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KINO
SFERYCZNE
       W SP6
W pierwszym
tygodniu kwietnia w
naszej szkole
będzie można
obejrzeć seans kina
sferycznego. Za
 pomocą systemu

sferycznej projekcji
w środku kopuły,
która stanie na sali
gimnastycznej,
utworzy się
niesamowity obraz.
Zaprezentowany
zostanie sferyczny
360° obszar
panoramiczny,

którego nie ma
żadne inne
współczesne kino.
Jest to na dzień
dzisiejszy
najefektywniej
działająca wirtualnie
uwiarygodniona
rzeczywistość.

ZNÓW SUKCES    
   ODLOTU!
Nasze utalentowane
dziewczęta z
młodszej grupy
szkolnego zespołu
 - Mini Odlot
 zdobyły 5 marca
2016 r. III miejsce
na ogólnopolskich
Zgierskich
Spotkaniach
Tanecznych

 o wdzięcznej
nazwie ”Drgania
Przestrzeni”.
Relację z
wydarzenia 
możesz obejrzeć
tutaj https://www.
youtube.com/
watch?
v=PYo6o0brtvM

Dzieci na Wielkanoc są inne niż zazwyczaj,
W dzieciach na Wielkanoc jest moc tajemnicza,
                     Dzieci na Wielkanoc
                     Wstają bardzo rano
I pytają: - Dlaczego dzwony tak głośno krzyczą?
Dzieci na Wielkanoc mają czerwone usta,
Czerwonymi ustami plotą różne głupstwa.
                                        Konstanty Ildefons Gałczyński

Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się
sucho ściele.
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci,
będą pełne stodoły, beczki i sieci.

                           
                   Dwumiesięcznik dla klas 4-6

.
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          Jak wypadliśmy na I semestr? 

Kolejność klas według        
           frekwencji

      Klasa Pani A. Żółtowskiej  - 5s zdobyła 
Puchar Dyrektora Szkoły za świetne wyniki w nauce

najlepsza klasa

    Klasa 5c z najwyższą      
 frekwencją w szkole

I miejsce kl. 5c
 95,21%

II miejsce 5a 
94,24%

III miejsce 4s
94,23%

IV m. 5s 93,9%
Vm. 4b 93,66%
VIm.5b 93,3%
VIIm.6b 93,03%
VIII 6s 92,72%
IX 6a 91,45%
Xm. 4a 90,44%

średnia ocen w
 szkole 4,16

średnia
frekwencja w
szkole 92,24%

Najlepsze
klasy w
szkole, które
zdobyły
Puchar
Dyrektora 
     4b i 5s
średnia ocen
     4,42

.

Miejsca klas
pod względem
nauki:
Im 4b i 5s  
śr. 4,42
II m. 6b śr. 4,38
III m. 4s śr. 4,34

IV m. 6s śr. 4,3
V m. 5b śr. 4,21

VIm. 5a śr. 4,03
VIIm. 5c śr.3,99

VIIIm. 6a śr.
3,79
IXm. 4a śr. 3,75

.

Stopka
redakcyjna
Michał Świgost
-redaktor
naczelny
Magda
Zakrzewska
zastępca  red.
naczelnego
 Daria
Gzowska,
Krystian

Gzowski,
Natalia
Imielska,Jan
Jaworski, Ola
Olszewska,
Ala Pychińska

opiekun
Lucyna
Małolepsza

.

5s

.

..
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Klasa Pani J.Szczycińskiej - 4b
zdobyła Puchar Dyrektora Szkoły 
    za świetne wyniki w nauce

   479 uczniów 
       w szkole

     Najlepsi          
     uczniowie 

      Sukces        
 ogólnopolski   

Klasy najlepsze
z języka
polskiego:
4b, 4s, 5b

Klasy najlepsze
z matematyki:
4s, 5s, 4b

O.Zmudczynska

.

.

najlepsza klasa
W
ogólnopolskim
konkursie
PIONIER
Piotr
ózefczyk
miejsce 11
/j.ang/

 Im. 
Oliwia
Kowalczyk 
6s  śr.5,45
    IIm. 
Nina Denst 
 4b i Oliwia
Zmudczyńska
5s śr. 5,36 

      IIIm. 
Piotr Cebulski
6b 
 Dawid
Matlewski  6s
Piotr Józefczyk
5b
   śr.  5,27

Pionier sukcesy odnieśli: 
z przyrody-M Charzyński
/miejsce7/, J.Lewandowska
/miejsce13/, J.Pisiak /miejsce14/
Z angielskiego: Piotr Józefczyk
/miejsce11/ 

Oliwko, czy
masz jakiś
dobry sposób
na uczenie
się?Skuteczną
metodą jest
robienie
przejrzystych

notatek,
podkreślanie
ważnych
informacji,
używanie
kolorowych
długopisów. Na
lekcji zawsze

uważam, a
mam dobrą
pamięć, więc
wystarczy mi
pół godziny na
powtórzenie
wiadomości. W
 pokoju,

na tablicy
wieszam na
kolorowych
kartkach
informacje
ważne i trudne.
/O.Kowalczyk/ 

N.Denst

dwóch Piotrków i Dawid

.

4b
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                                Stypendia za najlepsze wyniki w sporcie otrzymali:
                                   1. Aleksandra Rytczak 5s          2. Piotr Ambroziak 5s
                                   3. Oliwia Antonowicz 6s            4. Patrycja Paśnik 6s
                                   5. Oliwia Kowalczyk 6s              6. Dawid Matlewski 6s
                                   7. Piotr Szczepanek 6s 

.

STYPENDIA ZA NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE
OTRZYMALI:
1.R. Adamiak                  2. M.Graczyk 
3. P. Cebulski                  4.M. Zakrzewska 6b
5. O.Kowalczyk                6. D.Matlewski 6s
7. M. Kowalkowski 6s      8. P. Józefczyk 
9.A. Siecińska                10.O. Zmudczyńska
11. O.Maciejewska        12. A. Bielak 5s
13.N.Denst 4b                14.J.Lewandowska 4b
15.L.Buczek Zaremba 4s

    I miejsce        
  szkolnej          
  drużyny          
 unihokeja
      klas 4

..

M.Fabirkiewicz, D.Gruszczyński, A.Marszałek -4s
J.Lewandowska, K.Milczarek -4b

J.Golatowski, W.Jeziak, D.Kołodziejski, J.Smętek -5a
J.Dąbrówka, J.Szymańska, A.Ciechlecki-5c

E.Fabirkiewicz, Sz.Lewandowski, D.Gzowska,
R.Piórkowska -6a

N.Matuszewska, N.Imielska -6b

P.Paśnik, A.Klimbej -6s

Uczniowie, którzy
nie opuścili ani
jednej godziny 
w I semestrze

.

.

stypendia za naukę

stypendia za sport

100% frekwencji.

100% frekwencji

.
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 POGONOWSKI Z POGONOWA  Płocczanin Roku 2009
    spotkanie w ramach szkolnego cyklu  "Ludzie sukcesu"

.

.

.

Za nami kolejne  spotkanie z ludźmi sukcesu. Tym
razem gościem dziennikarzy była barwna postać
znanego płockiego aktora -  Mariusza
Pogonowskiego. Spotkanie poprowadził jak
zawsze  Michał Świgost. A oto nasza relacja ze
zdarzenia:
Michał: Słyszeliśmy, że pochodzi Pan z Pogonowa.
Czy to zbieg okoliczności?
Gość: Myślę, że  mój przodek założył tę osadę
(śmiech). Tak ,to czysty przypadek. Tata urodził się
tam, a swoją droga w miejscowości tej mieszka
wielu Pogonowskich.
M: Jak wyglądał  Pana praktyczny egzamin do szkoły
aktorskiej?
G:  Muszę Wam powiedzieć, że niełatwo się do niej
dostać. Kandydatów jest bardzo wielu, a przyjmują
zazwyczaj dosłownie kilka osób. Mnie się to udało
za pierwszym razem. Najpierw egzaminatorzy
kazali mi huknąć, więc huknąłem.Poprosili głośniej,
wtedy huknąłem na całą salę. Oni badali moją siłę
głosu, a tego mi natura nie poskąpiła. Później na
kilka sposobów interpretowałem jeden wiersz np.
jako pijak, człowiek szczęśliwy itp.

M: Gra Pan przede wszystkim w teatrze, ale także w
serialach filmowych (Na dobre i na złe, Niania).Jaka
jest różnica w pracy nad tymi formami?
G: Praca nad sztuką teatralną trwa długo i jest
wykonywana z największą starannością. Serial
 robiony jest  szybko i trochę byle jak. Scenariusz
dostaję w ostatniej chwili, często jest zmieniany,
nawet w dniu nagrania.Każda scena może być
nagrywana maksymalnie dwa razy, ponieważ
producenci na przygotowanie nowego odcinka
mają zaledwie tydzień. To nie to samo co teatr.
M: Gdzie czuje się Pan lepiej?
G: Teatr, to moje życie i moje prawdziwe miejsce.
 M: Wiemy, że Pańska mama zdobyła tytuł mistrzyni
Polski we wioślarstwie. Czy nie próbował Pan swoich
sił w tym sporcie?
G: Chyba nie odziedziczyłem zdolności po mamie
w tym względzie.
M: Czy to prawda, że poznał Pan swoją żonę w
podstawówce, rzucając jej but na dużą wysokość?
G: Tak, to prawda.

Chodziliśmy do jednej klasy i po
tym zdarzeniu zostałem
wezwany do dyrektora. Kiedy
staliśmy pod gabinetem ktoś z
całej siły kopnął w drzwi.
Wszyscy uciekli, a ja zostałem
uznany za winnego.
M: Czy jeśli stworzyłby Pan
spektakl o swoim życiu, byłby on
ciekawy?
G: Nie myślałem o tym, ale
uważam swoje życie za
barwne.Zajmowałem się
naprawdę ciekawymi, a czasem
nawet dziwnymi sprawami.
Skończyłem np. szkołę
budowlaną, której zresztą  nie
wspominam szczególnie miło.
Najwięcej dobrego zrobiłem
jednak w dziedzinie teatru 

Ponad 50 ról w
teatrze i filmie,
aktor i reżyser,
twórca 
Teatru Per Se

.

.

.
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      PANI
PSYCHOLOG
 Z GIMNAZJUM
        NR 6 
-  NATALIA
PAWELEC
ODPOWIADA
NA WASZE      
    PYTANIA

Czy każdy
może mieć
konto na
facebooku?
Tylko te osoby,
które skończyły
13 lat. więc
uczniowie
szkoły
podstawowej
absolutnie nie
mogą.
Jeżeli ktoś ma
konto na fc, jak
może się
zabezpieczyć
przed osobami
niepowołanymi?
Dobrze jest w
ustawieniach
ograniczyć
dostępność np.
tylko do
znajomych.
Znam
przypadek gdy
osoba będąca z
rodziną na
wakacjach
umieszczała
zdjęcia z
wyjazdu. To
była informacja
dla zlodziei,
którzy w tym
czasie włamali
się do jej domu.
Kiedy
umieszczenie

czyjegoś
zdjęcia jest
nielegalne?
Aby umieścić
zdjęcie z inną
osobą,
chociażby ze
wspólnej
imprezy, należy
zawsze
 uzyskać  zgodę
tej osoby. To
podstawowa
zasada , której
należy
przestrzegać.
Jeśli nie macie
takiego
przyzwolenia,
możecie
zamazać twarz
tej osoby. Jeżeli
chodzi o
fotografie
przedstawiające
ludzi
powszechnie
znanych, mamy
prawo
zamieszczać je
w sieci pod
warunkiem, że
zostały
wykonane w
momencie
pełnienia przez
te osoby funkcji
publicznych.
Jakie działania
można nazwać
hejtem? Co
robić, jeśli się z
nim zetkniemy
w stosunku do
swojej osoby?
To spolszczona
wersja słowa
hate, czyli
nienawidzić.Hejtem
określa się
działanie w
Internecie, które
jest przejawem
złości, agresji

i
nienawiści.Może
to być np.
wykluczanie
kogoś z grupy,
wyzwiska
kierowane w jej
stronę, lub
ośmieszanie.
Moja rada:
należy
reagować. Z
doświadczenia
wiem , że
przemilczanie
sprawy
powoduje, że
hejter czuje się
bezkarny i jego
działania się
nasilają.
Zwróćcie się po
pomoc  do takiej
osoby dorosłej,
do której macie
zaufanie.
Pamiętajcie, że
coś, co raz
pojawi się w
Internecie,
nawet jeśli
zostanie
usunięte ,jest do
odzyskania.
Sami też
musicie brać
odpowiedzialność
za to, co
publikujecie.  
Hejt zawsze
można zawsze
zgłosić do
administratora. 
Pamiętaj:  Nie
podawaj swoich
prawdziwych
danych
nieznajomym Ci
osobom, ani
adresu, ani
nazwy szkoły,
czy telefonu.

.

.

.
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Ułożenie naczyń
na stole nigdy
nie podlega
przypadkowi
Dlatego nie
powinien dziwić
fakt, że również
do śniadania
nakrywamy w
określony
sposób. Na
środku każdego
nakrycia
powinien
znaleźć się
talerz, najlepiej
duży – taki,
jakiego
używamy do
obiadu. Nie
będzie jednak
dużym
uchybieniem,
jeśli użyjemy
talerzyków
deserowych.

Na nich
ustawiamy
miseczkę na
tradycyjny
świąteczny
żurek lub
głęboki talerz.
Oczywiście
wokół talerza
układamy
sztućce: po
prawej
tradycyjny nóż
oraz łyżeczkę
deserową, a po
lewej widelec.
Po prawej
stronie naczynia
powinna znaleźć
się filiżanka na
spodeczku z
kawą lub
herbatą, a do
niej również
osobna
łyżeczka

deserowa.
Mleko i
śmietankę
podajemy w
mleczniku
(takim
dzbanuszku).
Po prawej
ustawiamy
również
szklankę z
sokiem i
szklankę na
wodę
mineralną, ewentualnie
kieliszki do
jajek. nie
zapominajmy.
że diabeł tkwi w
szczegółach,
dlatego warto
zadbać o kwiaty
i  piękne
serwetki.

.

Czy   umiecie
się zachować
przy stole?
Na pewno
prawidłowo
potraficie
rozłożyć
sztućce?
Wiecie, komu
pierwszemu
podać
szklankę? Ja
nie, dlatego
właśnie z
zainteresowaniem
uczestniczyłam
w lekcji savoir
vivre w hotelu
Herman w
Płocku. Gdy
dotarliśmy na
miejsce, przed
wejściem
czekał  Pan
Marek
Matusiak i
zaprowadził

nas do szefa
kuchni- Pana
Tomasza
Wereszczyńskiego.
Miłą
niespodzianką,
jaka na nas
czekała było
dekorowanie
pizzy.
Kolejnym
punktem
spotkania
okazało się
poznawanie
zasad savoir
vivre, czyli
dobrego
zachowania .
Na jednym z
restauracyjnych
stołów
rozłożono
talerze,
szklanki i dużo
rodzajów
sztućców. Nie

sądziłam, że
rozpoznanie,
który z nich do
czego służy
jest takie
trudne. Na
spotkaniu
nauczyliśmy
się
podstawowych
manier
wymaganych
w restauracji.
Podam wam
kilka
przykładów.
Warto je
stosować.
·  Do jedzenia
zabieramy się
tylko wtedy,
gdy przed
wszystkimi
osobami
pojawiło się
 danie
pierwsze.
· 

Nie wypada
siedzieć w
restauracji w
nakryciu
głowy.
·  Jeżeli
chcemy w
trakcie posiłku
wyjść do
toalety
zdejmujemy
serwetkę z
kolan i
kładziemy ją
na krześle
stroną czystą
do góry (a więc
ją
odwracamy).
Jeżeli
położylibyśmy
ją na stole
byłby to znak
dla obsługi, że
już
skończyliśmy
posiłek.
· 

W restauracji
kobieta nie
może być
mocno
uperfumowana.
To psuje
posiłek.
Czujemy
perfumy, a nie
zapach potraw.
·  Nie
korzystamy
przy stole w
żaden sposób
z wykałaczek.
Jeżeli
skorzystanie z
nich jest
niezbędne
zabieramy je
dyskretnie do
toalety.
·  Wstając
odsuwamy
krzesło
bezgłośnie.
· 

Pamiętajmy,
aby podczas
całego pobytu
przy stole nie
trzymać pod
nim rąk i nie
opierać na nim
łokci, nie
przebierać
palcami, nie
bębnić nimi po
stole, nie bawić
się sztućcami
ani żadnym
innym
przedmiotem,
nie ściągać
butów (nawet,
gdy
niemiłosiernie
cisną),

/A.Chełkowska/

.

.

.
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          TELEFON BEZ TAJEMNIC                 

  Kto wynalazł telefon?

Telefon do samodzielnego wykonania. Lepiej zadziała
na dworze.Napnijcie lekko nitkę podczas rozmowy.

     Po co wynalazł?

   Czy  
 wiesz?

China Mobile
jest
największym
operatorem
telefonii
komórkowej na
świecie.
Posiada ona
przeszło 650
milionów
klientów.

Dziadek
Janka
Jaworskiego
wkrótce
otworzy
własne
muzeum
poświęcone
m.in.
telefonom.

Tak naprawdę
telefonu nie
wynalazł
Alexander
Graham Bell.
Pierwszym tego
typu
urządzeniem

był chiński
„telefon”
nitkowy.
Zabawka
umożliwiała
porozumiewanie
się na niewielką

odległość.
Nazwa telefon
ma greckie
pochodzenie.
Tele  - znaczy
odległy i fon –
oznacza  głos. 

Jednak to nie
Grek, a Włoch,
Giuseppe
Meucci
 wynalazł
pierwszy telefon
elektryczny. Z
zawodu

był lekarzem i
wymyślił go,
żeby
porozumiewać
się ze swoją
 chorą żoną bez
opuszczania
gabinetu.

Na środku
denka każdego
z kubeczków po
kefirze przekłuj
małe dziurki -
takie, by dała się
przez nie
przewlec nitka.
Jeden koniec
nitki przewlecz
przez dziurkę w
jednym
kubeczku, drugi

przez dziurkę w
drugim. By nitka
natychmiast nie
wysunęła się z
dziurek,
przymocuj ją do
denka w środku
kubeczka
kawałkiem
taśmy klejącej.
Telefon gotowy.

.

Obliczono, że z
telefonu
korzysta 80%
ludności świata.
Oznacza to, że
telefon posiada
5 mld 740 mln
osób. Na
dodatek 90% z
nich, czyli 5 mld
166 mln nie

rozstaje się z
nim dalej, niż na
odległość
większą  od
długości
ramienia. 

.

.

.

.

.
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      CO SIĘ ZDARZYŁO W SZÓSTCE?
    rekolekcje z biskupem A. Długoszem

Padły ważne
słowa o
kochaniu Boga i
szanowaniu
człowieka .
Słuchaliśmy, ale
także
 tańczyliśmy z
biskupem.Było
fantastycznie.  

W tym roku
rekolekcje miały
niepowtarzalną
formę. A to za
sprawą
wyjątkowej
postaci: biskupa
Antoniego
Długosza

..

.

- Z jakiej szkoły
Oliwko do nas
przyszłaś?
- Z SP nr 1
- Masz jakieś
hobby?
-Gram na
keyboardzie i 

tańczę.
-Jaka słynna
osobę
chciałabyś
spotkać?
-Celin Gomes

            Dnia 2 marca biblioteka wyłoniła
  Szkolnych Mistrzów  Rymowania. Zostali nimi:

                I m. Zosia Milewska z kl. 1c
II m ex aequo  siostry Ninka i Lenka Denst  kl.4b
          III m. Amelka Chełkowska z kl. 5c

Od II semestru w naszej szkole są nowi uczniowie:
1b-Wiktor Lemanowicz, 2a-Kuba Lemanowicz,
4a-Oliwia Lemanowicz i Kacper Kuźmiński.
Poniżej krótka rozmowa z Oliwką Lemanowicz

..

Nasi chłopcy- Mistrzowie Płocka - w  zawodach
rejonowych w Gostyninie zdobyli   III miejsce. 

Nie zawiodły też dziewczynki, które , po jakże
wyczerpujących i zaciętych zmaganiach,ostatecznie
uplasowały się na II miejscu w Płocku. Basia Balska
otrzymała puchar najlepszej zawodniczki turnieju.

Rejonowe zawody w Gostyninie miały miejsce
                          10 marca 2016 r.

.

..

.

..

.
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    babeczki 
  z malinami

  Rozerwij się :)

   Przepis 
na  świąteczne 

Niedźwiedź
złapał zajączka.
Zajączek się
drze:
- Jak mnie
zaraz nie
wypuścisz  to,
to...
- To co?!
- To trudno...

.

..

Przed sklepem
w lesie stoi w
kolejce
mnóstwo
zwierząt:
niedźwiedzie,
lisy wilki, jeże...
Przez kolejkę

przepycha się
zając.
Rozpycha inne
zwierzęta
łokciami,
wreszcie jest na
początku
kolejki. W tym

momencie łapie
go niedźwiedź i
mówi: 
- Ty, zając,
gdzie sie
wpychasz?! Na
koniec! - i
mach, rzuca

go na koniec
kolejki.  Zając
otrzepuje się i
mówi: 
- Nie to nie. Nie
otwieram dzisiaj
sklepu!

.

2 jaja, 150g
cukru, 1 cukier
waniliowy,100
ml oleju, 100g
jogurtu
naturalnego, 175
g mąki, 1
łyżeczka
proszku do
pieczenia, 12
foremek na 

babeczki.
1. Jaja,obydwa
cukry ubij
trzepaczką,
2.Do masy
dodaj jogurt, olej
3.Mąkę
zmieszaj z
proszkiem

do pieczenia i
dodaj do ciasta
na babeczki.
4. ciasto rozłóż
do 3/4
wysokości
foremek
5. Piecz 20 min.
w temp. 170
stopni.Wystudź.

6.Zmiksuj
masło,serek
śmietankowy,
cukier puder i
maliny. Rozłóż
masę na
babeczki.
Owoce mogą
być inne.

.

Na południu Małopolski, w okolicach Limanowej napotkacie na „dziady
śmigustne", czyli owinięte w słomę, zamaskowane maszkary, które
pojawiają się w nocy z Niedzieli Wielkanocnej na Poniedziałek
 i wymuszają datki, lejąc wodą opornych.Na Mazowszu wierzy się, że
im mocniej panna będzie polana, tym prędzej dobrego kawalera
znajdzie. 
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