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Do kreślenia kółek na matematyce.
Jesienią w sadzie.
Pamiątka znad morza.
Np. klasyczna, rockowa...
Podziemny pociąg.
Odkryła dwa pierwiastki ... Curie- Skłodowska.
... Europejska.
MUSE

Witamy Was po wakacyjnej przerwie. Szkołę zastaliśmy
odnowioną, sporo w niej zmian. Zmiany nastąpiły także w naszej
redakcji. Olga, Marysia, Emilka, Kasia odeszły do gimnazjum.
Wszystkiego najlepszego, dziewczyny! Teraz do głosu
dochodzimy My, uczniowie z klas VIb, Vb i Ve. Spróbujemy
tworzyć gazetkę równie ciekawą jak nasi poprzednicy.
Zachęcamy do czytania, a także, jeśli ktoś ma ochotę,
redagowania gazetki razem z nami. Spotykamy się w każdy
czwartek o godzinie 13.20 w sali nr 8.

Kupon z hasłem proszę składać do p.Pawła Szymańskiego (sala nr 8).
Dla zwycięzców słodkie upominki!

Nasza sonda
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Zadałyśmy naszym uczniom trzy pytania:
1. Czy podoba Ci się zmieniona podczas wakacji szkoła?
76% stwierdziło, że tak,
2. Czy odpowiada Ci miejsce obecnej biblioteki?
68% odpowiedziało, że tak.
3. Czy podoba Ci się odnowiona sala gimnastyczna?
Aż 96% pytanych stwierdziło, że tak.
Wynika z tego, że szybko zaakceptowaliśmy szkołę po nowemu. A ci,
którzy jeszcze nie są do końca przekonani, pewnie szybko się przyzwyczają.
Beata, Julia, Maja i Ania (Vb)

Szkoła Podstawowa nr 6 ma swój sztandar

Tego warto posłuchać!

Dzień 15 października na długo pozostanie w pamięci całej społeczności
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraśniku. Od tego właśnie dnia mamy
swój sztandar!
Piątkowe uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16 w kościele pw. Matki
Bożej Bolesnej. Tam właśnie przewodniczący Rady Rodziców przy SP nr 6
Hubert Trukan przekazał sztandar na ręce szkolnej delegacji z dyrektorem
„szóstki” Wojciechem Stopą na czele. – Niech ten sztandar będzie kształtował
waszą tożsamość – życzył ksiądz proboszcz Wiesław Rosiński Po uroczystej
mszy, którą ozdobił swoim śpiewem chór Canticum Canticorum, uroczystości
przeniosły się pod budynek Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 2.
Przemarsz z pochodniami prowadzony przez orkiestrę dotarł przed pomnik
Jana Pawła II. W swoim przemówieniu burmistrz Kraśnika Piotr Czubiński,
wychowanek „szóstki”, przypomniał, że poprzedni sztandar budził wśród
społeczności szkolnej wiele kontrowersji. Wyraził przekonanie, iż ten obecny,
z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka” nie będzie dzielił, ale łączył. List,
który w imieniu lubelskiego kuratora oświaty Krzysztofa Babisza przeczytała
Wioletta
Czochór,
także
podkreślał
obowiązki
wobec
wielkiego
Patrona
szkoły.
Potem
nastąpiło ślubowanie
na
sztandar
i przekazanie
go
delegacji
uczniowskiej
oraz
część
artystyczna
przygotowana przez
nauczycielkę muzyki
Izabelę
Zdyb.
Zakończyło
ją
odśpiewanie
ulubionej
piosenki
Ojca
Świętego,
„Barki”.
W uroczystościach przed szkolnym pomnikiem wzięli udział uczniowie,
rodzice i nauczyciele z „szóstki” oraz zaproszeni goście i poczty sztandarowe
szkół kraśnickich. Wśród nich, po raz pierwszy, z dumą zaprezentował się
także poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 6!

Justin Bieber to szesnastolatek, który urodził się 1 marca
1994 w Stratford.
Po wydaniu płyty ,,My world”
błyskawicznie został gwiazdą. Na liście gazety BRAVO
z października znajdują się trzy jego piosenki: “Baby”,”One
time”,”One less lonely girl”. Jego kariera rozpoczęła się po
tym, jak obecny menadżer Biebera Scooter Braun zauważył
go dzięki filmikom zamieszczanym na serwisie YouTube.
Wkrótce potem Justin podpisał kontrakt z wytwórnią płytową
Island. Album zebrał przychylne recenzje od krytyków i
zadebiutował na 6 miejscu na Billboard 200. W pierwszym
tygodniu sprzedaży album sprzedał się w ilości 137 000
egzemplarzy, co było najlepszym wynikiem debiutującego artysty w 2009 roku.
Justin miał jeszcze inne piosenki takie jak “Love me” i “Favourite girl”.
Maja Potępa i Beata Wilczopolska

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



To warto obejrzeć! – „BIAŁA I STRZAŁA”
Biała, pies cyrkowy i Strzała, kundel uliczny - nie śniły
nawet o podróży za granicę, a co dopiero o podboju
galaktyki! Przezabawny zbieg okoliczności rzuci te dwa
niezwykłe czworonogi w wir wielkiej przygody! Zanim
jednak sięgną gwiazd, zaliczą odjechany i karkołomny
trening dla prawdziwych kosmonautów... Wspaniała,
malowniczo zrealizowana animacja wzrusza, zaciekawia i
uczy, że nawet ktoś zupełnie od nas różny, może zostać
naszym najlepszym przyjacielem. Pokazuje, że razem
łatwiej wyplątać się nawet z największych tarapatów i, że
czasem warto oddać ostatnią kość, żeby zyskać kumpla
na całe żyć.
Wiktoria Czech

W to warto zagrać! FIFA 2011
Na naszym rynku wybór gier komputerowych jest
niezwykle bogaty. Trudno zdecydować się na tę najlepszą.
Ja chciałbym ułatwić zadanie i zaproponować nie tylko
fanom piłki nożnej nową grę FIFA 2011.
Jest to już kolejna część popularnego soccera,
tradycyjnie wprowadza zmiany oraz ulepszenia. Wszystko
po to, żeby wirtualna piłka nożna stała się jeszcze bardziej
realistyczna i była odzwierciedleniem wydarzeń na
prawdziwych boiskach. Pojawią się oczywiście same
gwiazdy, takie jak chociażby Wayne Rooney oraz znane
kluby, między innymi: Manchester United, Chelsea bądź Inter Mediolan.
FIFA 2011 to doskonała gra, przy niej na pewno nie można się nudzić.
FIFCIO



Bawiliśmy sie robotem!

Wybraliśmy Samorząd Uczniowski

21 września 2010r. Pojechaliśmy
do Lublina na zajęcia w ramach
Lubelskiego
Festiwalu
Nauki.
Najbardziej podobało nam się na
Politechnice
Lubelskiej,
gdzie
obserwowaliśmy budowę robota
z klocków lego. Była to modliszka
zaprogramowana w różne funkcje

i czujnik ruchu. Umożliwiał jej
pomiar odległości, wykrywanie
ruchu i obiektów. Reagowała też na
dotyk. Na koniec pan profesor
pozwolił nam samym sterować
robotami.
Urządziliśmy
nawet
wyścig „modliszek”.
Była to udana wycieczka.

ŚREDNIA OCEN 6.00 !
Przeprowadziłam wywiad z Karoliną Kępą z klasy VIb, która w roku
szkolnym 2009/2010 zdobyła średnią ocen 6.00.
Maja, Beata i Julia

Nasze hobby
W tym numerze napiszemy o koniach. Jazda konna to nasze hobby.
Interesujemy się jeździectwem od
kilku lat . I marzymy
o własnym
koniu.
Chociaż jest to trudne
do spełnienia... .
Koń to zwierzę do
jazdy: rekreacyjnej,
crossu,
wyścigów,
skoków,
ujeżdżania
(dresaż),
woltyżerki.
Koń
może
chodzić
stępa,
kłusem,
galopować
i
cwałować
(zawrotna
prędkość!). Jazda
na koniu nie jest
łatwa. Trzeba pamiętać o kontroli nad pyskiem konia, łydkach i prostej
podstawie. Konie są często używane do hipoterapii, czyli rehabilitacji osoby
niepełnosprawnej poprzez jazdę konno. Konie to cudowne zwierzęta!
ElizaEla, Gorol@



Dorośli będą wybierać w listopadzie radnych
miejskich,
powiatowych,
wojewódzkich.
My wybraliśmy jak co roku swój samorząd. Każdy
uczeń z klas IV-VI głosował na trzy osoby z listy.
Osoby, które uzyskały najwięcej głosów, wybrały
spośród siebie osoby funkcyjne. Oto one:
Przewodnicząca – Klaudia Samol
I zastępca – Weronika Samol
II zastępca – Patryk Ryba
Sekretarz – Beata Wilczopolska
Skarbnik – Wiktoria Marzec
Członek samorządu – Marcin Tudrujek
Wybieraliśmy także opiekuna samorządu.
Został nim nauczyciel wychowania fizycznego
p. Michał Wojcieszkiewicz.

Ja – Cześć Karolina!
Karolina – Hej.
J. – Jakie to uczucie uzyskać średnią 6.00 ?
K. – Całkiem fajnie.
J. – Ile czasu poświęcasz na naukę?
K. – Kiedyś uczyłam się tylko do sprawdzianów, ale w tym roku chcę
wystartować w kilku olimpiadach, więc poświęcam ok. godziny dziennie na
naukę.
J. – Jakie masz zainteresowania?
K. – Lubię słuchać muzyki i uwielbiam czytać książki.
J. – Czy uprawiasz jakieś sporty?
K. – Tak. Pływam, chociaż szczerze mówiąc, za bardzo mi się nie chce.
J. – Jakie są twoje ulubione przedmioty szkolne?
K. – Przyroda i muzyka.
J. – W ilu konkursach wiedzy będziesz startowała w tym roku?
K. – Hm... Trochę sporo tego. Olimpiada z przyrody, historii, polskiego
i matematyki, konkurs z j. angielskiego i (jeśli będzie) konkurs informatyczny.
J. – Kim chcesz zostać w przyszłości?
K. – Lekarzem lub farmaceutką.
J. – Dziękuję za wywiad.
K. – Proszę ;D
gorol@



Sport szkolny

Kartka z historii

VIII turniej koszykówki na wesoło o Puchar Burmistrza Miasta Kraśnik
- I miejsce (opiekun Michał Wojcieszkiewicz.)
Skład zespołu: Zugaj Filip, Kroc Jakub, Wojciechowski Mateusz, Jastrzębski
Kacper, Sajor Bartłomiej, Dziadura Mateusz, Czubiński Jan, Gajewski Jakub,
Tudrujek Marcin, Golecki Dawid, Zioło Patryk
***
Biegi przełajowe dziewcząt - II miejsce w mieście, powiecie i rejonie (opiekun
Katarzyna Hajdenriach)
Skład sztafety: Kępa Karolina, Jacniacka Karolina, Zdunek Bogna, Mularska
Martyna, Wróblewska Sara, Kania Monika, Kramek Sylwia, Utracka Daria,
Czychryńska Dorota, Ćwikła Milena, Kardas Julita, Boroń Ewa
***
Badminton dziewcząt: I miejsce w mieście (opiekun Danuta Niezgoda)
Skład: Karolina Michalczyk, Patrycja Zyśko

II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający
od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945).Główny
wysiłek militarny skupiał się w Afryce , Azji i Europie, jednak epizody wojny
toczyły się na całym świecie. Konflikt, ten był najkrwawszą wojną w dziejach
ludzkości .Pochłonął on około 50 mln ofiar.
Wojna ta została wywołana przez zaborcze ambicje państw totalitarnych
(Niemcy,
Japonia,
Włochy,
Związek
Radziecki).Pierwszą
ofiarą
zaborczej
machiny totalitaryzmów, była Polska.
1 września III Rzesza zaatakowała nasz
kraj, łamiąc pakt o nieagresji. Niemcy
prowadzili kampanię w Polsce w bardzo
brutalny sposób.
Wermacht zastosował nową taktykę
działań wojennych. Tzw. Blitzkrieg opierał
się na manewrowych działaniach wojsk pancernych, na co Wojsko Polskie
było słabo przygotowane.17 września zgodnie z układem Ribbentrop-Mołotow
zawartym 23 sierpnia 1939r. na Polskę uderzyła Armia Czerwona. Atak ten był
przysłowiowym ciosem w plecy
krwawiącej Rzeczypospolitej Mimo
przewagi wroga broniliśmy się
zaciekle. Niestety , osamotnieni nie
mogliśmy
zatrzymać
Niemców.
3 września Anglia i Francja, nasi
sojusznicy, wypowiedzieli wojnę
III Rzeszy. Niestety, za tą deklaracją
nie poszły czyny. Na froncie
zachodnim panował zastój. Wobec przewagi liczebnej wrogów Polska musiała
skapitulować. Jednak polscy żołnierze nigdy nie złożyli broni. Walczyli na
wszystkich
frontach
konfliktu
.Wszędzie
odznaczali
się
bohaterstwem,
odwagą
i doskonałym
wyszkoleniem.
Chwalebne karty polskiego oręża
to m.in. bitwy pod: Bzurą, Wizną,
Narwikiem,
Mottard,
Bitwa
o Anglię,
Tobruk,
Arnhem,
Operacja Berlińska. Po wojnie
zmienił się znacząco układ sił. Na
mocy szeregu konferencji wielkiej trójki (USA ,Wielka Brytania, ZSSR) Polska
dostała się w strefę wpływów ZSSR. Staliśmy się półsuwerennym tworem
przesiąkniętym mętną i wynaturzoną ideą komunizmu, uzależnionym od ZSSR
we wszystkich kwestiach..II wojna dla nas nie zakończyła się w 1945 lecz
w 1989, z chwilą uzyskania pełnej suwerenności.
Arek Kuś

Rozmowa z Martyną Goleń i Karoliną Jacniacką
– mistrzyniami Polski w pływaniu
MUSE: Cześć dziewczyny! Jak to jest być najlepszą pływaczką w kraju?
Karolina: Cześć! Mówiąc szczerze, nie odczuwam tego, że jestem mistrzynią
Polski.
Martyna: Ja tak samo.
MUSE: Ile lat już trenujecie pływanie?
Karolina: Już 8 lat.
MUSE: Ile czasu poświęcacie dziennie na treningi?
Martyna: Ponad dwie godziny spędzamy w wodzie.
MUSE: Wow! Pewnie jesteście strasznie zmęczone. A ile kilometrów dziennie
przepływacie?
Karolina: Rano 2km, a po południu 5km.
MUSE: Sporo... Czy oprócz pływania uprawiacie jakieś inne sporty?
Martyna: Tak. Ja oprócz pływania jeżdżę konno i na nartach. Gram też w piłkę
ręczną.
Karolina: Ja biegam, gram
w kosza i w piłkę ręczną.
MUSE: Czy chciałybyście
w
przyszłości
pływać
zawodowo?
Martyna: Tak. Na razie nie
mam
zamiaru
rezygnować.
Karolina: Ja również.
MUSE: Dzięki za wywiad.





