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Na nim siedzi leń.
Lubi się powtarzać.
Trafiła ... na kamień.
Narzędzie dyrygenta.
Torbacz lub konkurs matematyczny.
Np. spaghetti lub canelloni
Pora roku, którą niedawno żegnaliśmy.

Laureaci poprzedniej krzyżówki
(hasło: WALENTYNKI):
 Klaudia Uzar (Vb),
 Karol Kurzyna (IIIb),
 Ada Sokołowska (IIc).

Zajączek wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalował rower na
zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytad jak długo
schnie farba!
Zając przychodzi do cukierni. Widzi
marchewkowe ciasto.
- Ile kosztuje 1 kg ciasta?
- 50 zł.
- A ile okruszki?
- Okruszki są za darmo.
- Acha, to poproszę 2 kilogramy
okruszków.

Słodkie nagrody dotrą wkrótce!!!:)
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Słoneczko zaczęło mocniej przygrzewać, a to znak
niechybny, że przyszła wiosna. Mądrości ludowe uczą
jednak, że „w marcu jak w garncu”, a „kwiecień –plecień
tak przeplata, trochę zimy, trochę lata”. W związku z tym
pewnie zdarzy się niejedna okazja, żeby z braku ładnej
pogody spędzić popołudnie w domu zamiast na
podwórku. A wtedy można trochę poczytać. Ot, choćby
naszą szkolną gazetkę „Szóstka”. W najnowszym
kwietniowym numerze znajdziecie jak zwykle
sporo aktualności z życia szkoły,
rozmowę z laureatem wojewódzkiej
olimpiady historycznej, propozycje
ciekawych pozycji do obejrzenia,
poczytania i posłuchania.
Jest
też
krzyżówka
z nagrodami. Zapraszamy
do lektury!

Kolejne zwycięstwo!
16 IV 2011 r. odbyły się już X Wojewódzkie Mistrzostwa w Tabliczce
Mnożenia pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kraśnik i Lubelskiego
Kuratora Oświaty. Organizatorem była Szkoła Społeczna im. 24 Pułku Ułanów
w Kraśniku. W Mistrzostwach brało udział 15 szkół z województwa lubelskiego.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas III: Kamila Kapusta, Julia
Wieczorek, Karol Wiśniewski, Hubert Wróbel, Kuba Zieliński, klas IV: Weronika
Trynkiewicz, Martynka Rynkowska, Bartosz Grzywa i klas VI: Karolina Kępa,
Weronika Samol, Jakub Bednarczyk. W klasyfikacji generalnej zajęliśmy
I miejsce, zdobywając puchar Burmistrza Miasta Kraśnik. W grze Ekspress
również mieliśmy I miejsce. Zdobyliśmy 3 statuetki dla Najlepszych
zawodników mistrzostw. Otrzymali je: Julia Wieczorek, Hubert Wróbel
i Weronika Trynkiewicz. W zmaganiach indywidualnych także zajmowaliśmy
wysokie miejsca na podium. Poniżej podajemy wyniki najlepszych:
Gra „Krzyżak”
I miejsce – Julia Wieczorek (dziewczęta kl.III), Kuba Zieliński ( chłopcy kl.III),
Weronika Trynkiewicz( kl.IV), Bartosz Grzywa ( chłopcy kl.IV)
II miejsce – Hubert Wróbel (chłopcy kl.III), Martynka Rynkowska, Karol
Wiśniewski (chłopcy kl.IV), Karolina Kępa ( kl.VI- weterani)
III miejsce – Weronika Samol ( kl.VI – weterani)
V miejsce – Kamila Kapusta (DIII)
Gra „Olimpijczyk”
I miejsce – Hubert Wróbel (CIII), Weronika Trynkiewicz (DIV)
II miejsce – Julia Wieczorek (DIII), Martynka Rynkowska (DIV)
III miejsce – Kuba
Zieliński (CIII)
V miejsce – Kamila
Kapusta (DIII)
Gra „Super Prymus”
I miejsce – Weronika
Trynkiewicz (DIV)
II miejsce – Julia
Wieczorek (DIII), Hubert
Wróbel (CIII)
III miejsce– Martynka
Rynkowska (DIV)
Gra
„Królowa
skakanki”
I miejsce – Julia
Wieczorek (DIII), Martynka Rynkowska (DIV)
Bardzo się cieszymy z sukcesu i gratulujemy wszystkim zawodnikom!
p.Anna Jasińska
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIb, Vb i Ve.
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Twierdza 2
Twierdza 2 jest drugą odsłoną popularnej serii gier strategicznych
wydawanych przez Fierfly Studios.Po raz kolejny możemy się wcielić w niej
w lorda rozbudowującego swój zamek.
Fabuła osadzona jest w średniowieczu.
Charakteryzuje się ona nową grafiką 3D
i zwiększoną grywalnością. Poprawiono
także poziom realizmu dodano wiele
nowych plansz. Wprowadzono nowe
jednostki np. rycerz. Znaczącej poprawie
uległa także Si wojsk. Nowa odsłona
umożliwia
prowadzenie
negocjacji
z sąsiadami
oraz
kolonizowania
neutralnych ziem .Nadal podobnie jak
w poprzednich odsłonach mamy trzy
tryby gry potyczka, kampania w której
możemy pokierować III krucjatą lub grę
sieciową w której możemy zmierzyć się
z graczami przez Internet. Najważniejszą
sprawą jest utrzymywaniem równowagi
pomiędzy
podbojami
a
rozwojem
gospodarki.
Jak
przystało
na
średniowiecze ważne jest umocnienie
zamku co zabezpiecza nas przed wrogami. Do dyspozycji mamy cały
średniowieczny arsenał pikinierów, rycerzy, kuszników. Pojawili się nowi
przeciwnicy np. biskup. Szkoda tylko że ich
umiejętności pozostały bez z mian.
Podsumowując pozycja pomimo upływu lat
jest warta swej ceny i na pewno zapewni
nam długie godziny rozrywki
Hop
James Marsden ma 30 lat, jest po
przejściach, więc próbuje jakoś wziąć się
w garść. Kiedy był małym chłopcem obudził
się w wielkanocny poranek i zobaczył przez
okno jak ojciec E.B. przynosił jego
wielkanocny koszyk z łakociami. Kiedy
podzielił się swoim odkryciem z rodzicami
i przyjaciółmi, uznali go za lekko szurniętego.
Obecnie szuka nowego celu w życiu. Kiedy
na jego drodze staje E.B., Fredowi tak
naprawdę jest obojętne, czy rozmawia
z zającem, który podrzuca żelkowe cukierki.
Jest gotowy przyjąć pracę, której E.B. wyrzekł się na rzecz kariery muzycznej.
Jeśli E.B. może być perkusistą, dlaczego Fred nie miałby być Wielkanocnym
Zającem?



Do mężczyzn w krótkich i długich spodniach
Ludwik Jerzy Kern
Jeśli się zastanowisz, mały mężczyzno, przez chwilę.
to szybko dojdziesz do wniosku,
że kobiet na świecie jest dużo, ogromnie dużo,
tak dużo, że chyba nikt nie wie, ile...
Kobietę rozpoznać łatwo, to coś zupełnie prostego:
Każda osoba nie będąca, kolego, mężczyzną,
jest z całą pewnością, kobietą, kolego.
Kobietą jest każda mama,
każda ciocia Jasia, ciocia Stasia,
czy ciocia Ina
kobietami są artystki, co je znamy z telewizji albo z kina,
każda babcia jest kobietą, każda pani w szkole,
za kobietę musisz uznać swoją siostrę Olę,
która jest za mała jeszcze, by iść do przedszkola,
a pomimo to kobietą jest już mała Ola...
Kobietami są tak samo wszystkie koleżanki,
od Halinki piegowatej do szczerbatej Anki.
I Agatka (ta od Jacka) jest kobietą także,
i Marylka, co tak brzydko po zeszytach bazgrze,
i Beatka, która siedzi w przedostatniej ławce,
i Małgosia, co upadła wczoraj na ślizgawce,
i sąsiadka z twego bloku, ta ruda Elżbieta,
chociaż trudno w to uwierzyć, to także kobieta...
Gdy Święto Kobiet nadejdzie, przez jeden dzień cały
nie dokuczaj tym kobietom dużym ani małym.
Małym w dniu tym, jeśli umiesz, zaśpiewaj piosenkę,
a tym dużym - przynieś kwiatek i pocałuj w rękę.
FIFCIO
Przychodzi króliczek do sklepu i mówi:
- Poproszę 1 kg sera.
Następnego dnia znów prosi o 1 kg sera
i tak przez kilka dni. 7 dnia znów prosi o
ser, a sprzedawca na to:
- Po co ci tak dużo sera?
- Proszę iśd ze mną to panu pokaże mówi królik.
Przychodzą nad jezioro, królik wrzuca
ser do wody, a tam bulgota, gotuje sie i
sera nie ma.
Co tam jest? - pyta sprzedawca
Na co królik:
-Nie wiem, ale strasznie lubi ser!



Przychodzi zajączek do sklepu i pyta sie
-macie 10 metrowy chleb?
sprzedawca odpowiada
-nie nie mamy
Na następny dzieo zajączek znowu przychodzi i pyta
sie
-macie 10 metrowy chleb?
-nie nie mamy
na następny dzieo to samo i na następny i tak przez
kilka tygodni.
Sprzedawca miał juz dośd i mówi
-to upieczcie mu ten 10 metrowy chleb bo mi spokoju
nie da
na następny dzieo przychodzi zajączek i pyta sie
-macie 10 metrowy chleb?
-tak mamy
-to poproszę piętkę

Konkurs recytatorski
22 marca odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski dla klas IV-VI.
W tym roku wzięło w nim udział aż siedemnastu recytatorów, przeważnie (12)
z klas czwartych. Wszyscy recytatorzy przygotowali recytację jednego wiersza
lub fragmentu prozy. Czas ich występu nie mógł przekraczać 5 minut.
Członkowie jury w składzie: p. Anna Osiak (przewodnicząca), p. Ewa Tyc
i p. Paweł Szymański oceniali pamięciowe opanowanie tekstu,
dykcję, modulację głosu, intonację i tempo recytacji.
Ostatecznie jury wydało werdykt przyznający dwie
równorzędne pierwsze nagrody. Otrzymały je: Wiktoria Marzec
(Ve) za recytację fragmentu książki Lucy Maud Montgomery
„Ania z Zielonego Wzgórza” i Weronika Trynkiewicz (IVa) za
„Przyjęcie” Danuty Gellner. Trzecie miejsce przyznano
Katarzynie Steć (IVa) za recytację wiersza Wandy
Grodzieńskiej „O ślimaku, który szukał wiosny”.
Wszystkie laureatki zakwalifikowały się jednocześnie do etapu miejskiego
Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 6 kwietnia w Centrum
Kultury i Promocji w Kraśniku. Tam najbardziej podobała się recytacja Kasi
Steć, która zakwalifikowała się do kolejnego etapu, rejonowego. 11 maja
będzie recytować swój tekst w Dzierzkowicach i walczyć o udział w finale
wojewódzkim w Lublinie.
Arek Kuś laureatem olimpiady historycznej!
Arek Kuś, uczeń klasy VIb, został laureatem konkursu historycznego,
organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Sukces Arka jest tym
większy, że uczynił to drugi raz z rzędu. Rok wcześniej został laureatem jako
piątoklasista. Nauczycielem historii Arka jest pani Basia Szymańska. W tym
numerze naszej gazetki zamieszczamy obszerny wywiad z naszym laureatem.
Do etapu wojewódzkiego dotarło jeszcze dwoje uczniów „szóstki”: Karolina
Kępa (VIb) z języka polskiego i Michał Mikuła (VId) z historii. Arek, Karolina
i Michał dotarli tak daleko jako jedyni przedstawiciele szkół kraśnickich. Wielkie
brawa!!! Na koniec chcemy jeszcze dodać, że Karolina i Arek są redaktorami
naszej „Szóstki” 
Karolina Kępa Szkolną Mistrzynią Ortografii
27 kwietnia prawie trzydziestka najlepszych uczniów z klas IV-VI wzięła
udział w kolejnej edycji konkursu o tytuł Szkolnego
Mistrza
Ortografii.
Tekst
dyktanda
pisali
równocześnie w dwóch salach lekcyjnych. Dyktando
przygotowane przez organizatora konkursu pana
Pawła Szymańskiego sprawiło wiele kłopotów.
I trudno się dziwić, bo kto to widział, żeby „gruby
żółw tańczył chyżo z niedużym tchórzem na
wąziutkiej półce”???
Najlepiej z tekstem poradziła sobie nasza
redakcyjna koleżanka Karolina Kępa z klasy VIb. To
żadna niespodzianka, bo przecież Karolina w tym
roku
doszła
do
finału
wojewódzkiego



olimpiady polonistycznej. Drugie miejsce przypadło Sarze Mularskiej z klasy
VIa, a trzecie Tomkowi Terelakowi z Va. Cała trójka będzie reprezentować
naszą szkołę podczas ortograficznych mistrzostw miasta „Kraśnickie dyktando
8”. Na szczególne wyróżnienie zasługuje też Tomek Duda z IVa, który najlepiej
poradził sobie wśródczwartoklasistów. Poniżej podajemy wyniki konkursu na
poszczególnych poziomach.
Klasy VI
1. Karolina Kępa (VIb)
2. Sara Mularska (VIa)
3. Arkadiusz Kuś (VIb)
Klasy V
1. Tomasz Terelak (Va)
2. Zuzanna Lebowa (Va)
3. Maja Potępa (Vb)
Klasy IV
1. Tomasz Duda (IVa)
2. Bartosz Grzywa (IVa)
3. Weronika Trynkiewicz (IVa)
Wywiad z Arkiem Kusiem, laureatem olimpiady historycznej
Cześć! Jakie to uczucie być laureatem olimpiady historycznej?
Całkiem fajne.
Rok temu również startowałeś w tej samej olimpiadzie, też zostałeś laureatem.
Czy w tym roku było ci łatwiej?
Myślę, że tak.
Mówią, że aby coś zyskać, to trzeba też coś
stracić. Czy w twoim przypadku również tak jest?
Historia to moja pasja, więc myślę że tylko
zyskuję.
Długo się przygotowywałeś do konkursu?
Czytam dużo książek historycznych, więc nie
potrzebowałem specjalnego przygotowania.
Startowałeś w innych olimpiadach?
Tak, z języka polskiego, matematyki, przyrody, ale
miałem mniej szczęścia.
Od jak dawna interesujesz się historią?
Odkąd nauczyłem się czytać.
Czy kolekcjonujesz jakieś antyki?
Teraz nie, ale może w przyszłości. Obecnie
kolekcjonuję modele samochodów.
Zamierzasz wiązać swoją przyszłość z historią?
Pośrednio, ponieważ zamierzam zostać prawnikiem lub politykiem.
Jakie przedmioty najbardziej lubisz poza historią?
J. polski, przyroda, muzyka....
Jaką książkę o tematyce historycznej lubisz najbardziej?



,,Rzeczypospolita Obojga Narodów” autorstwa Pawła Jasienicy.
Zestaw pytań przygotowała redakcja,, Szóstki”
Odpytywała Mr. Bruna
Wyznaczanie daty Wielkanocy w danym roku
Wielkanoc zawsze przypada w 1. niedzielę po wiosennym przesileniu
księżyca.
Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej
22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia.
Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt
ogólno chrześcijańskich i katolickich: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum
Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało
i inne.
Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego
zwanego oktawą wielkanocną. Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią
Wielkanocną, która równocześnie kończy okres czterdziestodniowego
przygotowania Paschy, czyli Wielki Post. Czas Wielkanocnej radości trwa
w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W 40-tym dniu
(czwartek) obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
Ania z VB
8 marca Dzień Kobiet
Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym
Rzymie MATRONALIA. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca
związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem. Słowo matrona
znaczyło w języku łacińskim kobietę zamężną, posiadającą dzieci. Z okazji tego
święta mężowie dawali swoim żonom prezenty, spełniali ich życzenia, obdarzali
je miłością i uwagą. Rzymianki przyodziane
w swoje najlepsze stroje, z aromatycznymi
wieńcami na głowach, przychodziły do
świątyni bogini Westy – strażniczki ogniska
domowego.
Po
raz
pierwszy
Dzień
Kobiet
obchodzono w 1909 roku w kraju słynącym
z kapitalizmu - Stanach Zjednoczonych.
Kobiety podjęły wówczas próbę walki
o swoje prawa. Później zwyczaj ten
przyszedł do Europy, początkowo do Austrii
i Danii, kolejno do Niemiec i Szwajcarii.
Inicjatorką Międzynarodowego Dnia Kobiet
była niemiecka socjalistka Klara Zetkin.
W Polsce Dzień Kobiet został zauważony
dopiero po II wojnie światowej.
Tego dnia mężczyźni wręczają kobietom
– matkom, żonom, partnerkom, koleżankom
kwiaty i drobne upominki.



