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W roku szkolnym 1998/99 nauczyciel języka polskiego Paweł
Szymański i nauczycielka matematyki oraz informatyki Joanna
Cybulak postanowili wznowić działalność szkolnej gazetki. Była ona
spadkobiercą „Kleksa” i „Odbić” – gazetek, które wcześniej
wychodziły w naszej szkole. Przez te 10 lat już ponad setka
redaktorów pobierała w „Szóstce” – bo tak zdecydowaliśmy się
nazwać nasze pismo – pierwsze dziennikarskie szlify. „Szóstka”
towarzyszy najważniejszym szkolnym wydarzeniom. Bawi, ale także
uczy, kształtuje gusta. W tym roku kolejna ekipa młodych
dziennikarzy wzięła na swoje barki ciężar przygotowywania nowych
numerów gazetki. To Wy – czytelnicy „Szóstki” – za pewien czas
ocenicie,
czy im się ta
sztuka udała.
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Długi pies.
Dużo drzew.
Naciskany w pistolecie.
Zapylają kwiaty.
Wskazuje godzinę.
Dzięki nim widzimy.
Odlatują do ciepłych krajów.
Spadają z drzew jesienią.
Sprawdzian, egzamin.
Zaczyna się po dzwonku.
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Łukasz i Mateusz z kl. V B

Dnia 03.10.2008r. w naszej szkole odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącą została Marlena Tudrujek . Zdobyła 132 głosy.
Nazywam się Marlena Tudrujek. Mam 12 lat i chodzę do klasy VI e.
Wychowawczynią naszej jest P. Danuta Niezgoda. Moje ulubione przedmioty to
matematyka, muzyka, wf i przyroda. Uwielbiam śpiew i taniec. Od 5 roku życia uczę się
techniki Hip-Hop. Mam w domu koszatniczkę o imieniu Picuś. Kocham zwierzęta,
a w szczególności psy. Najbardziej podobają mi się psy rasy labrador. Lubię kolor
błękitny, żółty i fioletowy.
Dzięki 101 głosom Emilia Świątek pełni funkcję I zastępcy przewodniczącej.
II zastępca przewodniczącej to Gabriela Małyszek. Ilość jej głosów wynosiła 99.
Nazywam się Gabriela Małyszek. Jestem uczennicą klasy VI a. W samorządzie
uczniowskim pełnię funkcje drugiego
zastępcy przewodniczącej naszej szkoły.
Jestem
zadowolona,
ze
mogę
reprezentować naszą szkołę .Moim
największym hobby jest taniec (Street
dance). Taniec ten polega przede
wszystkim na wyrażaniu swoich uczuć.
Lubię słuchać muzyki, moim ulubionym
zespołem jest Jonas Brothers, a ulubioną
wokalistką Emily Osment. W wolnych
chwilach robię zdjęcia różnym owadom,
roślinom i zjawiskom przyrody, no
i oczywiście ludziom. Uwielbiam pogaduszki z koleżankami i spacery po lesie.
Klaudia Samol w Samorządzie pełni funkcje sekretarza. Zdobyła 79 głosów.
Nazywam się Klaudia Samol. Mam 10 lat. Chodzę do klasy IV b. Chodzę na:
siatkówkę, j. angielski, matematykę. Lubię zwierzęta. Mam dwa psy Saszę i Frygę oraz
żółwia Franka. Moje hobby to taniec hip -hop, strzelnictwo sportowe oraz siatkówka.
Dziękuje wszystkim, którzy na mnie głosowali. Postaram się udowodnić, że to dobry
wybór!
Skarbnik to Maria Czubińska. Zdobyła 72 głosy. Na szkolnej stronie internetowej
napisała:
Nazywam się Marysia Czubińska. Chodzę do klasy V b i mam 11 lat. Lubię
zwierzęta, a szczególnie konie. W wolnych chwilach czytam książki. Moim ulubionym
przedmiotem jest matematyka.
Funkcję Członka pełni Weronika Samol, a liczba głosów wynosi 71.
Nazywam się Weronika Samol. Mam 10 lat. Lubię język polski, matematykę
i przyrodę. Moje hobby to taniec, strzelectwo sportowe oraz siatkówka. W przyszłości
chciałabym zostać architektem. Dziękuję za oddane na mnie głosy!
Mamy nadzieję, że wszyscy będziecie sumiennie wykonywać swoje obowiązki
i życzymy powodzenia!
Madzia i Gabrysia z VI a
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVb, VIa, Va i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



The Sims 2 Osiedlowe Życie
To ósmy dodatek do popularnej gry komputerowej The
Sims 2. Pozwoli on simom zamieszkać w blokach, a nawet
w pięknych apartamentach. Wprowadzona też została magia,
a nawet możliwość bycia… sławnym! Zachęcamy do grania
wszystkich miłośników sympatycznych stworków.
Kasia Halik z VIa

Co warto posłuchać?
Tej jesieni hity muzyczne to :
Kat Deluna – Run De Show
Jonas Brothers - When You
Look Me In The Eyse
Demi Lovato – This is me
Doda -Nie daj się
Ewa Farna – Oto ja
Ashley Tisdale – Unlove
Miley Cyrus – 7 Things
Hannah Montana – Let 's dance
Jonas Brother – Hold on
Gabcia

Co warto przeczytać?
Polecam książkę ,,DLACZEGO – encyklopedia pytań
i odpowiedzi”. Jest to książka bardzo ciekawa, pouczająca
i dająca odpowiedzi wiele na trudnych pytań.
W książce ,,DLACZEGO …..’’ znajdują się różne
zagadnienia na temat Ziemi, Wszechświata, dinozaurów,
zwierząt, roślin, ciała ludzkiego, nauki i techniki. Można
znaleźć tam między innymi pytania takie jak;
1. Dlaczego niebo jest niebieskie?
2. Dlaczego śpimy?
3. Dlaczego skóra może mieć różny kolor?
4. Dlaczego górskie drogi mają dużo zakrętów?
Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi właśnie w tej książce.
Weronika Iwan
- Jasiu, czy znasz datę śmierci Bolesława Chrobrego?
- Nie wiedziałem, że był chory, panie profesorze...
- Zbysiu, co zrobił Jan III Sobieski po wstąpieniu na tron?
- Usiadł proszę pani.



Wakacyjne wspomnienia

Szkoła na kijach

Wakacje zakończyły się półtora miesiąca temu, ale właściwie gdzie je spędziliście?
Czy cały czas byliście w swoim mieście i nigdzie nie wyjeżdżaliście? A może całe
wakacje spędziliście u dziadków? Pytanie, gdzie spędziliście na wakacje zadałyśmy
uczniom i niektórym nauczycielom. W sumie odpowiedziało 100 osób. A oto wyniki
naszej sondy:

W sobotę 18 października w naszej szkole rozpoczęto realizację programu
„Sobotnie rajdy z nordic walking”.
Kilkudziesięciosobowa grupa dzieci miała już okazję spędzić cztery godziny na
świeżym powietrzu, ucząc się przy okazji techniki chodzenia z pomocą kijków, czyli
coraz popularniejszego na całym świecie nordic walking. – Napisaliśmy program
do Ministerstwa Edukacji Narodowej i wygraliśmy 10 tys. zł. na organizację
sobotniego wypoczynku dla naszych uczniów. Postawiliśmy na przygodę z nordic
walking, bo jest to forma aktywności ruchowej dla każdego, niezależnie
od predyspozycji do uprawiania sportu. Z pieniędzy ministerialnych zakupiliśmy 30 par
kijków w rozmiarze odpowiednim dla naszych uczniów. Spotykamy się o 9 rano.
Najpierw przeprowadzane jest krótkie szkolenie, aby dzieci poznały technikę chodzenia
z kijami, później wyruszamy na trasę rajdu. Na zakończenie imprezy organizujemy dla
uczestników wielkiego grilla – mówi dyrektor SP nr 6 Roman Siejewicz.
„Sobotnie rajdy z nordic walking” potrwają w „szóstce” do początku grudnia.

Nad morze wyjechało 10% ankietowanych, m.in. Emilia z VIc i pani Teresa
Błaszczyk
W górach było 12% pytanych, m.in. Kasia i Paweł z VIc
Na obóz/kolonie wyjechało 9% osób, m.in. Ola i Agata z VIc
Za granice wyjechało 11% ankietowanych, m.in. Aneta z VIc oraz Paulina z Va
U rodziny było 17% zapytanych, m.in. Klaudia z VIc
W domu zostało 20% pytanych, m.in. pani Ewa Tyc oraz Sylwia z IVc
Na krótką wycieczkę pojechało 8% osób, m.in. Beata z VIe i Daria z IVc
Na wsi/działce było 8% ankietowanych, m.in. pani Janina Kędziora
Nad jezioro wyjechało 5% pytanych uczniów, m.in. Kaja z IVc
Jak widać, najwięcej osób, tak jak rok temu, spędziło wakacje w domu (20%),
a najmniej wyjechało nad jeziora (5%). Życzymy, aby za rok te proporcje się
odwróciły..
Agata i Kasia z VIc

Festiwal Nauki
Dnia 25 września klasy VIc i VIe udały się na wydział przyrodniczo-matematyczny
KUL. Mieliśmy tam lekcję o ogrodnictwie prowadzoną przez studentów.
Na początku spotkania wyświetlono prezentację o roślinach i zwierzętach
w ogrodzie. Dowiedzieliśmy się tam wielu ciekawych rzeczy, np. jak
wyglądają studia na tym wydziale i jak dobrze zaprojektować ogród.
Po tych wskazówkach musieliśmy sami zaprojektować wymarzony
ogród. Chętni mogli potem omówić swój projekt. Na koniec odbyła się
prezentacja roślin trujących rosnących w… naszych ogródkach. Po tym
spotkaniu wiemy, że nawet znane nam wszystkim rośliny potrafią być niebezpieczne.
Paula i Fasolka z VI c





DZIEŃ NAUCZYCIELA

Oto szkoła naszych marzeń
Na jednej z lekcji języka polskiego w klasie V b jej uczniowie musieli
odpowiedzieć sobie na pytanie: jak byłaby szkoła ich marzeń? Odpowiedzi padło wiele
i jedno trzeba powiedzieć na pewno – wymarzona szkoła mocno różniłaby się od tej
dzisiejszej. Na przykład?
„Szkoła naszych marzeń powinna być urządzona bardzo nowocześnie: sala
basenowa i do hip-hopu, studio do nagrywania piosenek, na każdej ławce dwa laptopy”,
„Chciałbym, żeby moja szkoła otoczona była boiskami do siatkówki, kosza
i ręcznej. Byłby duży basen, a na lekcje dojeżdżałoby się wodnymi zjeżdżalniami”,
„Naszym zdaniem szkoła powinna znajdować się nad wodospadem. Codziennie
powinna zmieniać kolor. W środku byłaby winda i ruchome schody. Na dole byłoby
centrum handlowe”,
„Powinien być basen i stajnie koni na boisku. Ściany wyłożone miękką gąbką”,
„Nasza wymarzona szkoła jest bardzo czysta, są darmowe obiady, a zamiast ławek
wodne fotele”.
Kto wie, może kiedyś, w przyszłości, to wy wybudujecie takie szkoły dla swoich
dzieci? A na razie dbajcie o tę szkołę, do której chodzicie teraz i za którą za kilkanaście
lat i tak każdy z was zatęskni…
Obserwator

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,
niech szkoła w dom się wspólny zmienia!
Praca wychowawcy to praca niełatwa,
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chętnie się czubi,
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,
jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie
Życzymy wam wszystkiego najlepszego
i zdrowia dużego. Byście uczyli długie
lata i lubili każdego małolata. My
was lubimy, przyjaźnią darzymy i wielkiego
szczęścia życzymy. Gdy w szkole
przebywacie jest tak jak znacie.
Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami!
Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.
Życzymy Wam szczęścia na następne lata niech żyje i rozkwita nasza oświata!!!

Zasady nauki

Rzekę pięknych kwiatów znamy,
tulipanów, róż i bzów.
Dla nauczycieli mamy,
Najpiękniejszy bukiet słów.
Olga z kl.Vb

Brawa za kawiarenkę
Kawiarenka szkolna funkcjonuje na każdej dyskotece, pewnie każdy już ja odwiedził.
Na pierwszej dyskotece to klasy szóste wykazały się talentem kulinarnym. Oczywiście
sami uczniowie nie zrobiliby tego bez pomocy nauczycieli, którzy nadzorowali ich
pracę w sali 32. Uczniowie przygotowali
cennik, sprzedawali ,produkty, sprzątali
klasę
po
zakończeniu
sprzedaży.
Nauczyciele pomagali wypiekać tosty, dbali
o bezpieczeństwo i higienę pracy, czuwali
nad kawiarenką.
Efekty ich pracy oceniamy na „piątkę
z plusem” W najbliższym czasie podobną
kawiarenkę poprowadzą klasy piąte
i czwarte. Czy przebiją „szóstaków”?
Mary 



Złap kilka dobrych ocen, zdobądź przychylność nauczycieli. Ale przede wszystkim
poznaj główne zasady bezstresowej nauki.
Zasada nr1 - najważniejsza!
Nigdy nie myśl: Czeka mnie koszmar, wieczorem muszę się uczyć do
klasówki.
Zawsze myśl: Dowiem się czegoś ciekawego. Czeka mnie
umysłowa przygoda. Super!
Pozytywne nastawianie zawsze pomaga w osiągnięciu celu!
Zasada nr2
Określony czas nauki, najlepiej dwie godziny. Nie odchodź od
podręczników, skup się. Po tym czasie możesz obejrzeć serial, pogadać na GG, zjeść
podwieczorek. A potem powtórz materiał. Zajmie ci to kwadrans.
Zasada nr3
Siadając do książek, zawsze ustal konkretny cel, np.: Z historii
powtarzam: tylko same daty, piszę wypracowanie z polskiego, z
przyrody czytam rozdział nr3. To porządkuje zadania i motywuje.
Zasada nr.4
Nie wkuwaj. Ucz się najpierw tego, co jest dla ciebie zrozumiałe,
co cię interesuje. Zaznacz to, czego nie rozumiesz. Dopytasz
nauczycieli, kolegów. To żaden wstyd.
Zasada nr5
W grupie łatwiej. Ucz się z przyjaciółkami. Stworzenie zespołu
,,kujonów”, w którym każdy da coś z siebie i dużo dostanie!
Mary 



