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Chodzisz do niego w niedzielę.
Brat twojej mamy.
Wysoka jak brzoza, a głupia jak …
Jeździsz na nich w zimie.
Dodajesz ich do pieczenia.
Andrzejkowa.
Otwierasz nim drzwi.
Chodzi razem z tobą do szkoły.
Czy czujesz, że … ?

Laureatami poprzedniej krzyżówki z hasłem „ Babie lato” zostali Andrzej
Szwed z kl. III a i Klaudia Lenartowicz z klasy IV b. Słodkie nagrody już
w drodze!
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Szóstka

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2009
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
Zima za oknem, święta za pasem. Będzie więcej
czasu choćby na poczytanie naszej szkolnej gazetki
„Szóstka”. W najnowszym numerze proponujemy Wam
artykuły dotyczące naszych laureatów konkursów
przedmiotowych
oraz
wywiad
z
przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego. Znajdziecie także sporo
rozrywki, propozycje ciekawego spędzenia wolnego czasu.

Magda Pis przewodniczącą SU
13 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Magdalena
Pis
została
przewodniczącą,
Filip Siejewicz – I zastępcą
przewodniczącego,
Maria Czubińska – II zastępcą
przewodniczącego,
Grzegorz Tomala – skarbnikiem,
Weronika Samol – sekretarzem,
Kamila Suchanek – sekretarzem,
Klaudia Samol – członkiem
samorządu,
Wiktoria Marzec – członkiem
samorządu.
Wszystkim
życzymy
i przyjemnej pracy w SU.

miłej

Wywiad
z przewodniczącą SU
Pewnie chcielibyście wiedzieć
coś więcej o przewodniczącej
Samorządu
Uczniowskiego
Magdalenie Pis. Specjalnie dla
was przeprowadziliśmy z nią wywiad:
Olga: Dlaczego zgłosiłaś swoją kandydaturę do SU?
Magda: Mam wiele ciekawych pomysłów, które bardzo chciałabym zrealizować
w naszej szkole. Poza tym koledzy zawsze mnie na to namawiali.
Ola: Spodziewałaś się wygranej?
Magda: Nie, byłam bardzo zdziwiona i mile zaskoczona. Nie spodziewałam się
tego, ponieważ miałam wielu doświadczonych konkurentów.
Olga: Podoba ci się w SU?
Magda: Oczywiście, nawet bardzo, ale jednak to wielka odpowiedzialność.
Ola: Czy uważasz, że sprawdzisz się w roli przewodniczącego?
Magda: Mam nadzieję, że tak. Będę się starała, aby ci, którzy na mnie
głosowali nie byli zawiedzeni.
Ola i Olga z klasy VIb

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



wtedy gry tego typu mają sens i służą zabijaniu czasu. Entuzjastą sportowych
tytułów nie jestem, ale z łezką w oku wspominam rozgrywki prowadzone przez
kabel
sieciowy, jeszcze za czasów Fify 98. Nie marudząc jednak
trzeba, zwrócić uwagę, że Pro Evolution Soccer coraz
częściej jest wyżej oceniany od Fify. W najnowszej
odsłonie PES gracz będzie mógł więcej czasu poświęcić
na opanowywanie techniki gry, a nie na szalony bieg
w kierunku bramki przeciwnika. Oczywiście
wspominać nie trzeba, że poziom grafiki
i animacji poszedł w górę. Jeśli nie lubisz
ruchu na świeżym powietrzu, wolisz
trenować nadgarstki zamiast nóg, pobierz
Pro Evolution Soccer lub kup!
Rybcia

Moje hobby
Postanowiłam w październiku wśród uczniów klas IV b, V b i VI b naszej
szkoły przeprowadzić ankietę pod nazwą „moje hobby”. Jej celem było
określenie zainteresowań uczniów w wieku 10-12 lat. W ankiecie wzięło udział
55 uczniów: 31 dziewczyn i 24 chłopców. Każdy mógł wskazać maksymalnie
trzy odpowiedzi.
Wyniki ankiety przedstawiają się następująco.
Dziewczyny:
 połowa dziewcząt wskazała, że interesuje się sportem i muzyką,
 1/3 dziewczyn interesuje się tańcem,
 4 uczennice na 31 ankietowanych ma hobby komputer i zwierzęta,
 tylko 1/10 koleżanek lubi czytać książki lub ma zainteresowania
plastyczne,
 po jednym głosie dziewczyn padło na modę, zainteresowanie
chłopcami, telewizją lub gwiazdami.
Chłopcy:
 większość chłopców, bo ¾ interesuje się sportem,
 1/4
ankietowanych
chłopaków
ma
hobby
komputerowe,
a 1/6 motoryzację,
 3 na 24 uczniów interesuje się wędkarstwem lub koleżankami,
 pojedyncze głosy padały na telewizję, książki, muzykę, naukę
i zwierzęta.
Dziewczęta i chłopcy maja różnorodne zainteresowania, najbardziej
popularnym jest sport. Najciekawsze, oryginalne hobby naszych uczniów
będziemy starali się przedstawiać w kolejnych numerach naszej gazetki.
gorol@
Pociąg zatrzymuje się na stacji. Przez okno wychyla się podróżny i pyta blondynkę:
-Przepraszam, jaka to stacja ?
-Kolejowa proszę pana !
-Panie doktorze, jak myślę, to się czerwienię.
-Niech pani nie myśli-mówi lekarz.



Warto posłuchać
ABBA
to
jeden
z najważniejszych i najbardziej
znanych zespołów w historii muzyki.
Powstał w Szwecji na początku lat
70. i został rozwiązany w 1982
roku.
Tworzyli
go
Anni-Frid
Lyngstad,
Benny
Anderson,
Björn
Ulvaeus
i
Agnetha
Fältskog.
Płyta „Arrival” została wydana
w 1976r. i jest czwartą płytą
zespołu. Znajduje się na niej
10 odlotowych kawałków, z których
większość stała się hitami. Przecież wszyscy znają „Dancing Queen”,
„Knowing Me, Knowing You” oraz „Money, Money, Money”. Teraz macie
szansę posłuchać także mniej znanych piosenek zespołu, które nie ustępują
w niczym wielkim hitom.
Podsumowując, „Arrival” to zbiór dziesięciu świetnych piosenek, przy
których można się wspaniale bawić. To porcja rozrywki dla całej rodziny!
Polecam
serdecznie i niechaj ABBA przybędzie do Was helikopterem
z okładki!
Lord Viadro

Czy warto oszczędzać?
Monety, banknoty, karty kredytowe, banki, bankomaty... . te słowa nie są dla
Ciebie tajemnicą. A pamiętasz swój pierwszy własny bank? Tak. To była
gliniana, pękata świnka – skarbonka. Dzięki niej umiesz oszczędzać... .
Właśnie o oszczędzaniu w listopadzie odbył się apel dla uczniów klas
pierwszych, na którym otrzymali oni swoje pierwsze książeczki
oszczędnościowe. Na co i w jaki sposób mogą oszczędzać pierwszoklasiści
podpowiedzieli im w krótkich inscenizacjach uczniowie z klasy II b. Do najlepiej
oszczędzających osób w szkole należą uczniowie: Trynkiewicz Weronika kl.IIIa,
Rynkowska Martyna kl.III a, Bańka Paulinka kl. II b, Boryca Magda kl II a,
Włodarczyk Franciszek kl III a i Wiśniewski Karol kl. II b. Uczniowie otrzymali
w nagrodę upominki ufundowane przez Bank PKO S.A. Tak więc

W to warto zagrać
Już
jest
premiera
Pro
Evolution Soccer 2010. Firma
Konami skutecznie od dłuższego
czasu konkuruje z EA Sports
o rząd
dusz
trenujących
nadgarstki
na
swoich
wyślizganych
klawiaturach.
Przeglądając artykuły dotyczące
gier tego typu nie mogę wyjść
podziwu, jak to komentatorzy
chwalą
odwzorowanie
fizyki gry itp.
Jaka fizyka? Jakie
odwzorowanie?
Przecież to wszystko dzieje
się na ekranie komputera. Jeśli
komuś zależy na odwzorowaniu warunków fizycznych polecam szorty, trampki
i piłkę (może być z targowiska lub supermarketu – będzie taniej).
Najważniejsza jest rozrywka, zwłaszcza jak aura za oknem nie sprzyja
uprawianiu sportów,



Zwiększyła się oszczędzających paczka,
bo zagościła SKO książeczka
u każdego pierwszaczka.
Opiekun SKO: Anna Jasińska



Najmłodsi recytatorzy
23 listopada odbył się w naszej
szkole I etap Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego dla klas II i III.
W konkursie
wzięło
udział
17 uczniów. Do drugiego etapu
zakwalifikowali się:
Łukasz Stęga IIc
Karol Wiśniewski II b
Julka Bartoś IIc
Dawid Koślak IIId
Kasia Steć IIIa
Paulina Szymczyk IIIa
Mateusz Masiak IIId
Mateusz Nowak IIId

Wróżby andrzejkowe
30 listopada i 1 grudnia
w naszej szkole w godzinach od
35
30
10 do 12 były sprzedawane
wróżby andrzejkowe z TPD. Za
szkolną
ławką
ozdobioną
wróżbami siedziały dziewczyny
z klasy VI b czyli Olga
Skupińska,
Oliwia
Babut,
Marysia Czubińska i Ola
Polewiak.
Wszystkie
przepowiednie
zostały
sprzedane. Zarobiliśmy 162 zł,
a jedna wróżba kosztowała
tylko 1 zł. Mamy nadzieje, że
wszyscy
kupujący
będą
zadowoleni z wróżb.
MarySia z klasy VIb

Sukcesy naszych olimpijczyków
Za nami etapy szkolne konkursów przedmiotowych. Do powiatowych
olimpiad zakwalifikowali się:
Język polski:
Przyroda:
Edyta Kapała kl.6b
Edyta Kapała kl.6b
Olga Skupińska kl.6b
Historia:
Oliwia Babut kl.6b
Maria Czubińska kl.6b
Katarzyna Pochodyła kl.6c
Arkadiusz Kuś kl.5b
Przeprowadziliśmy krótki wywiad z laureatami z naszej szkoły.
Kasia: Czy dużo uczyliście się przed olimpiadą szkolną?



Edyta: Robiłam tylko testy.
Oliwia: Starałam się jak najwięcej powtarzać i zapamiętywać nowe rzeczy.
Marysia: Szczerze mówiąc: dwa-trzy dni przed olimpiadą.
Arek: Zacząłem się uczyć około miesiąc przed olimpiadą.
Olga: Przychodziłam na kółko przyrodnicze i w domu powtarzałam materiał
z poprzednich klas.
Kasia: Jak zareagowaliście na wyniki konkursów?
Edyta: Zdziwiłam się, myślałam, że się nie dostanę.
Oliwia: Byłam bardzo zaskoczona, nie sądziłam, że mogę przejść dalej.
Marysia: Byłam pewna, że nie przejdę. Wynik mnie lekko zszokował.
Szczególnie, że miałam 31p./37p.
Arek: Byłem bardzo zdziwiony, nie sądziłem, że się zakwalifikuję.
Olga: Nie myślałam, że przejdę do następnego etapu.
Kasia: Ile czasu dziennie poświęcacie na naukę?
Edyta: To zależy od tego, jakie mam lekcje następnego dnia.
Oliwia: Staram się jak najwięcej, ale około 1 godziny.
Marysia: Co tydzień 45 minut na kółku historycznym, a od czasu do czasu
1 godzinę w domu.
Arek: Niezbyt dużo. Około godziny.
Olga: Różnie, ale przeważnie 3 godziny.
Kasia: Jak widzicie swoją przyszłość? Czy wiążecie ją z przedmiotem, którego
zostaliście laureatami?
Edyta: Chyba wolę coś innego.
Oliwia: Bardzo lubię ten przedmiot, ale swoją przyszłość wiążę z czymś innym.
Marysia: Chciałabym studiować prawo i kontynuować rodzinną tradycję
związaną z wysokimi wynikami z historii. Starałam się zrobić duże wrażenie
szczególnie na starszym bracie.
Arek: Na maturę na pewno wybrałbym jako przedmiot właśnie historię,
ponieważ mam duże zdolności w tej dziedzinie. Chciałbym również studiować
prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursów i życzymy
sukcesów w następnym etapie konkursu. To już w styczniu 2010 roku.
Kasia

Warto przeczytać „Nieznane przygody Mikołajka”
Nowy zbiór przygód o Mikołajku i jego kumplach
przygotowany specjalnie na pięćdziesiąte urodziny
słynnego bohatera. Tom zawiera m.in. pierwsze
opowiadanie, od którego "wszystko się zaczęło".
Opublikowane po raz pierwszy 29 marca 1959 roku na
łamach Sud-Ouest Dimanche w niezmienionej formie
przedstawiamy w najnowszej książce o Mikołajku.
Pozostałe, zupełnie dotąd nieznane w Polsce teksty,
znalezione w archiwum Gościnnego, wzbogacone są
ilustracjami przygotowanymi przez Sempego specjalnie
na tę okazję.
Rybcia klasa IV e



