
                   
 

Niechaj Święta Wielkiej Nocy 

będą pełne Boskiej mocy, 

zdrówko dopisało 

i jajeczko smakowało 

tego wszystkiego 

życzy  zespół redakcyjny Szósteczki 
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                                      NUMER 13/2009/2010                                                                                                                                               
                    

                                       
 

                                      Polecamy: 

 Co piszczy w Szósteczce? 

 Łamigłówki dla mądrej główki 

 Nasze zwierzaki… 

 Dla każdego coś śmiesznego 
 

 

 

 



 
1.Np. północny 

2.Od 22.12 do 21.03 

3.Ma 365 dni 

4.Np. sarna 

5.Trzecia osoba liczby pojedynczej  

6.Potocznie „Jopek” 

 

 
1.Wysiaduje jajka. 

2………… płacząca 

3.Np. tenisowa 

4.Jest w zeszycie ich pełno. W liczbie pojedynczej. 

5.Odrabiasz na nim lekcje. 

6.Stwór mieszkający prawdopodobnie w Himalajach. 

 

 

                                                                               
              

 

 

 
 

Dwie dziewczynki bawią sie w chowanego. Jedna liczy: "1 2 3...".         

Druga jej przerywa i mówi: "Ej, jak mnie nie znajdziesz to będę w szafie". 

 

 

Czarek spotkał czarodzieja, który pozwolił mu  wybrać:  

- Albo dostaniesz wspaniałą pamięć, albo gry komputerowe.  

 Przyjaciółka pyta:  

- I co wybrałeś?  

Czarek:  

- ...nie pamiętam. 

 

 

Dzieci miały narysować portret swojego taty.  Pani podchodzi do Jasia  

i pyta:  

- Czemu twój tata ma niebieskie włosy?  

- Bo nie miałem łysej kredki. 

 

 

Pani pyta Martynkę: 

- Martynko, powiedz nam skąd się bierze prąd? 

A Martyna na to: 

- Z Afryki. 

- A czemu akurat z Afryki? 

- Bo jak wyłączą prąd to tata zawsze mówi:  

- Znowu te małpy wyłączyły prąd... 

 

 

Jaś pyta tatę: 

- Wiesz który pociąg ma największe spóźnienie? 

- Nie wiem. 

- Ten, który obiecałeś mi rok temu na Gwiazdkę. 

 

 



    
       

Amerykańska wiewiórka czerwona-Dzienny tryb życia, żyje samotnie  

w lasach iglastych. Żywi się roślinami, nasionami a także, jajami, małymi 

ptakami i ssakami. Gatunek tej wiewiórki zagrożony jest wyginięciem. 
Długość ciała 17- 23cm, ogona 9-16cm, waga 140-360g. Ubarwienie 

czerwonobrązowe, brzuch biały i puszysty ogon. 
 

                                          
 

Koala- Układ trawienny umożliwia trawienie około 20 gatunków 

eukaliptusa. Dorosły osobnik dziennie zjada od 0,5 do 1kg liści. 

Wodę pije rzadko, dopiero gdy z powodu suszy zmniejsza się jej  ilość w 

liściach, pije częściej. Od 1927r. ginący gatunek koali objęty jest całkowitą 

ochroną.   

 

                                            
 

 
 

Na bolący ząb  

Zbierz kopeć z kuchennego kamienia i owiń go bawełnianą watą. Połóż na 

zębie, a przestanie cię boleć. Albo weź ząb krokodyla i oskrob nim rybę. 

Owiń łuski ryby bawełną i umieść na bolącym zębie- ból ustanie.      

Aby usunąć ząb      

Małego legwana zielonego o żółtym podgardlu skrępuj i spal na płaskim 

talerzu na popiół. Proszek wetrzyj w ząb, weź szczypce i wówczas możesz 

wyrwać ząb bez boleści! 

Wypróbuj ten sposób na psie, zanim zabierzesz się do własnego zęba.                                                                                                                                                            

Złe wieści dla nauczycieli 

W 1381roku w Suffolk zatrzymano nauczyciela za niestosowne 

zachowanie. Oznaczało to prawdopodobnie, że śmiał się głośno z jakiegoś 

żartu. (Rzadkie to wydarzenie, nawet dzisiaj, bo nauczyciele zwykle nie 

rozumieją dowcipów).  

Kuriozalne kuracje  

Ówcześni lekarze nie znali przyczyn choroby ani jej szybkiego 

rozprzestrzeniania się, nie wiedzieli więc, jak przeciwdziałać zarazie. 

Mylnie sądzono, że można zachorować: 

- po prostu patrząc na chorego, 

- wdychając morowe powietrze, 

- pijąc wodę z zatrutych studni. 

We Francji twierdzono, że wodę zatruwają Anglicy, w Hiszpanii oskarżono  

o to samo Arabów. W Niemczech podejrzanych zatruwaczy zamykano  

w beczkach i spławiano rzeką. A wszyscy zgodnie winili trędowatych !! 

Sposoby leczenia bywały czasem równie zabójcze jak same choroby. 

Średniowieczni lekarze zalecali najbardziej nieprawdopodobne środki 

przeciw różnym schorzeniom. Np. : 

- na ból zęba najlepiej nosić na szyi dziób sroki, 

- dla uleczenia z szaleństwa należy wywiercić dziurę w czaszce, aby 

wypuścić diabła.                                                                   

 

 
 
Fragmenty pochodzą z książki pt. „To okropne 

średniowiecze” 

 



 

   
 

   Dnia 15 lutego 2010r. w Centrum Ekologicznym przy ulicy Parkowej :2 

odbył się po raz drugi Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama 

Mickiewicza. Przewodniczący komisji podkreślił bardzo wysoki  

i wyrównany poziom tegorocznych prezentacji recytatorskich uczniów.  

                     
Laureatami konkurs recytatorskiego zostali :  

I miejsce – uczennica klasy VI b z SP nr 4 Alicja Polakowska   

II miejsce – uczennica klasy V f z SP nr 2 Edyta Gierasimiuk  

III miejsce – uczennica klasy V a z SP nr 7 Paulina Mroziewska  

Uczniowie wyróżnieni : SP nr 2 - IV e Paulina Kuczkowska,  

SP nr 3 - V a Piotr Drzymkowski, SP nr 4 - VI d Dominika Pabich,  

SP nr 5 - V c Rafał Królikowski, SP nr 6 - V b Kinga Ciszewska,  

SP nr 9 - VI a Agata Dziekońska.   

     Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek, a laureaci konkursu 

interesujące książki i gadżety. W trakcie pracy komisji konkursowej 

organizatorki,  panie: J. Rynkowska i H. Tyszko, zaprosiły na drobny 

poczęstunek uczniów i opiekunów.  

       

        Do zobaczenia za rok!!! 

 

 

 

ŻABKA I BUTY 
 

Za górami, za lasami żyła 

żabka ze swymi butami. 

Żabka bardzo je lubiła, 

ale kiedyś je zniszczyła. 

Żabka smutna, zapłakana 

pędem poszła do kowala. 

Kowal mówi: 

- Ja dla konia buty robię, 

a więc nic ci nie pomogę. 

Idź do szewca, on pomoże, 

nikt jak on butów naprawiać 

nie może. 

Żabka poszła więc do szewca, 

 A on stwierdził, że to pestka ! 

 

Buty pięknie naprawione. 

Żabka poszła w swoją stronę.  

 

                                                                               Kinga Ciszewska, Vb 

 
 

 

 

 

 



   

                                                   Kilka rad dla: 

a) rozwiązujących testy 
 nie pozwól, by zdenerwowanie lub strach sparaliżowały twoje zadania; 

 czytaj uważnie każde zadanie, pytanie lub polecenie i rób to, o co jesteś proszony; 

 zanim wybierzesz odpowiedź czy sformułujesz ją – chwilę pomyśl 

       i zastanów się; 

 najpierw udziel odpowiedzi na te pytania, na które potrafisz odpowiedzieć –  

      -zostaw je sobie na koniec (w ten sposób wystarczy ci czasu na inne odpowiedzi); 

 jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi to wybieraj prawdopodobną wersję; 

 nie zostawiaj żadnego zadania bez wskazania odpowiedzi, po prostu „strzelaj” –  

-a nuż się uda: 

 koduj bardzo wyraźnie, starannie i dokładnie, zaznaczając wybraną odpowiedź; 

b) piszących wypracowania 
 najpierw uważnie przeczytaj temat zadania; 

 następnie chwilę pomyśl i ustal w kilku punktach plan swojej pracy 

 pamiętaj o krótkim wstępie, rozwinięciu – części właściwej i zakończeniu 

 trzymaj się tematu, używaj słownictwa typowego dla określonej formy 

wypowiedzi; 

 buduj jasne, poprawne zdania, dbając o ich logiczne powiązania ze sobą; 

 nie powtarzaj tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie; 

 stosuj akapity; 

 dbaj o poprawność językową i ortograficzną; 

 po napisaniu pracy, przeczytaj ją i popraw drobne błędy; 

 pisz starannie, aby egzaminator nie miał problemu z odczytaniem twojego 

zadania. 

 

   Dnia 4 marca 2010r.  pisaliśmy kolejny sprawdzian próbny klas VI 

przygotowany przez wydawnictwo OPERON. Zaczął się o godzinie 8:00      

i trwał do 9:00. To ostatnia próba przed sprawdzianem końcowym, który 

w tym roku szkolnym, odbędzie się 8 kwietnia 2010r.  

 

           
                                                     

                                                  Trzymamy za Was kciuki!!!!!!! 

WIELKANOC 
Jajka wielkiego, bardzo miłego,  

Dużo zajączków i dobrych pączków. 

Pełno pisanek i...jeden baranek!!! 

Na stole święcone, a obok baranek,  

Koszyczek pełny barwnych pisanek  

I tak znamienne w polskim krajobrazie  

W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.  

Zielony barwinek, fiołki i żonkile  

- Barwami stroją uroczyste chwile.  

W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,  

Gdy Wielkanocne na stole śniadanie. 

Mnóstwo życzeń w koszyczku przy  

wielkanocnym stoliczku,  

kolorowych pisanek  

i mokrych ubranek w lany poniedziałek. 

Kolorowych jajeczek, 

Wacianych owieczek, 

Rozkicanych króliczków, 

Pyszności w koszyczku! 

A przede wszystkim 

Udanego uciekania 

W dniu "wielkiego lania".  

Kiedy Wielka Noc nastanie.  

Życzę Wam na Zmartwychwstanie,  

dużo szczęścia i radości,  

które niechaj zawsze gości  

w dobrym sercu, w jasnej duszy i niechaj wszystkie żale zagłuszy.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

 Wesołych świąt!!! 


