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Pada w zimie.
Obchodzona jest 24 grudnia.
Jeżdżą na nich dzieci.
Śpiewamy je na święta.
Chowa się je pod choinką.
Je się go z uszkami.
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Szóstka
GRUDZIEŃ 2014
CENA 1 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
Listopad
to
miesiąc
ponury,
deszczowy
i pozbawiony
słońca.
Ale w naszej szkole
działo się w listopadzie
mnóstwo
ciekawych
wydarzeń.
Chcemy
je
Wam
przypomnieć.
W najnowszym
numerze
„Szóstki” znajdziecie przede
wszystkim mnóstwo wywiadów, zarówno
z nauczycielami, jak i uczniami naszej
szkoły. Jest oczywiście również krzyżówka
ze słodkimi nagrodami.
Zapraszamy do lektury!

Wywiad z Panem Dyrektorem Wojciechem Stopą







Jak Pan myśli, kiedy zagramy pierwszy mecz w nowej hali ?
W planach - na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2015 r.
Według Pana, czy dzięki nowej hali sportowej będziemy odnosić
więcej sukcesów sportowych?
Oczywiście. Myślę, że nowa hala przyczyni się do wzrostu
zainteresowania sportem uczniów naszej szkoły, a co za tym idzie większymi osiągnięciami sportowymi.
Co się stanie ze starą halą ?
Stara hala będzie służyć uczniom klas 1-3 naszej szkoły.
Dawid Nakonieczny i Kacper Siegier

Rozmowa z Mistrzem Polski w zapasach
 Nasz kolega z klasy 6 d Adrian Gorczyca na początku listopada br.
został Mistrzem Polski w zapasach
(styl wolny) w kategorii wagowej do
35 kg.
 Adrian, gratulujemy sukcesu!
 Dzięki.
 Od kiedy trenujesz zapasy?
 Treningi zacząłem w 3 klasie, ale tak
na poważnie zaczęło się dopiero rok
później. Zachęcił nas do tego nasz
trener, Sebastian Pawlak. To dzięki
niemu zostałem Mistrzem Polski.
 S.M.: Czy spodziewałeś się
medalu?
 A.G.: Nie, poziom był naprawdę
wysoki, a to były moje pierwsze Mistrzostwa Polski. Nawet nie marzyłem
o zakwalifikowaniu się do pierwszej piątki.
 S.M.: Czy stresowałeś się występem?
 A.G.: Tak, stresowałem się przed wszystkimi walkami. Bałem się też
dlatego, że ciągle myślałem o tym, że przegram.
 S.M.: Co czuje się stojąc na podium Mistrzostw Polski?
 A.G.: Czuje się dumę oraz chęć do dalszej pracy, aby było jeszcze lepiej
niż dotychczas.
Wywiad przeprowadził: Sebastian Mikusek

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



Prezenciki pod stroik
Z pewnością nieraz widzieliście ozdoby-prezenciki. Takie ozdoby możecie
zrobić sami w prosty i nie kosztowny sposób, a z pewnością będą wyglądały
ślicznie .
Potrzebne materiały:
-bibuła lub krepina,
-puste pudełka po zapałkach (tyle, ile chcecie zrobić prezencików),
-nożyczki,
-mulina lub cienka wstążka.
Wykonuj po kolei następujące kroki:
1. Przyłóż pudełko do bibuły i wytnij z niej kawałek o szerokości większej niż
pudełko.
2. Owiń pudełko w bibułę co najmniej 2 razy aby całkowicie przykryć wzór na
pudełku.
3. Zapakuj pudełko tak jak pakuje się prezent.
4. W ten sposób zapakuj wszystkie pudełka.
5.Owiń pudełka muliną lub wstążką i zrób z ich przodu kokardę.
Miłej zabawy i powodzenia! 
Ola Kurzyna

Warto obejrzeć – „Pan Popper i jego pingwiny”
"Pan Popper i jego pingwiny" to opowieść o mężczyźnie, którego relacje z
rodziną są nie najlepsze. Wszystko zmienia się, gdy dostaje w spadku sześć
uroczych, chociaż nieco niegrzecznych… pingwinów!
Mały Tommy Popper wychowywał się na Brooklynie i kiedy tylko mógł,
rozmawiał z tatą-podróżnikiem. Dorosły pan Popper (Jim Carrey) to majętny
agent nieruchomości mieszkający na Manhattanie. Rozwiódł się z Amandą
(Carla Gugino), z którą ma dwójkę dzieci (Madeline Carroll i Maxwell Perry
Cotton) i żyje w luksusowym apartamencie . Jego życie się zmienia, kiedy
kurier dostarcza dziwną paczkę z Antarktyki. W paczce znajduje się pingwin.
Nie pluszowy, jak początkowo zakłada pan Popper, tylko prawdziwy, który
zaczyna chodzić po
mieszkaniu i robić niezły
raban.
Bohater
kontaktuje się z różnymi
miejscami z nadzieją, że
ktoś zabierze od niego
zwierzę, ale niestety nikt
się do tego nie pali.
Zdesperowany dzwoni
na Antarktykę, skąd
przysyłają mu kolejne
pięć pingwinów. Jak
zmienia się życie pana Poppera (a zapewniamy, że zmienia się całkowicie)
zobaczycie sami. Polecamy ten film, to świetna i mądra rozrywka.
Julka i Klaudia



Wywiad z przewodniczącą SU – Martyną Pietrzyk











Dlaczego chciałaś wziąć udział w wyborach do SU?
W tamtym roku też brałam udział w wyborach i bardzo mi się spodobało.
Jak zareagowałaś na wygraną?
Bardzo się cieszyłam, nie mogłam w to uwierzyć.
Czy spodziewałaś się sukcesu?
Nie liczyłam na to, że to mnie wybiorą na przewodniczącą SU. Bardzo mile
się zdziwiłam.
Co zamierzasz zrobić dla naszych uczniów?
Kiedy odbyło się pierwsze spotkanie samorządu ,rozmawialiśmy najwięcej
o was, czyli o uczniach. Cały samorząd chce, aby każdemu w naszej
szkole było dobrze. Wkrótce dowiecie się, co ustaliliśmy.
Czy twoim zdaniem trudno być przewodniczącą SU?
Tak, to wielka odpowiedzialność.

Buch i chemia w ruch!
W środę 12 listopada zostaliśmy
zaproszeni przez Uniwersytet
Dziecięcy UMCS do hali
sportowej PG1 na pokazy
chemiczne. Były różnego rodzaju
wybuchy, sztuczki i wiele, wiele
innych ciekawych zdarzeń.
Bardzo dobrze się bawiliśmy,
obserwując kulki waty
wystrzeliwane z pistoleciku,
pianę wyciekająca z wielkiej kolby albo wodę, która nagle zaczęła zmieniać
kolor! Wszyscy szczęśliwi wróciliśmy na lekcje ze świadomością tego, że
chemia to nie tylko nauka, ale też dobra zabawa! Przynieśliśmy też indeksy, bo
niespodziewanie zostaliśmy już… studentami  
Ola

Warto przeczytać – „Bracia Lwie Serce”
W roku 1973 ukazała się nowa powieść wybitnej autorki literatury dziecięcej,
Astrid Lindgren: „Bracia Lwie Serce”. To historia o sile braterskiej miłości, która
przezwyciężyła nawet śmierć. Dziesięcioletni Karol Lew przypadkowo
dowiaduje się, że wkrótce umrze. Jego brat, Jonatan, przekonuje malca, że
śmierć nie będzie czymś strasznym, ponieważ dzięki niej przeniesie się do
niezwykłej krainy, Nangijali, w której będzie zdrowy, a jego życie będzie proste i
przyjemne. W wyniku tragicznych okoliczności to Jonatan jako pierwszy trafia
do Nangijali. Wkrótce w fantastycznej krainie zjawia się również Karolek.
Szybko przekonuje się, że życie w Dolinie Wiśni nie jest tak wspaniałe, jak w
opowiadaniach brata.
Warto przeczytać. Polecam!
Julka



Wywiad z paniami Małgorzatą Wojtaszek i Karoliną Solą
 Co to jest dogoterapia?
 Dogoterapia to terapia z udziałem psa.
Jest to metoda wzmacniająca
efektywność rehabilitacji, w której
główną rolę odgrywa odpowiednio
wyselekcjonowany i wyszkolony pies
prowadzony przez
wykwalifikowanego terapeutę.
Podczas zajęć wykonuje się
wiele rodzajów zabaw i
ćwiczeń, które mają służyć
wszechstronnemu rozwojowi
dziecka.
 Jakie dolegliwości można w ten sposób leczyć?
 Dogoterapia skierowana jest szczególnie do dzieci niepełnosprawnych, z
różnymi problemami rozwojowymi. To dla nich w szczególny sposób
zwierzęta są interesujące, zagadkowe, ciekawe, a przez to wyzwalają w
nich motywację do podejmowania różnych aktywności, których na co dzień
często unikają. Dzięki nawiązaniu i pogłębianiu kontaktu z psem dzieci
biorące udział w terapii czują się pewniej we własnym środowisku, łatwiej
nawiązują kontakty społeczne, poprawiają komunikację, zdobywają
nowych przyjaciół.
 Ile trwają takie zajęcia?
 Zwykle 45 minut.
 Od kiedy te zajęcia są prowadzone w naszej szkole?
 Zajęcia z dogoterapii odbywają się od lutego 2014r. Zostały
zorganizowane, aby wspomóc rozwój uczniów z klas młodszych
potrzebujących dodatkowej pracy i wsparcia.
 Jakie psy biorą udział w dogoterapii?
 Do dogoterapii nadają się psy różnych ras z wyłączeniem bojowych i
strażujących. Najczęściej spotykane są: labrador, retriever, golden
retiever, nowofundland, cavalier king charles spaniel, berneński pies
pasterski. Naszą szkołę odwiedzają „super psy” z Lublina : biała, puchata
Wanilia oraz przyjacielska i łagodna Tajra.
Julka i Kinga 5a

Żywa lekcja przyrody
W środę 26 listopada odbyła się w Sali gimnastycznej naszej szkoły żywa
lekcja przyrody. Przyjechał do nas tajemniczy mężczyzna z kilkoma wężami:
trzema małymi i dwoma ogromnymi. Każdy wąż miał swoje imię. Ich właściciel
opowiedział nam parę ciekawostek o wężach. Dowiedzieliśmy się m.in., jak
mamy się zachować, gdy spotkamy na swej drodze węża. Mnie najbardziej
zainteresował pyton królewski, miał piękne ubarwienie. A co wam się
najbardziej podobało?
Weronika Depta



Andrzejki
Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) to wieczór wróżb
odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię św. Andrzeja. Dzień
ten przypada na początku lub na końcu roku liturgicznego. Andrzejki są
specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed
adwentem.
 Wylewanie wosku na zimną wodę
Wylewasz roztopiony wosk na zimną wodę (często robi się to przez klucz), a
następnie z zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki wróżysz
przyszłość.
 Imię wybranka
Na karteczce spisujesz imiona chłopaków lub dziewczyn i przekłuwasz papier
szpilką (nie widzisz, gdzie trafiasz) imię, w które trafisz będzie imieniem
twojego wybranka.
 Andrzejkowa wróżba z monetą
Każdy dostaje grosik i ustawia się w kolejce, wymyśla sobie jakieś życzenie.
Następnie rzuca monetę z odległości do miski. Jeżeli moneta wpadnie do miski,
to twoje życzenie się spełni.
 Karteczki
Na małych karteczkach piszemy różne wróżby( ale nie złośliwe i brzydkie!).
Karteczki wrzucamy do woreczka lub miski. Losujemy jedną z karteczek.
Później wkładamy je pod poduszkę i w najbliższym czasie może się to spełnić.

Czy obchodzisz Halloween?
Przeprowadziłyśmy wśród uczniów naszej szkoły ankietę na temat: „Czy
obchodzisz Halloween?”.
Otrzymałyśmy następujące wyniki:
 NIE- 41 osób
 TAK- 38 osób
Z powyższej ankiety wynika, że typowo brytyjskie święto powoli zyskuje
popularność także w Polsce, ale nie zachwycamy się nim tak, jak nasi
amerykańscy rówieśnicy.
Kinga i Oliwia


Uc

W szkolnym plebiscycie
na najżyczliwszego ucznia
zwyciężyli:

Klasa Ia
Aleksandra Duda
Marcel Staruch
Klasa Ib
Kaja Walczyk
Adrian Wagner
Leon Stefaniak
Klasa Ic
Julia Zielonka
Bartosz Rybak
Klasa Id
Paulina Żuber
Marcel Samolej
Klasa Ie
Weronika Stefanek
Alan Choma
Klasa IIa
Aniela Żuber
Rafał Wójcik
Klasa IIb
Gabriela Nowak
Gabriel Cieślik
Klasa IIc
Joanna Kołosińska
Miłosz Patrzylas
Klasa IId
Martyna Siczek
Kacper Cieślik
Klasa IIIa
Aleksandra Staroch
Kuba Knap
Klasa IIIb
Oliwia Wiślińska
Leon Swatowski

Klasa IVa
Oliwia Walczyk
Mateusz Mazur
Klasa IVb
Magdalena Toporowska
Mateusz Baran
Klasa IVc
Nikola Burak
Kamil Góras
Klasa IVd
Alicja Wójcik
Kacper Sikora
Klasa Va
Kinga Duda
Karolina Resztak
Sebastian Mikusek
Klasa Vb
Aniela Chruściel
Tomasz Wróblewski
Klasa Vc
Martyna Pietrzyk
Maksymilian Tyzo
Klasa VIa
Sylwia Mizińska
Krzysztof Kijewski
Klasa VIb
Gabriela Przerwa
Kamil Suszek
Klasa VIc
Wiktoria Jóźwicka
Adrian Hal
Klasa VId
Zuzanna Gajewska
Adrian Gorczyca



