ZA CO LUBIMY ŚWIĘTA?
Święta Bożego Narodzenia to jedne z najwspanialszych dni w roku. Takie, na które
czekamy długi czas i cieszymy się, gdy nadejdą. Ale czy zastanawialiście się, za co tak
naprawdę je lubimy? Postanowiłyśmy spytać o to uczniów naszej szkoły. A oto odpowiedzi:
Za prezenty – 40%
Za miłą rodzinną atmosferę – 26%
Za wolne dni od szkoły – 16%
Za śpiewanie kolęd – 12%
Za dobre jedzenie - 6%
Pytała Liga Sprawiedliwych

KRZYŻÓWKA
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Szóstka

GRUDZIEŃ/STYCZEŃ 2007/2008
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku

Za nami zimowe ferie. Niestety, wypisz, wymaluj
jak te z wiersza Aleksandra Rymkiewicza:
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Rano deszcz, w południe deszczyk
i wieczorem pada jeszcze,
w nocy nie przychodzi mróz,
słychać wody plusk, plusk, plusk.
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Świąteczne drzewo
Dzielimy się nim w Wigilię
Ostatni dzień roku
Matka Jezusa
Pod choinką
Śpiewane w święta
Daje przezenty-św....

Laureaci poprzedniej krzyżówki:
Klaudia Samol (IIIb), Paweł Babisz (Va).
Kupony z tego numeru krzyżówki należy
składać do p.Pawła Szymańskiego (sala 28).
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Co można robić, kiedy za oknem „plac się zmienia
w staw dla żab”? Na przykład poczytać naszą szkolną
gazetkę „Szóstka”. Dowiecie się z niej, co słychać
w naszej szkole, co warto przeczytać, obejrzeć. Miłe
spędzenie wolnego czasu zapewnione!

ABY WSZYSTKIE DZIECI SIĘ MOGŁY UŚMIECHNĄĆ...

TEGO WARTO POSŁUCHAĆ

Dnia 12 grudnia odbyła się coroczna akcja ,,Uśmiech Dziecka”. Wzięły w niej
udział dwie klasy: Vc i VIb oraz kilkoro uczniów z VIa, którzy zostali podzieleni na
dwie grupy. Opiekunami pierwszej
grupy były p. Barbara Szymańska oraz
p. Danuta Niezgoda, natomiast drugiej
p. Monika Kuśmierz oraz p. Paweł
Szymański.
Wszystkie uczniowskie pary otrzymały puszki, identyfikatory oraz cukierki, którymi mieliśmy częstować ludzi.
Ze szkoły wyruszyliśmy w swoich przebraniach o godzinie 10:00, kierując się
w stronę ,,Groszka”. Następnie udaliśmy
się pod liceum i o 12:30 wróciliśmy do
szkoły na obiad. Po godzinnym odpoczynku wymaszerowaliśmy pod fabrykę. Przybyliśmy tam około 14:00, więc mieliśmy
dużo czasu na zbieranie datków w obrębie FŁT. O godzinie 15:30, zmęczeni i
trochę zmarznięci powróciliśmy do
szkoły.
Na drugi dzień pojawiły się wynik
zbiórki. Zebraliśmy w sumie ponad trzy
tysiące złotych! Pojawiła się również
lista 10 ,,najbogatszych puszek”. Pierwsze miejsce zajęły Katarzyna Dąbrowska i Agata Szymańska z klasy Vc,
które zebrały 316,80zł. Za zebrane pieniądze zakupione zostały dla Domu
Dziecka najnowocześniejsze odkurzacze piorące.
Agata z Vc 

Oto mój zestaw najciekawszych ostatnio piosenek, których warto posłuchać. A wiec
słuchawki na uszy i jazda!
„Crazy loop” – Crazy Loop
„People of the night” – Favretto
„Tam gdzie nie ma dróg” – Ewa Farna
„All black” – Good Charlotte
„Lucky” – Lucky Twice
„Apologize” – Timbaland
„Round and Round” – Defrikz
,,Sound of disco” – Moreno
,,Sleeping with ghosts” – Placebo
,,Let me think about it” – Ida Corr
,,Le disko” – Shiny Toy Guns
,,Bring the noise” – Benny Benassi
Edyta z IV B ;)

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Sekcje i ich opiekunowie
Pani Barbara Szymańska – sekcja rozrywkowa
Pani Monika Kuśmierz – sekcja językowa
Pan Wojciech Stopa – sekcja sportowa
Pani Joanna Cybulak, Pan Paweł Szymański – sekcja medialna
Pani Iwona Tomala – sekcja informatyczna
Pani Monika Żuber- sekcja plastyczna
Pani Danuta Niezgoda – opiekun samorządu uczniowskiego
Liga Sprawiedliwych
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVb, VIa, VIb, Va, Vb i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



WARTO PRZECZYTAĆ!
Nowa książka o przygodach Mikołajka i jego szkolnych kolegów to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie na rynku książki dziecięcej w ubiegłym roku. Tom
zawiera osiemdziesiąt niepublikowanych dotąd historyjek ilustrowanych zabawną i niezapomnianą kreską
Sempégo. Ta książka zaprasza nas na spotkanie z Mikołajkiem, Rufusem, Alcestem i ich kolegami, których
perypetie rozśmieszają kolejne już pokolenie czytelników.
Mikołajek jest książką zarówno dla dorosłych, jak i dla
dzieci. Ciekawe, śmieszne i krótkie rozdziały potrafią
rozbawić do łez. Polecam gorąco!!!!
Kasia H.

SNOWBOARD NASZ ULUBIONY
Są różne sporty zimowe, ale nie wszyscy lubią te same dyscypliny. Zrobiliśmy wiec
sondę wśród naszych uczniów – jaka dyscyplina jest najpopularniejsza? Wygrała ta,
która wymaga najwęcej odwagi – snowboard, czyli jazda po śniegu na jednej desce.
Wynika z tego, że lubicie sporty ekstremalne. Najważniejsze jednak, żeby nie siedzieć
całymi dniami w domu przed komputerem albo telewizorem, ale zażywać ruchu na
świeżym powietrzu.
Wyniki sondy:
Snowboard- wybrało 69osób
Łyżwiarstwo- 25osób
Narciarstwo- 10osób
Saneczkarstwo- 10osób
Mateusz O.



Skorpion  Drogie Skorpionki, dla Was ten rok będzie po prostu magiczny! Inni
ludzie nareszcie zauważą, jak bardzo jesteście wyjątkowi i przestaną zawracać Wam
głowę niepotrzebnymi sprawami. Wreszcie będziecie mogły zgłębiać wszystkie tajemnice, które do tej pory tak Was fascynowały. Wasze odkrycia będą tak niesamowite, że
aż trudno będzie w nie uwierzyć! Innymi słowy, czeka Was prawdziwy sukces!

Strzelec  Przed Wami rok pełen nieustającej zabawy i przyjemności! Przyjaciele,
radość i śmiech będą Wam towarzyszyć na każdym kroku - a wszystko, co wymyślicie,
przyciągnie do Was jeszcze więcej uciech i ciekawych ludzi! Szykuje się Wam dwanaście miesięcy przygód, fascynujących podróży, rozrywki i... szczęścia, po prostu! Ponieważ będziecie wygrywać każdą grę, całkiem możliwe, że trafi się Wam fortuna w
totku. W tym roku wszystko, co dobre, jest dla Was możliwe!

Koziorożec 

Generalnie w tym roku nie musicie stawać do żadnych konkursów, turniejów i zawodów - po co, skoro i tak jesteście najlepsi! Przez wszystkie miesiące będziecie zdobywać same pierwsze miejsca, więc po jakimś czasie nikt już nie
będzie z Wami rywalizował - wszak nie uda się pokonać mistrzów! Przez cały rok
będzie Wam towarzyszyć dobra passa towarzyska, finansowa i uczuciowa - innymi
słowy, najbliższych dwanaście miesięcy przyniesie Wam same zyski - i zero strat!

Wodnik  To będzie nieprawdopodobnie oryginalny i fantastyczny rok! Wydarzą
się tak niesamowite rzeczy, że będzie trudno w nie uwierzyć nawet Wam samym mimo, że posiadacie niezwykle rozwiniętą wyobraźnię. Przed Wami egzotyczne podróże, nietypowe odkrycia, tłumy nowych znajomości i istna nawałnica przygód, o jakich
nie mieliście dotąd pojęcia! Przyjaciele będą Wam towarzyszyć w każdym ważniejszym momencie, a dobry humor - każdego dnia :).

Ryby 

Drogie Rybki, choć jesteście wielkimi marzycielami - nadchodzący rok
będzie tak fantastyczny, że nawet Wam trudno byłoby to sobie wymarzyć! Będziecie
miały wrażenie, że żyjecie w dobrej i wesołej bajce - nie będą Was martwić żadne
zmartwienia i obowiązki, a za to będziecie miały mnóstwo wolnego czasu na oddawanie się temu, co najbardziej lubicie. Do tego zaś dołączą przeliczne niespodzianki od
losu - ale tylko te najmilsze :-).
Marysia Cz. z klasy IV b

NAGRALIŚMY PŁYTĘ Z KOLĘDAMI
Mały Jezus rączki wznosi
i światu błogosławi.
Nadzieję wlewa w serca,
tym, którym w sercach jej brak
Słowa te pochodzą z tekstu napisanego przez nasze nauczycielki - Izabelę Zdyb
i Mariolę Grelę, do którego pani Iza skomponowała muzykę. Obok pięciu innych kolęd
znajduje się ona na płycie wydanej tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Wykonawcami kolęd są połączone chóry uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Nagranie odbyło
się w kościele św. Józefa w Kraśniku. Dochód zebrany ze sprzedaży płyt będzie przeznaczony na sztandar dla naszej szkoły.
Magda M.



SZÓSTOKLASIŚCI PISALI TEST
11 grudnia uczniowie klas szóstych pisali próbny sprawdzian umiejętności. Podobny napiszą 8 kwietnia. Byliśmy ciekawi, jak wam się podobał i jak oceniacie jego trudność. Większość uznała go za łatwy i jest zadowolona z tego, jak go napisała. Ciekawe,
czy tę opinię podzielają także wasi rodzice i nauczyciele...
Oto kilka opinii na ten temat:
Patryk (VIa) - Był bardzo łatwy. Napisałem
go bardzo dobrze. Ostatnie zadanie dawało
duże pole do wyobraźni.
Sławek (VIa) - Był łatwy. Napisałem go dosyć
dobrze. Zadania zamknięte wyszły mi najlepiej.
Ola (VIb) - Był bardzo łatwy. Nie przygotowywałam się, ale i tak napisałam go dobrze.
Konrad (VIb) - Napisałem go dobrze. Nie
przygotowywałem się, ponieważ chciałem
sprawdzić swoje umiejętności.
Mateusz O.

BRAWA DLA PŁYWAKÓW
Świetnie spisali się nasi uczniowie w igrzyskach szkół podstawowych w pływaniu.
Wśród chłopców reprezentanci SP nr 6 wygrali rywalizację sztafet na poziomie miasta i
powiatu oraz zajęli drugie miejsce w rejonie, co dało im prawo występu w finale wojewódzkim. Dziewczęta dotarły do szczebla rejonu. Brawo i czekamy na powtórzeniu
sukcesu przez reprezentantów naszej szkoły
w innych dyscyplinach.
Dziewczęta: Magdalena Goleń (IIIb), Karolina Kępa (IIIb), Ola Kijewska (IVc), Marlena
Tudrujek (Ve), Ola Stopa (Vb), Katarzyna Jarosz
(VIa), Magda Wiśniewska (VIb), Ola Niezgoda
(VIb), Paulina Mazurek (IVc), Agni Caldarar
(VIb)
Chłopcy: Kornel Sola (IVa), Karol Grzywa
(IVa), Karol Dymitrak (IVa), Filip Goleń (Va),
Jakub Rachoń (Va), Adam Rusinek (VIb), Rafał
Szymański (VIb), Wojciech Iracki (VIb), Rafał Winnicki (IVb), Filip Bąk (VIc).

Red.sport.

SZKOLNE ZAKUPY
8 nowych tablic, stoły do pingponga, komplet strojów sportowych dla reprezentacji
szkoły, 6 kamer do monitoringu szkoły, sprzęt elektroniczny (aparaty cyfrowe, kamery,
drukarki), książki do biblioteki, telewizory, DVD, 4 ekrany do rzutników multimedialnych oraz blaty do ławek – to wszystko zostało ostatnio zakupione do naszej szkoły.
Niewątpliwie będzie nam się uczyło lepiej, przyjemniej i bezpieczniej. A w 2008 roku
planowane jest zorganizowanie w czytelni centrum multimedialnego.
Powyższe informacje zebrałyśmy od dyrektora szkoły Romana Siejewicza.
Agata Szymańska, Justyna Król, Kasia Halik



PORADY DLA NARCIARZY!

HOROSKOP

Nie wiecie, gdzie wyciągnąć rodziców na ferie zimowe? Podpowiemy wam. Jeśli
lubicie jeździć na nartach, mamy dla was kilka propozycji. Oto naszym zdaniem najciekawsze ośrodki narciarskie:
W Polsce:
1. Zakopane – kurort narciarski, nie wyróżniający się długością tras, lecz świetnym, góralskim klimatem i ciekawą historią, częste miejsce odwiedzin papieża Jan
Pawła II

Baran  To będzie wspaniały czas! Będziecie mieć dziesięć tysięcy pomysłów - i

Byk  Ale z Was szczęściarze! W tym roku los obsypie Was prezentami. Będziecie je dostawać przy byle okazji i za każdym razem będzie to coś, co bardzo chcieliście
mieć już od dłuższego czasu. Wszystkie miesiące będą obfitować w przeróżne przyjemności - będzie dużo słodkiego lenistwa, dobrej zabawy, dobrego jedzenia, i - co za
tym idzie - dobrego humoru! Będziecie się mogli prawdziwie „wybyczyć”!

Bliźnięta  To będzie najciekawszy rok, jaki udało się Wam przeżyć! Posmaku-

2. Krynica Zdrój – wygodne, sześcioosobowe gondole, 8km tras i w szczególności najdłuższa trasa w Polsce, a to
wszystko dopełnione możliwością wdychania świeżego powietrza i zabiegów
kuratoryjnych
Za granicą:

jecie setki nieznanych smaków, odkryjecie tysiące nowych rzeczy i poznacie miliony
przeróżnych ciekawostek! Dołączcie do tego minutki zadziwienia, kwadranse zwijania
się ze śmiechu, godziny przegadane z przyjaciółmi - chociażby tylko podczas opowiadania kawałów! - i całe doby radości! To będzie fantastyczny rok!

Rak  Raczki kochane! Przed Wami najkochańszy i najprzyjemniejszy rok, jaki
1. Sella Ronda - Najsłynniejsza trasa
Dolomitów, prowadząca dookoła masywu
Selli. Jest uważana za najpiękniejszą trasę
w całych Alpach. Wiedzie przez 4 przełęcze Passo Sella, Pordoi, Campolongo i
Gardena, łączna długość tras 23km

2. Ischgl/Samnaun – Najdłuższa na świecie trasy(630km), wolnocłowa strefa,
różnorodność stoków, piękne miasto i
nowoczesna technika ułatwiająca życie
tworzą niewyobrażalną i niepowtarzalną
atmosferę.
A jeśli nie macie ochoty na dłuższe eskapady, polecamy stoki najbliżej Kraśnika –
w Sulowie, Batorzu albo Lublinie (tzw. „Globus”).
Liga Sprawiedliwych
Spotykają się dwie żyrafy.
Jedna mówi:
– Wiesz Ala, w prezencie od Ewki dostałam bilet na lodowisko, ale zapomniałam łyżew i strasznie
zmarzły mi nogi.
– Pewnie za miesiąc będziesz miała katar – odpowiada druga.
Ola z 4b



co więcej, wiele z nich uda się Wam wcielić w życie! Możliwe nawet, że inni pójdą w
Wasze ślady a Wy pokierujecie nimi z pozycji lidera. Nikt nie będzie Was krytykował i
traktował jak stado baranów ;-). Będzie dużo się działo - w tym roku towarzyszyć Wam
będzie mnóstwo ruchu, uciech, zabaw i atrakcji. Całkiem możliwe też, że przeżyjecie
jakieś niesamowite wakacyjne przygody!

mogłyście sobie wymarzyć! Przez wszystkie miesiące będzie Wam towarzyszyć mnóstwo miłości, radości, śmiechu i szczęścia - głównie dzięki towarzystwu najbliższych i
przyjaciół, którzy po prostu będą Was rozpieszczać! Dostaniecie od nich mnóstwo
prezencików, pamiątek i drobiazgów, które - jak to Raki - będziecie raczyli przyjąć z
prawdziwą radością :-).

Lew  Drogie Lwiątka, ten rok będzie Was tak wspaniały, że po prostu nie będziecie chciały, aby się skończył! Wszyscy będą Was wciąż chwalić, podziwiać, obsypywać komplementami i najprawdopodobniej również zyskacie niemałą sławę! Do tego
będziecie mieć mnóstwo powodzenia w interesach i w ciągu roku nazbieracie całe góry
fantastycznych prezentów! Wszystko, czego się podejmiecie, wyjdzie rewelacyjnie i
będzie wspominane jeszcze długi czas.

Panna  W tym roku, drogie Panienki, nareszcie sobie odpoczniecie i przestanie
Was męczyć góra obowiązków. Powodzenie będzie Wam towarzyszyć zarówno na
płaszczyźnie finansowej, jak i towarzyskiej, tak więc nie będziecie musiały się zajmować niczym innym, jak tylko tym, co Was naprawdę interesuje i fascynuje. Przy okazji
wiele spraw uporządkujecie sobie już na przyszłość i nie będziecie mieć żadnych zmartwień. A co najważniejsze - spodoba się Wam wszystko, co się wydarzy, więc nie będziecie już musiały niczego krytykować ;-).

Waga  To będzie naprawdę piękny rok! Aż trudno go opisać, żeby nie zabrzmiało to jak historia z bajki! Mówiąc wprost: przez dwanaście miesięcy z rzędu będzie
Wam towarzyszyło niesamowite szczęście! Wasze pomysły zyskają uznanie innych,
pójdzie Wam jak z płatka wszystko, czego się podejmiecie, a przepiękne prezenty,
które otrzymacie - będą trafione! Szczęście trafi do Was samo!



