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Wpisz w odpowiednie miejsca
cyfry
1-9
,żeby
poziomo
pionowo i w kwadratach nie
powtarzała się cyfra. Miłej
zabawy!!!
Nicol z 5a
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Szóstka

GRUDZIEŃ 2011
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku

1

Krzyżówka

Wiersz bożonarodzeniowy

1
2
3
4
5
6
7
1. Barszcz …
2. Święto … Króli.
3. Ozdoba choinkowa
4. Drzewko świąteczne.
5. Wkładamy je pod obrus.
6. Przynosi prezenty.
7. Świąteczna ryba.


Imię
Nazwisko
Klasa
HASŁO

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

Mikołaja w kominie,
prezentów po szyje,

dwa metry choinki,
cukierków dwie skrzynki,
na dworze bałwana
i sylwestra do białego rana.
Życzy Inga

Ślubowanie
Dnia 4 listopada 2011r. w naszej szkole odbyło się Ślubowanie Pierwszaków. Na
uroczystość przybyli : Lubelski Kurator Oświaty pan Krzysztof Babisz, Burmistrz
Kraśnika pan Mirosław Włodarczyk, wiceburmistrz pan Jacek Dubiel, przewodniczący
Rady Rodziców pan Hubert Trukan,
dyrektor szkoły pan Wojciech Stopa,
wicedyrektor pani Janina Kędziora, a
także nauczyciele, rodzice, dziadkowie.
Pierwszaki zaprezentowały się podczas
krótkiej części artystycznej: recytowały
wiersze, śpiewały piosenki, a także
tańczyły poloneza. Następnie odbyło się
uroczyste Ślubowanie na Sztandar Szkoły
oraz Pasowanie na ucznia. Uczniowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze
od pana Burmistrza oraz piłki do siatki od pana Kuratora. Na koniec było pamiątkowe
zdjęcie i poczęstunek w klasach przygotowany przez rodziców. Ten dzień pewnie na
długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów.
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości, jest najważniejszym świętem narodowym. 11 listopada
1918 r. Polska po 123 latach niewoli uzyskała niepodległość. 10 listopada przybył do
Warszawy Józef Piłsudski. Następnego dnia objął dowództwo nad Wojskiem Polski.
Kilka dni później powierzono mu urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.
Oznaczało to przekazanie Piłsudskiemu najwyższej władzy państwowej w odradzającej
się Polsce. Polacy z entuzjazmem przystąpili do odbudowy państwa. Odbyły się też
pierwsze wybory do sejmu, który zebrał się na początku 1919 r. Sejm powierzył
Józefowi Piłsudskiemu najwyższą władzę wykonawcą, czyli funkcje Naczelnika
Państwa. I tak oto Polsko odzyskała niepodległość. W dzisiejszych czasach w całym
państwie odbywają się uroczystości dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości
oraz pamięci tych, którzy przyczynili się do odrodzenia Polski.
"Grosz do grosza, czyli uczymy się oszczędzać"
W listopadzie odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z opiekunem SKO.
Dzieci otrzymały swoje pierwsze książeczki SKO i poznały zasady oszczędzania
w szkole. Jak i co możemy oszczędzać dowiedziały się z inscenizacji przygotowanej
przez klasę I b. Podczas spotkania zostali nagrodzeni uczniowie, którzy najlepiej
i najwięcej zaoszczędzili w ubiegłym roku szkolnym. Otrzymali upominki ufundowane
przez Bank PKO BP.
Do najlepiej oszczędzających osób należą: Rakuś Konrad II A, .Opoka Daria II A,
Cieślik Dawid II A, Biskup Paulina III A, Żuber Natalia II C, Opoka Wiktor III A,
Kędra Grzegorz, III B, Sokół Klaudia II A, Pop Michał II C, Pop Kamil II C, Bartoś
Kamil III B.
Gratulujemy!
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klasy Va.
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



PORTAL 2
Akcja rozpoczyna się kilkaset lat po wydarzeniach z pierwszej części gry –Portal.
Zniszczenie spowodowało przebudzenie dziesiątek rdzeni osobowości. Jednym z nich
jest Wheatley, który postanawia wydostać się z laboratorium Aparature Science . Aby
tego dokonać budzi Chell
(bohaterkę części pierwszej),
która
została
zamknięta
w komorze
hibernacyjnej
i proponuje
jej
wspólną
ucieczkę.
Jednak sztuczna
inteligencja
GLaDOS
przetrwała i wznawia testy,
które
bohaterka
musiała
wykonywać
w
pierwszej
części gry , oraz dostajemy
Portal gun. Gdy przejdziemy
Wszystkie testy i jeszcze raz
pokonamy GlaDos , powierzamy kontrolę
Wheatley'owi. Zrzuca nas z GlaDOS
(włożoną w ziemniaka) w przepaść . Tam poznajemy Cave Johson'a , ale tylko na
nagraniach. Gdy wychodzimy na tory testowe i odbieramy władzę Wheatley'owi,
GlaDOS wypuszcza nas na powierzchnie . I na tym kończy się tryb jednoosobowy. Jest
jeszcze tryb kooperacji .
Gra została stworzona na PC , MAC , PS3 i Xbox'a .
To warto przeczytać
Książka pod tytułem „Dziewczynka z szóstego księżyca” została napisana przez
Moony Witcher. Pod tym pseudonimem kryje się włoska dziennikarka.
Książka opowiada o dziewczynce Ninie i jej
wielkiej tajemnicy. Nina jest nie tyle czarodziejką, co
osobą niezwykłą – studiuje alchemię. Po śmierci
dziadka przenosi się z Madrytu do jego willi
w Wenecji. Pewnego dnia odkrywa jego laboratorium
i zeszyt z dziwnymi zapiskami. I tu zaczyna się
przygoda. W Wenecji szybko zdobywa przyjaciół.
Razem walczą z Karkonem Ca’ d’Oro – podstępnym
magiem. Oczywiście jest jeszcze Xorax - planeta
alchemii. Żyją tutaj niezwykłe stworzenia. Jest tam
również dziwny alfabet. Do książki dołączona jest
zakładka z wyjaśnieniami znaków – jeden znak to
jedna litera. Nina czasami podróżuje na tą planetę. Co
tam znalazła? Czy zwyciężyła w walce z Karkonem?
Tego dowiecie się z książki.
Książka jest naprawdę ciekawa. Dreszczyk emocji
powoduje, że znakomicie się ją czyta. Warto zaznaczyć, że ukazały się w księgarniach
jeszcze trzy części przygód Niny.
Kasia



J.R.R. Tolkien „Listy Świętego Mikołaja”
„Dom Świąteczny, Biegun Północny
22 grudnia 1920 roku
Kochany Johnie!
Słyszałem, że pytałeś tatę, jak
wyglądam i gdzie mieszkam. Narysowałem
Ci mój portret i dom. Dobrze pilnuj tego
obrazka. Właśnie wyruszam do Oksfordu.
Wiozę sporo zabawek - część dla Ciebie.
Mam nadzieję, że zdążę na czas. Na
Biegunie Północnym pada dziś bardzo
gęsty śnieg. Ucałowania
Święty Mikołaj”(fragment)
Boże Narodzenie to cudowne święta.
Dzieci przygotowują się do nich, pisząc
listy do Świętego Mikołaja. Święty zwykle
nie odpowiada, lecz dla dzieci państwa
Tolkienów uczynił wyjątek…
Co roku w grudniu dzieci J.R.R. Tolkiena otrzymywały kopertę ze znaczkiem
z Bieguna Północnego, czasami obsypaną śniegiem. Wewnątrz znajdował się list
napisany dziwnym, trochę koślawym charakterem pisma, ozdobiony rysunkami.
Nadawca, Święty Mikołaj opisywał w nim swój dom i przyjaciół, a także wesołe lub
budzące trwogę wydarzenia na dalekiej Północy. W listach, które dzieci dostały w ciągu
kilku lat, spotkamy postać przezabawnego Niedźwiedzia Polarnego i plejadę
fantastycznych stworów: elfów i złośliwych gnomów.
Przepełniona humorem i pięknie ilustrowana książka pozwala poznać
J.R.R. Tolkiena, autora „Władców pierścieni” i twórcę Hobbita, jako czułego
i kochającego ojca. Uważam, że sięgnięcie po tę pozycję będzie miłym odpoczynkiem
od świątecznych przygotowań nie tylko dla miłośników prozy tolkienowskiej.
Sonda
Przeprowadziłam sondę z pytaniem:
Jakie jest twoje ulubione danie Wigilijne?
Zapytałam 30 osób odpowiedzi były różne,
ale znaczną ilością głosów wygrał Barszcz
czerwony uzyskał (15 głosów), później
Ryba po grecku z (7 głosami), potem
Pierogi z kapustą i grzybami z (7 głosami),
a na samym końcu Kluski z makiem
(1 głos). Widocznie Szkoła Podstawowa
nr 6 preferuje pyszny Barszczyk.
Nicol z 5a



Brawo, pływacy!
7 grudnia na finale wojewódzkim w pływaniu w Zamościu wystartowały dwie
sztafety: dziewcząt i chłopców. W każdej było po 8 osób. Wszyscy przepłynęli 25m
stylem dowolnym. Sztafetę dziewcząt tworzyły: Bnyamin Nicol, Kułaga Julia,
Rynkowska Martyna, Szymczyk Paulina, Tomczyk Julia, Trynkiewicz Weronika,
Zdunek Blanka, Zdunek Bogna oraz dwie rezerwowe Wilczopolska Beata i Potępa
Maja. Walczyły bardzo dzielnie, lecz nie stanęły podium. Uplasowały się na 8 pozycji
z czasem 2:24. Sztafeta chłopców spisała się jeszcze lepiej - zajęła 2 miejsce na podium
z czasem 2:03min, a stojący na pierwszym miejscu przedstawiciele szkoły nr 5
w Świdniku wyprzedzili ich zaledwie o 2 sekundy. Opiekunem chłopców był pan Jerzy
Nowak. Skład sztafety: Gajewski Jakub, Kuśmierz Karol, Majewski Gabriel, Majewski
Gabriel, Mazur Jakub, Mazur Oskar, Prószyński Igor, Włodarczyk Franciszek oraz
dwóch rezerwowych chłopców Borsuk Łukasz i Pałyga Gabriel. Oprócz sztafet
niektórzy płynęli w konkurencjach indywidualnych. W kategorii 50m stylem
klasycznym płynął Gajewski Jakub. Znalazł się na 5 miejscu z czasem 0:41,33 min.
W konkurencji 50m stylem grzbietowym popłynęli: Zdunek Bogna (7 miejsce, czas:
0:39,46min), Mazur Oskar (5 miejsce, czas: 0:36,22 min), Mazur Jakub (12 miejsce,
czas: 0:40,05). Ostatnia kategoria, w której startowali nasi uczniowie, to 50m stylem
dowolnym. Popłynęli w niej: Prószyński Igor (1 miejsce, czas:0:29,30), Zdunek Blanka
(10 miejsce, czas:0:35,50), Franciszek Włodarczyk (13 miejsce, czas: 0:34,18). Po
zakończeniu zawodów wszyscy zasłużenie pojechali na obiad do McDonalda.
Weronika z 5a
Rozmowa Pauliny Szymczyk Va z nauczycielką j. angielskiego
Panią Renatą Nowak
P- Dzisiaj w naszej szkole obchodzimy Dzien Życzliwości. Jaka jest geneza tego dnia?
R.N.:- Uchwalono go w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych, w odpowiedzi na
wojnę Izraela z Egitem. Z czasem święto przerodziło się w całkowicie niepolitycznie.
W jako pierwszy zainteresował się nim Wrocław w 2006r.. Tam też pierwszy raz
w Polsce przygotowano celebrację tego święta na szerszą skalę.
P- Jaka jest historia obchodów tego dnia w naszej szkole?
R.N.:- Bardzo krótka. Po raz pierwszy obchodziliśmy go w ubiegłym roku. Wtedy to
uczniowie mojej klasy przygotowali dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły
kolorowe plakietki promujące to święto.
P- A co składa się na tegoroczne obchody dnia Życzliwości?
R.N.:- Wtym roku przygotowałyśmy Dzień Życzliwości wspólnie z panią Anną Osiak
i p. Renatą Krzysztoń, a pomagali nam uczniowie klasy 6a i 6c. Na ten dzień wszystkie
klasy przygotowały życzenia, które zostały umieszczone na drzewku życzliwości przy
wejściu doi naszej szkoły. Dzieci zostały zaproszone również do udziału w konkursie
literacko – plastycznym „Bądź Życzliwy”, w którym wyróżnienia otrzymali: Karol
Wiśniewski, Eyka Bochen oraz Jagoda Beksiak. Poza tym każda klasa wybrała
najżyczliwszą koleżankę i najżyczliwszego kolegę z klasy, którzy w dniu dzisiejszym
zostali uhonorowani jabłkiem życzliwości. Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz
pracownicy szkoły otrzymali cukierki oraz wierszyki promujące życzliwość w życiu
codziennym.



P- Kim jest człowiek życzliwy?
R.N.:- Tak naprawdę nie jest to wcale trudne. Wystarczy uśmiechnąć się do kolegi czy
koleżanki lub przypakowo napotkanego przechodnia, pomóc starszej osobie przejść
przez ulicę czy miło przywitać sie z sąsiadem. Najlepszą receptę na bycie życzliwym
daje nam Karol Wiśniewski, autor wyróżnionego w konkursie wiersza.
P- Czy warto być życzliwym?
R.N.:- Z pewnością tak. Dobroć i zyczliwość okazania innym powraca do nas po
stokroć. Życzliwe spojrzenie i serdeczny uśmiech nic nie kosztują, a mogą tak wiele
znaczyć dla innych ludzi.
Wywiad z panią Izą Zdyb
-Kiedy zaczęła się pani interesować muzyką?
-Muzyką zaczęłam się interesować w liceum.
-Jakiej muzyki lubi pani słuchać?
-Słucham różnych gatunków muzyki, staram się wybierać te wartościowe,
niosące przesłanie w tekście i ciekawe w sensie muzycznym.
-Jaką książkę lubi pani czytać?
-,,Władcy pierścieni’’.
-Jakie ma pani hobby?
-Moim hobby są podróże.
-Jaki lubi pani kolor?
-Barwy ciepłe-najlepiej odcienie pomarańczu. Lubię też szarości.
-Co lubi pani robić w wolnym czasie?
-W wolnym czasie lubię słuchać muzyki, czytać książkę, tańczyć i podróżować.
-Od ilu lat pracuje pani jako nauczyciel muzyki?
-Jako nauczyciel muzyki pracuję od 17 lat.
- Czy cieszy się pani z sukcesów swojej klasy – Va?
-Jest to najcudowniejsza klasa. Jestem z niej dumna.
-Jaki jest pani ulubiony wykonawca?
-Fascynuje mnie głos Louisa Armstronga i Andrea Boccell’ego.
-Jaki jest pani ulubiony utwór?
-„La tua sempecita”- „Miłość niewyczerpana” do słów Jana
Pawła II.
-Jakie jest panie marzenie?
-Świat ,w którym panuje miłość i szacunek dla
drugiego człowieka… ale też podróż na
Malediwy.
-W co się pani bawiła kiedy była pani
dzieckiem?
-Występy wokalno-taneczne.
-Jakie lubi pani kwiaty?
-Lubię róże i storczyki.
-Jaką pani lubiła oglądać bajkę kiedy była
pani dzieckiem ?
-„Wilk i Zając” i „Krecik”.
Rozmowę przeprowadziły Ala i Inga



Halloween
Halloween, Hallowe'en – zwyczaj związany
z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych,
obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli
przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do
Halloween są często widoczne w kulturze popularnej,
głównie amerykańskiej.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Mimo, że
dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie
Bożego Narodzenia największą popularnością[. Święto
Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90.
Nicol z 5a
Boże Narodzenie
Dla każdego z nas święta Bożego Narodzenia
to
czas
szczególny.
Jest
to
jedno
z najpiękniejszych rodzinnych świąt i zarazem
najbardziej oczekiwane.
W
większości
krajów
o
tradycji
chrześcijańskiej zaczynają się one wieczerzą
wigilijną tj. dnia 24 grudnia, która jest czasem
radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa.
Okres poprzedzający Narodzenie Pańskie
nazywany jest Adwentem i trwa cztery tygodnie.
Podczas Wigilii gromadzimy się całymi rodzinami w oczekiwaniu na pierwszą
gwiazdkę zwiastującą narodzenie Jezusa. Przed północą wierni licznie udają się do
kościołów, gdzie o północy celebrowana jest uroczysta msza święta zwana Pasterką,
która jest wspomnieniem oczekiwania pasterzy na narodzenie Dzieciątka.
25 grudnia jest więc jednym z najradośniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej.
W dzień Bożego Narodzenia obdarzamy się wzajemnie życzliwością i miłością oraz
składamy sobie najserdeczniejsze życzenia. Podobnie jak i w Polsce, tak i na całym
świecie, ze świętami Bożego Narodzenia nieodłącznie związane są szopki, choinka,
śpiewanie kolęd i wręczanie prezentów. W każdym kraju świętuje się je bardzo
uroczyście, spędzając czas z rodziną i bliskimi. Bez względu na to gdzie są
obchodzone, zawsze wywołują wiele pozytywnych emocji i jednoczą ludzi.
W Drugi dzień świąt tj. 26 grudnia obchodzone jest wspomnienie pierwszego
męczennika - świętego Szczepana. Został on ukamienowany przez zwolenników
Szawła, gdyż nie chciał wyprzeć się wiary w boskość Jezusa. W czasach Polski
ludowej, na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana, praktykowano zwyczaj
obsypywania księdza owsem tuż po mszy świętej. Z dniem tym związane jest także
wiele przysłów takich jak: „Jaka pogoda w Szczepana panuje, taka na luty nam się
szykuje”; „Na świętego Szczepana bywa błoto po kolana”; czy „Jak przymrozi na
Szczepana, będzie wiosna od Damiana”.
Święta Bożego Narodzenia to nie tylko wspomnienie ważnego wydarzenia
religijnego, ale także czas odpoczynku, spotkań z bliskimi i rodziną. Jest to okres
wzajemnego wybaczenia, zgody, miłości i pokoju.



