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Szóstka

PAŹDZIERNIK 2007.
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
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1.Pod ławką
2. Może być szkolny
3. ...polski
4. Na tej lekcji śpiewamy
5. Na andrzejkach
6. Na tym narzędziu liczymy
7. Uczymy się na niej o cząsteczkach
8. Język ....
9. W nim pióro i ołówek

10. W nim piszemy
11. Zamiast liter w matematyce
12. Niedawno się skończyły
13. Na tym przedmiocie rysujemy
14. Sprawdzenie wiedzy ucznia
15. Na niej dodajemy i dzielimy
16. Samorząd ....
17.Może być matematyki albo przyrody
18. Na niej uczymy się o Bogu


Imię
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Nowy rok szkolny oznacza zawsze dla naszej gazetki spore zmiany. Część redakcji odeszła do gimnazjum. Ola, Angelika, Agata, Paulina, Zuza – życzymy wam samych piątek
i szóstek! Ale zmiany polegają również na tym, że przychodzą nowi redaktorzy, chętni, by spróbować swych sił przy
redagowaniu „Szóstki”. Witamy ich z otwartymi rękami i życzymy przede wszystkim dużo ciekawych pomysłów, odwagi
oraz wytrwałości.
Jedno nie zmienia się na pewno – będziemy starać się,
by gazetka była ciekawa i mówiła o sprawach, które interesują Was – czytelników „Szóstki”. Bo to przecież jedyne takie
pismo, które pisane jest wyłącznie dla „szóstkowiczów”! Tak
więc czytajcie nas, doradzajcie, a może ... sami chcielibyście
coś napisać? Spotkania redakcyjne odbywają się w każdy
czwartek o godz. 12.15 w sali nr 28.
Redakcja „Szóstki

NAUCZYCIELE OBCHODZILI SWOJE ŚWIĘTO
„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku
– jest wykształcenie”. Dlatego Naszym Kochanym Nauczycielom z okazji ich święta poświęcamy te oto słowa:

„Ten, co kształci serca i umysły młode,
ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,
tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,
tylko z postępków, których przykłady wskazuje”

TO WARTO OBEJRZEĆ!!!
Shrek Trzeci (ang. Shrek the Third) to film animowany, będący kontynuacją losów
bohaterów serii filmów “Shrek” i „Shrek 2”. Jego premiera odbyła się w krajach anglojęzycznych 18 maja 2007, w Polsce film można oglądać w kinach od 29 czerwca 2007
roku.
Król Zasiedmiogórogrodu, ojciec Fiony – Harold –
choruje i Shrek musi go zastąpić na pozycji króla. Jednak ten tego nie chce, dlatego musi odnaleźć prawowitego króla, którym okazuje się najlepiej być zaginiony
kuzyn Fiony, Artur. Ogr wraz z Osłem i Kotem z Butach
wyrusza na poszukiwania Artura. Tymczasem Fiona jest
w ciąży, a Książę z Bajki wraz ze Złymi Postaciami z
Bajek przeprowadza w Zasiemdiogórogrodzie zamach
stanu, bo chce być królem, a Fiona wraz z przyjaciółkami – księżniczkami, Siostrą Kopciuszka i Matką przeprowadzają ruch oporu. Tymczasem Artur nie chce być
królem. Shrek i przyjaciele proszą o pomoc w podróży
Czarodzieja Merlina. Fiona i reszta zostaje porwana, a
Shrek po powrocie do królestwa ma zostać zabity.
Co stało się dalej, musicie obejrzeć sami. Doskonała
zabawa gwarantowana!
S.K i M.O

W TO WARTO ZAGRAĆ!!!

Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą
siłę.
Agata , Kasia
I cała redakcja „Szóstki”

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



Diablo II - druga część gry komputerowej Diablo, typu hack'n'slash. Elementem, który przeważył o dużej popularności tej gry jest Battle.net, czyli opcja gry dla wielu graczy
za pomocą internetu.
Diablo II jest znacznie większe niż Diablo - rozległy
świat gry złożony jest z czterech "aktów" (oraz piątego
dodanego w Diablo II: Lord of Destruction), z których
każdy składa się z wielu powiązanych ze sobą obszarów.
Ilość dostępnych klas postaci została powiększona
z trzech do pięciu (plus dwie w dodatku), a także dodano
nowe rodzaje przedmiotów - rzadkie oraz zestawy. Silnik
gry pozwala na znacznie większe zróżnicowanie wyglądu
postaci w zależności od noszonych przedmiotów, dodano zdolność biegania, wygodny klawisz umożliwiający
podgląd przedmiotów leżących na ziemi, skrzynie w
której gracz przechowuje swoje przedmioty i wiele więcej.

S.K i M.O

TEGO WARTO POSŁUCHAĆ!!!
„What I’ve done” – Linkin Park
„Pump it” – Black ejed peas
„Słowa” – Małgorzata Ostrowska
„Where you’ve gone” – Avril Lavgine
„Strach się bać” – Lady Pank
„Give it to me” – Timberland

„Do you know” – Enriqe Iglesias
„Era retuszera” – Kasia Nosowska
„A gdy jest już ciemno” – Feel
„Big girls don’t cry” – Fergie
„Say it right” – Nelly Furtado

Liga Sprawiedliwych



WARTO PRZECZYTAĆ!!!
„Pamiętnik jedynaczki” jest to książka opowiadająca o trzynastoletniej Paulinie, która boleśnie odczuwa swoją samotność,
związaną z brakiem rodzeństwa. Zauważa też
z przerażeniem, że jedna z nauczycielek
z niewiadomych powodów czuje do niej z trudem
skrywaną niechęć. Wszystkie próby rozwikłania
sekretu matematyczki wciąż spełzają na niczym.
Do tego mama zdaje się ukrywać przed Pauliną
jakiś sekret...
Wszystko wskazuje na to, że pakowanie się
w tarapaty powoli
staje się specjalnością
bohaterki.
Wtedy
w jej życiu pojawiają się tajemnicze
osoby. Ich losy
zaczynają się niespodziewanie ze sobą splatać
... „Pamiętnik jedynaczki” to niezwykle zabawna,
a zarazem przenikliwa opowieść napisana z
perspektywy dorastającej dziewczyny. Autorka
książki w znakomity sposób oddała jej uczucia i
emocje, oswajając jednocześnie lęki i obawy
związane z wchodzeniem w świat dorosłych.
Magda
,,Atramentowe serce”.Książka opowiada
o przygodach nastoletniej Maggie. Dziewczynka razem z ojcem ciągle się przeprowadzają.
Pewnego wieczoru Maggie ujrzała dziwnego
mężczyznę. Okazało się, że to Smolipaluch. Od
tamtej pory wszystko w jej życiu się zmieniło.
Razem z ojcem wyjechała do swojej ciotki. I tak
zaczęły się jej wielkie przygody...
Serdecznie polecam tę lekturę. Jej autorką
jest Cornelia Funke. Napisała też drugą książkę
z tej samej serii pt. ,,Atramentowa krew”.
O prawa autorskie do nakręcenia filmu na podstawie ,,Atramentowego serca” stara się już
kilku producentów. Zapewne za kilka lat będzie
można obejrzeć adaptację na ekranach kin.
Agata Sz.



Wyniki wyborów do samorządu uczniowskiego:
1. Manuela Pastuszka (VId) – 148 głosów
2. Maria Czubińska (IVb) – 86
3. Marta Góras (VId) – 81
4. Joanna Kondel (VId) – 73
5. Agata Szamańska (Vc) – 67
Wyniki wyborów na opiekuna samorządu uczniowskiego:
1. Janina Kędziora – 103 głosy
2. Danuta Niezgoda – 56
3. Wojciech Stopa – 56
4. Izabela Zdyb – 50
5. Jerzy Nowak - 49

WYWIAD Z MANUELĄ PASTUSZKĄ, PRZEWODNICZĄCĄ
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/2008













Przedstaw się krótko uczniom naszej szkoły.
Mam 12 lat i jestem uczennica klasy VI....
Co chciałabyś zmienić w naszej szkole?
Postaram się przede wszystkim, żeby było więcej dyskotek.
Jak myślisz, dlaczego tylu uczniów zaufało ci i oddało na ciebie
głos?
Nie wiem, ale chyba mnie lubią.
Co robisz w wolnym czasie?
Opiekuję się zwierzakami i dużo czytam.
A jaki jest twój ulubiony szkolny przedmiot?
W-f, plastyka i muzyka.
Dziękujemy za wywiad, życzymy sukcesów w działaniach SU.
Rozmawiała Agata Szymańska z kl.Vc

TAK SIĘ TERAZ UBIERAMY
Od 1 października 2007r. w naszej szkole
obowiązuje „ujednolicony strój szkolny”.
Składa się on z :
 białej bluzki ( gorsetu, marynarki itp.),
 czarnej/białej/granatowej kamizelki lub bluzy,
 ciemnych spodni /spódnicy (granatowych/czarnych).
Właśnie tak ubranych uczniów „szóstki” można
zobaczyć na korytarzach naszej szkoły.
Liga Sprawiedliwych



PIERWSZAKI ŚLUBOWAŁY

ROZMOWA Z P. RENATĄ KRZYSZTOŃ

„My się szkoły nie boimy, choć nauki nadszedł czas” – śpiewali uczniowie
klas I podczas uroczystego ślubowania, które miało miejsce w naszej szkole
w dniu 19 października. Najmłodsi szóstkowicze wykazali się znajomością zasad dobrego wychowania i savoir-vivre. Przygotowane scenki świadczyły także,
że dysponują już niemałą wiedzą o Polsce i patronie SP nr 6 Janie Pawle II.
Pasowania dokonał dyrektor naszej szkoły pan Roman Siejewicz,
a towarzyszyła mu wiceburmistrz Kraśnika pani Agnieszka Orzeł-Depta.
Pierwszaki, witamy
Was
uroczyście
w gronie uczniów naszej
szkoły. Oby dobry humor nie opuszczał Was
do końca
pobytu
w „szóstce” – Redakcja.

Chciałabym zadać Pani kilka pytań ta temat sprzątania świata.
1. Czy uważa Pani dzień sprzątania świata?
Jest potrzebny, sądzę, że tak. Śmieci to niechlujny obraz rozwoju cywilizacji.
Spotykamy je wszędzie i trochę przyzwyczajamy się do ich obecności. Warto
usunąć śmieci, popatrzeć jak wokół jest pięknie.
2. Jak często według pani powinny być organizowane takie akcje?
Jeżeli będziemy wszyscy dbać o czystość środowiska to w ogóle nie będzie
potrzeby organizowania takich akcji.
3. Czy tylko uczniowie powinni brać w nich udział?
Myślę, że również dorośli, a przede wszystkim ci,, którzy
zaśmiecają środowisko.
4. Jak można zapobiegać, aby nie trzeba było organizować takich akcji?
Nie śmiecić
5. Kto jest odpowiedzialny za bałagan w lasach i parkach?
Wszyscy, którzy celowo lub bezmyślnie rozrzucają śmieci wokół siebie.
6. Czego uczą nas takie akcje?
Myślę, że biorąc udział w takich akcjach solidaryzujemy się z przyrodą i stajemy się bardziej wrażliwi.
7. Czy to tylko według Pani praca, czy też nauka?
Myślę, że praca jest nauką i odwrotnie.
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Sadowska i Weronika Iwan

CAŁA POLSKA BIEGA!

SONDA – GDZIE SPĘDZILIŚMY WAKACJE?

W dniu 29.09. na
stadionie
MOSiR
w Kraśniku odbyła
się akcja pod tytułem ,,Cała Polska
biega”. Biegali również uczniowie naszej szkoły. Każda
klasa od 1 do 6
wystawiła swoją 10osobową reprezentację. Była piękna
pogoda i wyglądało
na to, że wszystkim
się
podobało.
Uczestnicy
biegu
dostali słodkie nagrody.
S.K i M.O



Zapytałyśmy prawie 200 uczniów naszej szkoły, o to, gdzie spędzili swoje ukochane,
wymarzone WAKACJE. Oto ich odpowiedzi:
 W górach: 20 osób (10% ankietowanych)
 Nad morzem: 19 osób (9,5% ankietowanych)
 W domu: 97 osób (48,5% ankietowanych)
 U rodziny na wsi: 32 osoby (16% ankietowanych)
 Na obozie/kolonii: 23 osoby (11,5% ankietowanych)
 Za granicą: 9 osób (4,5% ankietowanych)
Jak widać najwięcej osób, bo prawie połowa(48,5%) uczniów spędziła wakacje w domu,
a najmniej wyjechało za granicę (4,5%). Najbliższe wakacje już niedługo, bo za 8 miesięcy.
Życzymy wszystkim, żeby proporcje się odwróciły...
Agata Szymańska i Kasia Dąbrowska z Vc 



