Wiersz dla Mamy
W kalendarzu Święto Matki
z życzeniami śpieszą dziatki.
Ja Ci mamo dziś w podzięce
za Twe trudy daje serce
i przepraszam za me psoty,
za wybryki i kłopoty.
Za to, że zawsze jesteś przy mym boku
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku
Za to, że dni moje tęcza malujesz
dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.
Dziękuję Ci, ze znosiłaś moje humory, prowokacje,
Lenistwo, bunt, złość, hałas i niechlujstwo,
Głupotę i popisy, całą gamę wybryków,
Które dzieciak obmyśla, aby zobaczyć,
Na jak wiele może sobie pozwolić.
Ty jednak nie przestawałaś mnie kochać.
Jak to możliwe... Nie wiem.
Ale dziękuję Ci.

WIOSENNE POSTANOWIENIA


Nauczyciel pyta Jasia:
 Co to jest hipopotam?
 To taka dziwna ryba.
 Ryba? To dlaczego mieszka na lądzie?
 Przecież mówiłem, że jest dziwna.
Mati

Szóstka

MAJ-CZERWIEC 2008
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku

Koniec maja to czas zdecydowanie przedwakacyjny. Co prawda nauczyciele najmocniej cisną wszelkiego
rodzaju sprawdzianami, ale mając w perspektywie ponad dwa miesiące leniuchowania żadne klasówki nie są
już straszne.
Żegnamy się więc z Wami, czytelnikami „Szóstki”.
Ale żeby nie było Wam smutno, obiecujemy, że we
wrześniu wrócimy z naszą gazetką. A może ktoś
z Was chciałby pomóc ją nam redagować? Zapraszamy!

A na koniec roku szkolnego 2007/2008 kolejny
ciekawy numer „Szóstki”. Znajdziecie w nim sporo aktualności z życia szkoły, wywiady, będzie także okazja
na chwilę uśmiechu. Do zobaczenia!!!

Dni Otwarte w SP nr 6

Ciekawostki o kwietniu i maju

W dniach od 7 do 11 kwietnia 2008r. otworzyliśmy drzwi naszej szkoły. Odwiedzały nas wraz ze swoimi wychowawczyniami przedszkolaki grup "0" z Przedszkoli nr 1,
2, 3 i 4. Dzieci zwiedziły szkołę, uczestniczyły w zajęciach, oglądały program artystyczny przygotowany przez p. Barbarę Zielińską w wykonaniu klas I, II i III. Nauczycielom w oprowadzaniu grup przedszkolnych
pomagali chętni uczniowie z klas V i VI.
Każdy przedszkolak otrzymał specjalne
wydanie gazetki szkolnej, balon z logo szkoły oraz lizaka.
10 kwietnia pan dyrektor Roman Siejewicz spotkał się z rodzicami przyszłych
pierwszoklasistów. Przedstawił zgromadzonym gościom ofertę edukacyjną oraz opiekuńczo – wychowawczą naszej placówki. Po spotkaniu rodzice zwiedzili szkołę. Cieszymy się, że tak wiele osób odwiedziło w ten dzień naszą szkołę. Serdecznie dziękujemy dyrekcji, wszystkim nauczycielom, uczniom, właścicielom sklepiku szkolnego p.
Dorocie i Leszkowi Surdackim za pomoc w organizacji Dni Otwartych Szkoły.
Organizatorzy Dni Otwartych w SP 6

Kwiecień - czwarty miesiąc w roku wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. Nazwa miesiąca (wg Brücknera) pochodzi od kwitnących wtedy
kwiatów; nazywany również łżykwiatem, łudzikwiatem, bądź brzezieniem lub dębieniem. Łacińska nazwa Aprilis została zapożyczona przez większość języków europejskich.
Maj - piąty miesiąc w roku wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego,
ma 31 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius. Została ona zapożyczona przez większość języków europejskich.
Mary 

Szkoła się zmienia
Niedawno w naszej szkole skończył się remont. Trwał tam, gdzie dawnej były dwie
małe sale gimnastyczne. Przedsionek został pięknie pomalowany na trzy kolory żółty,
pomarańczowy i czerwony. Salę pingpongową podzielono na dwie pracownie: do języka angielskiego i techniki. „Mała salka” (bo tak ją nazywa większość uczniów) pozostała w nienaruszonym stanie.
Zmiany zaszły także przed szkołą. Pojawiły się stojaki na rowery, dzięki czemu cykliści (a nie brakuje ich w szkole) mają do czego przypinać swoje stalowe rumaki .
Mateusz O.

Dzień Europejczyka
Dnia 1 kwietnia w naszej szkole odbył się niezwykły
Dzień Europejczyka. Brały w nim udział klasy IV-VI.
Klasy miały wybrać sobie jedno z państw (Włochy albo
Anglię) i ubrać się w barwy flagi danego państwa. Nie
zabrakło konkursów. W konkursie na najsmaczniejsze
potrawy wygrała klasa VIA za przygotowanie przepysznego lasagne. Ukoronowaniem imprezy był wielki mecz
rozegrany między uczniami z klas V i VI.
Mateusz O.
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVb, VIa, Va i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Koncert muzyczny różnych kultur i epok
28 kwietnia w naszej szkole odbył się koncert muzyczny. Przygotowali go uczniowie ze szkoły muzycznej im. Jana z Lublina pod dyrekcją pana Romana Bisa. Zaprezentowana została muzyka z różnych kultur i epok.
Jako pierwsza wystąpiła najmłodsza uczennica szkoły muzycznej Ania Piotrowicz
- wykonała 2 utwory bardzo popularne
w Stanach Zjednoczonych : Zuzanna,
Gdy wszyscy Święci. Następnie przenieśliśmy się w świat artystycznej
muzyki europejskiej. Anita Zięba
wykonała
Menuet
G-dur
- J. S. Bacha, a Olga Skupińska, Dla
Elizy- L. Beethovena. Michał Grela
utworem Tico-Tico przeniósł nas do
największego kraju Ameryki Południowej - Brazyli. Pod koniec XIX w.
w Stanach Zjednoczonych niezwykłą
popularność zdobył styl zwany Ragtime. Muzykę z tego okresu zaprezentował Artur Trześniewski utworem Maple
Leaf Rag. Między Ameryką Północną, a Południową na morzu Karaibskim leży kraj na
wyspie - Kuba. Agnieszka Zarzeczna wykonała słynną piosenkę Kubańską - Dziewczyna z Guantanamo.
Polskiego Kompozytora znamy na całym świecie,
to oczywiście F. Chopin. Preludium e-moll - F. Chopina zagrała wasza koleżanka
Olga Skupińska. Balladę peruwiańską El Condor Passa wykonała Marysia Gierak.
Ponownie usłyszeliśmy twórczość Beethovena Odę do Radości w wykonaniu Ani
Piotrowicz. Na zakończenie koncertu wysłuchaliśmy jeszcze jednego utworu pt. Taniec w słońcu grupy Kombi w wykonaniu naszego kolegi Michała Greli. Utworem
tym Michał zdobył I miejsce w wojewódzkim Konkursie Keyboardowym.
Wszyscy wykonawcy zostali wynagrodzeni dużymi brawami.
Olga kl. IVb

Na lekcji przyrody nauczyciel pyta Jasia:
 Co wiesz o jaskółkach?
 To bardzo mądre ptaki. Odlatują do ciepłych krajów, gdy tylko rozpoczyna się rok
szkolny.



Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja)
Święto obchodzone w Polsce od 2004, wprowadzone na podstawie ustawy z 20 lutego 2004 o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym dniu w 1945 żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie
Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Senat RP w uchwale z dnia
12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji
Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie
2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Święto Konstytucji 3 maja
3 maja 1791 roku uchwalono ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą
w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną,
spisaną konstytucją.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez
sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu
politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja
wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod
ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić
wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą
anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję
na język litewski.
Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny
Wielkiej,
sprzymierzonej
z konfederacją targowicką - spiskiem
polskich magnatów
przeciwnych reformom osłabiającym
ich wpływy. Pomimo
tej klęski i późniejszego II rozbioru
Polski, Konstytucja 3
maja wpłynęła na
późniejsze
ruchy
demokratyczne w świecie.
Kasia Halik



Nasze najlepsze „Kangury”
Ponad 70 uczniów z naszej szkoły wzięło udział
w corocznym konkursie „Kangur matematyczny”.
Poniżej przedstawiamy uczniów, którzy uzyskali
największą liczbę punktów:
Magdalena Wiśniewska (VI b) – 118,75 pkt.
Paweł Bajner (Vc) – 112,25 pkt
Kamil Gozdalski – 97,50 pkt.
Agata Szymańska (Vc) – 95 pkt.
Karolina Kępa – 91,25 pkt.

Edyta Kapała Szkolnym Mistrzem Ortografii!
Wyniki na poszczególnych poziomach:
Klasy VI:
1. Karolina Głusiec (VI b) - 8 pkt
2. Łukasz Bryczek (VId) – 8 pkt
3. Karolina Kramek (VIc) – 7 pkt
Klasy V:
1. Paweł Tokarczyk (Va) – 17 pkt
2. Paweł Bajner (Vc) – 14 pkt
3. Aleksandra Sokołowska (Va) – 10 pkt
Klasy IV:
1. Edyta Kapała (IVb) – 19 pkt
2. Katarzyna Sikora (IVb) – 14 pkt
3. Jakub Dytrych (IV d) – 9 pkt
Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20. Rywalizowało 25 uczniów z klas IV-VI.

Pracowita wiosna
Miesiące kwiecień i maj dla uczniów naszej szkoły nie były łatwe. Szóstoklasiści
8 kwietnia pisali najważniejszy w szkole podstawowej test kompetencji. Również trzecioklasiści. Pisali oni dwa ogólnopolskie testy. 16 IV zmagali się z zadaniami
w Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty organizowanym przez Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON i „Gazetę Wyborczą”, a 7 V rozwiązywali Trzecioteścik przygotowany przez Instytut Badań Naukowych w Wałbrzychu.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Czytam, więc wiem
31 marca w bibliotece został rozstrzygnięty konkurs czytelniczy – „Czytam, więc
wiem”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania książkami oraz sprawdzenie
znajomości przeczytanych w klasach 4-5 lektur. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów z klas piątych. Wzięło w nim udział 12 dzieci. Największą liczbę punktów: 23,5 (na 24 punktów) otrzymała Paulina Mikita z kl. Vc. Uczennica została nagrodzona książką. Były również 2 nagrody pocieszenia ( pluszaki ), które wylosowały dziewczynki z kl. V b: Natalia Sadowska i Katarzyna Głowacka.
Gratulujemy!!
PM



Wywiad z ,,mistrzynią” tabliczki mnożenia (Olgą Skupińska)
Mary: Ile zdobyłaś medali matematycznych zabawach?
Olga Skupińska: Dwa pierwsze miejsca i statuetkę.
M: Jak czułaś się kiedy dostałaś statuetkę najlepszej zawodniczki?
OS: Byłam bardzo szczęśliwa i zaskoczona.
M: Czy ciężko pracowałaś, aby osiągnąć ten cel?
OS: Sądzę, że nie.
M: Jakie jest twoje hobby, czym się interesujesz?
OS: Lubię jeździć na łyżwach i uwielbiam KONIE!
M: Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
OS: Olę Polewiak i moją najlepszą koleżankę
Oliwię Babut z którą jeżdżę konno.
M: Dzięki za wywiad.

Wywiad z ,,mistrzem” tabliczki
mnożenia (Mateuszem Gawriołkiem)
Mary: Jakie zdobyłeś medale w: krzyżaku,
olimpijczyku i w prymusie?
Mateusz Gawriołek: Z każdej kategorii miałem
po 3 złote medale.
M: Jak czułeś się kiedy dostałeś statuetkę najlepszego zawodnika?
MG: Byłem zaskoczony.
M: Czy ciężko pracowałeś, aby osiągnąć ten
cel?
MG: Tak
M: Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
MG: Tak całą klasę IV b .
M: Dzięki za rozmowę.
Mary 

Malarze są wśród nas
W dniach 7 – 31 maja 2008
w CKiP można było oglądać prace
plastyczne wykonane przez uczniów
naszej szkoły. Głównie były to prace
dzieci z klas I – III , ale i uczniowie
klas starszych zaprezentowali ponad
20 prac. Łącznie na wystawie znalazły
się prace 113 autorów. 7 maja podczas
wernisażu wystawy pan dyrektor
Roman Siejewicz w obecności wicedyrektor CKiP Aleksandry Czubińskiej i instruktorów plastyki wręczył
pamiątkowe
dyplomy
uczniomautorom z klas IIc i IId.



JAN PAWEŁ II – DOBRY OJCIEC
W ramach Dni Papieskich , jakie odbywały się w naszym mieście w dniach 11.V 17.V.08 uczniowie klas Ia, Id, IIc,
IIIc, IIId oraz dzieci ze świetlicy
z naszej szkoły wzięły udział
w konkursie plastycznym „JAN PAWEŁ II – DOBRY OJCIEC”.
Wszystkie wykonane przez nich prace
znalazły się na wystawie pokonkursowej.
Wśród
nich
6 prac zostało nagrodzonych,
a 8 wyróżnionych. 17 maja w CKiP
podczas Festiwalu Dziedzictwa Jana
Pawła II burmistrz Piotr Czubiński i
starosta Krzysztof. Babisz wręczyli
nagrody i wyróżnienia następującym dzieciom : Kamili Pych, Michałowi Łukomskiemu, Adrianowi Łukasikowi, Łukaszowi Majce, Karolinie Grządce, Kubie Koronie,
Crystianowi Bnyamin, Ali Wilk, Michałowi Wilkowi, Kai Kurzynie i Rafałowi Sadowskiemu.

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

Święta majowe
Na początku maja zawsze mamy wolne od szkolnych obowiązków, a nasi rodzice
mieli dla nas wreszcie trochę więcej czasu, bo nie poszli przez parę dni do pracy. Ale
czy na pewno wiemy, dlaczego tak jest? Postanowiliśmy wam to wyjaśnić.

Święto Pracy (1 maja)
Międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja.
Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka, wyznaczając dzień obchodów
w rocznicę wybuchu w dniu 1 maja 1886 strajku robotników rzeźni miejskich w Chicago (USA), domagających się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Podczas manifestacji, brutalnie rozbitej przez policję – od jej kul zginęło wiele osób. Kolor przelanej
krwi demonstrantów (czerwień), oraz nawiązanie do koloru najczęściej występującego
w miejscu pracy manifestującej wtedy grupy zawodowej (również czerwień), dały
pomysł do przyjęcia tego koloru, jako symbolu walki przeciw wyzyskowi robotników.



