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W tym numerze  nowy stały dział
Zadry Gag@dki - posłuchaj
psychologa. 

Szkolne kalendarium

.

24 XI szkolny
konkurs
recytatorski
21 XII Jasełkowe
przedstawienie
22 XII klasowe
wigilie
od 23 XII do 1 I 
przerwa 
świąteczna
4 i 5 I dodatkowe
dni wolne od zajęć
edukacyjnych

6 I  święto Trzech
Króli, szkoła 
nieczynna
12 I otwarty wtorek
12 I sprawdzian
próbny klas 6
15 I międzyszkolny
Konkurs Kolęd
18 I pisemna
informacja o
planowanych
ocenach za I sem.

Uwaga! Jeśli lubisz
pisać, ta informacja
jest dla Ciebie. Nie
chowaj swoich
wierszy ani
opowiadań do
szuflady, tylko
przynoś je do
nas.Chętnie
opublikujemy

Wasze prace. A
może Twój
przyjaciel świetnie
pisze, ale nie ma
odwagi, by
 dostarczyć swoje
prace  do redakcji?
Zapytaj go o zgodę i
zrób to za niego.
Zapraszamy

również osoby,
które chcą tworzyć
Zadrę Gag@dkę,
spotykamy się w
poniedziałki o 8.00
w sali nr 3.
Czekamy na Was.  
  

.
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  Józef Piłsudski został pierwszym    
 Marszałkiem Polski. 

Święto wolności

.

12 listopada
Piłsudski wydał
pierwszy
rozkaz
wojsku: 

"Żołnierze!
Obejmuję nad
wami komendę
w chwili, gdy
serce w każdym
Polaku bije
silniej i żywiej,
gdy dzieci
naszej ziemi
ujrzały słońce

swobody w
całym blasku. Z
wami razem
ślubuję życie i
krew swoją
poświęcić na
rzecz dobra
Ojczyzny i
szczęścia jej
obywateli".

Józef

Do czasu
wybuchu II
wojny
światowej
święto
obchodzono
tylko dwa razy
- w roku 1937 i
1938. Po wojnie
Narodowe
Święto
Niepodległości
dopiero w 1989
roku wróciło
do kalendarza
oficjalnych

świąt
państwowych.
Główne
obchody, z
udziałem
najwyższych
władz
państwowych,
odbywają się w
Warszawie na
placu Józefa
Piłsudskiego. 

A skąd się wzięły w ogóle barwy polskiej flagi?
Okazuje się, że jest to po prostu odwzorowanie
znacznie starszego od flagi naszego herbu, jakim jest
Orzeł Biały, czyli wizerunek białego orła w koronie w
polu czerwonym, który po raz pierwszy został użyty
jako godło państwa w 1295 r. przez króla Przemysła
II. 

Za każdym razem w czasie odmawiania modlitwy
"Ojcze nasz" uczestnicząca w nabożeństwie
liturgicznym szlachta wyciągała szable z pochew i
wznosiła je do góry. Gest podniesionej szabli
świadczyć miał o gotowości walki w obronie wiary.

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny,
gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość.
Zaborcy - trzy mocarstwa: Austria, Prusy
(późniejsze Niemcy), Rosja - w 1795 roku podzielili
między siebie polską ziemię i wymazali z mapy
Europy nasze państwo. Za mówienie w szkole po
polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do
więzienia. 
Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska -
wykreślona z mapy Europy - istniała. Każde
pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych
wartości. Walczyło w wielkich powstaniach
narodowych, które jednak kończyły się klęską.  Co
by się stało, gdyby nie bohaterstwo przodków,
którzy walczyli o naszą niepodległość? Dziś
prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku
polskim; nie moglibyśmy pewnie też
demonstrować dumy z naszych narodowych
symboli – flagi oraz godła państwowego; a wielkie
czyny, jakich dokonywali Polacy na przestrzeni
wieków, zostałyby zapomniane. Polska mogłaby
przepaść na zawsze.
Pierwsza wojna światowa (1914-1918) osłabiła
państwa zaborcze, dzięki czemu możliwa stała
się odbudowa niepodległego państwa. Po 123
latach niewoli, rozbiorów i obcego
panowania, w końcu 1918 roku odrodziło się
państwo polskie. 

.

Piłsudski
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Jakie zmiany postaracie się wprowadzić w tym
roku szkolnym?
OK-Mamy dużo planów, jednak nie chcemy ich na
razie zdradzać.
Jak wyglądał Twój plakat wyborczy?
BB -Robiłam go w ostatniej chwili wiec nie był zbyt
piękny, ale mówiłam wielu ludziom jakie są moje
pomysły. Starałam się i widocznie im się to  podobało.
Czy zamierzacie spełnić swój program wyborczy?
BB-Jasne. Mamy ich wiele nowości  w zanadrzu

jak widzicie już jeden pomysł się spełnił, czyli Dzień
Dyni.
OK-Dwa razy w miesiącu coś ciekawego będzie się
zawsze w szkole działo.
Jaką kare wymierzyłybyście uczniowi za złe
zachowanie?
OA-Bardzo srogą 
BB-Nauczenie się szkolnego regulaminu na pamięć,
albo przeczytanie go kilka razy.
A jaką nagrodę za dobra sprawowanie byście
zaproponowały?
OA-Bon do sklepiku.
Gdybyś była zwierzęciem, to jakim i dlaczego?
BB-Orłem, gdyż latanie mnie bardzo interesuje i lubię
zwiedzać nowe miejsca.
OK-A ja chciałabym być pumą, bo to mistrz świata w
bieganiu
OA- Ja bym chciała być gepardem. Wygrywałabym
wszystkie zwody jak zawsze.
Jaką nadprzyrodzoną moc byście chciały mieć,
gdyby była taka możliwość?
BB- Ja bym chciała umieć latać, to świetna
umiejętność.

OK – A ja bym chciała znać myśli innych osób, wtedy
wiedziałabym tak naprawdę co uczniowie naszej
szkoły chcieliby w niej zmienić.
OA- Ja pragnęłabym mieć moc wysokiego skoku.
Kto jest Waszym idolem?
OK - Największym moim idolem jest mama. Staram
się być jak ona.
Jeśli byście mogły, to do jakiego historycznego
okresu byście się przeniosły?
BB–Ja do Średniowiecza. To był czas walk, lała się
krew więc to był świetny czas.OK-Ja bym się chciała
przenieść do Renesansu.
Jaki jest Wasz ulubiony sport?
OA- Lekkoatletyka.BB- Piłka nożna, piłka siatkowa ale gry
zespołowe są najlepsze.OK. -Moim ulubionym sportem jest
pływanie. Pływam od czterech lat i staram się być w tym coraz
lepsza.
Macie swój ulubiony przedmiot?
OA -Najgorszy to matematyka, a najlepszy-
angielski.OK –Mam dużo ulubionych przedmiotów, ale takie
najbardziej, najbardziej są trzy: WF, polski i angielski.BB- Moim
ulubionym przedmiotem jest WF, no i informatyka.
A  nauczyciel?
(chórem) Pani Wolano!

O sobie i swoich samorządowych
planach opowiadają:
 
Basia Balska (przewodnicząca SU)

Oliwia Kowalczyk (wiceprzewodnicząca
SU)

Oliwia Antonowicz (przew. sekcji sport.)

. .
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Posłuchaj psychologa
Jak poradzić sobie 
w trudnych sytuacjach
podpowiada p. N.Pawelec 
 - psycholog Gimnazjum nr 6

W każdej
szkole, w
bardzo wielu
klasach istnieje
problem osób
odrzuconych
przez grupę.
Jak powinny
postępować?
Jak poradzić
sobie w takiej
trudnej
sytuacji?  
Przede
wszystkim
powinniście
zdawać sobie
sprawę, że
wykluczenie jest
rodzajem
przemocy
psychicznej i
podlega karze.
Gdyby więc
osoba
 pokrzywdzona

zgłosiła sprawę
na policję,
wówczas  finał
mógłby nastąpić
w sądzie.
Wracam jednak
do pytania. Jest
wiele sposobów
radzenia sobie
w takiej sytuacji.
Przede
wszystkim
absolutnie nie
należy
wycofywać się z
życia
klasowego.
Dobrym
sposobem jest
udział w
klasowej
wycieczce. Tam
można pokazać
się z nowej
strony. Panuje

swobodniejsza
atmosfera, która
na pewno
sprzyja zbliżeniu
się do
koleżanek i
kolegów.
Kolejną metodą
jest praca nad
swoimi
mocnymi
stronami.
Trzeba je
rozwijać, a
później po
prostu je
zaprezentować.
Dajmy na to, że
jesteście świetni
w jeździe na
rolkach. Warto
to pokazać. 
.
.
.

a poza tym
zawsze znajdzie
się jeszcze ktoś
o podobnych
zainteresowaniach.
To jest moja
kolejna rada:
szukaj osoby o
podobnych do
twoich
 upodobaniach.
One ludzi do
siebie zbliżają.
Absolutnie
kluczową spraw
ą jest wsparcie
bliskich. Dlatego
nie wolno
milczeć.
Koniecznie o
swoim
problemie trzeba
powiedzieć
rodzicowi lub np.
starszemu

bratu. On też
może ci
pomóc.Jak? Na
przykład
organizując
spotkanie
urodzinowe, czy
poczęstunek z
innej okazji. To
wystarczy, żeby
pokazać się z
fajnej strony.
Każdy lubi
przecież udane
spotkania.
I jeszcze jedna
ważna rzecz. W
każdej klasie
jest tzw. lider, ze
zdaniem którego
wszyscy się
liczą. Chcę
uświadomić
liderom,

jak wiele od nich
zależy. To wy-
liderzy macie
obowiązek
pierwsi
wyciągnąć rękę
do osoby
odrzuconej. Za
wami zrobią to
inni.  Bycie
klasowym
liderem
zobowiązuje.Musicie
sobie zdawać
sprawę, jak
wiele od was
zależy i jak
wiele dobrego
możecie dla
innych zrobić.  
  

.

Czy są jakieś naukowe sposoby na polepszenie
pracy naszego mózgu?
Oczywiście! Doskonałym sposobem jest np.
planowanie swojej pracy. Należy przemyśleć
wszystkie działania, jakie trzeba podjąć, by się czegoś
nauczyć. Nie wolno zostawiać pracy na ostatnią
chwilę. 
Świetnym ćwiczeniem jest technika koncentracji
polegająca na liczeniu od tyłu 100,99,98... ale także
wykonywanie wszelkich działań w pamięci zamiast od
razu sięganie po kalkulator.
Polecam również przyjrzeć się bardzo dokładnie
jakiemuś pomieszczeniu, by później odtworzyć je w
pamięci w najdrobniejszych szczegółach.

Bardzo dobrze wspomaga pracę mózgu pamięciowa
nauka, dlatego wkuwanie wierszy jest na wagę złota.
Świetnym ćwiczeniem jest także wyszukiwanie
błędów.Warto wiedzieć, że mózg jest połączony z
rękoma, dlatego wszystkie manualne zadania
usprawnią jego działanie. Trzeba uczyć się nowych
czynności np. jeżdżenia na łyżwach, chodzenia po
linie. Wtedy w naszym mózgu powstają nowe
połączenie neuronalne.Jeśli nowy impuls przejdzie
kilka razy, zostaje w korze mózgowej utrwalony.

.
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Inny
niż
wszyscy
Bin – tak właśnie
nazywało się małe pudło
na strychu Krzyśka.
Ogólnie to tych pudeł było
chyba milion. Nikt nigdy
nie narzekał na te stare i
niepotrzebne pudła. Były
bo były, i koniec. Tak
naprawdę to nikt nie
zaglądał tam od wielu
wielu lat. Nikt też nie
wiedział, że to nie były
zwykłe pudła. Każde z
nich umiało mówić.
Wszystkie pudełka czuły,
rozumiały.

   Wracając do
małego Bina –
był on niezbyt
lubiany, ubogi.
Bin wiedział
„aby nie oceniać
innych po
wyglądzie”, lecz
jego znajomi –
nie. Wyśmiewali
się z Bina dzień
i noc. Czasem
za to, że nie
pojechał na
wycieczkę, albo
że nie miał
najnowszych
trzewików.
-  Ej Binek co
tam, znów nie
masz nic na
obiad? – zawołał
Guz.
-  Niestety,
jestem bardzo
głodny. Oddasz
mi swoją
kanapkę?
-  Chyba sobie
śnisz!!! –
odpowiedział
bezczelnie Guz.
Bin choć nie mia
ł przyjaciół miał
wspaniałych
rodziców.
Zawsze się
troszczyli o Bina
choć nie mieli

pieniędzy, lecz
Bin jeszcze tego
nie doceniał.
Pewnego dnia
Bin wyszedł
zadowolony na
podwórko.
-  Bin, a co ty
taki wesoły? –
zapytał się go
Herli.
-  Spójrz! – i
pokazał na
kanapkę, którą
dzisiaj dostał.
-  Fuuu! Z
samym
masłem?
-  Ja takie lubię
– odrzekł Bin.
Guz widząc
całą sytuację
chciał się
popisać.
Podbiegł do
Bina, wyrwał mu
kanapkę z ręki i
włożył do kosza
na śmieci.
Binowi odebrało
mowę. Stał
przez chwilę 
w miejscu i
patrzył na kosz,
aż wreszcie
uciekł. Pobiegł w
kąt i zaczął
wylewać z
siebie morze
łez. Powtarzał
sobie w
myślach „Chcę
być bogaty,
chcę, chcę!”.
Płakał i płakał,
aż ... Błysk!
Najpierw jeden
piorun trzasnął a
następnie drugi
huknął. Za
chwilę niebo stał
o się całe białe.
Bin obejrzał się
za siebie

i zobaczył
karteczkę z
napisem –
„Może i są
bogaci ale nie
mają takich
kochających
rodziców jak ty!
Ciesz się z tego
co masz”. Bin
dopiero wtedy
zrozumiał, że to
on miał to co
jest
najcenniejsze –
miłość, rodzinę.
Pobiegł szybko
do rodziców i
przytulił ich z
całej siły.
-  Kocham was!
– krzyknął.
-  My ciebie
również Binuś,
my ciebie też. 
Bin leżał w łóżku
i rozmyślał o
tym jaki był
niemądry.
Zaczął płakać,
ale nie dlatego
że jest smutny,
tylko dlatego że
jest szczęśliwy. 

/J.Kuśmirek/

.

.

.

.

.

.
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                  Czy wiesz że... Ćwicz swój mózg

  
    Dbaj 
  o formę 

Aktywność
fizyczna
jest najlepszym
sposobem pobu
dzania pracy
mózgu. Ćwicze
nia fizyczne
pomagają w
powstawaniu
nowych połą
czeń
nerwowych.

Mózg stanowiąc
tylko 2% masy
całego ciała
zużywa aż 20%
energii,
która jest
produkowana
przez
Twój organizm.
Głównie chodzi
tutaj o tlen.
Mózg jest więc
bardzo wrażliwy
na jego
niedobory,
dlatego pamiętaj

aby zawsze
mieć
przewietrzony
pokój i głęboko
oddychać.

Mózg nie czuje
bólu. Nie ma
w nim żadnych
receptorów
nerwowych,
które mogłyby
ból rejestrować.
Oczywiście
wokół mózgu
znajdują się już

tkanki-
czaszka, skóra,
nerwy, które
po uderzeniu
w głowę ból
odczuwają.

Dzięki intensyw
nemu krążeniu
90 % energii
cieplnej na zim
nie ucieka
przez głowę.
Dlatego warto
nosić czapkę.

Dlaczego
dzięcioł  nie
doznaje
wstrząsu
mózgu pomimo
 ciągłego
stukania?
Okazuje się, że
ewolucja
wyposażyła go
w szereg
przystosowań
zapobiegających
wstrząśnieniu
mózgu. 

. .

Wykonuj
jednocześnie w
pamięci dwie
czynności:
odejmuj od 256
kolejne liczby 5,
a jednocześnie 
układaj wyrazy
z liter zawartych
w słowie
SŁONECZNIK.

Rysuj
jednocześnie
lewą i prawą
ręką.

Pisz
jednocześnie
lewą ręką cyfry
a prawą litery

Wypisz jak
najwięcej
sposobów na
użycie: biletu
autobusowego,
agrafki, monety.

W czasie snu
mózg pracuje
segregując infor
macje, które
zebrał w
ciągu dnia.
Lewa półkula
odpowiada za
logikę i racjonal
ność, a prawa
za intuicję, spon
taniczność i
emocje. 

Zdrowa dieta
dla twojego
mózgu :
 
orzechy,
rodzynki,  pestki
dyni, 
migdały
banany, morele,
pomidory, ryby,
pieczywo
razowe,kiełki,
szczypiorek. 

Mózg decyduje o naszym "być albo nie być". 
Dzięki niemu myślimy, poruszamy się,
czujemy
Warto więc o nim czegoś się dowiedzieć.  

. .
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             Ćwicz przed sprawdzianem
     http://www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/

  Matematyka - zadanie    Matematyka - zadanie

Rozwiązań
szukaj na
tablicy ogłoszeń
SU

 5 kwietnia 2016
r. (wtorek)
część 1. – język
polski i
matematyka –
godz. 9:00
część 2. – język
obcy nowożytny
– godz. 11:45 

Pamiętaj, że
wszystkie
rysunki
należy
wykonywać
długopisem,
a nie
ołówkiem.

Zadanie 1 (0–4)
Rodzina Anieli
wyjechała na
wakacje
samochodem.
W podróż
wyruszyła o
godzinie 6.40,

a na miejsce
wypoczynku
dotarła o 15.15.
W trakcie
podróży rodzina
zatrzymała się

 na
dwie przerwy na
odpoczynek, 

.

.

.

Zadanie 2 
(0–3)
Pojemnik na
cukier ma
kształt
prostopadłościanu
o wymiarach: 17
cm, 10 cm, 8
cm.
 Masa 1
cm3 cukru jest
równa 0,8
grama.

Czy w tym
pojemniku
zmieści się 1
kg cukru?

Napisz jedno zdanie podrzędnie złożone, w którym
usprawiedliwisz swoją nieobecność na ostatniej lekcji.

Z podanych 
wyrazów
utwórz dwie
grupy
synonimów. 
dobry , zły 
 pozytywny
negatywny
 błędny
właściwy

 nieodpowiedni
 odpowiedni 

A teraz od
każdego
synonimu
utwórz
antonim, czyli
wyraz
przeciwstawny.

 po kwadransie
każda, i jedną
przerwę na
posiłek,
która trwała 25
minut.
Ile godzin zajęła
rodzinie Anieli

sama jazda
samochodem 
podczas tej
podróży?

 
  Chcesz zarezerwować pokój dla jednej osoby.
       A. Hello, I’d like to book a single room.
       B. Hi, I’d like to book a double room.
       C. I’d like to book a twin room.

      Chcesz przymierzyć spodnie w sklepie.
                 A. Can I turn them on?
                 B. Can I try them on?
                 C. Can I try it on?

.

.

.
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Był piękny i
słoneczny dzień
bogowie
rozmawiali o
stworzeniach,
które mieszkały
na ziemi. Mieli
wielkie zamiary,
by zmienić dużo
rzeczy. Ludzie
skarżyli się, bo
woda w jeziorze
była za zimna a
ogień szybko
gasł.
Pewnego dnia
 zwołali zebranie
na, którym
wszyscy mieli
podać swoje
pomysły na
uzdrowienie
świata. Były one
jednak zbyt
niepoważne.
Wtedy Zeus
powiedział:
-Na ziemi
panuje głód,
każdy z was
musi coś
podarować
ludziom.
Zebrali się więc
wszyscy
bogowie. Jedni
zsyłali krowy,
drudzy napoje
ale jedyna
boginka Rey
podarowała
ludziom
przepiękne
ogrody, łąki,
pola. Nie mogli
oni wyjść z
podziwu, że
widzą takie
przecudne
krajobrazy.
Zeus dał im
płótno i farby.
Wtedy pojawili

się artyści,
którzy malowali
cudne obrazy.
Człowiek w
jednej chwili
zaczął się
rozwijać. Ludzie
 podzielili się na
grupy, każda z
nich zajmowała
się czymś
innym.
Niektórzy dalej
wiedli nędzne
życie i pracowali
na polach.
Niewiele
zarabiali, dużo
jedzenia, które
sobie
wyhodowali
musieli oddać
bogom albo
sprzedać na
targu za marne
pieniądze.
Pewien rolnik o
imieniu Rafiztys
przemielił na
miazgę orzecha
i ziarno grochu.
Potem to
zasadził. Czekał
pięć lat, aby coś
wykiełkowało.
Nagle zobaczył
malutki ogonek
,potem wyszła
reszta. I
zobaczył coś
podobnego do
naszej
dzisiejszej
cebuli – ugryzł
roślinkę i
posmakował.
Poczuł, że
 szczypie w
język i nazwał to
zepsula. Szybko
pobiegł, by
ofiarować
zepsulę Bogom.

Gdy władcy
niebios ją ugryźli
, zaczęli płakać i
płakać aż
chmury
wypełniły się
wodą. I tak
właśnie powstał
deszcz.
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Pierwszy raz  
w szóstce
obchodziliśmy
Święto Dyni

Szkolne
aktualności

.

.

.

.

kl. 4b

Biegnij z biało-czerwoną” – to hasło tegorocznego
Biegu Niepodległości (zdjęcie powyżej), w którym
 dn.10XI naszą szkołę reprezentowała klasa 4s.  Bieg
miał patriotyczny charakter; poprzedzał go historyczny
program , odśpiewanie hymnu przez uczestników. W
tym biegu nie było walki o miejsca, sportowców
połączyła  wola uczestnictwa w  imprezie
Indywidualne Biegi Przełajowe w Podgórzu
przyniosły nam zwycięstwo. Wspaniałe miejsca
zdobyły:Ola Rytczak i Oliwia Antonowicz /Im/,Oliwia
Maciejewska /IIm/, Patrycja Paśnik /IVm/,Oliwia
Kowalczyk /VIm/ i Amelia Bielak /VIIm/. Chłopcy z
SP6 uplasowali się na  II miejscu.Piotr Ambroziak był
VII

Pod kierunkiem P.Doroty Kuźniewskiej i P.Renaty Wypych uczniowie przygotowali piękną uroczystość,
przybliżającą  drogę Polski do wolności. Apel zgromadził wszystkich uczniów klas 3,4,5 i 6. Uroczystości
towarzyszył sztandar szkoły.Artyści zachwycali śpiewem i recytacją. 

Redakcyjna stopka:
Michał Świgost /redaktor naczelny/
Magdalena Zakrzewska /zast.redaktora naczel./
Natalia Imielska
Jan Jaworski
Ola Olszewska
Alicja Pychińska
opiekun: Lucyna Małolepsza
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Jedzcie dzieci.
Jedzcie,dzieci.

Pamiętaj o
interpunkcji!
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                                                             Przed klasówką uczeń pyta: Powtarzałeś coś?      
  Katechetka do dzieci:                             Tak
   - Co robimy kiedy jest post?                   A co?
- Komentujemy i dajemy lajka!                  "Będzie dobrze, będzie dobrze"
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