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1. Pan Jezus w trzeci dzień po śmierci.
2. Pomalowane jajka.
3. Przyprawa kuchenna, którą niesiemy do święcenia.
4. W poniedziałek wielkanocny.
5. Zwierze z cukru, które trafia na stół wielkanocny.
6. Imieniny obchodzi 9 marca.
7. Pierwsze przebijają się przez śnieg.
8. Pora roku, która kończy się 21 czerwca.
9. Mówi się: W ........... jak w garncu.
Oliwia Babut i Olga Skupińska
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Nazwisko
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HASŁO
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Wiosna za oknami, wiosna w naszej gazetce.
A na początku – wiosna w poezji…
„wiosną jasnych oddechów gołębianych słuchaj
w pianie promyków ranek wiosnę wartko wiózł
aż kipiał lazurowy puchar
bo to radość biegła wzwyż po drzewach
a seledyn młodziutkiej korony owych brzóz
poblask z Wisły od dołu rozgrzebał
na wodzie lekki przewiew
grzebieniem jeszcze sennym
falę sycił
promienny (…)

Julian Przyboś

Wygraliśmy mistrzostwa w tabliczce mnożenia

Która ławka jest dla Ciebie?

W dniu 29 III 2008 r odbyły się VII Wojewódzkie Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia pod Patronatem Burmistrza Miasta Kraśnik. Uczestniczyło 14 szkół z naszego
województwa. W klasyfikacji generalnej zajęliśmy I miejsce. Zdobyliśmy 18 medali.
A oto wyniki w kategorii dziewcząt klas trzecich:
 gra „Super Prymus” : Klaudia Samol – I miejsce,
 gra „Krzyżak” : Weronika Samol – I miejsce, a Klaudia Samol - III miejsce,
 gra „Olimpijczyk”: Weronika Samol – II miejsce, Klaudia Samol IV miejsce,
Wyniki chłopców w kategorii klas trzecich:
 gra „Super Prymus” : Kacper Mazur – III miejsce
 gra „Krzyżak”: Kacper Mazur – I miejsce, Jakub Bednarczyk IV miejsce
 gra „Olimpijczyk”: Jakub Bednarczyk – I miejsce, Kacper Mazur – II miejsce
W kategorii klas III najlepszą zawodniczką została Klaudia Samol, a najlepszym zawodnikiem Kacper Mazur.
Wyniki dziewcząt klas czwartych:
 gra „Super Prymus”: Karolina Kępa – IV miejsce,
 gra „Krzyżak”: Olga Skupińska – I miejsce,
 gra „Olimpijczyk”: Olga Skupińska – I miejsce, Karolina Kępa – IV miejsce
Wyniki chłopców klas czwartych:
 gra „Super Prymus”: Mateusz Gawriołek – I miejsce
 gra „Krzyżak”: Mateusz Gawriołek – I miejsce, Bartek Koneczny – II miejsce
 gra „Olimpijczyk” – Mateusz Gawriołek – I miejsce, Bartek Koneczny – II miejsce
W kategorii klas IV najlepszą zawodniczką została Olga Skupińska, a najlepszym zawodnikiem Mateusz Gawriołek.
Również w grze „Krzyżak weteranów” (uczniowie klas VI ) zdobyliśmy miejsca na
podium:
Dziewczęta klasa VI:
I miejsce – Agni Caldarar
II miejsce – Magdalena Wiśniewska
Chłopcy klasa VI:
I miejsce – Adrian Cięszczyk

1. Jesteś spod znaku...
A. Barana, Raka, Wagi lub Koziorożca
B. Byka, Lwa, Skorpiona lub Wodnika
C. Bliźniąt, Panny, Strzelca lub Ryb
2. Najtrudniej jest Ci się skupić, kiedy...
A. Ktoś obok głośno rozmawia
B. Jest włączone radio lub TV
C. Wokół Ciebie panuje zupełna cisza
3. Lekcje odrabiasz:
A. Po południu po zjedzeniu obiadu i spacerze z psem
B. Zaraz po przyjściu ze szkoły
C. Późno wieczorem, albo rano, tuż przed wyjściem ze szkoły, czasem w szkole
4. Lubisz, kiedy na lekcji...
A. Nauczyciel prezentuje wiedzę w nietypowy sposób wyświetlając filmy
B. Panuje cisza i słychać tylko głos nauczyciela
C. Jest dyskusja i cały czas coś się dzieje
Agata z Vc

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



Przepis na pisanki
Co prawda święta wielkanocne już za nami, ale przepis przyda się jak znalazł … za rok.
Materiały: jajka, nożyczki, ocet, świeczka, igła, farbka do jajek, strzykawka z igłą,
szpilka.
Sposób wykonania:
Robimy małą dziurkę w jajku, a następnie wkładamy do
niej igłę od strzykawki i wdmuchujemy w nią powietrze
(wydmuchujemy białko i żółtko). Suszymy wydmuszkę.
Za pomocą szpilki zalewamy dziurkę w wydmuszce
rozgrzanym woskiem. Na wydmuszkę nakładamy rozgrzany wosk szpilką, aby powstały różne wzory. Kiedy
będzie już we wzorki, wkładamy ją do farbki (na zimno). Kolor trzeba utrwalić w occie, a następnie ściągnąć
wosk. Pisanka jest już gotowa.
Edyta z IV B
Która ławka jest dla Ciebie? ROZWIĄZANIE:
Najwięcej odpowiedzi A:
Wybierz miejsce w rzędzie od okna. Wrzawa na boisku Ci nie przeszkadza, a na nudnych lekcjach, wystarczy jedno spojrzenie na zewnątrz, a już jest Ci weselej.
Najwięcej odpowiedzi B:
Siądź z przodu. Lubisz wszystko dobrze słyszysz, a nie lubisz hałasu. Im bliżej tablicy,
tym więcej z lekcji skorzystasz.
Najwięcej odpowiedzi C:
Nauczyciel najchętniej posadzi Cię w ławce z przodu, by mieć Cię na oku, bo jesteś
wiercipiętą i gadułą. Gdy inni cicho pracują lub piszą sprawdzian, ty prowadzisz żywą
dyskusję z kolegą z ławki, co przeszkadza, i uczniom, i nauczycielce.



Król i królowa

Szkoła otworzyła swoje drzwi

W naszej szkole Walentynki miały miejsce później niż w pozostałej części kraju,
ponieważ zepsuł się sprzęt nagłaśniający i podsumowujący zabawę w walentynkowe
kartki apel przełożono na marzec. Skorzystałyśmy z okazji, by porozmawiać z dwojgiem zwycięzców. Królową Walentynek została Paulina Piasecka z klasy VI c, a królem Wojtek Fijałkowski z VI b.
Królowa-Paulina Piasecka (VI c)
Agata i Paula: Czy możemy przeprowadzić z Tobą wywiad do „Szóstki”?
Królowa: Tak, jasne.
AiP: Jak się nazywasz i do której klasy chodzisz?
K: Nazywam się Paulina Piasecka, chodzę do VI c.
AiP: Ile walentynek dostałaś?
K: 34
AiP: Czy domyślasz się, kto wysłał Ci większość?
K: Tak. Wojtek.
AiP: Czy przypuszczałaś, że zostaniesz Królową Walentynek?
K: Nie.
AiP: Czy chcesz kogoś pozdrowić?
K: Tak. Całą VI c i Króla.
AiP: Dzięki za rozmowę.
Król-Wojtek Fijałkowski (VI b)
Agata i Paula: Czy możemy zadać Ci kilka pytań do „Szóstki”?
Król: Jasne.
AiP: Jak się nazywasz i do której klasy chodzisz?
K: Wojtek Fjałkowski, ale mówią na mnie ,,Glutek”. Klasa VIb
AiP: Ile otrzymałeś walentynek?
K: 28.
AiP: Czy domyślasz się, od kogo są?
K: Tak. Od Pauliny P.
AiP: Czy jesteś zaskoczony, że to Ty zostałeś Królem Walentynek?
K: Tak, bardzo.
AiP: Czy chcesz kogoś pozdrowić?
K: Tak. Wszystkich.
AiP: Dzięki za wywiad.
Rozmawiały: Aga i Paula z Vc

Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku organizowane są Dni Otwarte. Dzięki nim przedszkolaki z dzielnicy Fabrycznej, a także ich rodzice mogą naocznie zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. W tym roku „szóstka”
przyjmowała małych gości od 7 do 11 kwietnia. Wyjątkiem był dzień 8 kwietnia, gdy
uczniowie klas szóstych pisali swój sprawdzian kompetencji.
Dla małych gości zespół nauczycielek nauczania zintegrowanego przygotował sporo
atrakcji. Najpierw miało miejsce zwiedzanie
budynku szkolnego. Przedszkolaki zaglądały
do niemal wszystkich klas i pracowni, obejrzały
szkolną bibliotekę, świetlicę, w której
od niedawna działa szkolne centrum multimedialne oraz sale gimnastyczne. Najwięcej radości wśród maluchów wzbudził fakt, że jedna z
dwóch pracowni komputerowych w SP 6 jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów klas
młodszych. Po zakończeniu zwiedzania przedszkolaki udawały się do jednej z klas, by
po raz pierwszy w swoim życiu odbyć szkolną lekcję. Co prawda tylko piętnastominutową, ale za to w prawdziwych szkolnych ławkach. Na koniec sześciolatkowie schodzili do sali gimnastycznej, gdzie czekała na nich część artystyczna. Do przedszkoli wracali trzymając w rękach specjalny numer gazetki szkolnej „Szóstka”, w którym znaleźli
trochę informacji o szkole, a także przeznaczone dla siebie rebusy, kolorowanki i łamigłówki.
W czwartek 10 kwietnia po południu przyszli do szkoły ich rodzice. Spotkanie z dyrekcją SP 6 i pracującymi w niej nauczycielami miało rozwiać ewentualne obawy związane z przejściem dzieci z przedszkoli do szkoły podstawowej. Dyrektor Roman
Siejewicz zaprezentował w formie pokazu multimedialnego ofertę edukacyjną „szóstki”, pokazał również, w jak dużym stopniu zmienił się wygląd budynku szkolnego
w ostatnich latach. Był także na zwiedzanie szkoły. Z anonimowych ankiet, które wypełniali podczas spotkania, wynika, że cenią „szóstkę” przede wszystkim za bezpieczeństwo i wysoki poziom nauczania.
Już we wrześniu niektórzy z przedszkolaków przyjdą do „szóstki” ponownie. Tym
razem jednak nie jako zwiedzający, ale pełnoprawni uczniowie.

SKRZYNKA PYTAŃ I ZWIERZEŃ
Od niedawna na stronie internetowej naszej szkoły ruszyła ,,Skrzynka pytań i zwierzeń’’. Oto jej regulamin:
 Problem lub zapytanie musi być podpisane: imię, nazwisko, klasa, data.
 Wiadomości wysyłane są do wglądu tylko dla nauczycieli
odpowiedzialnych, nie ma możliwości aby odebrał je inny uczeń.
 Problem lub zapytanie mają mieć charakter powagi, anie żartów.
 Przesyłane treści, które nie są podpisane nie będą brane pod uwagę.
Skorzystajmy na poważnie z możliwości szczerej rozmowy z nauczycielem!
Agusia





Nareszcie mamy wiosnę
Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego,
co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień
wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być
dodatkowo cofnięte o jeden dzień, tak właśnie dzieje w się w
roku obecnym). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora
dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną
dobą dnia przybywa, a nocy ubywa.
I, co najważniejsze – jest coraz cieplej!
Mateusz O

Tarcze,,wzorowego ucznia”
11 marca 2008 roku na apelu zostały rozdane zastępcze znaczki tarcz,,wzorowego
ucznia”. Uczniowie, którzy mieli średnią powyżej 4,75 mogli wyjść na środek Sali
i pochwalić się swoim osiągnięciem. Jak będzie wyglądać taka tarcza na razie nikt nie
wie, ponieważ pani Monika Żuber jeszcze nad tym pracuje wiemy tylko tyle, że będą
miały czerwoną obwódkę.
Mary 

Humor z zeszytów

 Dwa przeciwległe punkty na globie nazywamy biegunkami.
 Gdyby stopniały lodowce, to Wielka Brytania byłaby cała zalana, a Polska chyba
też, ale kilka dni później.
 Hilary najpierw zdobył Mount Everest, a potem poślubił prezydenta Clintona.
 Jesienią wiatr jest taki, że wyrywa ludzi z korzeniami.
 Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone dawno przez uczniów i nauczycieli.
 Ludność Chin wzrasta szybko dzięki odwadze jej mieszkańców.
 Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral.
 Na globusie wyróżniamy południki, północniki i cale nocniki.
 Na pojezierzach są takie formy polodowcowe jak morele czołowe.
 Na szczytach Tatr są nagie durnie.
 Polana jest to forma lasu bez lasu.
 Temperatura w kraju zależy od termometru, a ciśnienie od barometru.
 Węgiel może być kamienny i brutalny.
 Węgiel powstał z paproci, skrzypków i widłaków.
 Węgiel występuje na całej kuli ziemskiej, na przykład w mojej komórce.
 Wielbłądy wędrują przez pustynie w karnawałach.
 W Olsztynie istnieje fabryka opon mózgowych.
 Leonid Teliga opłynął własnoręcznie kulę ziemską.
 Ziemia przez trzy lata obraca się przez 365 dni, a potem jest zmęczona i kręci się
przez 366 dni. W ten sposób powstają lata przestępcze.
 W serze, który zrobiła góralka zostało niewiele uroków z owcy.
 Góral dał owcy kakao, ale i tak nie wydoił czekolady.
Zebrała p. Maria Cios (dziękujemy )



To warto przeczytać
Te książki są dobre na deszczowy, monotonny, dzień, kiedy nie ma co robić. Już od
pierwszej strony akcja wciągnie Was tak bardzo, że poczujecie się, tak jakbyście sami
byli razem z bohaterami i wspólnie z nimi rozwiązywali zawiłe zagadki. Nawet nie
zauważycie, gdy przeczytacie całą książkę, a stosunkowo nudny dzień zamieni się za
sprawą książki w pełny przygód. Książki wydane są w piękny sposób: starodawne
oprawy, piękne okładki, cudowne, realistyczne ilustracje.
Ksiązki z serii ,,Ulysses Moore” opowiadają o przygodach trójki nastoletnich przyjaciół: jedenastoletnich bliźniaków Julii i Jasona Covenant oraz dwunastoletniego Ricka Bannera. Akcja dzieje się w małej miejscowości nad brzegiem morza w KornwaliiKilmore Cove. Rodzeństwo po przeprowadzce z Londynu zamieszkuje w starej Willi
Argo, która jak potem się okazuje skrywa liczne tajemnice. Jej właścicielem był Ulysses Moore, który mieszkał w niej wraz ze swoją żoną Penelopą. Obydwoje zginęli
w dziwnych okolicznościach, a po ich zniknięciu domem zajął
się stary ogrodnik Nestor. Rodzeństwo natychmiast zaprzyjaźnia
się z Rickiem. Gdy państwo Covenant wyjeżdżają do starego
domu po rzeczy, Rick przychodzi do willi. Od chwili, w której
Jason znajduje tajemnicze, drewniane i bardzo zniszczone drzwi,
których nie da się otworzyć w kamiennej komnacie-najstarszej
części domu, przyjaciele wpadają w wir tajemnic i magii. Od tej
pory życie Jasona, Julii i Ricka zmienia się nie do poznania.
Okazuje się, że małe, zapomniane nadmorskie miasteczko skrywa wielkie tajemnice, które przyjaciele pragną poznać. Jeśli
chcecie dowiedzieć się, jakie to tajemnice, zachęcamy do sięgnięcia po tomy tej wspaniałej powieści. Gwarantujemy, że utrzyma Was w napięciu
przez cały czas, a rozwój wypadków zupełnie Was zadziwi.
Ukazało się sześć tomów tej świetnej powieści dla nastolatków: ,,Wrota czasu”,
,,Antykwariat ze starymi mapami”, ,,Dom luster”, ,,Wyspa masek”, ,,Kamienni strażnicy” oraz ,,Pierwszy klucz”. Sięgnijcie po te książki, a nie pożałujecie!
Aga i Paul z Vc

To warto obejrzeć
Jest tylko jeden sposób, by pomóc młodemu Romantiksowi zdobyć rękę pięknej
księżniczki Iriny – nasi słynni bohaterowie muszą wygrać antyczną Olimpiadę! Na ich drodze nieustannie staje nikczemny
Brutus, knujący obalenie swojego przybranego ojca, Juliusza
Cezara, i pragnący zdobyć rękę Iriny. Gdy akcja się zagęszcza,
Sam Schieffer wyjawia swoim galijskim przyjaciołom sekret
międzywymiarowego klucza, który pozwala na podróżowanie
między równoległymi wymiarami. Wśród druidów narasta panika: delikatna równowaga między światami została naruszona!
Asterix, Obelix i, oczywiście, Idefix wyruszają do Olimpii wraz
ze swymi przyjaciółmi – Panoramiksem, Romantiksem i Samem
Schiefferem – by upiec dwa dziki na jednym ogniu: zamierzają
wygrać igrzyska i zdobyć międzywymiarowy klucz.
Ten film to świetna zabawa dla dzieci i ich rodziców.
Magda M



