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                                      Polecamy: 

  Co piszczy w Szósteczce? 

  Łamigłówki dla każdej główki 

  Nasze zwierzaki… 

  Co u naszych juniorów? 

 

 

 

 

 



 

Do ilu lat żyją pumy? 

Puma jest największym przedstawicielem małych kotów. Jego masa jest 

charakterystyczna dla wielkich kotów jednak jest bliżej spokrewniony z 

małymi i średnimi kotami. Długość życia dochodzi do 12 lat. 

 

 

Czy bobry są traktowane jako szkodniki? 

Aktywny jest nocą i o zmierzchu. Trudno więc go w czasie dnia 

zauważyć. Bobry najlepiej podpatrywać wcześnie rano o świcie. Występuje głównie w lasach łęgowych 

nad strumieniami i jeziorami.  

 
 

Larwa patyczaka będzie szybciej rosła jeśli w terrarium będzie cieplej.  

        Czy wiesz że: 

- straszyk australijski jest jednym z największych żarłoków wśród owadów, 

- niektóre patyczaki tańczą jak się włączy muzykę, 

- straszyk australijski grał w filmie Indiana Jones, 

- patyczak indyjski je więcej niż waży, 

- Gratidia sp. zmienia kolor z zależności od pory dnia (w dzień jest brązowa, 

w nocy czerwona) 

- niektóre patyczaki składają ponad 2000 jaj, 

- patyczakom odrastają nogi, 

- straszyk olbrzymi waży tyle co telefon komórkowy. 

    Jak wspomniane było w tekście dotyczącym hodowli straszyków, aby 

urosnąć owad musi wylinieć, czyli zrzucić skórę. Potem rośnie, nowa skóra 

twardnieje i straszyk jest większy. Podczas jednej wylinki potrafi urosnąć 

nawet kilka centymetrów. 

      

 
1.Po nich detektywi dochodzą do sprawcy.  

            2.Zabił go Staś Tarkowski (zwierze). 

3.System komputerowy ………… Profesional. 

4.Gdy nie mamy samochodu zamawiamy …….. . 

5.Święto duchów odbywane w Ameryce 31.X 

6.Do poduszki lubimy ………… Książki. 

7.Ma dwa koła ,kierownice i siedzenie. 

8.Jak idziemy w podróż bierzemy……… . (inaczej jedzenie) 

9.Czerwony kwiatek.(nie róża) 

10.Stary samochód idzie na ……….. . 

11.Beczy jak …………. . 

12.Zawieszona na suficie. 

13.Każdy człowiek ma …….. . 

            14.Zwierze ze skorupą  

            15.Wymiena dwutlenek na tlen. 

            16.Kura znosi …….. . 

                                                                           



 
 

 

24 września 1887 
Chiny. Rzeka Huang He występuje z brzegów i wielka fala  

powodziowa zalewa równiny. Jest to prawdopodobnie 

najstraszliwsza klęska żywiołowa wszechczasów . Ginie  

7 milionów ludzi. 

 

28 września 
Wielka Brytania. Wieczór rozłupywania orzechów( bez żartów, 

Zupełnie serio!!) Aby uczcić dzień św. Michała, niektórzy będą 

prażyć orzechy, aż popękają ( skorupy, a nie ludzie ). 

 

Fantastyczni biczownicy 
Niektórzy wierzyli, że najlepszym sposobem pokonania czarnej śmierci jest 

pokuta i wypędzenie z siebie diabła. Grupy liczące 200-300 pokutników, 

zwanych flagelantami, maszerowały przez całą Europę. Jedni biczowali 

drugich, jak  również siebie przez  33,3 dni-co opowiadało liczbie lat, jakie 

Chrystus przeżył na ziemi oprócz smagania się biczami o wielu rzemieniach 

okutych metalem umartwiali się przez:  

niegolenie się 

niemycie się 

niezmienianie ubrania  

niespanie w łóżku 

nierozmawianie z kobietami 

 

Koszmarne toalety 
Średniowiecze powinno się nazywać Smrodowieczem. Cuchnęło wszędzie, 

zwłaszcza w miastach. Większość śmieci lądowała na ulicach. Rzeźnicy 

zabijali zwierzęta, sprzedawali mięso, a wnętrzności wyrzucali do 

rynsztoków. Rady miejskie zaczęły uchwalać nowatorskie przepisy o 

sprzątaniu ulic. 

Fragmenty pochodzą z książki pt. „To okropne średniowiecze” 

 

 

 
     18 września, jak co roku, odbyła się akcja  Sprzątania Świata. W tym 

roku reprezentowała nas klasa VB wraz z ich wychowawczynią panią Beatą 

Florczyk. Akcja rozpoczęła się o godzinie 9:00. Na początku pan leśniczy 

powitał i rozdał dzieciom rękawiczki oraz worki na zebrane śmieci.  

 

               
 

     Po wielogodzinnej i ciężkiej pracy VB była bardzo zmęczona, ale humor 

nadal jej dopisywał. Kiedy dotarli wreszcie na Żółte Piaski pan leśniczy 

przyszykował miłą niespodziankę. Rozpalił ognisko i czekał na „pracusiów”  

z apetycznymi kiełbaskami, pachnącymi bułeczkami oraz piciem. Apetyt 

dopisywał wszystkim dzieciom!!! 

    

              

        

                       DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!!!!!!! 
 

 



                                         

  
 

„Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, 
niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

Praca wychowawcy to praca niełatwa, 
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 

Kocha ona figle i chętnie się czubi, 
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, 
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.” 
 

Te ciepłe słowa przesyłają wszyscy uczniowie  
Szkoły Podstawowej nr 6 w Ełku  

  swoim kochanym Nauczycielom z okazji  
Ich święta- 14 października  

 
 

 

 
  Klasy IIIa i IIIb dnia 17.09. 2009r. brały udział w wycieczce- pielgrzymce do 

Sejn, Wigier i Studzienicznej.  Pielgrzymka zaczęła się mszą w Parafii 

Opatrzności Bożej w Ełku o godz. 8.00. Autokar wyruszył o godz. 9.00.        

Najpierw dzieci wraz z panią Jolantą Gutowską, Grażyną Sacharzewską, 

Małgorzatą Gajewską i  księdzem proboszczem- Janem Ostrowskim pojechali 

do Klasztoru Kamedułów w Wigrach. Następnie wyruszyli do Sejn i tam 

podziwiali piękny kościół sejneński. Później pojechali do miejscowości 

Studzieniczna, gdzie zwiedzili tamtejszy kościół i sanktuarium. Zaraz potem 

czekało na nich ognisko. Wszystkim dzieciom dopisywał apetyt. Około 

godziny 17.00 wrócili do Ełku. Uczniom bardzo podobała się pielgrzymka.  

         
 

             AKTUALNOŚCI 

 

  W roku szkolnym 2009/2010 szkoła podstawowa liczy 13 klas: 

pani Anna Kuczyńska-„0” - 30 dzieci, 

pani Grażyna  Syrwid - Paszkowska - Ia-19 osób, 

pani Teresa Mierzwińska- Ib- 18 osób, 

pani Beata Staniszewska- IIa-17osób, 

pani Helena Borowa- IIb- 20 osób,  

pani Jolanta Gutowska- IIIa- 18 osób, 

pani Grażyna Sacharzewska- IIIb- 18 osób, 

pani Anna Rutkowska- IVa- 17 osób 

pani Marlena Skutnik- IVb- 18 osób, 

pani Małgorzata Gajewska- Va- 27 osób, 

pani Beata Florczyk- Vb- 30 osób, 

pani Ewelina Koniecko- VIa-17 osób, 

pani Jolanta Rynkowska- VIb- 17 osób. 


