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Pierwszy miesiąc szkoły.
Biały ptak z długą szyją.
Nastaje na zimę.
Kolejny miesiąc po październiku.
Nosisz w nim książki.
Zwierzę, które ma kolce.
Używamy go na informatyce.
Pojawia się w nocy na niebie.
Drzewo, które ma igły.
Inaczej sprawdzian
Świeci w dzień na niebie.
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Witamy po wakacjach! Gazetka „Szóstka” znów będzie
z Wami przez cały rok szkolny 2013/2014. Jak co roku
zmienia się ekipa redaktorów gazetki. Tym razem trud
pisania dla Was bierze na siebie klasa VIb. Jak im się to
udaje, oceńcie sami. Od tego numeru proponujemy także
trochę nowości – m.in. jedna strona naszej gazetki będzie
po… angielsku! Nadal będziecie mogli rozwiązywać krzyżówkę
i wygrywać nagrody. Zachęcamy do czytania „Szóstki”!

Dzień Patrona w SP nr 6
Wtorek 22 października był dla całej społeczności kraśnickiej „szóstki”
dniem szczególnym. W sposób uroczysty wspominano patrona szkoły,
błogosławionego Jana Pawła II.
Uczniowie nie mieli tego dnia
lekcji. Przystąpili natomiast do
wykonania zadania plastycznego –
mieli przygotować collage wokół
rysunku postaci Karola Wojtyły.
Piękne prace zawisły na tablicach
ekspozycyjnych
w
salach
lekcyjnych.
Później
uczniowie
wszystkich klas zgromadzili się na
boisku szkolnym i uroczystym
przemarszem
ulicami
miasta
wyruszyli do kościoła pw. Matki
Bożej Bolesnej. Tam wzięli udział
w mszy świętej, której motywem
przewodnim były nauki PapieżaPolaka kierowane do nich –
młodych ludzi. Po powrocie do
szkoły złożono dwie wiązanki pod
pomnikiem
Jana
Pawła
II.
Pierwszą złożył burmistrz Kraśnika
Mirosław Włodarczyk, drugą –
delegacja uczniów „szóstki”. Potem
w sali gimnastycznej uczniowie i
zaproszeni goście, wśród których
oprócz
burmistrza
miasta
nie
zabrakło
dyrektorów
miejskich
placówek oświatowych, obejrzeli
piękne przedstawienie obrazujące
życie małego Lolka, późniejszego
papieża Jana Pawła II. Inscenizacja
uczyła widzów, że trzeba pracować
nad sobą, tak, jak czynił to mały
Karol. Było więc mądrze i ciekawie –
ten dzień uczniowie SP nr 6
zapamiętają z pewnością na długo.
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klasy VIb
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



A: A Clausterphobic
(be afraid of- bać się, Santa Claus- Święty Mikołaj)
Q: What is the Biggest Ant?
A: The L-F-Ant.
(ant-mrówka)
Karolina Mazurek, Jakub Mańkowski i Szymon Ćwikła (Va)

Scientific area
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu
okręgowego konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:
 konkurs polonistyczny: Karol Wiśniewski VIb, Kosma
Knap VIc.
 konkurs historyczny: Nikolas Sumera VIb.
 konkurs matematyczny: Karol Wiśniewski VIb.
 konkurs przyrodniczy: Iga Łukomska Via, Zuzanna Gorczyca VIb, Nikolas
Sumera VIb, Iga Wezgraj VIb, Karol Wiśniewski VIb.
 konkurs języka angielskiego: Nikolas Sumera VIb.

Warto posłuchać!

Kamil Bednarek urodzony 10 maja 1991 w Brzegu, znany
również jako MaccaBraa – polski wokalista reggae,
kompozytor, autor tekstów i instrumentalista. W 2010 roku
Bednarek wziął udział w trzeciej edycji programu „Mam
talent!” emitowanego przez stację telewizyjną TVN. Na
castingu zaprezentował piosenkę "I" z repertuaru Kurta
Nilsena. Jednogłośnie przeszedł do kolejnego etapu, na
którym zaśpiewał "Tears in Heaven" Erica Claptona.
Głosami telewidzów awansował do finału. Po finałowym
wykonaniu "Is This Love" Boba Marleya, zdobył 2. miejsce
na podium show. Jego najpopularniejszą piosenką
jest „Cisza”, która na YouTube ma aż 17,198,938
odsłon!

Ala
Warto obejrzeć
Turbo. Film opowiada o sympatycznym
ślimaku, który marzy o tym, by być najszybszym
ślimakiem na Ziemi. Jest to jednak dość trudne
zadanie. Niepozorny ślimak Turbo nieoczekiwanie
nabywa niezwykłych mocy, pozwalających mu
rozwijać zawrotną szybkość. Postanawia więc
wziąć udział w wielkim wyścigu…



English Corner

Pierwszaki ślubowały w SP nr 6

Witamy wszystkich w „Kąciku języka angielskiego”. W tym numerze gazetki
chcielibyśmy Wam pokazać, że nauka języka angielskiego to nie tylko żmudny
obowiązek szkolny, ale również przyjemność i świetna zabawa. Na początek
zapraszamy do poćwiczenia wymowy łamaczy językowych. Oto parę z nich:
Three witches watch three Swatch watches.
Which witch watch which Swatch watch?
(Trzy czarownice widzą trzy zegarki szwajcarskie.
Który zegarek szwajcarski widzi czarownica?)

Najmłodsi uczniowie „szóstki” mają za sobą wielki dzień – 25 października
złożyły uroczyste ślubowanie.
W piątkowe popołudnie szkolna sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi.
Razem z odświętnie ubranymi uczniami klas pierwszych przyszli ich rodzice i
dziadkowie. Nie zabrakło znamienitych gości: przybyli m.in. Lubelski Kurator
Oświaty
Krzysztof
Babisz,
Burmistrz
Miasta
Kraśnik
Mirosław Włodarczyk, dyrektor
KOEN Krystyna Kaczorowska,
dyrektorki
miejskich
przedszkoli. Nikt nie przyszedł z
pustymi rękami. Pan burmistrz
podarował
pierwszakom
książki„ Katechizm młodego
Polaka”, zbiór patriotycznych
wierszy dla najmłodszych. Pan
kurator przyniósł dla każdego
ucznia światełko odblaskowe, aby bardziej widoczni mogli bezpieczniej
poruszać się po zapadnięciu zmroku. Panie dyrektor podarowały swoim byłym
podopiecznym maskotki.
Ale najważniejsi byli oni – uczniowie czterech klas pierwszych. Najpierw
musieli zdać egzamin, wiedzieć jak nazywa się nasza ojczyzna, województwo,
miasto, szkoła, wreszcie patron „szóstki” – Jan Paweł II. Egzaminowi
towarzyszyły wiersze, piosenki i pięknie zatańczony polonez. Zdali celująco, co
głośno zaświadczyli wszyscy zgromadzeni. Wtedy na tle sztandaru szkoły
dzieci mogły przystąpić do uroczystego ślubowania. Pierwszaki przyrzekły
sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pilnie się uczyć, dbać o dobre imię
klasy, szkoły i domu rodzinnego, przynosić dumę swoim rodzicom i
nauczycielom, kochać swoją ojczyznę – Polskę. A potem był już czas na
uśmiechy, słodki poczęstunek i zabawę. Bo przecież jak same śpiewały –
„Szóstka to szkoła na sześć!”.

She sells sea shells by the sea shore. The shells she sells are surely
seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells
seashore shells.
(Ona sprzedaje muszle morskie nad brzegiem morza. Muszle, które ona
sprzedaje są z pewnością muszlami morskimi. Tak więc, skoro ona sprzedaje
muszle nad brzegiem morza, to jestem pewien (pewna), że to są muszle
morskie.)
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck
wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as
much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood.
(Ile drzewa może wyrąbać dzięcioł, jeśli dzięcioł może rąbać drzewo? )
A bumble-bee fell on a hull and a hull on a bud. The bud busted and the
hull busted and a bumble-bee was frightened.
(Spadł bąk na strąk , a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.)
Proponujemy jeszcze parę dowcipów.Niestety, część z nich podczas
dosłownego tłumaczenia straciłaby swój urok, dlatego podajemy tylko słówka
pomocniczo.
Q: What happened to the dog that swallowed a firefly?
A: It barked with de-light!
(swallow- połykać, bark- szczekać, delight- rozkosz)
Q: What stays in the corner and travels all over the world?
A: A stamp.
(stay- zostać, corner- kąt, róg, stamp- znaczek pocztowy)
Q: Why did the computer go to the doctor?
A: Because it had a virus!
Q: What is the difference between a school teacher and a train?
A: The teacher says spit your gum out and the train says "chew chew chew".
(difference- różnica, split your gum out- wypluj gumę, chew- żuć)
Q: What do you call someone who is afraid of Santa?



Uczciliśmy narodowe święto
Jak co roku w naszej szkole nauczyciele zadbali, aby uczcić największe w
Polsce święto państwowe - Święto
Niepodległości 11 listopada. W małej
sali
gimnastycznej
obejrzeliśmy
przygotowany przez panie Joannę
Cybulak i Barbarę Szymańską oraz
grupę uczniów z klasy IVb i Vd film o
tym, jak Polacy walczyli o odzyskanie
niepodległości.
Było
ciekawie
i
wzruszająco. Takie chwile zawsze nas
uczą, jak wielu ludzi musiało przelewać krew, abyśmy mogli żyć w wolnej
ojczyźnie – Polsce.



Aktualności SKO
„Ziarnko do ziarnka” – taki tytuł miała inscenizacja przygotowana przez
klasę III b dla uczniów klas pierwszych i zerówek. W spotkaniu uczestniczyła
pani Marzena Szymańska – przedstawiciel PKO Bank Polski SA. Uczniowie
klasy trzeciej zachęcali
swych młodszych kolegów
do oszczędzania w SKO.
Opowiedzieli
o
swoich
internetowych rachunkach
SKO Konto dla Ucznia, na
których gromadzą swoje
pieniądze. Na zakończenie
pierwszaki
otrzymały
drobne
upominki
ufundowane przez PKO BP
SA.
Zachęcamy do śledzenia aktualności SKO na stronie internetowej szkoły lub
pod adresem www.sko.pkobp.pl.

Wywiad z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego
Erykiem Parakowskim
 Dlaczego zdecydowałeś się kandydować do samorządu szkolnego ?
 Zgłosiłem się do SU , ponieważ rok temu byłem w samorządzie skarbnikiem
i mi się to spodobało.
 Co chciałbyś zmienić w naszej szkole ?
 Chciałbym ,żeby zamiast książek były tablety ,ale oczywiście, przynajmniej
na razie, raczej tego nie będzie.
 Jakie są najbliższe plany pracy
samorządu ?
 Planujemy
zrobić
dyskotekę
andrzejkową. Myślimy też o akcji
„Szczęśliwy numerek”. Wiemy, że
nauczyciele też są „za”.
 Przyjechałeś do naszego miasta z
Lublina. Czy nasza szkoła różni się
od tej, do której chodziłeś
poprzednio ?
 Nie różni się bardzo, choć tam nie
można było wychodzić na dwór na
przerwach, a klasy 1-3 miały lekcje na dole, a 4-6 na górze. U nas jest to
odwrotnie. No i nie było tam boiska do gry w piłkę.

Sonda „Jaki jest twój
ulubiony przedmiot
szkolny”?
Zapytaliśmy 70 uczniów z
naszej szkoły, jaki jest ich ulubiony
przedmiot szkolny. Zdecydowanie
najwięcej
odpowiedziało,
że
wychowanie
fizyczne,
drugie
miejsce zajęła muzyka, dalsze plastyka i informatyka. Czyżbyśmy byli szkołą
wyjątkową? W mediach głośno jest o akcji „ Wf jest fajny”, bo dzieci w Polsce
nie chcą ćwiczyć. My chcemy i lubimy ruch!

Iga
Sport szkolny
Razem z początkiem roku szkolnego rozpoczęły się rozgrywki sportowe
szkół podstawowych. W ubiegłym roku nasza szkołą zajęła pierwsze miejsce w
mieście, ale powtórzyć taki wyczyn nie będzie łatwo. Na razie podajemy
najlepsze wyniki naszych reprezentantów w miesiącach wrześniu i
październiku.
Mini koszykówka – chłopaki miejsce IV, dziewczyny V
Tenis stołowy – Eryk Parakowski III
Biegi przełajowe – chłopaki III, dziewczyny V
Badminton – chłopaki i dziewczyny miejsce II
Mini piłka nożna chłopców – miejsce II
Karol Wiśniewski, Eryk Parakowski

Jutro w świat
Jak szybko biegnie czas
Upływa i przemija.
Teraz już każdy z nas
Rusza w dorosły świat.
Omijać będziemy przeszkody
Wdrapywać na gór szczyty.
Śmiało patrzymy w dal
Widoki mamy wspaniałe.
Idziemy wyżej bez lęku
Atrakcji czeka nas moc.
Teraz zrobimy kolejny krok.

Rozmawiały Natalka Gąsiorowska i Ania Matuszkiewicz
Autor: Zuzanna Gorczyca Kl. VI b





