) jako jedyna uczennica napisała
na maksymalną liczbę 40 punktów i teraz musi tylko dbać o to, by mówiąc językiem
sportowców „nie stracić formy”.
A teraz troszkę sprawdzianowej statystyki:

Wasze noworoczne postanowienia
Nowy Rok to dobra okazja, aby zmienić swoje życie. Dorośli, ale jak się okazuje nie
tylko, czynią postanowienia noworoczne, aby stać się lepszym, szczęśliwszym, zdrowszym itd.itp. Przepytałyśmy z tej okazji uczniów naszej szkoły i oto efekty:
 jeść mniej chipsów: 5 osób
 jeść mniej słodyczy: 11 osób
 być grzeczniejszą (-ym) dla rodziców: 8 osób
 wieczorem i rano zmawiać pacierz: 3 osoby
 więcej się uczyć: 6 osób
 ładniej pisać: 7 osób
 mniej komputera: 5 osób
 czytać więcej książek: 2 osoby
 mniej rozrabiać:6 osób
 być uczynnym: 8 osób
 poprawić oceny na drugie półrocze: 5 osób
Powodzenia!
 mniej się kłócić z kolegami/koleżankami:3 osób
Agata



Średnia punktów:
VIa
27,9
VIb
25,7
VIc
30,7
VId
25,6
VIe
24,6

Najwyższy wynik punktowy
VIa
36
VIb
39
VIc
39
VId
37
VIe
40

Uwaga czwarto i piątoklasiści!
W grudniu wasi koledzy z klas VI pisali próbny sprawdzian kompetencji. Dla tych
wszystkich uczniów klas IV i V, którzy chcieliby już teraz zmierzyć się z zadaniami dla
starszych kolegów, podajemy przykładowe zadania ze sprawdzianu.
Matematyka:
Złota rybka spełnia 4 życzenia na godzinę.
A. 30
Ile co najwyżej życzeń mogłaby spełnić w
B. 72
ciągu 10 dni?
C. 180
D. 720
Przyroda:
Ryba może się poruszać na różnych głęA. Utrzymuje się na tej samej głębokości
bokościach, zmieniając objętość powietrza
B. Wypływa ku powierzchni
w pęcherzu pławnym. Gdy ryba zwiększa
C. Płynie w kierunku dna
objętość powietrza w pęcherzu pławnym,
D. Opada na dno
to:
Język polski:
Napisz opowiadanie z dialogiem rozpoczynające się od słów: „Pewnego dnia udało mi
się złowić złotą rybkę…”. Podaj co najmniej jedno życzenie, które miałaby spełnić
złota rybka. Przedstaw, jak wpłynęło na Ciebie lub na innych spotkanie ze złota rybką.
Twoja praca powinna zająć co najmniej jedna kartkę.





Horoskop
Wodnik 20.1-19.2
Nawet jeżeli z jakiś powodów nie masz
zamiarów oglądać świata i ludzi, to
zmobilizuj się i wyjdź na świeże powietrze. Wybierz się na spacer i odwiedź
halę sportową lub basen, a zobaczysz, że
dzięki temu poprawi ci się nastrój, staniesz się szczęśliwszym człowiekiem.

Ryby 20.2-19.3
Dobre samopoczucie, świetny nastrój, wyśmienite zdrowie nie pozwolą ci na żadne
„ukiszenie” humoru kłótniami, zaczepkami,
czy też plotkami. Wszystko będzie w jak
najlepszym porządku. Dzięki temu porobisz
plany na nadchodzącą przyszłości i ustalisz
kierunek działania.

Baran: 20.3-20.
Układ planet mówi, że jesteś
W stanie dużo teraz osiągnąć.
Od ciebie będzie zależało, czy
zrobić to na polu szkolnym, rodzinnym,
a może uczuciowym. Tak czy inaczej daj
z siebie wszystko, bo gra będzie szła o
wysoką stawkę. Takiej nagrody nawet
się nie spodziewasz.
Bliźnięta 21.5-20.6
Zapowiada się bardzo nerwowy miesiąc.
Nieporozumienia z rodzicami mogą
uniemożliwić ci realizację zaplanowanych wcześniej zadań. Dlatego nie upieraj się przy swoim zdaniu. Idź na kompromis, bo trudno będzie ci potem nadrobić stracony czas.
Lew 22.7-21.8
Po 20 stycznia pojawi się szansa na
lepsze porozumienie się z przyjaciółmi.
Dzięki wyjaśnieniu kilku nieporozumień
możecie naprawić wasze stosunki.
Wszystko zależy jednak od szczerej
rozmowy. I oczywiście od tego, czy
naprawdę chcesz….
Waga 22.9-22.10
Podczas jednego ze spotkań możesz być
zmuszony do postąpienia wbrew swoim
przekonaniom. Odczujesz to jako naruszenie swoich zasad i trudno ci przyjdzie
pogodzenie się z taką sytuacją. Nawet,
gdy wszyscy znajomi zgodnie powiedzą,
że nie ma tragedii.

Byk 21.4-20.5
Zwiedzanie nowych interesujących miejsc
powinno zaowocować twoim dobrym humorem i przynieść ci wiele przyjemności.
Im więcej zobaczysz, tym lepiej dla ciebie.
Nie żałuj pieniędzy na bilety wstępu. Wygrzeb ostatnią złotówkę z portfela, bo będzie warto. To dobra inwestycja



Rak 21.6-21.7
Już na samą myśl o feriach ogarnia cię
błogość i rozleniwienie. Planujesz wyspać
się za wszystkie czasy i przewracać się z
boku na bok na kanapie, dopóki plecy nie
rozbolą cię od lenistwa. Zanim jednak to
nastąpi rozwiąż niezałatwione sprawy, bo
inaczej wyciągną cię z łóżka.
Panna 22.8-21.9
Ostatnie dwa tygodnie miesiąca spędzisz
intensywnie. Dlatego możesz poczuć się
zmęczony. Wtedy pomoże ci dobry film,
ciepła herbata i miękki koc. Ciekawa książka odpędzi zły nastrój pozwoli ci się zregenerować. Nie zapomnij o znajomych….
Skorpion 23.10-22.11
Uran w trytonie do Jowisza sprawi, że
twoje wszystkie intencje , będą jasne czyste
i niewinne. Problem w tym, aby przekonać
rodziców sympatii. Nie bój się konfrontacji,
dokonasz przełomu w waszych stosunkach.

Strzelec 22.11-20.12
Naprawdę nie masz nic do roboty?
Nie trać, zatem czasu na nudę i zajmij
się tym, co sprawia ci przyjemność.
Powróć do hobby, sięgnij do książki, na
której przeczytanie nie było czasu. Idź
na spacer i nie śpiesz się z powrotem.
Czerp radość z małych rzeczy.

Koziorożec 21.12-19.1
Już teraz pomyśl, jak spędzisz nadchodzące
ferie. Nawet jeśli nigdzie nie wyjeżdżasz,
pamiętaj, że miłe chwile możesz spędzić
także w domu z rodziną i znajomymi.
Jasne, że krótki wyjazd ucieszyłby każdego, ale przecież to nie jest konieczny warunek do świetnej zabawy. W domowych
czterech kątach też może być super.

Przebój Roku 2006: Kto wygrał?
Piotr Rubik
Zaskoczenia chyba nie ma - w wielkim plebiscycie
radia RMF FM i portalu INTERIA.PL na "Przebój
Roku 2006" zwyciężył "Psalm dla Ciebie",
w wykonaniu Małgorzaty Markiewicz, Janusza Radka
i Piotra Rubika!
Kompozytor Piotr Rubik to ostatnio jeden
z najpopularniejszych muzyków w Polsce. Sławę
przyniósł mu tryptyk oratoryjny tworzony przez
"Świętokrzyską Golgotę", "Tuus Petrus" i "Psałterz
Wrześniowy". Największy sukces odniosły przede
wszystkim te dwa ostatnie oratoria z przebojami odpowiednio "Niech mówią, że to nie jest miłość"
i właśnie "Psalm dla Ciebie".
Wystarczy przypomnieć, że muzyka z "Psałterzem Wrześniowym" od początku listopada znajduje się na 1. miejscu najczęściej kupowanych płyt w naszym kraju.
Aga i Kasia

Opowieści Wigilijne
To wyjątkowe opowieści, których bohaterowie (zarówno
dzieci jak i dorośli) przeżywają dziwne przygody, a
wszystkie one związane są z magicznym czasem Świąt Bożego Narodzenia. Cóż się tam nie dzieje: zwierzęta rozmawiają ludzkim głosem, Mikołaj przychodzi po prezenty,
opłatek jest zaczarowany, drzewa śpiewają! Czy to możliwe? Przeczytajcie, a wszystkiego dowiecie się z tej pięknej
książeczki.

Paula



