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Pora roku w której są święta
Malujesz je na Wielkanoc
W Wielką Sobotę święcisz …..
Dzień w którym oblewamy dziewczyny ……… Poniedziałek
Na drogę krzyżowa chodzisz w….
Drugą niedziele po świętach nazywamy Niedzielą …….
W post robisz sobie …..
W Niedzielę Wielkanocną jest koniec?
Noszona jest w nim święconka

Słoneczko coraz wyżej na niebie, kwiatki kwitną,
ptaszki śpiewają… Najkrócej rzecz ujmując – już
wiosna.
A
jak
wiosna,
to
rok
szkolny
w siedmiomilowych butach zdąża ku końcowi. Dla
ucznia to czas radosnego wyczekiwania, ale czasem
wytężonego wkuwania, bo sprawdzianów sporo,
a i oceny poprawić trzeba. W wolnej chwili od:
a) jazdy na rowerze,
b) kopania piłki,
c) biegania bez celu po podwórku
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zapraszamy do lektury kolejnego numeru gazetki
„Szóstka”. Tradycyjnie nie zabraknie aktualności
z życia szkoły oraz rozrywki. Zapraszamy!

Będziemy pamiętać

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Kaczyński,
Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska i kilkadziesiąt
najważniejszych osób w państwie 10 kwietnia 2010r. zginęło
w katastrofie lotniczej pad Smoleńskiem. To jedna
z największych tragedii w historii naszego państwa. Wszyscy
lecieli na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
– pragnęli oddać hołd zamordowanym w Katyniu polskim
oficerom. W katastrofie straciło życie 96 osób. Marszałek
Sejmu, Bronisław Komorowski (który w myśl Konstytucji po
śmierci Prezydenta, przejął jego obowiązki do momentu
wyboru nowego Prezydenta), ogłosił w Polsce tygodniową
żałobę narodową. Prezydent Kaczyński i jego Małżonka
zostali pochowani w krypcie Katedry na Wawelu.

Tak zaplanujesz najlepszą imprezę roku!
 Dobrze się zastanów, ile osób chcesz (i możesz) zaprosić!
 Wybierz temat, np. noc wampirów. Imprezy tematyczne są modne!
 Przygotuj zaproszenia! Jeżeli organizujesz imprezę składkową, na każdym napisz,
co dany gość ma ze sobą przynieść, np. soki, paluszki.
 Jedzenie: dużo małych przekąsek to klucz do sukcesu! Chipsy, paluszki, orzeszki
i owoce pozwolą Twoim gościom szybko podładować ich imprezowy akumulator!
 Picie: kolorowe i bezalkoholowe! Soki owocowe zabarwione super słodkimi
syropami świetnie wyglądają w wysokich szklankach z kolorowymi słomkami.
I są naprawdę pyszne!
 Miejsce: domówka może zmienić mieszkanie w pobojowisko! Przygotowania do
imprezy zacznij od usunięcia z widoku cennych rzeczy, które łatwo mogą się
zniszczyć. Do jednego, zamykanego pokoju przenieś dywany, wazony
i niepotrzebne meble.
 Rozrywka: dzięki grom Twoja impreza nie zmieni się w nudną nasiadówkę!
Gorące krzesła, kalambury czy karaoke rozruszają nawet najbardziej drętwego
gościa…
 Muzyka: kilka dni przed imprezą, razem ze swoimi gośćmi stwórz listę Waszych
ulubionych kawałków i wybierz DJ-a. W ten sposób unikniesz awantur i…ciszy.
 Towarzystwo: zadbaj o tych, którzy gorzej się bawią! Zaproś do tańca, poznaj
z osobami, których jeszcze nie znają… Im więcej zadowolonych gości, tym lepsza
impreza!
 Zasady: nie bój się wyznaczać swoim gościom granic! W końcu, jeśli przyjęcie
zakończy się skargami sąsiadów lub szlabanem rodziców, to raczej nie będziecie
jej dobrze wspominali. Na zaproszeniach na imprezę napisz, do której będzie ona
trwała. Dzięki temu potem nikt nie będzie rozczarowany.
Marysia ;D

„WIOSNA”

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



Pochyla się sosna ku sośnie i szumi ...
A o czym? O wiośnie.
Że wiosna wędruje po dróżkach
i czasy wyczynia jak wróżka.
Gdy wiosna uśmiechem zabłyśnie
to z ziemi wyrasta przebiśnieg.
Gdzie stanie, w tym miejscu za chwilę
pojawia się śliczny zawilec.
Gdy wita się z wiosną leszczyna,
to wiosna jej kotki przypina.
Stanęła dziś wiosna nad klonem
I klon ma już pączki zielone.
A dąb się ogromnie złości i też zielenieje ... z zazdrości.
Barbara Lewandowska



„Prima Aprilis, nie wierz nikomu, bo się omylisz…”
Początki obyczaju Prima aprilis nie są dokładnie
znane. Według jednej z teorii Prima Aprilis wywodzi
się z Perskiej tradycji Sizdah Bedar, które to jest
świętem radości i solidarności. Początki perskiego
święta sięgają 536 r. p.n.e., co czyni je najstarszą, ale
wciąż żywą tradycją W Wielkiej Brytanii nazywany
jest Dniem Głupca („April Fool's Day” lub „All Fool's
Day”), a we Francji Dniem Ryby. Zwyczaj ten
pochodzi ze starożytnego Rzymu..
Prima Aprilis w obecnej formie wiąże się
z wprowadzeniem kalendarza gregoriańskiego w 1562 r.
przez papieża Grzegorza XIII. Jednakże byli ludzie, którzy
nie słyszeli lub nie wierzyli w zmianę daty. Nadal
obchodzili nowy rok
pierwszego
kwietnia.
Inni w tym dniu robili im
kawały i nazywali ich
„kwietniowymi
głupcami”. Według tradycji chrześcijańskiej , dzień
1 kwietnia to data urodzin Judasza - symbolu obłudy
i kłamstwa .Do Polski zwyczaj ten dotarł z Europy
Zachodniej i upowszechnił się w XVII wieku
w formie, w jakiej występuje do dzisiaj. Pierwszy
kwietnia poświęcano opowiadaniu zmyślonych historii, robieniu przeróżnych
dowcipów i naśmiewaniu się z naiwnych, bądź nieostrożnych ludzi. Pierwszego
kwietnia wszyscy prześcigają się w żartach i kłamstewkach, nie omija to także gazet
i innych mediów.
Przykładowe żarciki prima aprilisowe:
 W 1957 roku BBC wyemitowało program
pokazujący szwajcarskie drzewo, na którym rosło
spaghetti. Po tym programie odebrano mnóstwo
telefonów
od
telewidzów z prośbą
o wskazówki,
jak
wyhodować takie drzewo.
 W 2003 roku rozeszła się plotka, że w Hong Kongu
wybuchła epidemia SARS i będzie on poddany
kwarantannie. Wywołało to panikę wśród mieszkańców
i szturmy na sklepy z żywnością.
 W 2003 roku amerykańskie stacje radiowe podały
informacje o darmowych koncertach Eminema i Pearl
Jam, co spowodowało zakorkowanie miast.
 W 2000 roku Google poinformowało, że zbudowało
wyszukiwarkę potrafiącą czytać w ludzkich myślach.



Konkursy, konkursy…
Konkurs o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii
W piątek 23 kwietnia odbył się finałowy etap Szkolnego Konkursu Ortograficznego
o tytuł szkolnego Mistrza Ortografii na rok 2010. W finale wzięło udział 32 uczniów
z klas IV-VI.
O miejscach decydowała mniejsza liczba błędów:
1. Ortograficznych I stopnia – ó-u, rz-ż, ch-h, nie z różnymi częściami mowy, wielka
i mała litera, pisownia przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych,
2. Ortograficznych II stopnia – pozostałe błędy,
3. Interpunkcyjnych.
Szkolnym Mistrzem Ortografii został uczeń, który w sumie popełnił najmniej
błędów ze wszystkich piszących. Ponadto wybrani zostali mistrzowie
na poszczególnych poziomach oraz reprezentacja szkoły na konkurs „Kraśnickie
dyktando 7 – szkoły podstawowe”, czyli ortograficzne mistrzostwa miasta.
Niespodzianki nie było. Szkolnym Mistrzem Ortografii po raz trzeci z rzędu została
faworytka, Edyta Kapała z kl. VIb. Wyjątkowo ciekawie zapowiada się konkurs
przyszłoroczny, bo przeciez Edyta odchodzi do gimnazjum. Świetnie spisały
się czwartoklasistki. Dwie z nich: Milena Latos z IVb i Bogna Zdunek z IVc razem
z Edytą reprezentować będą naszą szkołę w „Kraśnickim dyktandzie”.
Wyniki:
Klasy VI
Klasy V
Klasy IV
Edyta Kapała (VIb)

Aleksandra Duda (Vb)

Milena Latos (IVb)

Olga Skupińska (VIb)

Karolina Kępa (Vb)

Bogna Zdunek (IVc)

Katarzyna Sikora (VIb)

Arkadiusz Kuś (Vb)

Julia Tomczyk (Ivb)

Konkurs recytatorski
Do konkursu recytatorskiego przystąpiło ponad
dwadzieścioro miłośników pięknego słowa. Jury
postanowiło wyróżnić trzy recytatorki:
Wiktorię Marzec (IVe)
Paulinę Pruszkowską (VIa)
Justynę Krzysztoń (VIc)
Wszystkie będą reprezentować nasza szkołę
w Wojewódzkim Małym Konkursie Recytatorskim
na szczeblu miejskim. To najważniejszy konkurs
Szkolny Mistrz Ortografii
recytatorski w naszym województwie.
na rok 2010
Edyta Kapała (VIb)



Nasi laureaci
Po raz drugi z kolei nasza szkoła może poszczycić się laureatami wojewódzkimi
konkursu historycznego, który rokrocznie organizuje Lubelski Kurator Oświaty.
Startują w nich tysiące uczniów z całego województwa.
W tym roku do zaszczytnego grona laureatów dołączyli Maria Czubińska z kl. VIb
i Arkadiusz Kuś kl. Vb. Niewiele zabrakło Edycie Kapale z kl. VIb, która dotarła
do finału wojewódzkiego z języka polskiego.

Poniżej przedstawiamy wywiad z laureatami wojewódzkiej olimpiady historycznej,
przeprowadzony przez nasza dziennikarkę.
Od jak dawna interesujecie się historią?
Arek: Historią interesuję się od dawna, właściwie odkąd nauczyłem się czytać.
Szczególnie interesuje mnie historia najnowsza.
Marysia: Interesuję się historią od około 4 lat.
Dlaczego akurat historia, a nie np. przyroda czy matematyka?
A: Przyroda i matematyka są również bardzo ciekawymi przedmiotami, jednak historia
ma dla mnie tajemniczą siłę przyciągania :D. Historia pozwala poznać różne
mechanizmy zmieniające świat na przestrzeni wieków.
M: Lubię historię, ponieważ mam ją w genach. Mój tata i mama są historykami. Mój
starszy brat także lubi historię.
Czy jest jakaś postać historyczna, którą podziwiasz, a jeżeli tak, to za co?
A: Jest wiele postaci historycznych, które cenię i podziwiam. Na przykład Karol
Wielki, który położył podwaliny pod zjednoczoną Europę. Bardzo cenię także Jana
Pawła II, który był wielkim Polakiem i przyczynił się do upadku komunizmu
w Europie.:
M: Tak: Polityka – Józef Piłsudzki. Kultura-Ignacy Jan Paderewski, gospodarkaEugeniusz Kwiatkowski.
Czy poznawanie historii może być przydatne współczesnemu człowiekowi?
A: Oczywiście. Ja swoją przyszłość chciałbym związać z zawodem prawnika, gdzie
znajomość historii jest konieczna. Uważam również, że każdy dobry polityk powinien
mieć spory zasób wiedzy z tej dziedziny. Poza tym całkowicie zgadzam się
z twierdzeniem prof. Normana Daviesa, że „Naród bez historii błądzi jak człowiek bez
pamięci”.
M: Jak najbardziej. Przykładem jest katastrofa lotnicza w Smoleńsku. Człowiek, który
nie uczy się historii, nie wie co to Katyń.
Rozmawiała Olga z VI b



Mistrzowie mnożenia chodzą do SP nr 6!
W dn. 24 kwietnia 2010r. odbyły
się IX Wojewódzkie Mistrzostwa
w Tabliczce Mnożenia pod
patronatem Burmistrza Miasta
Kraśnik. Startowały reprezentacje
13
szkół
podstawowych.
Mistrzostwa odbywały się na
nowej hali sportowej przy
Gimnazjum nr1 w Kraśniku. Ich
gospodarzem
była
Szkoła
Społeczna im. 24 Pułku Ułanów.
Naszą szkołę reprezentowali: kl.III
– Martyna Rynkowska, Weronika
Trynkiewicz, Bartosz Grzywa,
Andrzej Szwed, kl.IV- Wiktoria Marzec, Joanna Witkowska, Filip Duda, Mateusz
Wojciechowski, kl.VI – Edyta Kapała, Olga Skupińska, Mateusz Gawriołek, Łukasz
Kasak.
W ogólnej klasyfikacji szkół zajęliśmy I miejsce!
Na ten sukces złożyły się osiągnięcia drużynowe
i indywidualne naszych zawodników:
Kl. III
Martynka Rynkowska – II miejsce gra „Olimpijczyk”,
IV miejsce gra „Super Prymus”
Weronika Trynkiewicz – I miejsce gra „Super Prymus”,
I miejsce gra „Krzyżak”, I miejsce gra „Olimpijczyk”,
tytuł „Najlepsza zawodniczka”
Bartosz Grzywa – III miejsce „Super Prymus”
Andrzej Szwed – II miejsce „Krzyżak”
Kl.IV
Wiktoria Marzec – II
miejsce „Super Prymus”,
IV
miejsce
„Olimpijczyk”, tytuł „Królowa skakanki”
Joanna Witkowska – II miejsce „Olimpijczyk”
Filip Duda – II miejsce „Super Prymus”, II miejsce
„Krzyżak”
Mateusz Wojciechowski – I miejsce „Krzyżak”,
I miejsce „Olimpijczyk” , tytuł „Najlepszy zawodnik”.
„Krzyżak weteranów”
Edyta Kapała – I miejsce
Olga Skupińska –II miejsce
Mateusz Gawriołek – III miejsce
W grze drużynowej Ekspres zajęliśmy I miejsce.
Cieszymy się bardzo z osiągnięć naszych kolegów i koleżanek. Za rok X Mistrzostwa,
a więc czas zacząć ćwiczyć, ile to jest 2x2!



