Zakochany Wilczek 3D
Co sprawia że podróż wydaje się niesamowita?
Wystarczy zapytać Kate i Humphreya, dwa
wilki, które próbują dostać się do
domu, po złapaniu przez
strażników
leśnych
i
wywiezieniu na drugi koniec
kraju. Humphrey jest wilkiem,
którego dni są szybkie i dowcip
zgryźliwy,
pochodzi
on
z
kochającej rodziny wilków bawiących się z wiewiórkami. Kate lubi dyscyplinę i
ma gładkie oko Lary Croft – ognia dodają jej bardzo zwinne ruchy. Te dwie
zupełnie inne osobowości połączy wspólny cel, czyli powrót do domu.

Szóstka

GRUDZIEŃ 2010
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku

Krzyżówka

1.
2.
3.
4.
5.
1. Na szyję np. wełniany.
2. Jest snowboard i są też ………………..
3. Jest biały i zimny.
4. Chroni przed mrozem, zakłada się na głowę.
5. Zima po angielsku.
Kupon z hasłem proszę składać do p.Pawła Szymańskiego (sala nr 8).
Dla zwycięzców słodkie upominki!
Laureaci krzyżówki z nr 1 (hasło KASZTAN) – Karolina Mazurek (IId) i Emilia
Mikita (Vb). Słodkie nagrody już w drodze!:)
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Za oknem zima. Kończy się bardzo krótki w tym roku
pierwszy semestr. Oceny już wystawione, można
spokojnie oczekiwać najmilszego zimą czasu – ferii. To
chwile, w których można odetchnąć i… wziąć do ręki
coś do poczytania. Na przykład najnowszy numer
naszej
gazetki
„Szóstka”.
A w niej
wywiady,
informacje, aktualności z życia szkoły, krzyżówka
z nagrodami i wiele ciekawostek. Miłej lektury!

Stypendia Burmistrza

Nasze ulubione lektury

15 listopada 2010r. w Sali Koncertowej Publicznego Gimnazjum nr 1
uczniowie kraśnickich szkół miejskich zostali uhonorowani stypendiami
burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce. Już po raz siódmy burmistrz
Kraśnika wraz z kuratorem oświaty promowali uzdolnioną młodzież i zachęcali
do rozwijania talentów. W uroczystości wzięli udział m.in. dyrektor naszej
szkoły pan Wojciech Stopa, pani wicedyrektor Janina Kędziora, nauczycielewychowawcy nagrodzonych uczniów oraz rodzice.
Mamy się czym pochwalić, gdyż w gronie wyróżnionych stypendystów
znaleźli się obecni uczniowie naszej
szkoły.
Są to:
 Filip Duda kl. Vb
 Wojciech Maciejewski kl. Vb
 Wiktoria Marzec kl. Ve
 Karolina Kępa kl. VI b
 Arkadiusz Kuś kl. VI b
 Klaudia Samol kl. VI b
Gratulujemy i liczymy na to, że
w przyszłym roku stypendystów z „szóstki” będzie jeszcze więcej.
FIFCIO

„Ania z Zielonego Wzgórza” autorstwa L. M. Montgomery to interesująca,
pełna
marzeń i przygód książka. Jedna z ośmiu opowiadań
o niezwykłej, rudowłosej dziewczynce. Ania jest sierotą,
trafiła na Zielone Wzgórze całkiem przypadkowo. Jej
opiekunami są starsi ludzie, Maryla i Mateusz
Cuthbertowie. Ania Shirley to marzycielka, 11-letnia
dziewczynka, która za wszelką cenę chce poznać bratnią
duszę. Ania miewa mnóstwo kłopotów, ale jej charakter
pozwala jej przezwyciężyć wszystkie trudności. Gorąco
polecam tę książkę, która jest lekturą szkolną dla
szóstoklasistów.
gorola@

Nasi olimpijczycy
Za nami pierwszy etap najważniejszych w całym roku szkolnym konkursów
przedmiotowych, organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty.
Najzdolniejsi uczniowie z całego województwa mierzyli swoje siły z języka
polskiego, matematyki, historii i przyrody. Miło nam napisać, że do etapu
okręgowego awansowało w sumie aż 21 reprezentantów naszej szkoły.
Prawdziwą rekordzistką jest Karolina Kępa z kl. VIb, która awansowała we
wszystkich czterech konkursach. W trzech będzie brał udział jej kolega z klasy
Arek Kuś, ubiegłoroczny laureat wojewódzki z historii.
Konkursy okręgowe odbędą się na początku stycznia. Olimpijczycy,
trzymamy za was kciuki! Nasi laureaci etapu szkolnego:
Język polski: Sara Wróblewska (VIa), Karolina Kępa (VIb), Arkadiusz Kuś (VIb)
Historia: Jarosław Baran (Vd), Michał Mikuła (VId), Karolina Kępa, Arkadiusz
Kuś
Matematyka: Kamil Gozdalski (VIa), Jakub Knap (VIa), Robert Karaś (VIa),
Wiktoria Marzec (Ve), Jan Zapalski (Vb), Karolina Kępa, Arkadiusz Kuś, Michał
Mikuła
Przyroda: Ernest Surdacki (VId), Kamil Gozdalski (VId), Michał Wilk (VIc),
Karolina Kępa, Jarosław Baran, Robert Karaś
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIb, Vb i Ve.
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Nasze hobby
Naszym hobby jest strzelectwo sportowe. Bardzo nas
zaciekawiło strzelanie podczas wyjazdów z tatą na zawody,
w których brał udział. Pierwszy raz startując w zawodach nie
spodziewałyśmy się, że tak dobrze nam pójdzie. Zajęłyśmy
wtedy dwa najlepsze miejsca na podium. Od razu
wiedziałyśmy, że strzelectwo to nasza nowa pasja i chcemy
to ćwiczyć. Od trzech lat, w każde wakacje jeździmy na
zawody. I często je wygrywamy.
A wy? Czym się interesujecie? Jakie macie hobby?
Może chcecie napisać o swoich zainteresowaniach
w szkolnej gazetce? Zapraszamy w każdy czwartek
o godzinie 13.20 do sali nr 8 lub bezpośrednio do opiekuna
gazetki p.Pawła Szymańskiego.
Klaudia i Weronika, VIb

Opowieść Wigilijna
Wspaniała adaptacja opowiadania Charlesa Dickensa o przemianie jaka
dokonała się podczas nocy wigilijnej w człowieku, dla którego same święta nie
wiele znaczą.
Ebenezer Scrooge (Patrick Stewart) to skąpy, zgorzkniały
i zimny starzec, który wszystkich traktuje chłodno, nawet
rodzinę (która i tak jest nieliczna).
Podczas nocy wigilijnej nawiedzają go cztery
duchy: duch zmarłego wspólnika -Marley, a także
duchy Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości,
przeprowadzające go przez poszczególne etapy jego
życia.
Tym samym uświadamiając mu, że jego
dotychczasowe życie wymaga wielu zmian, a przede
wszystkim poprawy swojego postępowania wobec innych.
Warto obejrzeć ten film!
Wiki Czech



Kartki z kalendarza

 1 LISTOPADA
1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych wspominamy tych, którzy
wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście
przebywania z Bogiem.
Kościół wspomina w tym dniu nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli
tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych, którzy
osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Kościół widzi w nich swoich
orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich
Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła.
Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do
najstarszych modlitw Kościoła.
Pamięć o tych, którzy odeszli jest naszą powinnością

 11 LISTOPADA
W dniu 11 listopada 1918 r. marszałek francuski F. Foch w imieniu państw
sprzymierzonych podyktował delegacji niemieckiej warunki zakończenia działań
wojennych. Niemcy podpisały rozejm. Było to w wagonie kolejowym niedaleko
Compiegne pod Paryżem. W ten sposób zakończyła się I wojna światowa.
W wojnie brały udział 33 państwa; w czasie jej trwania zmobilizowano 70
milionów ludzi, 10 milionów poniosło śmierć, a prawie 20 milionów zostało
rannych. Upadły 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na który pracowały całe
pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się granice
państwowe oraz formy rządów.
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach
Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli
narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała
niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do
kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców
w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne
dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już
w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.
25 GRUDNIA
Boże Narodzenie, Uroczystość Narodzenia Pańskiego – w tradycji
chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to
liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia (wg kalendarza
gregoriańskiego).
Boże
Narodzenie
poprzedzone
jest
okresem
trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego
adwentem. W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza
juliańskiego (tzw. Kościoły wschodnie, głównie Cerkiew Greckokatolicka
i Kościół prawosławny), Boże Narodzenie przypada na 25 grudnia kalendarza
juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego. Dzień
25 grudnia jako datę dzienną obchodzenia pamiątki Bożego Narodzenia podał
też rzymski historyk Juliusz , w roku 221. W 274, w tym dniu cesarz Aurelian
nakazał obchodzenie nowego święta.





Wywiad z panem dyrektorem
Jak już wiecie, na boisku szkolnym został wybudowany plac zabaw.
Zrobiłyśmy wywiad z panem dyrektorem Wojciechem Stopą, aby opowiedzieć
o tej inwestycji.
Beata i Julia: Dzień dobry.
Pan Dyrektor: Dzień dobry.
B i J:Chcemy przeprowadzić z panem wywiad dotyczący placu zabaw. Czy
możemy zadać Panu kilka pytań?
P D: Tak, zapraszam.
B i J: Ile kosztowało wybudowanie placu zabaw?
P D:: Generalnie kosztowało 222 000 zł.
B i J: Kiedy zaczęto budować plac zabaw?
P D: Budowa placu zaczęła się od października.
B i J: Czy dzieci z klas IV-VI też będą miały wstęp na plac, czy tylko te
z klas I-III?
P D: Tak, oczywiście. Plac jest ogólnie dostępny dla uczniów naszej szkoły oraz
dla dzieci z pobliskich osiedli.
B i J:Kto wpadł na pomysł na wybudowanie placu zabaw?
P D: Znaleźliśmy program „Radosna Szkoła”, który podpowiedział też pomysł,
by zrobić sale zabaw.
B i J: Skąd zostały wzięte pieniądze na wybudowanie placu zabaw?
P D: Pieniądze na plac w 50% finansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej,
a w 50% Urząd Miasta Kraśnik.
B i J: Kiedy plac zabaw zostanie oddany do użytku dzieciom?
P D: Plac został oddany do użytku 25 listopada.
B i J: Czy zimą też będzie można korzystać z placu zabaw?
P D: Jeżeli pogoda będzie umożliwiała wejście na plac, to tak.
B i J: Dziękujemy za wywiad.
Plac który znajduję się na boisku szkolnym, to najnowocześniejszy tego typu
plac w Kraśniku. Pan dyrektor ma prośbę do nas – uczniów. Szanujmy plac
zabaw!!! By wytrwał jak najdłużej.
Beata Wilczopolska i Julia Tomczyk

Otrzęsiny
Dnia 29.11.2010r. na małej salce gimnastycznej odbyły się otrzęsiny klas
czwartych. Klasy brały udział w pięciu konkurencjach. Pierwszym zadaniem
czwartoklasistów było przygotowanie dla swojego kolegi stroju z bardzo
nietypowego materiału ... z papieru toaletowego. Kolejną próba było
przeciąganie liny. Następni reprezentanci klas czwartych też nie mieli prostego
zadania - musieli pokonać tor przeszkód z zamkniętymi oczami. Kolejną wielką
próbą było wypicie soku z cytryny, a następne
zadanie polegało na
dopasowaniu imion nauczycieli do nazwisk. Wszyscy przewodniczący
poprowadzili prezentacje swojej klasy. Każdy uczeń złożył ślubowanie, po czym
pani dyrektor wręczyła przewodniczącym klas akty mianowania.
A co najważniejsze – wszyscy się świetnie bawili!
Klaudia i Weronika z 6b



Zwiększa się naszej SKO paczka - bo od dzisiaj gościmy
w niej każdego pierwszaczka.
Pod takim hasłem odbyło się 5 listopada 2010 r. spotkanie dla najmłodszych
uczniów. Uczniowie klas I zapoznali się z działalnością SKO w naszej szkole.
Na co i w jaki sposób mogą oszczędzać podpowiedzieli im uczniowie klasy III b
w inscenizacji "Grosz do grosza, czyli uczymy się oszczędzać". Na
zakończenie każdy z pierwszaczków otrzymał książeczkę SKO. Pani
wicedyrektor Janina Kędziora wręczyła również nagrody ufundowane przez
Bank PKO S.A uczniom najlepiej oszczędzającym w ubiegłym roku szkolnym.
Do najlepiej oszczędzających osób należą:
 Paulinka Bańka III b
 Gabriela Kotlińska III b
 Gębala Jakub II a
 Opoka Wiktor II a
 Biskup Paulina II a
 Łukasiewicz Karolina III b
 Wiśniewski Karol III b
 Machulska Ada II b
 Matuszkiewicz Ania IIIb
 Bartoś Kamil II b
 Gębala Monika II a
 Kuśmierz Marcel II b
Gratulujemy!
Zachęcamy wszystkich do systematycznego oszczędzania w bieżącym roku
szkolnym.

Wywiad z przewodniczącą
We
wrześniu
wybieraliśmy
nasz
szkolny
samorząd.
Teraz
przeprowadziliśmy wywiad z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego –
Klaudią Samol.
Zadaliśmy jej kilka pytań.
Czy miło być przewodniczącą SU ?
No, miło ; )
Który raz jesteś już w samorządzie ?
W samorządzie jestem po raz
trzeci. ; D
Czy spodziewałaś się że uzyskasz
największą ilość głosów ?
Nie, nie spodziewałam się. ; P
Co chciałabyś zrobić dla uczniów
naszej szkoły ?
Chciałabym, żeby w zimie powstało
lodowisko, bo w tamtym roku się nie
udało.
Rozmawiały Julia, Majka, Ania



Konkurs Biblioteczny
W październiku biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na promocję biblioteki
i czytelnictwa. Zadaniem chętnych uczniów było wyszukanie w różnych
źródłach informacji jak najwięcej myśli, aforyzmów i wierszy o książce,
bibliotece i czytaniu. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas II – VI.
Laureatami zostały:
I miejsce: Iga Małecka, kl. II d – 203 aforyzmów i wierszy
II miejsce: Julia Bartoś, kl. III c – 180 aforyzmów
III miejsce: Julia Ryniewska, kl. III a – 154 aforyzmy
W/w uczennice otrzymały nagrody książkowe zakupione z funduszy
bibliotecznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pochwały za udział w konkursie.
Gratulacje dla najlepszych!
A oto niektóre z ciekawszych myśli i aforyzmów:
Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co
najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe
i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać.
Jan Paweł II
Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.
Jarosław Iwaszkiewicz
Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało
się wie.
Mikołaj Gogol
Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia
w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.
Marcus Tullius Cycero
Trudniej dzień dobrze przeżyć, aniżeli spisać księgę.
Adam Mickiewicz

W nagrodę do Paryża
W dniach 16 – 20 października pięcioro uczniów naszej szkoły (Karolina
Kępa, Martyna Goleń, Karolina Jacniacka i Konrad Zapalski z klasy VI b oraz
Igor Prószyński z klasy V e) uczestniczyło w wycieczce do Francji. Wyjazd był
nagrodą od klubu UKP Fala za dobre wyniki w pływaniu (trzy tytuły mistrzów
Polski!!!), ale także miał formę wymiany w celu nawiązania znajomości
z Francuzami. Nie mieszkali w hotelu, ale u dzieci z klubu pływackiego E.A.N.V.
Francuzi przyjęli ich bardzo ciepło i gościnnie. Jednego dnia odbywały się tam
zawody, w których nasi pływacy zdecydowanie zwyciężyli, zgarniając wszystkie
możliwe nagrody. Było też trochę zwiedzania. Zobaczyli m. in. Paryż, północne
wybrzeże i małą miejscowość Amiens. Wszyscy wrócili zadowoleni
i zaskoczeni, że tak szybko upłynął ten czas. Każdy chciałby tam jeszcze
wrócić.
Muse



