
Zadra Gag@dka

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Druha Wacława Milke
09-402 Płock, ul. 1 Maja 11
09-402, Płock

Numer 35 04/16

                   DWUMIESIĘCZNIK DLA KL. 4-6

Co się działo na
Pikniku Rodzinnym?

.

Czytajcie relacje ze spotkań z
Mistrzynią Polski we fryzjerstwie 
oraz z Patrykiem Elshofem z 5b 

Koniec roku za
pasem. Przed
Wami ostatnie
szkolne
wydarzenia:

17.06 szkoła
otrzymuje ostatnie
zaświadczenia ze
sprawdzianu klas
6.Za rok już go nie
będzie.

20 i 21.06 Dni
Patrona SP 6

22.06 kiermasz
książek

23.06 o godz. 17.00
uroczyste
zakończenie roku
dla klas szóstych,a
24.06 klas
pozostałych

Lato przyszło, 
nie do wiary załóż
stary okulary! Sto 
kolorów dziś na 
świecie, pająk złote
nici plecie.
/ nagrodzony
wiersz Patrycji
Rycharskiej 5c/

Życzymy Wam
zawarcia nowych
przyjaźni,
zachwytów nad
światem,
cudownych
zapachów

i kolorowych
podróży! 
 

.
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Dziękujemy
Państwu
Lewandowskim
z 1e za
niesamowity
 tort!

Pobiliśmy rekord!
Kwota zebrana
    na pikniku:  
       7743,40

.

.

.

.

.

Najbardziej operatywne okazały się te klasy, którym
udało się zgromadzić przed swoim stoiskiem najwięcej
kupujących i zebrać najwięcej pieniędzy. Oto liderzy
pikniku:
      kl. 4s  640 zł wych. D.Kuźniewska
      kl. 5b 627 zł wych. M.Niedzielak
      kl. 1a 627 zł wych.K.Korkosz 
      kl. 1e 550 zł wych. A.Jabłońska
      kl. 2a 547 zł wych. I.Denst
      kl. 2c 430 zł wych. B.Bońkowska
      kl. 5c 400 zł wych. A.Radzikowska
      kl. 4b 377,08 zł wych.J.Szczycińska
      kl. 1d 360 zł wych. J.Różycka

Piknik był wielkim polem popisu dla kreatywnych. Oto
przykłady świetnych pomysłów:
pojedynek pod okiem Płockiej Grupy Rekonstrukcyjnej
/4a/,lody sorbetowe, biżuteria, /4b/,soki ze świeżych
owoców, owocowe szaszłyki /4s/, szejki owocowe,
ciasto z niespodzianką /5a/, kawa mrożona, naleśniki
/5b/, porady dietetyczne i profesjonalne pomiary tkanki
tłuszczowej /5s/, plany lekcji, owocowy raj /6a/,
ciasteczka owsiane /6b/, plakaty, konkurs wiedzy o
zdrowiu /6s/ 

Konkurencje sportowe towarzyszące piknikowi to mecz nauczyciele contra rodzice oraz absolwenci. Szala
zwycięstwa przechylała się to na jedną, to na druga stronę.Emocje wzbudzało przeciąganie liny, chętnie
rzucaliście także do wytyczonych na płycie boiska celów. Barwnie wirowała chusta animacyjna wokół której
licznie gromadziły się dzieciaki.

.

.

Piotrek częstuje

4b

.

. .
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Piekna
taneczna
opowieść
laureatek 
konkursu
"Mam Talent"

  Nagrodzeni 
   w szkolnym      
     konkursie
   Mam Talent

.

.

.

.

.

.

Jury przyznało również nagrody specjalne. Otrzymali
je:
 Piotr Sztul 3c za niezwykły talent techniczny i
umiejętność kreatywnego konstruowania z klocków
Lego
 Amila Amarasekara 5s  za wspaniały talent wokalny
 i radość sceniczną.
Wyróżnienia trafiły do rąk najmłodszych finalistów 
z klasy I:
 Ali Lewandowskiej 1e(wokal)
 Bartka Wasilewskiego1b  (taniec)

Zwycięzcami „MAM TALENT” zostali:

                   Aleksandra Rytczak 5s 
 duet Basia Balska i Oliwia Kowalczyk 6s
Wszystkie trzy dziewczyny olśniły jury talentem
tanecznym i wspaniałymi umiejętnościami
choreograficznymi. Uroczy duet Basi i Oliwki otrzymał
również NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI

                   Oliwia Maciejewska 5s
za talent wokalny i niezwykle emocjonalną interpretację
utworu "Kolory twojego życia".

Pozostali finaliści, którzy przeszli gęste sito eliminacji i również pięknie oraz z talentem zaprezentowali się na
Pikniku:Ola Rytczak 5s, Oliwia Antonowicz 6s, Patrycja Paśnik 6s, Liwia Buczek Zaręba 4s,
 Olga Jeziórska 3b, Gosia Pruchińska 3b, Wiktoria Bielińska 3b

.

.

.
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SZKOLNE
SPOTKANIA Z
LUDŹMI
SUKCESU.
TYM 
RAZEM
NASZYM
GOŚCIEM
BYŁA
MISTRZYNI

POLSKI WE
FRYZJERSTWIE
PANI 

MAGDALENA
MOTYKA.
 
UTALENTOWANA
PŁOCCZANKA
CZESAŁA

UCZESTNIKÓW
PROGRAMU
TELEWIZYJNEGO
"TANIEC Z
GWIAZDAMI".
MA NA SWYM
KONCIE WIELE
POKAZÓW W
POLSCE I ZA
GRANICAMI
KRAJU.

W
fascynującym
spotkaniu
 brali  jeszcze
udział
uczniowie
klasy 6b, 6s i
2c. Słowo
fascynujące
jest
odpowiednim
określeniem,
gdyż Pani
Motyka
okazała się
 naprawdę
niezwykłą
osobą .
Prezentowała
swoje liczne
zdjęcia z
celebrytami ,
których to
 czesała  do
programów
telewizyjnych
(Taniec

z Gwiazdami) i
słynnych
pokazów mody
w Polsce , czy
na świecie.
Zaskakiwała
otwartością i
urokiem
osobistym.
Porwała całą
salę.
Zdziwienie
towarzyszyło
uczestnikom,
gdy dowiedzieli
się, że
Mistrzyni
inspiruje się
przy
projektowaniu
fryzur
architekturą i
tkaninami.
Temperatura
na sali szybko
wzrosła, kiedy
nastąpił

praktyczny
pokaz , a
modelkami i
modelami stali
się nasi
uczniowie. 
Chętnych nie
brakowało.
Pani Motyka
przewidziała
taką sytuację,
dlatego
przyszła na
spotkanie z
dwiema
fryzjerkami-
praktykantkami.
Oj, działo się! 
Praca Pani
Motyki
rozpoczęła się
od marzeń.
Lubiła czesać,
już jako
dziewczynka
widziała siebie
jako fryzjerkę.

Bardzo często
robiła różne
fryzury swojej
cioci, która
nawet jej za to
płaciła, tak była
zadowolona z
uczesania.
Rodzice
młodej
Magdaleny  nie
byli
zachwyceni
zainteresowaniami
córki, jednak
ona nikogo nie
słuchała i
pewna swych
zdolności
,poszła do
wymarzonej
 szkoły
fryzjerskiej.
Sukces
zawodowy nie
przyszedł od
razu. Pani

Motyka okupiła
go swoją
ciężką pracą.
Uczyła się
czesania od
najlepszych.
Dziś prowadzi
swój zakład w
Płocku przy ul.
1 Maja 12
.Nosi on
 nazwę La
Coifurre.
Fryzjerka
przyniosła na
spotkanie do
szóstki wiele
bardzo
ciekawych
rekwizytów.
Zobaczyliśmy
m.in.
różnorodne
przypinki z
naturalnych
włosów, które
ratują sytuację,

gdy na
uczesanie
klientki jest
bardzo mało
czasu.
Dokładnie tak
 dzieje się
zazwyczaj  w
„Tańcu z
gwiazdami”,
gdzie na
fryzurę jest
 czasem tylko
15 minut.
A przecież
musi ona
pasować i do
stroju i do
osoby. 
Dlatego
wykonanie
dobrej
przypinki
wymaga wiele
godzin
żmudnej pracy

 na długo przed
programem.
 
Talent, upór 
 i praca – to
recepta
naszego
Gościa na
osiągnięcie
zawodowego
sukcesu.

*  Człowiek ma około 100-150 tys. włosów na głowie
*  Włosy rosną szybciej latem niż zimą.
*  Osiągają długość od 25 do 70 cm, jednakże u
niektórych mogą być znacznie dłuższe (najdłuższe
włosy w Polsce ma pani Wioletta z Warszawy, mierzą
one 232 cm.)
*  Najdłuższe włosy w naszej szkole ma 
Oliwia Kowalczyk z 6s/na  okładce/  102 cm!
Włosy rosną w tempie średnio 0,35 mm na dobę,
krótkie rosną szybciej niż długie.
*Szybkość rośnięcia włosów zmienia się z wiekiem

.

.
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     O CZYM  MOŻNA GADAĆ Z GADAMI?

Swoją wiedzę czerpie z książek.Ogląda programy
przyrodnicze, bierze udział w wystawach.

Pierwszym
zainteresowa-
niem chłopca
były
ptaki.Wszystko
zaczęło się od
papugi. Potem
pojawił się
 gekon
lamparci.

Patrick
Elshof z 5b
na temat
gadów wie
prawie
wszystko
 i może 
o nich
opowiadać
godzinami.To
jego pasja.

.

.

.

Chłopak ma w
domu:
jaszczurkę o
imieniu Kolczuś,
małżeństwo
węży: Pana
Języczka i
Panią
Języczkową,
żółwia

stepowego
 zwanego
Drapuś.
Mieszkał z nimi
również jeż
Jeżynka i
jadowity pająk.
Oczywiście
oddzielnie. 

Węże Patric
karmi żywymi
kurczakami.
Takimi
"wybrakowa
-nymi" np bez
nogi, albo oka.
Jaszczurkę

trzeba karmić
co dwa dni
owadami,
 żółwia raz na
dwa
tygodnie.Wąż je
tylko raz na

dwa
miesiące.Ale już
pytonowi
wystarczy jedna
antylopa na cały
rok.

Pamiętajcie, że
na pająka
ptasznika nie
wolno dmuchać,
bo wtedy gryzie
- ostrzega
Partick.
Węża nie da się

oswoić,zawsze
będzie wrogiem
człowieka. I
nigdy nie śpi.A
oswojonego
żółwia można
poznać po
oczach.  

Na niektóre
zwierzęta trzeba
mieć
pozwolenie, np
na ptasznika.
Gdyby ugryzł,
przez miesiąc
ręka byłaby
drętwa. Każdy
pająk zrzuca
skórę.Stare
okazy raz na
rok, a młode

raz na pół roku.
Kiedyś ze
spaceru Patrick
przyniósł do
domu żmiję.
Zawsze nosi ze
sobą worek, tak
na wszelki
wypadek.

Patrick został pomocnikiem w  płockim ZOO. Choć
jest bardzo młody, jego wiedza może zaskoczyć
niejednego. ZOO będzie dla niego świetnym poligonem
doświadczalnym.

Kupuje okazy od innych hodowców. Żółw kosztował
2000 zł. Żyje bardzo długo, więc podaruje go swoim
wnukom.Jaszczurka,  albo wąż to wydatek ok. 200 zł.

.

.

.
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Głos mają szóstoklasiści.
Oto co mocno
zakotwiczyło w ich
pamięci, a co woleliby
zmienić.

Uczniowie klas
szóstych
odpowiadali na
pytania
dziennikarzy
Zadry
Gag@dki. Oto
co  będą
wspominać  z
szóstki:
 Chwile
spędzone z
przyjaciółmi
oraz taniec
Pani
J.Kikolskiej
na lekcji
polskiego.
Lekcje historii i
innych
przedmiotów,
przyjaźnie,pierwsze
 próby do balu,
Panią
Agnieszkę
Lewandowską,

nawet
kłótnie,które
teraz wydają
się śmieszne.
Moim
najlepszym
wspomnieniem
w tej szkole
jest dzień, w
którym
spotkali się
wszyscy
bliźniacy.
Byłam wtedy
w klasie
pierwszej,
zrobiono nam
zdjęcie i ja
pozowałam
na
czworakach.
 Połamanie
ławki z kolegą.
W szkole

miałam wiele
dobrych
wspomnień.
Jedna z
najfajniejszych
sytuacji była
wycieczka do
Bud
Lucieńskich w
klasie
piątej.Do
późna
opowiadałyśmy
sobie różne
straszne
historie.
Lekcje z Panią
Żółtowską.
Moim
najlepszym
wspomnieniem
jest przyjaźń.
Wycieczka na
Mazury.

Moim
 najlepszym
wspomnieniem
jest, gdy Pani
woźna goniła
kolegę.
Cudowne
wspomnienia
mam z rajdów.
Szkolna
wycieczka do
Łodzi. 
Dobre oceny
za nic.
Najlepszym
wspomnieniem
były klasy 1-3,
kiedy uczyła
nas Pani
Szczecińska.
Wtedy były
różne zabawy
i śmieszne
momenty.

Parada z 2015
roku.
Nie mam
najlepszego
wspomnienia
z tej szkoły.
Wygrywanie
konkursów
szkolnych i
pozaszkolnych.W
ogóle
wspaniale
wspominam
chwile tu
spędzone.
Moje
najlepsze
wspomnienie,
to była
pierwsza
zielona
szkoła.
Dzień
spędzony

z całą klasą i
naszą Panią w
klasie.
Wszystkie
sytuacje z
Natalią
Matuszewską,
Natalią
Imielską,
wiktoria
Głowacką i
ogółem
wycieczki
klasowe, na
których nie
było kłótni. 
Jak byliśmy z
klasą w kopalni
soli.
Zielona szkoła
w trzeciej
klasie i trzy
Pikniki
Europejskie,

a także to, jak
wygrałem bon
szczęśliwca.
Wspólne
wyjścia z
klasą. 
Wycieczka z
klasami w
ramach
wygranej na
Pikniku
Europejskim.
Zdanie do
szóstej klasy.
Pikniki
Rodzinne.

Za szkołą
zatęskni 47%
uczniów 6a,
61% -6b 
i 40%- 6s.

Odwiedzać ją
będzie 82%
uczniów 6a,
83% -6b
 i 73%- 6s.

Co
szóstoklasiści
zmieniliby w
swojej szóstce?

Wprowadziła
bym lody w
sklepiku,
Myślę, że nic.
Ta szkoła 
była i jest
najlepsza.

Zamieniłabym
książki na
tablety.
Sklepik.
Podzieliłabym
szkołę na klasy
młodsze i
starsze.
Szafki dla
wszystkich
uczniów.
Większą salę
gimnastyczną.
Szkoła jest
wspaniała i nic
nie chcę
zmieniać.
Wyremonto
-wałabym ją.
Należy
udoskonalić
boisko.
Przydałby się
radiowęzeł.

Więcej
wycieczek,
żeby dzieci
miały
wspomnienia.
Ilość kłótni i
sprawdzianów
Nowocześniej
-sze klasy i
normalny
sklepik.
Zniszczony
kafelek przed
salą
gimnastyczną.
Samorząd i
trawę na boisku.
W szkole
powinno się
używać
telefonów na
przerwach.
Szkoła miałaby
Orlik.

. .
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9. Jeśli jesteś
bardzo
nieśmiały,
trzymaj się na
początku z kimś
z Twojej
podstawówki,
ale bądź otwarty

na nowe
znajomości.
10. Bądź
asertywny, miej
swoje zdanie.

         POSŁUCHAJ PSYCHOLOGA
     Jak poradzić sobie w gimnazjum?

            Na co trzeba być przygotowanym?

Dziesięć złotych zasad 
    na dobry początek

Nowe
przedmioty w
gimnazjum to
chemia, fizyka,
wiedza o
społeczeństwie,
geografia, drugi
język.

Na Wasze
pytania
odpowiada
Pani Natalia
Pawelec -
psycholog z
Gimnazjum
nr 6 w
Płocku 

5 Pamiętaj, że pokonywanie własnych lęków jest
bardzo rozwojowe. Nie poddawaj się łatwo.
6 Zawsze uważaj na lekcjach, to podstawa sukcesu.
7 Nie zakładajcie przed wrześniem grupy na FB.
Dajcie sobie szansę na osobisty kontakt z nową
klasą.8 Pamiętaj, że nauczyciel to też  człowiek. 
 

1.Człowiek się
najlepiej uczy,
ucząc innych.
2. Zadbaj o
dobre, czytelne
notatki. Stosuj
podkreślenia,
kolor.
3. Nawiązuj

nowe
znajomości
twarzą w twarz,
a nie przez FB.
4. Wykazuj
inicjatywy
ekologiczne, te
są w G6
szczególnie mile
widziane.

5. Pamiętaj, że
nauczyciel to
też  człowiek. 

W gimnazjum
jest na pewno
trudniej, niż w
szkole
podstawowej.
Czeka Was
więcej
sprawdzianów
/3 tygodniowo/,
trudniejszy
materiał.
Nauczyciele
oczekują

od uczniów
dużo większej
samodzielności.
Przydaje się
bardzo
umiejętność
szybkiego
pisania. W
każdej szkole
jest możliwość
zgłaszania
nieprzygotowania.

Pierwsza
impreza, jaka
Was czeka, to
tzw. otrzęsiny.
To zwyczaj
przyjęcia
pierwszoklasis
-tów do grona
uczniów
gimnazjum.
Nie ma się
czego bać,

ale na pewno
będzie wesoło.
Pierwszy
tydzień w
szkole, to
tydzień
aklimatyzacyjny.
Nowi
 traktowani są
ulgowo,
poznają
szkołę, nie ma

sprawdzianów
ani wielkiego
pytania. 
W Gimnazjum
nr 6 wydawana
jest gazeta
"Szaferówka".
Warto  zajrzeć
do wydania
internetowego ,
można się
sporo o szkole

dowiedzieć. W
ogóle
podejrzenie
strony www
swojego
przyszłego
gimnazjum, to
dobra rada. 
Przygotujcie
się też  na
lekcje od 7.00
  

.

.

.
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          Szkolne doniesienia

       konkursy

W Płocku padł
rekord czytania:
1,5 tys. osób
jednocześnie
czytało
"Rzepkę" 

L Denst

.

.

.

...

.

Zdobyliśmy I
m. w
zawodach LA
Kids Athletics
Magda
Zakrzewska/
Im/ i Klaudia

Braun /IIm/
otrzymały
nagrody w
konkursie jęz,
angielskiego.
Kuba
Wojciechowski 

jest ekspertem 
w dziedzinie  
pożarnictwa.
Lena Denst
uzyskała tytuł
Mistrzyni
Rymowania,

a Janek
Jaworski i
Oliwka
Zudczyńska  to
 Mistrzowie
Pięknego
Czytania

Mistrzyni rymowania

.

Kuba Wojciechowski.

czytanie
"Rzepki"

Mistrzowie
Czytania..

.
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Dziadek Andrew
Simesa odkąd
nauczył się
pisać, wysyłał
co roku
świąteczne
kartki do króla
lub królowej
Anglii. Tym
sposobem od
1952 roku jego
listy
otrzymywała
Elżbieta II. Ich
drogi raz się
skrzyżowały w
recepcji w
Izmirze w Turcji
w 1972 r. Kiedy
nadeszła jego
kolej spotkania,
królowa zamiast
podać mu rękę,
zatrzymała się
na chwilę,
uśmiechnęła

i rzuciła
żartobliwie:"a
więc to ty
wysyłasz mi te
piękne kartki
świąteczne".
Spośród
wszystkich
poddanych to
właśnie on się
wyróżnił, a
królowa
pokazała
niezwykłą
pamięć i
życzliwość.
Elżbieta II
osobiście
wysłała
dziadkowi
kartkę z okazji
100 urodzin.
Niestety,
mężczyzna

zmarł w 2011
roku.Miał
wówczas 102
lata.Jako jego
lojalny wnuk i
naśladowca
Andrew
wysyłanie listów
wziął na swoje
barki.W styczniu
2012 r. otrzymał
list z
Buckingham.Królowa
zdziwiła się, że
dostała kartkę
od innego
Simesa, poleciła
sprawdzić, co
się stało z
dziadkiem i
złożyła
kondolencje
wnukowi. .

PROSTO Z
KRANU
W naszej szkole
mamy
zainstalowany
kran, z którego
można napić się
czystej i świeżej
wody.Ale czy
jest czysta?
Wiele razy
przyglądałam
się uczniom,
którzy
korzystają z
tego urządzenia.
Mimo wielu
wskazówek, jak
z niego
pić,zdecydowanie
większość
chyba nie
zrozumiała.
Dlaczego

tak myślę? Otóż
zamiast
odkręcić kran,
bądź przycisnąć
guzik, by woda
leciała i nachylić
się i pić wodę
nie dotykając
ostami kranu,
oni robią tak:
naciskają i gdy
woda zaczyna
lecieć, obejmują
ustami kran i
dopiero piją, lub
podkładają ręce
i zalewają
wszystkich
wokół i podłogę.
Takie
użytkowanie
powoduje, że na
kranie pozostają
zarazki. Jest to

naprawdę
bardzo
niehigieniczne.
Nasze Panie
woźne mają
dodatkowa
pracę. Muszą
dbać, by na
mokrej podłodze
nikt się nie
poślizgnął.
Smutne jest to,
że urządzenie
zamiast
właściwie
służyć,
wykorzystywane
jest do zabawy.
Może po
przeczytaniu
tego artykułu
zmieni  się
/P.Rycharska/

To już nasz ostatni numer gazetki. Pisaliśmy dla Was
 całe dwa długie lata. Za chwilę odchodzimy do
gimnazjum, by tam tworzyć coś ciekawego. Żegnamy
Was, a nowemu zespołowi redakcyjnemu życzymy
wielu świetnych pomysłów i kreatywnych rozwiązań.
      Zespół Zadry Gag@dki w składzie: 
Michał Świgost /red. nacz./, Magda Zakrzewska
/zast.red. nacz./,Daria Gzowska, Krystian Gzowski,
Natalia Imielska, Janek Jaworski, Ola Olszewska, Ala
Pychińska           opiekun: Lucyna Małolepsza
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Odłóżcie komórkę 
i komputer. Wypróbujcie
 nowe zabawy na świeżym
powietrzu!

 Zabawa "Bieg
po buty"
Będziesz
potrzebować
papierowego,
dużego pudła
lub kosza na
bieliznę. W
zabawie biorą
udział dwie
drużyny (co
najmniej po
dwóch graczy w
każdej)
Należy
wyznaczyć linię
startu i odcinek
do
przebiegnięcia –
na jego końcu
ustawić pudełka
(po jednym na
drużynę).
Miejsce zabawy
musi być na tyle
bezpieczne,
 by można było

 biegać na
bosaka.
Pierwszy gracz
z drużyny
biegnie do
pudełka,
zdejmuje buty i
wkłada je do
niego. Następnie
biegnie z
powrotem.
Dotyka ręką
kolegi i ten
rusza…  Kiedy
już cały zespół
jest bez butów,
gracze po kolei
biegną do
pudełka,
zakładają buty i
wracają
biegiem.
Pierwszy zespół
z butami na
nogach –
wygrywa.
 Zabawa

"Balony z
wodą "
 Gracze łączą
się w pary. 
Stają na linii
startu plecami
do siebie,
pomiędzy nich
wkłada się balon
z wodą. Na
słowo „strat’
ruszają do mety,
starając się nie
upuścić balonu.
Która drużyna
pierwsza
dobiegnie do
mety z balonem
– ta wygrywa.

 Zabawa "Mokra siatkówka"
Do zabawy potrzebna będzie duża gąbka oraz
dmuchany basen dla dzieci. Zawodnicy (dwóch lub
więcej graczy) stoją wokół basenu. Gąbka jest
odbijana dłońmi ponad basenem. Jeśli spadnie na
ziemię, gracz po drugiej stronie dostaje punkt. Jeśli
ląduje w basenie – gracz, który ostatni jej dotknął traci
punkt i musi wejść do niego, by ją wyciągnąć. Kto
pierwszy zdobędzie 10 punktów – wygrywa.
 Zabawa "Kto ma więcej piegów?"
Do zorganizowania tej zabawy będzie potrzebny
stoper, dziurkacz, kolorowy papier oraz małe wiaderka
lub miski z wodą.
Za pomocą dziurkacza uzyskujemy kolorowe,
papierowe kółeczka – trzeba ich dosyć dużo (zależy
też od ilości uczestników).
Zabawa przeznaczona dla 4 lub więcej osób (parzysta
liczba). Graczy dzielimy w pary. Jeden zawodnik pełni
rolę „piegusa”, drugi odpowiada za naklejanie piegów.
Tuż przed rozpoczęciem zabawy, każda drużyna
otrzymuje miseczkę z wodą i wsypanymi do niej
papierowymi kółeczkami. Sędzia ustawia stoper na pół
minuty, a na sygnał „start”, wyznaczona do tego osoba
 zaczyna naklejać piegi na twarzy kolegi/koleżanki.  Po
upływie wyznaczonego czasu, sędzia liczy piegi – 
wygrywa drużyna  z największym piegusem.

 Zabawa
„Mówiąca
piłka"
Do zabawy
potrzebna
będzie piłka,
taśma
samoprzylepna,
marker. Na piłkę
naklej paski
taśmy.
Na każdym
pasku napisz 
markerem inną
zasadę rzucanie
i łapanie piłki:
„Rzuć kucając”, 
„Rzuć siedząc”,
„Rzuć po
uprzednim
podskoku w
górę” – możesz
wymyśleć różne
kombinacje.
Uczestnicy stają
w kole.

Gdy pierwszy
gracz łapie piłkę
musi patrzeć na
słowa pod lub
najbliżej prawej
dłoni. Musi
rzucić piłkę tak,
jaki to zostało
opisane na
taśmie – drugi
gracz ma zaś
spróbować
złapać ją w ten
sam sposób.
Następnie
patrzy na słowa
pod swoją
prawą ręką… i
gra się
toczy.Zabawa
"Trzy
odbicia"Rysuje
się koło. Każdy
zawodnik w
wyznaczonej
kolejności

ustawia się w
kole z piłką.
Zawodnik
mocno uderza
piłką o podłoże, i
w czasie, kiedy
piłka wykona
trzy odbicia o
ziemię, stara się
przebiec jak
najdalej.  Każdy
uczestnik gry
ma 3 próby.
Wygrywa ten,
który uzyska
najdalszą
odległość.
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Krzyżówka z hasłem
1.Co występuje na drodze krzyżowej?
2. Starożytne miasto
3. Zwierzę ze skorupą
4. Jak mówi się na ludzi, którzy pomagają innym?
5. Zwierzę żyjące na bagnach
6. Potrzebuje go człowiek do myślenia
7. Inaczej kolory
8. Warzywo, przypomina piłkę
9. Owoc z pestkami

/autorzy krzyżówki :Konrad i Filip z 5c/

Krzyżówka z podwójnym hasłem
1. Uczniowie je uwielbiają
2.Boją się ich dziewczyny
3. Miasto, w którym odbywa się festiwal
4. Jedno z działań
5. Od godz. 22.00 do 6.00
6.Rodzice Twoich rodziców
7. Czeka cię latem
8. Nim najszybciej dojedziesz na miejsce
9. Pachnący kwiat, często liliowy
10. Owoc o najtwardszej skorupie 
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   Rozerwij się :)

      Dowcipnie

      Dowcipnie

Idzie zajączek
przez łąkę i pali
papierosa.
Spotyka go
krowa i mówi:
- Taki mały i pali
papierosy.
A zajączek:
- Taka duża a
nie nosi stanika.

Na pustyni
wyczerpany
turysta pyta
Beduina:- Jak
dojść do
Kairu?- Cały
czas prosto, a
w czwartek

 w prawo.
Tato, to prawda,
że prawdziwy
mężczyzna
powinien
zachować

zimną krew w
sytuacjach
dramatycznych?
- Tak synu, to
prawda.
- To co chcesz
najpierw

zobaczyć. Mój
dzienniczek,

czy rachunek
 za nowe futro
mamy?

.

.

Żona mówi do
męża:
- Kochanie,
marzy mi się,
żeby założyć na
plażę coś
takiego, co
sprawiłoby, że
wszyscy by
osłupieli.
- Łyżwy załóż.

Co to znaczy
jak ktoś znajdzie
4 podkowy?
To znaczy, że
gdzieś lata koń
na boso. 

Jadą dwie
blondynki
autobusem
jedna mówi do
drugiej: 
- Nie wiem
dlaczego
mężczyźni
cieszą się z
tego Euro...

Przecież to
niecałe 4 złote!

Jak brzmi liczba
mnoga słowa
niedziela?
Wakacje!

.

         Powtórz jak najszybciej:
 Idę nos trę, kra krę mija, tu lis ma    
            norę, sarna tor mija.              
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