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1.Też piaskowa.
2.W…………… jak w garncu.
3.Dostajesz go, gdy jesteś niegrzeczny.
4.Czytasz ją.
Przez wieś jedzie motorem Jasiu, Bartosz, który
5.Błękitne nad nami.
strasznie się jąka i Szymek. W pewnym momencie
6.Pora roku.
Bartosz mówi:
- Szy... Szy...
7.Na dobranoc.
Na to Jasiu:
8.Drzewo liściaste.
- Co? Szybciej? Okej, jedziemy szybciej.
9.Zbiera nektar.
- Szy... Szy...
- Co? Jeszcze szybciej? Dobra, jedziemy jeszcze
szybciej.
- Szy... szy...
- Jeszcze szybciej??? Człowieku, na liczniku setka i Ty
się nie boisz?
- Szy... Szy... Szymek spadł!
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Szóstka

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2009
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
Nowy rok szkolny to także nowy rozdział w życiu
szkolnej gazetki „Szóstka”. Odeszły stare (bo przecież
I klasa gimnazjum to już staruchy ) redaktorki, przyszli
chętni kandydaci na dziennikarzy z klas IV. Żeby lepiej
poznać tajniki niełatwego przecież zawodu, wybraliśmy
się 21 września do Lublina na zajęcia dziennikarskie
w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Cóż, nie
nauczyliśmy się może zbyt wiele (niestety!), ale niektórzy
z nas mieli okazję zostać nagranymi kamerą telewizyjną
podczas udzielania wywiadu.
W pierwszym numerze gazetki znajdziecie jak zwykle
trochę aktualności, porad, rozrywki. Zapraszamy do
lektury!
Redaktorzy gazetki „Szóstka”
Kasia
Edyta
Olga
Ola I
Ola II
Wiktoria
Patrycja
Arek
Grześ
Tomek

Sportowo i wesoło
W roku szkolnym 2009/2010 po raz pierwszy od kilku lat utworzona została
w naszej szkole klasa sportowa. Poprosiliśmy uczennice tej klasy, aby napisały
nam o niej kilka zdań. Oto, co myślą o swojej klasie Wiktoria i Patrycja.
Jesteśmy klasą sportową czwartą e o profilu siatkarskim. W klasie jest
11 chłopców i 9 dziewczynek. Wychowawczynią klasy jest pani Janina
Kędziora. Wychowania fizycznego uczy pan Michał Wojcieszkiewicz. Mamy po
dwie godziny w-f codziennie, w tym raz w tygodniu dwie godziny basenu.
Klasa sportowa, to nie tylko nauka, ale sport i dobra zabawa. Wszyscy
nauczyciele są bardzo mili, dlatego chętnie się uczymy. Jesteśmy zgranym
zespołem, chociaż przyszliśmy tu z różnych klas.
Teraz wiemy, że był warto!!!!!!

Szkoła naszych marzeń
Na jednej z lekcji języka polskiego uczniowie klasy Vb zastanawiali się nad
szkołą ich marzeń. Oto ich propozycje. A co wy o tym sądzicie? Czy chętniej
wstawalibyście rano, aby pobiec do TAKIEJ szkoły?
Wyposażenie:
Nauka:
Aquapark
Trzy razy dziennie wf
Ruchome schody
1 godzina nauki sportów zimowych
Laptopy zamiast książek
2 minuty polskiego
Sztuczna górka do nart
1 sekunda matematyki
Skate park
0 godzin pozostałych lekcji
Stadion
Dłuższe przerwy
Komora antygrawitacji (? – przypis red.)
Dotykowe tablice
Szklane ławki z dotykowym monitorem
TESCO zamiast sklepiku
Korty tenisowe
Dlaczego tak późno wróciłeś z podwórka? - pyta mama Bolka.
– Bo bawiliśmy się w pociąg, który miał 2 godziny spóźnienia.
- Baco, gdzieście się nauczyli tak drzewo rąbać?
- Na Saharze.
- E, baco, kłamiecie! Przecież Sahara to pustynia.
- No, teraz to już pustynia.
Idą dwa koty przez pustynię.
Jeden mówi:
- Wiesz, co? Nie ogarniam tej kuwety!
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVa, IVb, Va, Vb, VIb
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



To warto przeczytać
„TOBI: Życie w zawieszeniu” - autor: Timothee De Fombelle. W jednej chwili
z beztroskiego chłopca musiał stać się bohaterem... .Tobi to chłopiec, który ma
12 lat, półtora milimetra wzrostu i mieszka na
DRZEWIE! Wydaje się to niemożliwe, ale tutaj
tak jest! Drzewo, na którym mieszka Tobi jest
tak duże, że zejście z korony drzewa do jego
korzeni trwa wiele miesięcy. Mieszkańcy tego
drzewa żyją w dziuplach i szczelinach kory.
Podróżują oni na oswojonych mrówkach. Do
drążenia domów wykorzystują chrząszcze.
Wielkim zagrożeniem są dla nich ważki,
biedronki i pająki! Jednak teraz Tobiemu
zagraża wielkie niebezpieczeństwo ze strony
samozwańczych władców drzewa. Musi się
ukrywać.
Ponadto musi uratować swoich
rodziców ( później dowiaduje się, że to są jego
przybranymi rodzicami) z łapsk okropnego
i bezlitosnego Jo Mitcha, który chce za wszelką
cenę dopaść Tobiego! Musi teraz ułożyć
wspaniały plan działania - wyprawę, inaczej
wszystko przepadnie. Podczas tej wielkiej wyprawy naraża swoją przyjaciółkę
na wielkie niebezpieczeństwo. Po drodze
musi uważać na straże. Jak zakończy się
wielka wyprawa, Tobiego dowiecie się po
przeczytaniu książki. "Tobi" jest jedną z
najlepszych przeczytanych przeze mnie
książek. Czytając tą powieść na pewno nie
będzie
się
nudzić.
Niebezpieczne
wydarzenia przeplatają się ze śmiesznymi
scenami, z niecierpliwością przekręcamy
kolejne kartki. Serdecznie polecam Wam tą
książkę.
Aleksandra Gorczyca

To warto obejrzeć
„Magiczne drzewo” jest zwykłą, ale
porządnie zrealizowaną bajką, z czarnobiałym podziałem na dobro i zło, w której
dziecięcy
bohaterowie
doświadczają
licznych przygód i walczą o swoich rodziców
dotkniętych złym urokiem. Jedno nieopatrznie wypowiedziane życzenie
powoduje, że mają oni wyjechać do pracy za granicę, a przestraszone dzieci
zostają oddane pod opiekę nieco upiornej ciotki. Film uważamy za godny
polecenia.
Edek i Kazik.



Czy dajesz się zauważyć? Rozwiązania
Więcej TAK
Uwielbiasz
znajdować
się
w centrum zainteresowania. Jesteś
otwarty/a
na
nowych
ludzi
i doświadczenia, dlatego dbasz o to,
by w twoim życiu dużo się działo.
O ile
będziesz
kierować
się
zdrowym rozsądkiem, pewność
siebie pozwoli ci sprostać wielu
wyzwaniom.

Więcej NIE
Prowadzisz
bogate
życie
wewnętrzne.
Nie
lubisz
się
wyróżniać,
a
gwiazdorzenie
zostawiasz bardziej wyrazistym
kumpelkom. I dobrze! Twoimi
atutami są wyobraźnia i wrażliwość.
Nie trać ich z oczu.

Wakacyjne wspomnienia
Wakacje niestety już za nami. Chciałyśmy
wrócić do tych przemiłych wspomnień. Pytanie,
gdzie spędziliście wakacje, zadałyśmy uczniom
i niektórym
nauczycielom.
W
sumie
odpowiedziało 88 osób. A o to nasze wyniki:
 Nad morze wyjechało 21% pytanych,
 W górach było 11% ankietowanych,
 Na obóz/kolonię pojechało 16 %zapytanych
W domu zostało 13% pytanych uczniów,
Nad jeziora wyjechało 14% ankietowanych
Za granicą było 12% spytanych,
Na wieś pojechało 13% uczniów
Najwięcej uczniów było nad morzem,
a najmniej w górach. Ciekawe jak będzie
za rok? =)
Olga i Ola z VIb





Oldziaxxx z kl.VIb.

Warto zagrać
Age of Empires III jest trzecią odsłoną kultowej serii gier strategicznych
Microsoftu „Age of Empires”. Bazuje na starych filarach swej poprzedniczki,
jednak atakuje nowoczesną i niesamowitą
grafiką
oraz
dopracowaniem
najdrobniejszych detali .Jej fabuła osadzona
jest w czasie kolonizacji Ameryki w latach
1500-1800.Do walki o hegemonie w nowym
świecie możemy poprowadzić 8 cywilizacji,
zaczynając od małych wiosek, a kończąc na
wielkich przemysłowych miastach. Trzecia
część
przyniosła
wiele
nowości,
np. łatwiejszy interfejs sterowania oraz
zautomatyzowała
pracę
robotników.
Umożliwia stworzenie największej armii
świata
lub
potężnego
imperium
gospodarczego. Bardzo istotną rzeczą
wyróżniającą tę pozycję jest świetna grafika
i efekty specjalne oraz doskonały stosunek
ceny do jakości.
Podsumowując, trzeba przyznać, że
pomimo upływu czterech lat
od premiery pozycją tą warto się zainteresować, co więcej w 2006 roku wydano
dodatki „The Warchiefs” oraz „The Asian Dynasties”, które niewątpliwie
uatrakcyjniły tę pozycję. Tytuł z klimatem i ogromną grywalnością, potrafi
skutecznie przykuć do monitora na długie godziny.
Plusy
Minusy
– naprawdę powalająca grafika
– mała ilość cywilizacji
– ciekawa fabuła kampanii
– mnogość rożnych jednostek
– możliwość przysyłania uzupełnień z metropolii
– dobre dodatki
– znakomita grywalność i fizyka
– edytor map



Warto posłuchać
The B-52’s nie jest znanym zespołem w Polsce, ale odniósł wielki sukces
w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi. Pamiętacie film „Flinstonowie”
z 1994r.? Jeżeli tak, to zapewne kojarzycie The B-52’s, który tam występował i
śpiewał 2 piosenki: „Meet the Flinstones” i „Bedrock Twitch”. Płyta „Cosmic
Thing” to największy sukces zespołu. Jest na niej 10
świetnych,
dynamicznych, rockowych piosenek. Szczególnie
jednak
polecam „Cosmic Thing”, „Roam”,
„Love Shack” i „Channel Z”,
które
stały
się
wielkimi
przebojami na całym świecie.
”Cosmic Thing” to płyta
warta posłuchania. Dzięki niej
przeniesiecie
się
do
„kosmicznego świata”, a
Wasi rodzice posłuchają
hitów swojej młodości.

Lord Viadro



Dziś rozmawiamy z panią Renatą Krzysztoń ,która odpowie nam na kilka pytań
na temat Sprzątania świata.
1. Sprzątanie świata-co to za akcja ?
„Sprzątanie świata” jest to nazwa międzynarodowej kampanii odbywającej się
na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem jest usunięcie śmieci
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania , a przede
wszystkim wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.
2. W którym roku została ona wprowadzona i gdzie ?
Akcja „Sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się
tam w 1989 roku. Wówczas 40 tyś. mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji
sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła całą Australię, a liczba
jej uczestników rośnie co roku. W Australii akcja odbywa się w marcu. Jej
organizatorem jest CLEAN UP AUSTRALIA.
3. Kiedy polska po raz pierwszy wzięła udział w akcji ?
W Polsce akcja odbywa się co roku począwszy od 1994 r. Krajowym patronem
i koordynatorem akcji w naszym
kraju jest fundacja Nasza
Ziemia. W akcji uczestniczy
młodzież
szkolna,
harcerze,
członkowie
organizacji
ekologicznych i ochotnicy. W
bieżącym roku akcja odbyła się w
dniach 18-20 września. Już po raz
szesnasty
przebiegła
pod
hasłem „Pomagamy Ziemi codziennie”.
4. Czy akcja obowiązuje w
każdej szkole na terenie
Polski ?
Nie, udział w akcji jest
dobrowolny. W bieżącym
roku nasza szkoła wzięła
udział w konkursie „ Każdy
chwat sprząta świat”, który przebiegał w
ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie
świata- 2009. Uczniowie kl. IV a , IV c ,
IV e
wraz
z opiekunami sprzątali las położony w pobliżu naszej szkoły.
5. Czy pani zdaniem takie akcje są potrzebne ?
Uważam że tak. Na co dzień jesteśmy zajęci swoimi sprawami i nie
zastanawiamy się nad problemami dotyczącymi naszej ziemi. Przy okazji akcji
ekologicznych, takich jak „Sprzątania świata’’ zaczynamy dostrzegać problem
śmieci i zaczynamy o nim mówić. Postrzegamy siebie jako producentów śmieci
i zauważamy ich ogromną ilość. Musimy dbać o ziemię, szanować ją i pomagać
jej trwać, aby nie zmienić naszego otoczenia w betonową Pustynię. Nie
możemy być egoistami, musimy pomyśleć o następnych pokoleniach
Wywiad przeprowadził Lord Viadro



Jutro w świat
Jutro znów wstanie dzień,
Uśnie noc, wstanie świt.
Teraz zamykam oczy,
Ruszam do świata marzeń.
Odbicie dnia
Widzę w lustrze moich snów.
Śledzę sercem i umysłem
Wypływającą rzekę nowego dnia.
Idę drogą mego życia,
A w oddali –
Tajemnica.

Oliwia Babut kl. VIb

Czy dajesz się zauważyć?
1. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia, wydaje ci się, że wszyscy spoglądają
w twoją stronę.
TAK
NIE
2. W trakcie sprzeczki lub dyskusji podnosisz głos i nie dajesz innym dojść do
słowa.
TAK
NIE
3. Choć jedziesz sam/a na ferie, na pewno w mig dogadasz się ze wszystkimi.
TAK
NIE
4. Podczas rodzinnych uroczystości zawsze skupiasz na sobie uwagę innych.
TAK
NIE
5. Prowokujesz, kiedy tylko się da. Uwielbiasz wprowadzać innych
w osłupienie.
TAK
NIE
6. Twoje
zachowanie
często
odbiega
od
schematu.
Jesteś
nieprzewidywalny/a.
TAK
NIE
7. Zawsze kiedy jesteś z kolegami lub z koleżankami w miejscu publicznym,
masz atak głupawki.
TAK
NIE
8. Lubisz znajdować się w centrum zainteresowania, niczym gwiazda.
TAK
NIE
9. Masz swój styl, a ubrania, które wybierasz, często przykuwają uwagę
otoczenia.
TAK
NIE



