Krzyżówka
1
2

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2011
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku

3
4
5
6
7
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hymn Polski – Mazurek…
Jaki kształt mają piramidy w Egipcie?
Rozpoczyna się 1 września.
Instrument, na którym grał Fryderyk Chopin.
Na co dzielą się wyrazy.
Rośnie na drzewach. Jesienią wybarwia się na czerwono.
Następny miesiąc po wrześniu.
19 litera alfabetu.

Rozwiązania krzyżówki proszę przynosić do p. Pawła Szymańskiego (sala
nr 8). na szczęśliwców czekają nagrody!!!
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Nowy rok szkolny przyniósł jak zwykle sporo zmian w
naszej gazetce. Odeszli ubiegłoroczni szóstoklasiści,
którzy pisali dla Was teksty o szkole. W tym roku
spróbują ich zastąpić uczniowie klasy Va. Czy im się to
udało, oceńcie sami, biorąc do ręki pierwszy w roku
szkolnym 2011/2012 numer „Szóstki”. A w nim jak
zwykle sporo ciekawostek z życia szkoły, informacje o
tym, jak spędzić ciekawie wolny czas wiele, wiele
innych. Zapraszamy do lektury!!!

Wybraliśmy swój samorząd!
7 października 2011 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Wszyscy chętni, którzy chcieli podjąć działalność społeczną na
rzecz uczniów szkoły i którzy przygotowali plakaty wyborcze, zostali wpisani na
kary do głosowania. Uczniowie z klas IV-VI
wypełnione karty
do
glosowania
z
zaznaczonym
krzyżykiem
przy trzech nazwiskach
wrzucili do urny wyborczej. Komisja po
przeliczeniu wszystkich głosów wyłoniła
nowy zarząd. Najwięcej głosów-87,
zdobyła Beata Wilczopolska i tym
samym została przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego
(gratulacje!).
Zastępcą
przewodniczącej SU została Wiktoria
Czerepak z 72 głosami. Drugim zastępcą
została Julia Tomczyk uzyskując 62 głosy,
sekretarzem- Natalia Samolej z 60 głosami, a
skarbnikiem Nicol Bnyamin, zdobywając 56
głosów. Komisja wyłoniła również dwóch
członków zarządu: Maję Potępę oraz Wiktorię
Marzec, które zdobyły po 53 glosy. Pozostali uczniowie, którzy
wzięli udział w wyborach będą pełnili funkcje pomocnicze we wszelkiego
rodzaju działalności SU. Są to: Grzegorz Tomala, Karolina Niekra, Maria
Owczarek, Dominika Miazga, Magdalena Michota, Izabella Korona, Julia
Zyśko.
Bardzo dziękuję wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy z
zaangażowaniem przystąpili do wyborów a nowemu zarządowi serdecznie
gratuluję i życzę owocnej pracy w Samorządzie Uczniowskim.
Opiekun SU Michał Wojcieszkiewicz
Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Czego nie może powiedzieć ośmiolatek?
Że nie oglądał żadnej bajki od dziesięciu lat
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klasy Va
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)
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Wypełnij sudoku – wpisz w puste kratki liczby tak, aby w każdej kratce
znalazły się liczby od 1-9. Nie mogą się powtarzać, podobnie jak w liniach
poziomych i pionowych. Powodzenia!
Nicol z 5a
Jeśli lubisz słońce,
Życzę Ci dużo słońca.
Jeśli lubisz marzyć,
Spełnienia marzeń Ci życzę.
Jeśli lubisz śmiać się,
Życzę Ci dużo radości.
Jeśli kogoś kochasz,
Życzę Ci szczęścia w miłości.
Dla każdego chłopaka z osobna życzą
dziewczyny.
Każdego roku o tej porze.
Każdy Wam życzy co tylko może.
My korzystając ze sposobności
Życzymy Wam dużo szczęścia i radości.
Każde marzenia, by się spełniło
A to co kochacie, by Wasze było.
Życzą Dziewczyny
Paulina



Co warto obejrzeć?
Niebieskie stworki, które na
wszystko używają słowa smerfnie,
wychodzą ze smerfnego lasu i
trafiają do Nowego Jorku, ale nie
tylko – również do polskich kin.
Pamiętam chwile dzieciństwa,
gdy na ekranie telewizora pojawiał
się napis „Wieczorynka”, a później
piosenka „Hej dzieci, jeśli chcecie
…”. Tak i teraz chciałem zobaczyć
„…Smerfów las…” i zmagające się
z
codziennymi
problemami
niebieskie krasnale, uciekające
przed demonicznym Gargamelem i jego kotem Klakierem.
Czy grzebanie w klasyce jest niebezpieczne (tę bajkę oglądała już moja
mama w połowie lat 80 - tych XX wieku) – zobaczcie sami.
Jeśli chodzi o fabułę, to nie jest ona wybitnie oryginalna. Smerfy
przygotowują się na Święto Błękitnej Pełni - praca wre, tylko Ciamajda gdzieś
się włóczy. Tymczasem Papa Smerf ma straszną wizję - oto Gargamel łapie
wszystkie Smerfy i wysysa z nich niebieską esencję. Jako, że wizje Papy
zawsze się sprawdzają, Smerfy muszą się ewakuować. Trafiają poprzez wir do
Nowego Jorku. Teraz mamy smerfną przygodę w świecie ludzi. W atmosferze
największego na świecie miasta przewodnikiem dla nich jest młode
małżeństwo. Wzajemnie troszczą się o siebie. Smerfy poznają uroki postępu i
konsumpcji. Przykładem jest Smerfetka reagująca w sklepie zabawkowym
widząc półki pełne sukienek: „ Mogę mieć więcej niż jedną!”, a i ludzie uczą się
od Smerfów jak być odpowiedzialnym. Niebieskie istoty dążą jednak do
powrotu, do swojej wioski, ale przeszkadza im w tym czarownik Gargamel.
Usiądź wygodnie, zrelaksuj się, obowiązkowo zapomnij o oryginalnej bajce i
rozkoszuj się smerfnymi przygodami w naszym świecie.
Mateusz Masiak

Czego warto posłuchać?
Na top listach króluje Beyonce. Ostatnio wiele
słuchaczy ma Rihanna, za nią są Katy Perry, Eminem, Bruno Mars i
BritneySpears. Szczególną sławą cieszy się nowy utwór Eminema pod tytułem
„Spacebound”,a BritneySpears „I Wanna Go”. David Guetta popisał się swoim
kawałkiem „WithoutYou” i „Memories”, a Rihanna swoim wcześniej utworzonym
utworem „Man Down”.
Wysoko, bo aż szóstą pozycję na top liście zajął zespół Red Hot Chili Peppers
ze swoim kawałkiem „The Adventures Of RaindanceMaggie”. Zapomniałem też
dodać wątek o Pitbull’u, a więc to on rządzi na playliście ze swoim utworem
„RainOver Me”, oraz „Give Me Everything”. To już tyle w tym wydaniu gazetki
szkolnej, innych wiadomości spodziewajcie się w następnym wydaniu. Narka!
Marcin



Dzień Patrona
Nasza szkołą nosi imię Jana Pawła II. Już po raz piąty w październiku
uroczyście obchodzono w „szóstce” Dzień Patrona.
Tego dnia nie zasiedliśmy w szkolnych ławkach. ale godzinie 8.30
zebraliśmy się na boisku szkolnym, aby uroczystym pochodem
przemaszerować do kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej. Podczas mszy św.
proboszcz Wiesław Rosiński podkreślił ogromną rolę, jaką Jan Paweł II odegrał
w dziejach naszego narodu. Przypomniał nam Jego słowa, abyśmy „wymagali
od siebie, nawet jeśli nikt od nas nie wymaga”. Obejrzeliśmy również
przygotowaną przez swoich rówieśników akademię poświęconą postaci
wielkiego Patrona.
Po powrocie do szkoły społeczność szkolna zebraliśmy się pod pomnikiem
Jana Pawła II. Dyrektor szkoły Wojciech Stopa życzył nam mądrości i odwagi.
Kulminacyjnym punktem uroczystości na dziedzińcu szkolnym było ułożenie
obok pomnika serca z kwiatów – wyrazu naszej miłości do postaci PapieżaPolaka.
Głównym uroczystościom towarzyszyły konkursy: plastyczny dla uczniów
klas I-III i recytatorski dla klas IV-VI. Jury najbardziej podobały się wiersze
Karola Wojtyły w interpretacjach Kacpra Turkowskiego z kl. VIa, Weroniki
Trynkiewicz i Martyny Rynkowskiej (obie Va) oraz Wiktorii Marzec (VIe).
Wracaliśmy do domów ze specjalnym wydaniem szkolnej gazetki „Szóstka”,
poświęconym w całości Patronowi. „Wy jesteście przyszłością świata” – głosi
napis na pomniku ze szkolnego dziedzińca i pierwszej strony gazetki. To
zaszczyt, ale i wielkie wyzwanie dla każdego z nas!!!

Wywiad z… - pani Barbara Szymańska

Jak Pani się czuje, gdy co roku uczeń z pani
klasy zostaje laureatem z olimpiady z historii?
Czuję się fantastycznie! To wspaniałe uczucie wiedzieć że
to co się robi przynosi efekty!

Kto może wziąć udział w olimpiadzie?
W konkursach przedmiotowych powinni brać udział
uczniowie z tzw. pasją czyli ci co naprawdę interesują się historią, ale także ci
którzy historie najzwyczajniej w świecie lubią i są gotowi do ciężkiej pracy. Do
rozwiązywania ton najprzeróżniejszych testów ,do czytania książek i oglądania
filmów o tematyce historycznej.

W jaki sposób przygotowuje pani uczniów do olimpiady? Czy
trudno przygotować takiego ucznia?
To nie jest trudna praca, ale wymaga stanowczości. Sama widzę że czasami
moi olimpijczycy mieli już serdecznie dość testów, sprawdzianów, zadań ,
publikacji historycznych do pracy z tekstem źródłowym i w ogóle nie chcieli
słyszeć o historii i uciekali na mój widok... Wtedy musiałam przełamywać tę
niechęć, znużenie i czasami bywało ciężko.

Jak długo trwa takie przygotowanie?
Zaczynamy przygotowania od maja bo w październiku jest już pierwszy etap.
Jeżeli komuś uda się przejść to pracujemy dalej. Ostatni etap – wojewódzki



jest zazwyczaj w marcu. Jak widzisz, trzeba pracować niemal cały rok. Nie jest
łatwo , ale jak to mówią "Bez pracy nie ma kołaczy ". Jak się uda, to jest
dopiero frajda! Wtedy laureat nie pisze testu szóstoklasisty, a i tak ma z niego
maksymalną liczbę punktów i o stypendium naukowe wtedy znacznie łatwiej. O
samej satysfakcji nie wspomnę!

Zbiera Pani jakieś stare, zabytkowe przedmioty?
Niestety nie mam żadnej kolekcji o charakterze zabytkowym z bardzo
przyziemnego powodu-antyki są bardzo , bardzo drogie, ale staram się w miarę
moich możliwości powiększać klasową kolekcję. Czasami uda mi się coś tanio
zakupić na serwisie internetowym ALLEGRO. Bardzo lubię stare meble i kiedyś
zmienię wystrój swojego mieszkania na bardziej stylowy i wymienię meble na
holenderskie-stylizowane na stare. Ale jeszcze nie teraz, muszę być cierpliwa i
czekać.

Oprócz historii kocha Pani zwierzęta.
Uwielbiam wszystkie zwierzęta za to że kochają nas całymi swoimi
serduszkami, całkowicie bezinteresownie, za nic, za to że jesteśmy. I dlatego
bardzo cierpię, jak widzę ,że dzieje się im jakaś krzywda. Ktoś bardzo mądry
powiedział kiedyś, że "...miarą naszego człowieczeństwa jest nasz stosunek do
zwierząt...". Nigdy nie powinniśmy o tym zapominać. Jesteśmy odpowiedzialni
za to, co oswoiliśmy i przygarnęliśmy pod swój dach. Zwierzęta to nie zabawki one czują! Kocham wszystkie , ale moimi faworytami są koty! W domu mamy
15-letniego biało-rudego kocura Borysa. Jest cudowny – to pełnoprawny
członek naszej rodziny.
Pozdrawiam całą uczniowską brać i zachęcam do nauki.
Rozmawiała Inga Zawadzka

Ankieta
Zapytałem 30 uczniów naszej szkoły o to: ,,Co najbardziej podoba Ci się w
naszej szkole?’Zobaczcie wyniki :
a) Nauczyciele,
4 osoby
b) Sale lekcyjne,
3 osoby
c) Biblioteka,
4 osoby
d) Świetlica,
6 osób
e) Wszystko mi się podoba.
13 osób
Nikt nie udzielił odpowiedzi, że nic mu się nie podoba. Znaczy to, że w
naszej szkole każdy może znaleźć dla siebie .
Ł. Borsuk Va

Sonda
,,Jaki przedmiot najbardziej lubisz ?’’
Sondę przeprowadzono wśród uczniów klas
starszych. Na pytanie o ulubiony przedmiot odpowiedziało 21 osób, po 7 z kl.
IV, V, IV. Bezkonkurencyjny okazał się wf (28,5%), a za nim uczniowie wskazali
muzykę i historię (po 14, 2 % głosów).



Jesień
– jedna z czterech podstawowych pór roku w
przyrodzie w strefie klimatu umiarkowanego.
Jesień astronomiczna rozpoczyna się w
momencie równonocy jesiennej i trwa do
momentu przesilenia zimowego, co w
przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres
pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami
daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień
później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień).
Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej,
a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.
Życie jak jesień, coś w nim z błysków lata
Z uśmiechów słońca przez mgły i szarugi
Z złotawych błysków wśród szarego świata
Z kwiatów co nigdy nie kwitną raz drugi…

W co warto zagrać?
James Cameron’ s Avatar – gra komputerowa wydana w 2009 roku na PC,
XBOX 360, Wii i Nintendo
DS oraz PS3 i PSP, stworzona
przez
Ubisoft
Entertainment. W grze występują
Na'vi, jednak nie
ma tam fabuły filmowej, a
występują
tylko
dwie postaci z filmu - dr
Grace Augustine
i pilotka Trudy Chacon.
Głównym bohaterem gry jest
Able
Ryder.
W
grze
możemy iść zgodnie z
fabułą Na'vi lub ZPZ,
zależy to od wyboru
frakcji.
W grze pojawia się
wiele nowych stworzeń
i pojazdów, które nie
były pokazane w filmie. Mamy też możliwość grania mężczyzna lub kobietą,
lecz imię nie zmienia się. Fabuła gry dzieje się przed wydarzeniami z filmu.
Dowodem jest to, że dr Grace Augustine jeszcze żyje, i to, że odwiedzamy
Drzewo Domowe.
W grze sterujemy marine, który bierze udział w projekcie "Avatar" w bazie
Piekielne Wrota. Przez samouczek i pierwszą misję, sterujemy człowiekiem,
potem dostajemy wybór gry avatarem, ale po tym mamy decydującą decyzję:
grę człowiekiem lub Na'vi.
Ł. Borsuk



