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1.Czerwona zupa z uszkami.
2.Ozdabia choinkę.
3.Przynosi prezenty.
4.Święto 24 grudnia.
5.Są pod choinką.
6.Wiesza się ją na choince.
7. W zimę dzieci robią go ze śniegu.
Oliwia i Olga z kl. 5 b
Laureatami poprzedniej krzyżówki – hasło „Andrzejki” – zostali Patrycja Oczak
z IIIb, Kacper Sumera z IV c i Mateusz Zarębski z VIa. Słodkości już w drodze
.



Stoi baca na przystanku z krową. Jedzie jakiś facet więc go zatrzymuje
i pyta go:
- Podwiezie mnie pan?
- A gdzie dasz krowę?
- Aaa przywiążę się ją do zderzaka to pobiegnie.
Facet jedzie 20km/h krowa się cieszy, jedzie 80km/h krowa się dalej
cieszy, jedzie 120 km/h krowa mruga okiem.
- Baco czemu ta krowa mruga tym okiem?
- A bo będzie wyprzedzać.
Łukasz kl. VB
Imię
Nazwisko
Klasa
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Wkroczyliśmy w nowy, 2009 rok. W tej sytuacji my,
redakcja gazetki „Szóstka”, postanowiliśmy się przywitać
z Wami bardzo uroczyście, jak na pierwszy numer w Nowym
Roku przystało. Żeby wszyscy nas zrozumieli, czynimy to
w 15 różnych językach świata . Przeczytajcie, jak składali
sobie sylwestrowe życzenia w innych krajach:
Francja: Bonne Année!
Norwegia: God Jul!
Włochy: Felice Ano Nuovo!
Argentyna: Felices Ano Nuevo!
Bułgaria: Tchesti nova godina!
Hiszpania: Prospero Ano Nevo!
Litwa: Linkemu Naujuju Metu!
Łotwa: Laimi ‘gu Jauno Gadu!
Niemcy: Glückliches neues Jar!
Słowacja: A stastlivy Novy Rok!
Rosja: Szczęśliwego Nowego Goda!
Holandia: Gelukkig Nieuwjaar!
Brazylia i Portugalia: Feliz Ano Novo!
Wielka Brytania i USA: Happy New Lear!
Polski: Szczęśliwego Nowego Roku/ Do siego roku!
Mary 

Jasełka









To warto obejrzeć

Uczniowie klasy III a pod opieką Pani Teresy Błaszczyk oraz Marzeny
Babisz,
przygotowali
jasełka.
Zostały
one
przestawione
na
wigilii
nauczycieli
oraz
dla
rodziców i uczniów. Dzieci
bardzo
wczuwały
się
w swoje role i grały je
wspaniale.
Widzowie
nagrodzili występ gorącymi
brawami.
Rozmowa
przeprowadzona
z aniołkiem.
 Wiemy, że jesteś
aniołkiem ale zdradź
nam swoje imię.
Nazywam się Zuzia Lebowa.
Jesteś zadowolona ze swojej roli czy może marzyłaś o innej ?
Tak jestem zadowolona, zawsze marzyłam o roli aniołka.
Jak myślisz, czy jasełka podobały się innym?
Według mnie jasełka były ładne i podobały się.
Czy w następnym roku też chciałabyś wystąpić jasełkach i jaką role
byś chciała grać ?
Z
wielką
chęcią
wzięłabym w nich
udział i tym razem
chciałabym
grać
Maryję.
Olcia z VIc

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



Kilka miesięcy temu w polskich kinach pokazał się film wytwórni Walta
Disneya „Piorun”. Tytuł tu akurat odnosi
się do słodkiego psiaczka o takim
właśnie imieniu. On wraz ze swoimi
wiernymi przyjaciółmi: bezdomną kotką
i szalonym
chomikiem
zabawiają
telewidzów
swoim…życiem.
Taki
niewinny piesek, ze znamieniem w
kształcie pioruna, myśli, że posiada
niezwykłe moce. Niestety tak nie jest.
Planuje
jednak
zmienić
świat
i przemierza pełną niespodzianek drogę do Hollywood. Czy mu się to uda –
obejrzyjcie sami. Film jest już dostępny na płytach DVD.
Katie

To warto przeczytać
Tym razem mamy dla Was dwie propozycje
książek. Pierwsza z nich to „Tunele” autorstwa
B.Cunningham.
Głównym bohaterem książki jest czternastoletni
chłopiec - Will Burrows, który wraz z rodzicami oraz
siostrą Rebeką mieszka w małym miasteczku
Highfield pod Londynem. Najlepiej dogaduje się
z tatą, zapalonym archeologiem, z którym łączy go
pasja do wykopalisk i poszukiwania niesamowitych
skarbów. Gdy dr Burrows nagle znika w gęstej sieci
tuneli, Will i jego przyjaciel Chester wyruszają
w niebezpieczną
i
ekscytującą podróż do
podziemnego
świata,
aby mu pomóc.
Druga książka to „Szkoła dla blondynek”.
Annisa ma poważny problem – w nowej szkole
na Florydzie wszystkie dziewczyny to blondynki.
Poza nią samą, oczywiście. Niewłaściwy kolor
włosów i skłonność do wpadania w kłopoty wcale
nie pomagają nawiązać przyjaźni. Co najgorsze, nie
pozwalają też spełnić marzenia o zostaniu
cheerleaderką. Annisa się jednak nie poddaje
i wprowadza niezłe zamieszanie… Książka nadaje
się idealnie dla nastolatek, które borykają się
z problemami wkraczania w dorosłe życie. Bohaterka przeżywa wiele
wewnętrznych rozterek, które zmuszają młode czytelniczki do poważnego
zastanowienia się nad własnym życiem, jego celem i wartościami.



Fakty dziwne i ciekawe
 Ludzkie uszy i nos rosną przez całe życie.
 Błyskawica jest pięć razy gorętsza niż powierzchnia Słońca.
 Przeciętna góra lodowa osiąga ciężar 20 milionów ton.
 Mrówki nigdy nie śpią.
 Dokumentacja techniczna samolotu Jumbo Jet waży więcej niż sam
samolot.

 Podczas lizania znaczka pocztowego wchłaniamy 1/10 kalorii.
Czego się boimy?
Psychologia zna wiele rodzajów fobii. Najbardziej znane to:
klaustrofobia – lek przed zamkniętym pomieszczeniem,
agorafobia – lek przed otwarta przestrzenią.
Często boimy się jednak innych rzeczy lub czynności:
colligafobia – lęk przed pakowaniem się
discimedikofobia – lek przed badaniem przez studenta medycyny
insistofobia – obawa przed parkowaniem własnego samochodu
occuviafobia – obawa przed kontaktem wzrokowym z przechodniami na ulicy
uxorfobia – lęk przed własną żoną
paremusfobia – lęk przed słuchaniem muzyki pokolenia rodziców

Muzyka
Dalej zima, a gdy brak śniegu i trzeba „nudzić się” w domu, można
posłuchać kilku fajnych piosenek. Oto moje propozycje:
Miley Cyrus – I thought I lost you
Patrycja Markowska – Deszcz
Britney Spears – Womanizer
Edyta Górniak – To nie tak jak myślisz
Miley Cyrus – As I Am
Rihanna – Disturbia
Patrycja Markowska – Dla Ciebie
Łukasz Zagrobelny – Wolny wybór
Jonas Brothers – Burning up
Katie
Kolega podwozi kolegę nowym samochodem:
- nie wiesz, jak często trzeba zmieniać olej?
- nie wiem, ale mój kolega zmienia co 5 lat.
- a co ma?
- budę z frytkami.
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie.



Nasi najlepsi
Zakończenie I semestru to czas wystawiania ocen, czyli zbierania owoców
swojej półrocznej pracy. Tych, którzy pracowali najwięcej, chcemy docenić
także na łamach naszej gazetki. Oto uczniowie, którzy zdobyli średnie ocen
powyżej 5,0. Czyli po prostu – nasi najlepsi.
IV a (wychowawca p.Jadwiga Marzec)
Śr.ocen – 4,5
Agnieszka Choma 5,3
Jakub Knap – 5,2
Jakub Masztalerz – 5,2
Martyna Mularska – 5,2
Sara Wróblewska – 5,0
IV b (wych. p.Paweł Szymański)
Śr.ocen – 4,54
Karolina Kępa – 5,54
Arkadiusz Kuś – 5,1
Weronika Samol – 5,1
Martyna Goleń – 5,0
Aleksandra Gorczyca – 5,0
Klaudia Samol – 5,0
IV c (wych.p.Teresa Belina-Juda)
Śr.ocen – 4,05
Michał Wilk – 5,0
IV d (wych.p.Magdalena Sokołowska)
Śr.ocen – 3,9
Ernest Surdacki – 5,0
Va (wych.p.Anna Osiak)
Śr.ocen – 3,97
Paulina Pruszkowska – 5,0
Vb (wych. p.Janina Kędziora)
Śr. ocen – 4,53
Maria Czubińska – 5,27
Edyta Kapała – 5,27
Katarzyna Sikora – 5,27
Mateusz Gawriołek – 5,18
Emilia Świątek – 5,18
Oliwia Babut – 5,09
Aleksandra Polewiak – 5,09
Olga Skupińska – 5,09
Łukasz Kasak – 5,09
Martyna Skorupa – 5,09

Vc (wych. p. Joanna Cybulak)
Śr.ocen – 3,98
Vd (wych. p. Iwona Tomala)
Sr. ocen – 3,87
Bartłomiej Borowski – 5,0
VI a (wych. p. Monika Kuśmierz)
Śr. ocen – 4,2
Paweł Babisz – 5,5
Magdalena Maciejewska – 5,2
Paweł Tokarczyk – 5,2
Aleksandra Sokołowska – 5,0
VIb (wych. p. Renata Krzysztoń)
Śr. ocen – 4,38
Katarzyna Głowacka – 5,1
VI c (wych. p. Barbara Szymańska)
Śr. ocen – 4,46
Agata Szymańska – 5,7
Paweł Bajner – 5,6
Aneta Olender – 5,3
Klaudia Majcher – 5,3
Jakub Prokop – 5,0
Paulina Mikita – 5,0
VI d (wych. p. D.Olszówka)
Śr.ocen – 3,62
VI e (wych. p. Danuta Niezgoda)
Śr. ocen – 3,6
Marlena Tudrujek – 5,0

Przychodzi Małysz do kiosku i mówi:
-Czy mogę kupić bilet?
-3 złote proszę.
-A nie wystarczą 3 srebrne i 2 brązowe?



Najlepsza była Agata
40 punktów z testu szóstoklasisty to marzenie każdego ucznia. W tym roku
udało się to tylko jednej uczennicy – Agacie Szymańskiej z VIc (gratulacje od
całej redakcji ). Poniżej przedstawiamy krótką rozmowę z Agatą, naszą
redakcyjną koleżanką.
K: Ile uczyłaś się do próbnego testu?
Agata Szymańska: Tak naprawdę, żeby osiągnąć dobre wyniki na teście,
wystarczyło mi uważać na lekcjach. Nie będę jednak ukrywać, że wkuwałam w
domu, zwłaszcza matmę.
K: Jakie są Twoje zainteresowania?
A.Sz: Obecnie od trzech lat trenuje taekwon-do i jest ono moją pasją.
Interesuję się też matematyką, ponieważ wiążę z nią moje plany na przyszłość.
K: A kim chciałabyś zostać w przyszłości?
A.Sz: Zamierzam zostać architektem, a dokładniej projektować domy lub
ogrody.
K: Czy masz jakieś sprawdzone metody szybkiej, a zarazem dobrej nauki?
A.Sz: Przede wszystkim uważam na lekcjach, natomiast w domu uczę się nie
więcej niż trzy godziny.
K: WOW!!! Dzięki za wywiad.
Katie

Koncert Noworoczny
W ubiegłym roku miliony osób przyciągnął przed telewizory program TVN
zatytułowany „Mam talent”, w którym wykonawcy prezentowali często
niezwykłe wprost umiejętności w przeróżnych kategoriach. W naszej szkole na
podobny pomysł wpadliśmy dużo wcześniej. Od kilku lat na początku roku
kalendarzowego dzieci i nauczyciele organizują Koncert Noworoczny, w którym
wychowankowie „szóstki” mają okazję pokazać swoje umiejętności taneczne,
wokalne, recytatorskie.
W tegorocznym koncercie, który odbył się 27 stycznia, wystąpiło w sumie
kilkudziesięciu wykonawców. Przeboje Dody „Parę chwil”, „Dwie bajki”
i „Szansa” brawurowo zaśpiewały Marlena Tudrujek (VIe), Ania Pokora (IVc)
i Karolina Kępa (IVb). Do piosenki śpiewanej przez Rafał Popa układ
choreograficzny przygotowały uczennice klas szóstych: Marlena Tudrujek,
Aleksandra Stopa (VIb) i Gabriela Małyszek (VIa). Chwilę potem
w dyskotekowym rytmie bawiły publiczność Sylwia Kramek, Monika Kania
i Daria Utracka (IVc), zaś klasy IIIb i IIIc pokazały, że świetnie czują się tańcząc
hip-hop oraz sambę. Nie zabrakło tańca klasycznego – walc angielski
zatańczyli Ala Wilk (IIa) i Kamil Wojtan (IIId).Uczniowie klasy IIIb
zaprezentowali dwuczęściową inscenizację muzyczną w wersji angielskiej.
Koncert zakończyły „Jasełka na wesoło” w wykonaniu uczniów klas VIa i VIb
oraz utwór na skrzypce zagrany przez Kasię Steć (IIa).
Występy oklaskiwali ich koledzy, rodzice, nauczyciele oraz burmistrz
Kraśnika Piotr Czubiński.
PSz



Gdzie spędziliśmy Sylwestra?
Przeprowadzona została sonda dotycząca tego, gdzie spędziliśmy ostatni
dzień roku 2008. Oto wyniki:
 35 % ankietowanych spędziło z przyjaciółmi
 25 % z krewnymi
 10 % wyjechało
 30 % w domu
Tym, którzy byli w domu życzymy, aby następny Nowy Rok powitany był
tam, gdzie o tym marzą.
Karolina

Święta mniej znane
Wszyscy wiemy, kiedy wypadają święta Bożego Narodzenia lub Wielkanoc.
Cieszymy się, gdy wypadają święta narodowe 3 maja i 11 listopada, bo wtedy
nie musimy iść do szkoły. Ale czy wiecie, że różnych świąt jest tak naprawdę
dziesiątki, jeśli nie setki? Oto kilkanaście z nich. Może znajdziecie coś dla
siebie?
8.01. Dzień Sprzątania Biurka
22.09. Dzień Bez Samochodu
3.02. Dzień Walki Z Rakiem
24.09. Światowy Dzień Serca
8.02. Dzień Bez Internetu
2.10. Między Narodowy Dzień
11.02. Dzień Języka Ojczystego
Zwierząt
3.03. Dzień Pisarza
4.10. Dzień Ochrony Zwierząt
6.03. Dzień Olimpijczyka
18.10. Dzień Poczty Polskiej
17.03. Światowy Dzień Morza
22.10. Światowy Dzień Jąkających
21.03. Dzień Wagarowicza 
Się
22.04. Dzień Ziemi
25.10. Światowy Dzień Kundelka
23.04. Dzień Książki
28.10. Światowy Dzień Odpoczynku
4.05. Dzień Europy
Dla Zaszarganych Nerwów
15.05. Dzień Rodziny
29.10. Dzień Bez Kupowania
21.05. Dzień Kosmosu
10.11. Dzień Młodzieży
6.06. Dzień Pocałunku
16.11. Dzień Tolerancji
15.07. Dzień Bez Telefonu
21.11. Dzień Życzliwości
1.12. Dzień Wazki Z AIDS
Komórkowego
24.07. Dzień Policjanta
5.12. Dzień Wolontariusza
13.08. Dzień Leworęcznych
13.12. Dzień Telewizji Dla Dzieci
1.09. Międzynarodowy Dzień Pokoju
17.12. Dzień Bez Przekleństw
9.09. Międzynarodowy Dzień Urody
Mary 
Przyszła baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, mam cukrzycę, kamicę nerkową, nadciśnienie, powiększoną
tarczycę, jaskrę, kamienie w pęcherzyku żółciowym, nadkwasotę, niedowład
prawej ręki, grzybicę, miażdżycę, łuszczycę, niedosłuch, reumatyzm, skoliozę...
- Mój Boże! - załamuje ręce lekarz.
- A czego pani nie ma? - pyta.
- Nie mam zębów, panie doktorze.



