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Zaczyna się 23 grudnia.
Robimy go w zimie, na saniach, po lesie.
Szczypie w nos.
Mieszka w igloo.
Lepimy go ze śniegu.
Pada w zimie z nieba.
Zaczął się drugi…
Zjeżdżamy na nich z górki.
Można jeździć po nim na łyżwach
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Szóstka
STYCZEŃ - LUTY 2012
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
Za nami pierwszy
semestr roku
szkolnego, czyli…
do wakacji już
bliżej niż dalej!:)
W naszym
numerze gazetki
szkolnej chcemy
przybliżyć tych
uczniów naszej
szkoły, którzy uzyskali najlepsze wyniki
w nauce. Jest ich niemało, bo aż 52. Ponadto
sporo rozrywki, ciekawostki oraz szkolne
informacje. Zapraszamy do lektury!

FERIE NA WESOŁO
W dn. 30.01 – 03.02. 2012 r.
uczniowie
naszej
szkoły
uczestniczyli w „Feriach na
wesoło”
zorganizowanych
przez
Kraśnickie
Stowarzyszenie
„Aktywna
Integracja”.
Fundusze
na
realizację
tego
programu
zostały pozyskane z Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
Dzieci
uczestniczyły
w zajęciach plastyczno – technicznych, sportowych, ruchowych w Salonie
Zabaw dla Dzieci „Urwis”. Podczas spotkań pani pedagog Bożena Łyjak
prowadziła warsztaty dotyczące promowania zdrowego stylu życia,
kształtowania postawy tolerancji i rozwiązywania konfliktów bez agresji
i przemocy. Wspólne zabawy pomogły nawiązać wśród uczestników nowe
znajomości i przyjaźnie.

WIELKIE BRAWA DLA KASI I FILIPA!!!
Zakończyły się konkursy przedmiotowe. Miło nam poinformować wszystkich, że
dwoje uczniów naszej szkoły uzyskało miano laureatów konkursu
wojewódzkiego. To Kasia Steć z klasy Va, laureatka konkursu polonistycznego
(nauczyciel przygotowujący Paweł Szymański) oraz Filip Duda, laureat
konkursu matematycznego (nauczyciel przygotowujący Janina Kędziora).
Wielkie brawa dla uczniów i ich nauczycieli. Warto dodać, że oboje nie będą
musieli pisać sprawdzianu szóstoklasisty, mają już zapewnione 40 punktów.
Niech to będzie dodatkowa zachęta dla was, by w przyszłym roku spróbować
swoich sił
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków,
policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym
Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klasy Va
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



PUZZLE CHRONICLES (PSP)
Puzzle Chronicles to gra logiczna z elementami cRPG, w której musimy
wykazać się nie tylko spostrzegawczością,
ale również niezłym refleksem.
W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać
nieustraszonego wojownika, który pragnie
zemścić się na władcy imperium Asharin za
okrucieństwa dokonane na członkach jego
plemienia. W tym celu przemierzamy
ogromną krainę, wygrywamy liczne walki
i rozwiązujemy proste łamigłówki.
Ekran podzielony jest na dwie części.
W górnej widzimy naszego bohatera oraz
wszystkie jego poczynania, natomiast
w dolnej części mamy logiczną układankępuzzle, której
rozwiązywanie pcha akcję do przodu.
Łamigłówka, jak to w puzzlach, polega na
szybkim
dopasowywaniu
do
siebie
elementów o takim samym kolorze.
Podobnie jak w klasycznych RPG-ach, w nagrodę za kolejne zwycięstwa
zdobywamy punkty doświadczenia i awansujemy na wyższe poziomy.
Oprócz głównego trybu możemy zdecydować się na opcje: "multiplayer"-gra
z przyjacielem jako przeciwnikiem, "quick battle"-szybkie potyczki i "mini
games"-proste gry zręcznościowe, pozwalające zdobywać punkty.
Gra nie oferuje skomplikowanej fabuły, porywających postaci i zapierającej
dech w piersiach grafiki, ale dla lubiących puzzle, zadania logiczne
i zręcznościowe będzie dobrą
rozrywką.
Mateusz

WARTO POSŁUCHAĆ!!!
W tym momencie największe hity to: „Ai Se Eu Te Pego” - Michel Telo, „One
Thing ”-One Direction , ,,Tell my why”- Amna,
„Party rock”- LMFAO, ,,Got 2 love you”- Sean
Paul Ft. Alexis Jordan, „ The Lazy Song”- Bruno
Mars, „Rabiosa”- Shakira.
Miłego (od)słuchania!!!:)
Mama pyta Jasia:
- Jasiu, ile to jest 3+4?
- Siedem.
- Świetnie! A 7+4?
- Nie wiem, do jedenastu jeszcze nie liczyliśmy.



MUPPETY

WALENTYNKI

SUDOKU

Muppety,
na
których
wychowało
się
kilka
pokoleń
widzów,
już
niedługo szturmem wezmą
srebrny
ekran.
Już
niedługo będziemy mogli
znów bawić się wraz
z Kermitem, Świnką Pigi
i
resztą
kultowych
bohaterów
wymyślonych
przez Jima Hensona. W czasie wakacji w Los Angeles,
największy fan Muppetów Walter oraz para jego przyjaciół–
Gary (Jason Segel) oraz Mary (Amy Adams) odkrywają
nikczemny plan nafciarza Texa Richmana
(Chris Cooper). Zamierza on zburzyć Teatr
Muppetów, aby wydobywać ropę, której złoże
właśnie pod nim odkryto. Chcąc ocalić teatr
i pomóc
w wystawieniu
największego
przedstawienia Muppetów w historii, Walter,
Mary i Gary muszą zebrać 10mln dolarów
i pomóc Kermitowi zjednoczyć starą ekipę Muppetów, których drogi się
rozeszły…
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Niki z Va
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Ach te Walentynki...Święto
zakochanych...Obchodzimy je 14
lutego, ale tak naprawdę nie
znamy prawdziwej historii tego
niezwykłego święta. Jest nawet
legenda...Oto ona:
„Dzień ten ogłosił w 496roku
papież Gelazy I jako święto
zakochanych. Zostało
ustanowione na cześć biskupa
Walentego z miasta Teryni. Co
ciekawe został on ścięty przez
Rzymian właśnie 14 lutego 270 r.
Cesarz uważał, że małżeństwo nie sprzyja wojskowym. Walenty zaś, że jak
najbardziej. Udzielał on potajemnie ślubów.Za to trafił do więzienia. Poznał tam
niewidomą córkę strażnika. Wykonał pierwsze walentynki i wręczył jej bukiet
liści ze słowami ”Od Twojego Walentego”. I wtedy stał się cud: dziewczyna
odzyskała wzrok.”
To tylko legenda i nie wiadomo, czy to prawda. Walentynki w południowej
i zachodniej Europie były obchodzone od średniowiecza.
Ciekawe jest też, że właśnie 14 lutego ptaki na Wyspach Brytyjskich zaczynają
łączyć się w pary. Do Polski święto trafiło w latach 90.

SONDA

Przeprowadziłyśmy sondę w klasach IV-VI z pytaniem : ,,Czy podobają ci
się oceny na koniec semestru?’’Na pytanie uczniowie odpowiedzieli tak:

7
3

 Bardzo mi się podobają – 2 głosy

6

 Tak podobają mi się – 15 głosów

5

 Mogą być – 6 głosów

2
7

Wpisz w odpowiednie miejsca cyfry 1-9 ,żeby
i w kwadratach nie powtarzała się cyfra. Miłej zabawy!!!

 Nie podobają mi się – 7 głosów

4
poziomo,

pionowo

Właśnie rozpoczął się drugi semestr. Wszyscy niezadowoleni maja
szansę poprawy. Do pracy!!!
Martyna i Ala

Nicol z 5a





NAJLEPSI UCZNIOWIE W I SEMESTRZE ROKU
SZKOLNEGO 2011/2012
(ŚREDNIE OCEN CO NAJMNIEJ 5,0)
KL.IVA
Kołodziej Anna – 5,18
Kroc Mikołaj - 5,09
Kalinowska Zuzanna - 5,0

Korniak Marta - 5,09
Łukomska Inga - 5,09
Ryniewska Julia - 5,0

KL.IVB
Karol Wiśniewski – 5,55
Wezgraj Iga - 5,2

Gorczyca Zuzanna - 5,36
Bańka Paulina - 5,1

KL. IVC
Bryczek Szczepan - 5,0
Wieczorek Julia - 5,4
Zapalska Marlena - 5,0

Knap Kosma - 5,4
Wróbel Hubert - 5,0

KL.VA
Bnyamin Nicol - 5,0
Majewski Gabriel - 5,0
Nalepa Dawid - 5,09
Szymczyk Paulina - 5,18
Borsuk Łukasz - 5,36
Trynkiewicz Weronika - 5,63
Steć Katarzyna - 5,81

Grzywa Bartosz - 5,0
Zagrodzki Kamil - 5,0
Widomska Weronika - 5,18
Kaniewski Marcin - 5,27
Rynkowska Martyna - 5,45
Alicja Wilk - 5,5
Włodarczyk Franciszek - 5,1

KL.VB
Rostek Zuzanna - 5,1

Lawryshyn Weronika -5,2

KL. VD
Łukasik Martyna - 5,3
Nowak Mateusz - 5,45

Miazga Dominika - 5,5
Superson Inga - 5,4

KL. VIA
Lebowa Zuzanna - 5,4
Niekra Karolina - 5,0



Turkowski Kacper -5,3
Owczarek Maria - 5,0

KL. VIB
Czech Wiktoria - 5,1
Kulesza Katarzyna – 5,5
Potępa Maja -5,4
Wilczopolska Beata – 5,0

Duda Filip – 5,7
Maciejewski Wojciech – 5,4
Tomczyk Julia -5,6
Zapalski Jan - 5,4

KL. VIC
Zdunek Bogna - 5,0

KL. VID
Baran Jarosław - 5,4

KL. VIE
Marzec Wiktoria – 5,8
Michalczyk Karolina – 5,3

Samolej Natalia – 5,5

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies.
Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! mówi koń.
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop.
- Ja też! - mówi pies.
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze
prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał
trąbić!



