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1.Smażona z jajek na śniadanie.
2.Trzymamy w niej dokumenty.
3.Piszemy w nim notatki z lekcji.
4.Chodzimy tam na filmy.
5.Tekturowe na buty.
6.Nic nie robi cały dzień.

Śmiechu warte!
Pani od biologii pyta Kazia:
 Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
 Dwie małpy i trzy słonie.


Imię
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Szóstka
WRZESIEŃ –PAŹDZIERNIK 2014
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
Witajcie!
Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny i po raz
kolejny będziemy Wam towarzyszyć naszą
szkolną gazetką. Tym razem rolę redaktorów
przejęli uczniowie klasy Va. Z jakim
skutkiem – oceńcie sami czytając pierwszy
numer
zredagowany
przez
nich.
Nie
zabraknie aktualności z życia szkoły oraz
rozrywki. Zapraszamy do lektury!

Niezwykły dzień

Kącik komputerowy

Czwartek 16 października
był w Szkole Podstawowej
nr 6 dniem szczególnym.
Rano
odbyły
się
uroczystości
Dnia
Patrona, św. Jana Pawła
II.
Popołudniu
swoje
ślubowanie
złożyli
pierwszoklasiści.
Przed godziną dziesiątą
na
boisku
szkolnym
zgromadzili się uczniowie
„szóstki”
i
grono
pedagogiczne.
Przemaszerowali ulicami Kraśnika do kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej, aby
wziąć udział w uroczystej mszy św., którą celebrował proboszcz Wiesław
Rosiński. Przypomniał zgromadzonym o ogromnej dumie, a jednocześnie
odpowiedzialności z posiadania tak wspaniałego patrona. Potem część
artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy IVb. Po powrocie ustawiono się
przed wejściem do szkoły. W obecności burmistrza Kraśnika Mirosława
Włodarczyka uroczyście otworzony został Zakątek Papieski – miejsce
przyszkolne,
gdzie
można chwilę odpocząć
na ławeczce, ale również
podziwiać stojące tam
cztery rzeźby. To prezent
od miasta, pamiątka po
kwietniowym
plenerze
rzeźbiarskim,
podczas
którego artyści z całej
Polski tworzyli z drzewa
lipowego sylwetki Jana
Pawła II.

Czy wiecie już, że niedawno wszedl
na rynek nowy model iPhone'a?
,,iPhone 6'' oraz ,,iPhone 6 Plus'' to
nowe smartfony firmy Apple, które
zostały zaprezentowane 9 września
2014 roku. Producent pokazał też
własny zegarek: Apple Watch.
iPhone 6 pojawił się w dwóch wersjach: z 4,7 oraz 5,5-calowym ekranem
(iPhone 6 Plus). Nowe smartfony Apple'a to nowy projekt: większy "utwardzany
jonowo" ekran, mocniejszy 64-bitowy procesor A8, lepszy aparat, NFC i o wiele
więcej – oczywiście w odpowiednio wyższej cenie. iPhone 6 będzie dostępny
w trzech wersjach kolorystycznych.

O jesieni
Już jesień. Liść na drzewie rzednie,
Jeszcze ostatnim złotem gore,
A z nim spokojnie gaśnie, blednie,
Co nie umiało umrzeć w porę.
Pogodny schyłek dnia łagodzi,
Co myśl mąciła bałamutna,
I w serce miłościwie schodzi
Radość tak cicha, że aż smutna.
Autor: Leopold Staff

Śmiechu warte!
Pani pyta Jasia:
– Jasiu, powiedz zdanie w trybie oznajmującym.
– Koń ciągnie wóz.
– Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było
zdaniem rozkazującym.
– Wio!
.

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





Polacy mistrzami świata!

Niezwykły dzień

Mistrzostwa Świata w siatkówce po raz pierwszy rozgrywały się w Polsce.
Uroczyste rozpoczęcie odbyło się dnia 30 sierpnia 2014r. na Stadionie
Narodowym w Warszawie. Mecz otwarcia Polska rozegrała z Serbią. Zakończył
się zwycięstwem gospodarzy 3-0. Oprócz Serbii Polska w grupie A
rywalizowała także z Australią, Kamerunem, Wenezuelą, Argentyną. Polska
ostatecznie wygrała wszystkie mecze w 1 fazie turnieju i zajęła 1 miejsce
w grupie. W 2 fazie turnieju nasi reprezentanci zmierzyli się z USA (1-3),
Iranem(3-2) i Francją(3-2). Ostatecznie Polacy zajęli 2 miejsce w grupie, ale
i tak awansowali do najlepszej szóstki turnieju. W 3 fazie turnieju Polacy
zmierzyli się z Brazylią(3-2) i Rosją(3-2). Awansowaliśmy do półfinału.
W półfinale zmierzyliśmy się z Niemcami(3-1) i po wygranej byliśmy już w
finale. Tam ponownie zmierzyliśmy się z Brazylią, którą pokonaliśmy tym razem
3-1.Tak oto zostaliśmy MISTRZAMI ŚWIATA!!! Brawo dla naszych siatkarzy.
Czy wiesz, że:
 najlepszym siatkarzem (MVP) i atakującym
został wybrany reprezentant Polski Mariusz
Wlazły,
 najlepszymi blokującymi byli Karol Kłos
i Marcus Böhme,
 Felix Chapman - 17-letni środkowy z Kuby był
najmłodszym zawodnikiem mistrzostw, zaś
najmłodszym
reprezentantem
Polski
–
Mateusz Mika,
 najstarszym siatkarzem mistrzostw świata był
40-letni reprezentant Kamerunu Serge Patrice
Ag, a najstarszym reprezentantem Polski –
Paweł Zagubny,
 nasi trzej muszkieterowie: Michał Winiarski, Mariusz Wlazły i Paweł
Zagumny zapowiedzieli zakończenie kariery w reprezentacji Polski – może
zmienią zdanie??? Na co po cichu liczą wszyscy kibice siatkówki.
Dawid Cieślik

O godzinie 17 szkolna
sala gimnastyczna wprost
pękała w szwach. Przybyli
do niej uczniowie klas
pierwszych, ich rodzice,
dziadkowie
oraz
zaproszeni goście. Wśród
nich burmistrz Mirosław
Włodarczyk,
jego
zastępca
Jarosław
Stawiarski oraz Lubelski
Kurator Oświaty Krzysztof
Babisz. Ale najważniejsi
byli ONI – szóstkowi
pierwszoklasiści. Uczniowie aż pięciu klas pierwszych musieli wykazać się
wiedzą o szkole nie tylko przed zgromadzonymi na sali gośćmi, ale również
przed dwoma skrzatami, którzy przybyli zwabieni ogromnym hałasem i byli
bardzo surowymi egzaminatorami. Na całe szczęście pierwszaki świetnie
poradziły sobie z zadawanymi pytaniami. W nagrodę ponad stu uczniów
przyjętych zostało w grono uczniów SP 6, z czego ucieszyli się ogromnie. Bo
przecież, jak głoszą słowa śpiewanej przez nich piosenki – „Szóstka” to szkoła
na sześć!

Śmiechu warte!
Kubuś Puchatek przybiega do prosiaczka i mówi:
-Wiem, co się z tobą stanie, jak dorośniesz.
– A co, czytałeś mój horoskop?
– Nie, książkę kucharską.



Będziemy mieć nową halę sportową!
Hala będzie mieć wymiary 18X40 m, w tym boisko o wymiarach 18X30 m oraz
zaplecze sanitarno-szatniowe o powierzchni 230m2. Dodatkowo sala będzie
posiadać na antresoli widownię na 131 miejsc. Przewidywany koszt inwestycji
to 2,5 mln zł, z czego 850 tys zł zostanie sfinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu.
- Rozwój infrastruktury sportowej ma na celu przywrócenie Kraśnikowi statusu
centrum sportowego w regionie. Utalentowanej i aktywnej młodzieży nam nie
brakuje. Jako samorząd musimy zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju jej
umiejętności – mówił podczas podpisania umowy z firmą „RYSTAL-BUD”
burmistrz Kraśnika, Mirosław Włodarczyk.
Konieczność budowy hali podkreślał także dyrektor szkoły, Wojciech Stopa. Nasza szkoła jest największą podstawówką w mieście, mamy aktualnie ponad
500 uczniów. Istniejąca sala gimnastyczna nie pozwala na swobodne
prowadzenie zajęć sportowych. Około 70% lekcji wychowania fizycznego
odbywa się na korytarzach, bo w tak małej sali może ćwiczyć tylko jedna klasa
w tym samym czasie – mówił dyrektor.
Nowa hala będzie osobnym budynkiem, ale zostanie połączona z budynkiem
szkoły. Istniejąca sala gimnastyczna zostanie zachowana, dzięki czemu
infrastruktura sportowa szkoły będzie znacznie większa.



Wywiad z pielęgniarką szkolną p.Lucyną Pawlicką
 Czy od małego dziecka chciała Pani zostać
pielęgniarką?
 W wieku 14 lat znalazłam się w szpitalu, jako
pacjentka. Obserwowałam pracę personelu
medycznego.
Postanowiłam
zostać
pielęgniarką, ponieważ podobało mi się
niesienie pomocy choremu człowiekowi.
 Na czym polega Pani praca?
 Pomoc choremu człowiekowi, troska o jego
zdrowie. Profilaktyka zdrowotna uczniów
w różnej
formie,
niesienie
pomocy
poszkodowanym i potrzebującym pomocy
medycznej.
 Co według Pani można zrobić, żeby
zapobiec wypadkom w szkole?
 Przestrzegać przepisów BHP. Troszczyć się
o dobro i bezpieczeństwo własne, oraz drugiego
człowieka.
 Czy uważa Pani, że nasza szkoła jest
bezpieczna?
 Tak.

Co nam się podoba w szkole?
Przeprowadziliśmy ankietę w klasach
pierwszych. Zadaliśmy pytanie: „Co
najbardziej podoba ci się w szkole?”.
Zobaczcie wyniki:
 Sala lekcyjna – 7 głosów
 Nauczyciele – 12 głosów
 Plac zabaw – 10 głosów
Jak
widać
pierwszoklasiści lubią
naszych nauczycieli i lubią dobrze się bawić 
Piotrek
i Bernard Va


Uc

Warto obejrzeć
„Wakacje Mikołajka" to długo wyczekiwana kontynuacja familijnego hitu, który
w 2009 roku podbił serca widzów na całym świecie. W samej tylko Polsce
przyciągając do kin pół miliona osób!
Z ostatnim szkolnym dzwonkiem
Mikołajek
pakuje
walizki
i w towarzystwie rodziców i babci
wyrusza na upragnione wakacje nad
morze. Na malowniczych plażach
pensjonatu Rybitwa chłopiec szybko
pozna nowych, oddanych przyjaciół.
Wśród nich znajdują się: Błażej, który
nie jest na wakacjach, bo jest...
miejscowy, Fortunat -- łakomczuch
potrafiący zjeść dosłownie wszystko, Dżodżo, którego akcent rozbawia do łez,
płaczliwy Kryspin, a także niespecjalnie lubiany przez kolegów przemądrzalec
Kosma. Dla ich wesołej paczki każdy dzień to doskonała okazja do nowych
przygód. Sprawy i zabawy skomplikują się jednak, gdy do grona małych
rozrabiaków dołączy pierwsza dziewczynka -- małomówna Izabela. Mikołajek,
jak zwykle wierny swojej szkolnej miłości -- Ludeczce, zrobi wszystko, by
pozbyć się niechcianej towarzyszki. Wraz z przyjaciółmi zaczyna knuć kolejne,
coraz śmieszniejsze i wymyślniejsze plany, mające zmusić Izabelę do
opuszczenia kurortu. Zanim sprawa znajdzie swój finał, pośród plaż, hotelów i
lasów nasi bohaterowie przeżyją wakacje, których już nigdy nie
zapomną. Nowy Mikołajek to pełna uroku i humoru ekranizacja opowiadań
autorstwa RenéGoscinnego i Jean-JacquesaSempé, które od pięćdziesięciu lat
stanowią ulubioną lekturę i rozrywkę dla kolejnych pokoleń.
Piotrek Va

Warto przeczytać!
"Robinson Kruzoe" to książka autorstwa Daniela
Defoe, którą przełożył Stanisław Stamf'l. Jest to
powieść podróżniczo-przygodowa. Akcja rozgrywa się
w XVII wieku praktycznie na całym wtedy znanym
świecie. Książka opowiada o przygodach Robinsona
Kruzoe'a, który zapragnął zostać żeglarzem. W trakcie
pewnej żeglugi Robinson trafia na bezludną wyspę, na
której musi spędzić prawie 13 lat. W lekturze
występuje narracja trzecio osobowa, jednak można
też znaleźć fragmenty z pamiętnika tytułowego
bohatera.Lubisz przygody oraz opowieści o dalekich i niebezpiecznych
podróżach? Szukasz książki która cię "pochłonie"? Jeśli tak jest, to ta książka
będzie dla ciebie idealna.
Zuzia



