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Przezroczysta ciecz do picia.
Piszemy na niej kredą w szkole.
Rozśmiesza w cyrku.
Dwutygodniowa przerwa w szkole: … zimowe.
Nadchodząca pora roku.
… książki, np. Jan Brzechwa.
Drugi miesiąc roku.
Można wyszukiwać w nim informacje, grać w gry komputerowe,
czytać pocztę elektroniczną.
9. Kilkunastominutowy sprawdzian to … .
10. Rosną na niej śliwki.
Nagrodę za rozwiązanie poprzedniej krzyżówki otrzymał
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Koniec ferii
Ferie zimowe już kończą się,
bałwanek żegna Was i mnie.
Rzucaliśmy się śnieżkami,
bawiliśmy się z kolegami.
Do naszych nauczycieli wracamy,
serdecznie się z nimi witamy.
I choć w szkole świetnie się bawimy,
do wakacji czas liczymy!

Wywiad z Nikolasem Sumerą, finalistą olimpiady z języka
angielskiego
 Ile czasu zajęły ci przygotowywania do olimpiady?
 Przez ostatnie dwa miesiące przygotowywałem się po 5-6 godzin
tygodniowo.
 Kto pomagał ci w przygotowaniach do konkursu?
 Szczególnie pani Magdalena Sokołowska, moja nauczycielka języka
angielskiego oraz moi rodzice.
 Jak się czułeś przystępując do olimpiady?
 Byłem zestresowany, ponieważ nie wiedziałem, co może być na teście.
 A jak się poczułeś, kiedy dowiedziałeś, że zostałeś finalistą?
 Byłem bardzo zaskoczony, ale w duchu skakałem z radości.
Rozmawiały Zuzia i Paulina

Narty z burmistrzem
28 stycznia uczniowie z naszej szkoły pojechali na
narty do Batorza. Mimo czasem kilku upadków po drodze
na dół stoku, zabawa była znakomita . Potem udaliśmy
na pyszne zapiekanki, które po wyczerpujących zjazdach
każdy zjadał ze smakiem.

Iga
Wywiad z panią Barbarą Żuber, naszą szkolną
bibliotekarką
 Czy nasi uczniowie czytają dużo ?
 Klasy młodsze dużo, a klasy starsze mniej. Klasa 4c była najlepsza spośród
klas 4-6. Średnia w tej klasie wynosi 5,1 przeczytanej książki na jednego
ucznia. Natomiast w klasach 1-3 najlepsza była klasa 2b, średnia na
jednego ucznia w tej klasie to aż 16,2 wypożyczonej książki.
 Jaki typ książek jest najchętniej wypożyczany ?
 W klasach 1-3 dużą popularnością cieszą się książki popularnonaukowe,
baśnie oraz łatwe opowiadania. W 4-6 zaś lektury i książki o tematyce
żartobliwej.
 A jakie książki pani lubi ?
 W tej chwili bardzo lubię te o tematyce
religijnej, obyczajowej i biografie.
 Jaką książkę mogłaby pani nam polecić do
przeczytania?
 Polecam książki o patronie naszej szkoły,
książki Grzegorza Kasdepki i pozycje, w
których ważną role odgrywają walory
wychowawcze.
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klasy VIb
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa
pochodzi
od
św.
Walentego,
którego
wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim
obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w
tym dniu jest wysyłanie listów zawierających
wyznania miłosne. Na Zachodzie, zwłaszcza w
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
czczono
św.
Walentego
jako
patrona
zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc
.
okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami

Szóstkowe koty
17 marca to Światowy Dzień Kota. Z tej okazji panie
Barbara Szymańska i Monika Kuśmierz zorganizowały
konkurs na najpiękniejszego kota „szóstki”. Tablica
wystawowa przy sali nr 10 szybko zaczęła się
zapełniać zdjęciami naszych pupili. Kogóż tam nie było
– persy, koty birmańskie, devon rex, a także popularne
„dachowce”. Na tablicy pojawiły się także zdjęcia kotów
naszych nauczycieli, którzy też chcieli pochwalić się
swoimi
miauczącymi
czworonogami.
Wybór
najpiękniejszego w tej sytuacji okazał się więc po
prostu… niemożliwy. Komisja konkursowa przyznała aż sześć wyróżnień, a
każdy uczestnik zabawy otrzymał upominki. Podobnie zresztą, jak ich pupile
(zabaweczki i kocie przysmaki). Zdjęcia szóstkowych czworonogów są wciąż
do obejrzenia. Zapewniamy, że warto!

Warto obejrzeć - „Kraina lodu”
Anna wyrusza na wielką wyprawę, by
odnaleźć swoją siostrę Elsę, której magiczna
moc uwięziła królestwo Arendelle w okowach
wiecznej
zimy.
W
poszukiwaniach
towarzyszy jej Kristoff, przed którym górskie
szlaki nie kryją żadnych tajemnic i jego
lojalny renifer Sven. Podczas misji ocalenia
królestwa przyjaciele zmierzą się z surową
pogodą,
napotkają
niebotyczne
góry,
tajemnicze trolle i zabawnego bałwana o
imieniu Olaf. Polecam ta bajkę do obejrzenia,
bo jest bardzo ciekawa. I uczy nas
samodzielności.
Aniela Chruściel
.



Koncert Noworoczny

Nasi najlepsi

Od kilku lat na początku roku kalendarzowego dzieci i nauczyciele
organizują w naszej szkole Koncert Noworoczny, w którym wychowankowie
„szóstki” mają okazję pokazać swoje umiejętności taneczne, wokalne,
recytatorskie. W tegorocznym koncercie, który odbył się 11 lutego, wystąpiło w
sumie kilkudziesięciu wykonawców. Licznie
zgromadzeni w sali gimnastycznej widzowie –
rodzice, dziadkowie, nauczyciele - mieli
możliwość podziwiania uczniów śpiewających,
tańczących,
grających
na
różnych
instrumentach muzycznych. Były też występy
kabaretowe, prezentujące na wesoło typy
uczniowskich zachowań.
Tradycyjnie też koncert miał charakter
charytatywny. Podczas imprezy odbyła się aukcja prac uczniowskich. Dochód z
aukcji został przekazany działającemu przy Szkole Podstawowej nr 6
Kraśnickiemu Stowarzyszeniu Aktywna Integracja. Docelowo pieniądze
zostaną przeznaczone na potrzeby klas integracyjnych funkcjonujących w
„szóstce”. Koncert można obejrzeć także w Internetowej Telewizji Kraśnik

Chcieliśmy przedstawić wam uczniów, którzy
uzyskali najwyższe średnie ocen w I semestrze
roku szkolnego 2013/2014. Oto najlepsi uczniowie
„szóstki” z klas IV-VI.

IVa
Resztak Karolina –5,36
Opoka Daria – 5,18
Borsuk Piotr –5,09
Siegier Kacper – 5,09
Zioło Anna – 5,09
Sokół Klaudia – 5,0
Kuś Oliwia -5,0

IVb
Gozdalska Katarzyna – 5,00

IVc
Pietrzyk Martyna – 5,09
Tyzo Maksymilian – 5,00

Vd
Gajewska Zuzanna – 5,00
Michalczyk Wiktoria – 5,18
Mazurek Aleksandra – 5,27

Vb
Nowak Kamil – 5,36
Kowalska Maria – 5,27
Kuś Jakub – 5,27
Pająk Zuzanna – 5,18
Babut Patrycja – 5,09

VIb
Karol Wiśniewski – 5,9
Zuzanna Gorczyca – 5,78
Iga Wezgraj – 5,3
Paulina Bańka – 5,3
Nikolas Sumera -5,3

VIa
Kroc Mikołaj – 5,3
Kołodziej Anna – 5,2
Łukomska Inga – 5,0

VIc
Knap Kosma – 5,2
Wieczorek Julia – 5,0

Otworzyliśmy nasze drzwi
W dniach 24-28 lutego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w
Kraśniku zorganizowano Dni Otwarte. Dzięki nim przedszkolaki z dzielnicy
Fabrycznej, a także ich rodzice, mogli naocznie
zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły.
Nauczyciele szkoły przygotowali dla małych
gości szereg atrakcji. Najpierw zwiedzali
budynek szkolny. Przedszkolaki zajrzały do
niemal wszystkich klas i pracowni, obejrzały też
szkolną bibliotekę, świetlicę, salę gimnastyczną
oraz salę zabaw. Miały też okazję po raz
pierwszy w swoim życiu odbyć lekcję w
prawdziwych szkolnych ławkach. Na koniec mali goście zeszli do sali
gimnastycznej, gdzie czekała na nich część artystyczna. Do przedszkoli
wróciły, trzymając w rękach specjalnie przygotowane prezenty, wśród nich
folder reklamowy „Szóstki”.
W czwartek, 27 lutego o godzinie 17 przyszli do szkoły ich rodzice.
Spotkanie z dyrekcją PSP nr 6 i pracującymi w niej nauczycielami miało na celu
rozwianie ewentualnych obaw związanych z przejściem dzieci z przedszkoli do
szkoły podstawowej, zarówno do klasy pierwszej jak i klasy „0”. Pan dyrektor
Wojciech Stopa zaprezentował w formie pokazu multimedialnego ofertę
edukacyjną szkoły. Poinformował również o inwestycjach, które w najbliższym
czasie czekają budynek PSP nr 6. Dzięki wsparciu organu prowadzącego
szkołę, czyli Urzędu Miasta Kraśnik, gotowe są już plany dotyczące budowy
nowej sali gimnastycznej oraz odnowienia elewacji zewnętrznej budynku.
Inwestycje ruszą prawdopodobnie od września tego roku.



Va
Kijewski Krzysztof - 5,45
Mizińska Sylwia – 5,18
Biskup Paulina – 5.09
Szpyra Jakub – 5,00

Sonda
Spytaliśmy 50 uczniów „szóstki”, czy są
zadowoleni ze swoich ocen semestralnych.
Uczniowie
naszej
szkoły
są
raczej
niezdecydowani. Odpowiedzi „tak” i „nie”
uzyskały tyle samo głosów – 21. Reszta
pytanych nie umiała podjąć decyzji . Jaki stąd
wniosek ? W tym semestrze trzeba się
bardziej przyłożyć do nauki!
Iga i Paulina



ENGLISH CORNER
Ciekawostki związane z j. angielskim.
Język angielski (podobnie zresztą jak każdy inny język)
posiada sporo ciekawostek. Dzisiaj wymienimy niektóre
z nich:
1. Język angielski jest jednym z języków, które
posiadają najwięcej wyrazów – około 600
tysięcy (licząc terminologię medyczną i
techniczną! Bez tych terminologii byłoby
"jedynie" 300 tysięcy słów)
2. Niemniej jednak przeciętny użytkownik j.
angielskiego używa około 5 tysięcy słów
podczas konwersacji i około 10 tysięcy słów podczas pisania.
3. Aby móc się porozumiewać w języku angielskim wystarczy znajomość około
2 tysięcy słów!
4. Najczęściej używanym angielskim słowem jest słowo the (ahhh the
przedimki!)
5. Najdłuższe znane słowo w języku angielskim (oznaczające chorobę płuc!) to:
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (przewlekła obturacyjna
choroba płuc - po więcej informacji zapraszamy do Wikipedii)
6. Najwięcej słów w języku angielskim rozpoczyna się na literę s
7. Słowo set posiada aż 464 znaczeń (ale trzeba pamiętać że posiada sporo
kombinacji z innymi słowami).
8. Słowo underground (podziemie, metro) jest jedynym angielskim słowem
które rozpoczyna się i kończy na und
9. Słówko screeched (pisk) jest najdłuższym wyrazem jednosylabowym
(pewnie dlatego aby brzmiało jak pisk :-) )
10. Słówko cleave jest jedynym angielskim wyrazem, które ma dwa
przeciwstawne znaczenia. Cleave znaczy rozszczepiać ale znaczy
także przylegać.
11. Najdłuższym angielskim słowem, w którym żadna litera nie powtarza się ani
razu jest uncopyrightable (zastrzec)
12. Słówko queue jest jedynym angielskim słowem w którym jeżeli usuniemy
cztery ostatnie litery to tak będziemy je tak samo wymawiać:-)
13. Słowo checkmate (czyli po polsku Szach mat) pochodzi od perskiego
słowo Shah mat i oznacza „król zmarł” (przy okazji wiemy skąd pochodzi
polskie znaczenie! :-) )
Linki do ciekawych stron internetowych:
www.yummy.pl -serwis z grami w języku angielskim dla młodszych i starszych
uczniów
czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/gra,29fc6-nauka_jezyka_angielskiego.html -gry dla
dzieci
ciufcia.pl -serwis z grami dla młodszych dzieci, również w języku angielskim
www.dict.pl -słownik internetowy
www.angielskij.ovh.org -angielski dla dzieci, materiały do samodzielnej nauki


Uc

www.anglomaniacy.pl -strona zawierająca wiele ciekawych informacji, gier,
materiałów do samodzielnej nauki
www.e-angielski.com/gry-jezykowe -gry językowe
mini.ising.pl -strona z karaoke dla dzieci, możliwość nagrania i odsłuchania
swojej piosenki
ising.pl -karaoke dla starszych uczniów, śpiewaj i nagrywaj ulubione piosenki :)
www.teachingmachinery.pl -trening słówek
learnenglishkids.britishcouncil.org/en -angielski dla dzieci, materiały do
samodzielnej nauki, piosenki, gry w języku angielskim

Warto przeczytać – „Zwiadowcy“
"Zwiadowcy" to seria książek przygodowych autorstwa Johna Flanagana.
Książki opowiadają o odwadze, męstwie i przyjaźni. Głównym bohaterem jest
piętnastoletni Will, który przystaje do zwiadowców- ludzi owianych legendą,
parających się czarną magią,
potrafiących
stać
się
niewidzialnymi. Przeżywa wiele
niebezpiecznych wypraw i ciągle
doskonali swoje umiejętności
zwiadowcze. Nie ma tu nudy,
ciągle się coś dzieje, przygoda
goni przygodę. Trudno jest
oderwać się od lektury.
Polecam serię "Zwiadowcy"
wszystkim tym, którzy lubią, jak
rzeczywistość przeplata się z
fantazją, miłośnikom książek i
pasjonujących przygód.
Jasio podchodzi do nauczycielki i mówi:
- Nie chcę pani straszyć, ale mój tato powiedział, że jeśli nadal
będę mieć uwagi w dzienniczku, to ktoś dostanie w skórę!

Pani od przyrody pyta Kazia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!



