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Dzień Ziemi

Ochrona ziemi i zdrowia

     W dniu 10 czerwca 2016
roku na Starym Rynku w
Płocku odbył się
Happening z okazji Dnia
Ziemi. Organizatorem tego
przedsięwzięcia było
Gimnazjum nr 6 im.
Władysława Szafera.
     Na początku tej
niesamowitej imprezy 

zostały rozdane nagrody z
rozstrzygnięcia
konkursów:
-plastycznego
-fotograficznego 
-komiksowego
   Czołowe miejsca zajęły:
Szkoły Podstawowe
nr:21,23,18,3,9,5,13;
Przedszkola nr:13,21,3

   W drugiej części
happeningu, szkoły
biorące udział
przygotowały widowiska,
w których wyraziły swój
pogląd na temat ochrony
Ziemi i zdrowia.
    Dodatkową atrakcją
happeningu były gry i
zabawy oraz stoiska
wystawowe

wzbogacające wiedzę na
temat fizyki, edukacji
ekologicznej i ochrony
przyrody.
   Imprezę zakończył
odtańczony przez
wszystkich taniec Zumba.
   Happening był udany,
nie zepsuła go nawet zła
pogoda.

HAPPENING Z OKAZJI DNIA ZIEMI

Happening z okazji Dnia Ziemi fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek fot.p.A.Smolarek fot.p.A.Smolarek
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Michalska

  Nadszedł czerwiec, a wraz z nim
wielkimi krokami zbliżają się tak
bardzo oczekiwane wakacje. Bądźmy
ostrożni, by ten czas odpoczynku
minął nam bezpiecznie.
  To już ostatni numer "Szaferówki" w
tym roku szkolnym. W bieżącym
wydaniu możecie przeczytać m.in. o:
wycieczce klasy IIb do Sopotu,
happeningu z okazji Dnia Ziemi, Dniu
Talentów i Dniu Twórczości
obchodzonych w naszej szkole,
bezpiecznych wakacjach, czy o
Jarmarku Tumskim. Zachęcamy
również do zapoznania się z
wakacyjną sondą oraz kącikiem
"Naj...".
                                          
                                          Miłej lektury,
                                Redaktor naczelna,
                             Klaudia Luśniewska.

Nasze redaktorki :)

1.Gdzie wyjedziesz na wakacje ?
za granicę - 35%
nad morze - 45%
w góry - 15%
zostanę w domu - 5%

2.Gdzie wolisz spędzać wakacje ?
w mieście - 30%
na wsi - 25%
w innym kraju - 20%
w Polsce - 25 %

3.Co lubisz robić w wakacje ?
uprawiać sporty - 20%
chodzić na spacery - 15%
odpoczywać w domu - 10%
podróżować - 55%

1. Najczęściej odwiedzane Polskie miasto
latem:
Najczęściej odwiedzanym miastem jest Sopot

2. Najpopularniejszy sport letni:
Najpopularniejszym sportem jest Windsufing.
Sport ten jest uprawiany  przy użyciu specjalnej
deski z przymocowanym do niej elastycznym
żaglem.

3. Najwyższa temperatura w Polsce:
Temperatura wyniosła 40,2*C. Odnotowano ją w
Prószkowie 29 lipca 1921 r. 

4. Najniższa temperatura w Polsce:
Temperatura wyniosła -41*C. Odnotowano ją w
Siedlcach 11 stycznia 1940 r. 

5. Najsmaczniejszy przysmak na lato:
Najsmaczniejszym przysmakiem są lody.źródło Internet
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WYCIECZKA KLASY IIB DO SOPOTU

   W dniach 30.05, 31.05, 01.06.2016r. klasa II b wraz z
opiekunami: p.Katarzyną Potkańską, p.Magdaleną
Michalską i p.Elżbietą Winconek, wybrała się na wycieczkę
do Sopotu. 30 maja wczesnym rankiem wyjechaliśmy
pociągiem PKP Intercity z Płocka i już w południe byliśmy
na miejscu. Pogoda od początku była dość zaskakująca,
słońce nie schodziło z nieba, a temperatura nie spadała
poniżej 25*C. Wykorzystując wspaniałą pogodę,
odpoczywaliśmy na piaszczystej plaży, słuchając szumu
morza i wdychając jod. Codziennie spacerowaliśmy po
tętniącym życiem "Monciaku". Wieczorami wszyscy
graliśmy w karty oraz różnorodne gry planszowe.
Zwiedziliśmy Gdynię, w której odwiedziliśmy tamtejsze
oceanarium i popłynęliśmy w rejs statkiem - "Piratem".
Wybraliśmy się do Aquaparku w Sopocie, gdzie świetnie
się bawiliśmy, pływając w basenach i zjeżdżając z wielu
zjeżdżalni wodnych. Podróż powrotną również odbyliśmy
pociągiem z kilkoma przesiadkami.
    Wycieczka do Sopotu bardzo nam się podobała. Miłe
wspomnienia na długo zostaną nam w pamięci.

Przygotowania do Euro :)

Miss Sopotu 2016

Gdy bolą Cię nogi ...

Trójca doskonała :Dfot.Klaudia Luśniewska

fot.Kinga Ferszt

fot.Klaudia Luśniewska

fot.Klaudia Luśniewska
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WYCIECZKA KLASY IIB DO SOPOTU
FOTOREPORTAŻ

Każdy z nas ma w sobie nutkę hazardu :P Koło gospodyń wiejskich :D

Na chwilę przed odjazdem... :)

"Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny..."

Magiczna przystań :)

Ahoj ! Marynarze !

Ale tu pięknie ... :)

fot.Magdalena Gorczyca
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Jarmark Tumski

   Jarmark Tumski to impreza plenerowa,
kolekcjonersko-wystawnicza i kulturowo-
wystawowa obchodzona już od 2009 roku w
Płocku. Podczas jarmarku ulice Starego
Miasta zapełniają się kolekcjonerami i
wystawcami z całej Polski oferującymi nam
zarówno antyki i starocie, jak i współczesne
wyroby i rękodzieła, np. biżuterię, wyroby
religijne i wiele innych. Poza kolekcjonerami i
wystawcami atmosferę jarmarku tworzy
program artystyczny, są to m.in. koncerty
muzyczne. Głównymi organizatorami tej
cudownej imprezy są Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku.
W tym roku Płock zorganizował już VIII
Jarmark Tumski, na którym jak co roku była
miła atmosfera i świetna zabawa. 
  Zapraszamy i Was do uczestnictwa w takich
imprezach!

Jarmark Tumski

Jarmark TumskiJarmark Tumski

źródło Internet

źródło Internetźródło Internet
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DZIEŃ TWÓRCZOŚCI I DZIEŃ TALENTÓW

  
  Dnia 3 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień
Twórczości oraz Dzień Talentów. Uczniowie mogli
zaprezentować swoje umiejętności taneczne,  artystyczne,
muzyczne, ale także obejrzeć przedstawienie na temat
,,Gwiazda niejedno ma imię ". Każdy z uczniów
prezentował po kolei swoje umiejętności, a w tym czasie
młodzież należąca do kółka twórczości wykonywała trzy
wydane polecenia. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli
przeznaczone 15 minut. Po upłynięciu tego czasu grupy
reprezentowały wynik swojej pracy. Po zakończeniu
przedstawienia jury w składzie: Pani Alicja Bielas, Pani
Małgorzata Budzyńska, Pan Paweł Wójcik oraz uczniowie:
Piotr Kisielewski oraz Adam Leśniewski, oceniło nasze
młode talenty. Następnie ogłoszono werdykt: pierwsze
miejsce zajęła Aleksandra Osiecka - uczennica klasy 2F.
Miejsce drugie zajął Damian Czyż - uczeń klasy 3A,
natomiast trzecie miejsce zajęła Paulina Zmudczyńska -
uczennica klasy 1A. Wyróżnienie otrzymał Piotr Mazewski
z klasy 3G. Naszych zwycięzców nagrodziła Pani dyrektor
Grażyna Rutkowska.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy ! fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarekfot.p.A.Smolarek
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Kącik czytelniczy

          Dzień Twórczości w naszej szkole

Zaczynają się wakacje, a więc rozpoczyna się nowa przygoda w naszym
życiu. Każdy myśli o wszystkim oprócz o nauce: wyjazdy w
najróżniejsze rejony Polski bądź świata, obozy lub kolonie, częste
wychodzenie z domu, ale zdarzą się też ludzie, którzy przesiedzą
wakacje w czterech ścianach swojego pokoju. Lecz najważniejsze jest z
kim się chce spędzić ten wolny czas - z przyjaciółmi. Spencer, Hanna,
Aria i Emily także tak myślały. Jednak los zadecydował inaczej; ich piąta
przyjaciółka, która manipulowała wszystkimi i poniżała, Alison,
zaginęła. Rok później okazało się, że Ally została zamordowana, przez
prześladowcę, który nazywa siebie "A". Przyjaciółki stają się
dociekliwe, a ich ciekawość bierze górę i chcą dowiedzieć się co
naprawdę wydarzyło się owego dnia, którego zginęła dziewczyna. One
same zaczynają być przez tę osobę prześladowane...
Książki te należą do serii "Pretty Little Liars", która bardzo wciągnie
czytelnika i nie wypuści, aż do ostatniej kartki. Opowiada o sile
przyjaźni, ale także zahacza o ważne problemy nastolatków, m. in.
bulimia, choroby psychiczne, alkohol i narkotyki. Bohaterki wzorcem
nie są, ale starają się jak mogą, by ich życie wróciło na swój tor. Emocje
towarzyszą nam przy każdym momencie.
Seria "Pretty Little Liars" zyskała wiele nagród literackich i utrzymywała
się długo na liście bestsellerów The New York Times, a autorkę, czyli
Sarę Shepard poproszono o zezwolenie na utworzenie serialu, o tym
samym tytule. W 2010 roku wyemitowano pierwszy odcinek, a serial
tworzony jest do dzisiaj.

            TOP 5

1. "Piąta Fala. Ostatnia
Gwiazda" - Rick

Yancey 

2. "Ktoś mnie pokocha.
12 wakacyjnych

opowiadań" - zbiór
autorów 

3. "Fobos" - Viktor
Dixen 

4. "Alive/Żywi" - Scott
Sigler 

5. "Przebaczenie" -
Lauren Kate

"Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość
wymyśliła."

~Wisława Szymborska

Dzień Twórczości w naszej szkole

  
  W dniach 03.06 i 06.06.2016r. w naszej szkole odbył się
Dzień Twórczości. W pierwszym terminie był on połączony
z Dniem Talentów oraz Dniem Sportu, zaś w drugim do
szkoły przybyła komisja, która po obejrzeniu naszych
projektów i prezentacji miała przydzielić naszej placówce
certyfikat twórczości. W przedstawieniach jakie mieliśmy
zaprezentować brały udział klasy: 1f, 2a, 2b, 2c, 2e.
Wszyscy czynnie uczestniczyli w przygotowanej przez
klasę 2a scence, a potem w wyzwaniach. W czasie kiedy
grupy wykonywały zadania, nasi muzyczni koledzy i
koleżanki wykonywali piosenki, które śpiewali
poprzedniego dnia podczas Dnia Talentów. Wszystko to
zostało przygotowane przez Panią Annę Linowską, Panią
Alicję Bielas i Panią Katarzynę Gniewkowską, a Dzień
Twórczości oraz przygotowania do niego nauczyły nas
wielu nowych kreatywnych i ciekawych rzeczy.

Internet

fot.p.A.Smolarek
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Bezpieczne wakacje

  Z okazji zbliżających się wakacji
chcielibyśmy życzyć Wam, Drodzy
Czytelnicy, żeby ten czas
zasłużonego odpoczynku po wielu
miesiącach ciężkiej pracy był
ciepły i radosny. Odpoczywajcie w
pełnym słońcu i przy ładnej
pogodzie, doświadczajcie
niezwykłych przygód i zbierajcie
siły na kolejny rok szkolny.

Redakcja "Szaferówki"

   Każdy z nas już od 1 czerwca nie myśli o szkole, lecz
planuje swoje wakacje, zastanawia się co będzie robił,
gdzie pojedzie. Wszyscy czekamy na ten wyjątkowy dzień
zakończenia roku szkolnego, aby móc jechać na ten
upragniony urlop i wreszcie odpocząć od nauki. Opalając
się nad jeziorem bądź morzem powinniśmy pamiętać o
kilku niezbędnych zasadach. Chcielibyśmy, żebyście wy,
nasi kochani czytelnicy, spędzili te wakacje jak
najbezpieczniej, więc pragniemy, abyście zapoznali się z
poradami, jakie należy przestrzegać, będąc nad wodą:
- nie wchodzimy do wody zaraz po jedzeniu
- kąpiemy się tylko w miejscach strzeżonych
- nie wypływamy na głęboką wodę
- nie skaczemy na główkę
- nie dusimy ani nie podtapiamy innych pływających
- nie wchodzimy do wody oznakowanej zakazami kąpieli
- unikamy kąpieli w nieznanej wodzie
- pływamy pod opieką osób dorosłych
- nie kąpiemy się po zmroku i w miejscach nie
oświetlonych
-nie wchodzimy do wody po spożyciu leków i alkoholu.

WPŁYW NADMIARU SŁOŃCA NA SKÓRĘ

Słońce generalnie korzystnie działa na nasze
samopoczucie, umożliwia syntezę witaminy D3 , poprawia
działanie układu krążenia, jest niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Jednak nadmierne
korzystanie z uroków opalania ma wiele negatywnych
skutków.

Przedawkowanie słońca i zbyt intensywne opalanie się
może wywoływać wiele niepożądanych objawów. Do
najbardziej niekorzystnych skutków  nadmiernego
plażowania należą:
-bolesne oparzenia
-udar słoneczny 
-a najgorszym skutkiem jest czerniak. 
Na choroby te możemy się narazić np. wtedy, gdy podczas
upalnych dni nie nakrywamy głowy, pijemy za mało
płynów, czy po prostu nasza skóra jest narażona na
bardzo duże promieniowanie słoneczne. Zaniepokoić nas
powinny m.in. swędzenie i krwawienie naskórka, zmiana
koloru znamienia stan zapalny.

źródło Internet
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	Dnia 3 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Twórczości oraz Dzień Talentów. Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności taneczne,  artystyczne, muzyczne, ale także obejrzeć przedstawienie na temat ,,Gwiazda niejedno ma imię ". Każdy z uczniów prezentował po kolei swoje umiejętności, a w tym czasie młodzież należąca do kółka twórczości wykonywała trzy wydane polecenia. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli przeznaczone 15 minut. Po upłynięciu tego czasu grupy reprezentowały wynik swojej pracy. Po zakończeniu przedstawienia jury w składzie: Pani Alicja Bielas, Pani Małgorzata Budzyńska, Pan Paweł Wójcik oraz uczniowie: Piotr Kisielewski oraz Adam Leśniewski, oceniło nasze młode talenty. Następnie ogłoszono werdykt: pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Osiecka - uczennica klasy 2F. Miejsce drugie zajął Damian Czyż - uczeń klasy 3A, natomiast trzecie miejsce zajęła Paulina Zmudczyńska - uczennica klasy 1A. Wyróżnienie otrzymał Piotr Mazewski z klasy 3G. Naszych zwycięzców nagrodziła Pani dyrektor Grażyna Rutkowska.
	Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

	Kącik czytelniczy
	Zaczynają się wakacje, a więc rozpoczyna się nowa przygoda w naszym życiu. Każdy myśli o wszystkim oprócz o nauce: wyjazdy w najróżniejsze rejony Polski bądź świata, obozy lub kolonie, częste wychodzenie z domu, ale zdarzą się też ludzie, którzy przesiedzą wakacje w czterech ścianach swojego pokoju. Lecz najważniejsze jest z kim się chce spędzić ten wolny czas - z przyjaciółmi. Spencer, Hanna, Aria i Emily także tak myślały. Jednak los zadecydował inaczej; ich piąta przyjaciółka, która manipulowała wszystkimi i poniżała, Alison, zaginęła. Rok później okazało się, że Ally została zamordowana, przez prześladowcę, który nazywa siebie "A". Przyjaciółki stają się dociekliwe, a ich ciekawość bierze górę i chcą dowiedzieć się co naprawdę wydarzyło się owego dnia, którego zginęła dziewczyna. One same zaczynają być przez tę osobę prześladowane... Książki te należą do serii "Pretty Little Liars", która bardzo wciągnie czytelnika i nie wypuści, aż do ostatniej kartki. Opowiada o sile przyjaźni, ale także zahacza o ważne problemy nastolatków, m. in. bulimia, choroby psychiczne, alkohol i narkotyki. Bohaterki wzorcem nie są, ale starają się jak mogą, by ich życie wróciło na swój tor. Emocje towarzyszą nam przy każdym momencie. Seria "Pretty Little Liars" zyskała wiele nagród literackich i utrzymywała się długo na liście bestsellerów The New York Times, a autorkę, czyli Sarę Shepard poproszono o zezwolenie na utworzenie serialu, o tym samym tytule. W 2010 roku wyemitowano pierwszy odcinek, a serial tworzony jest do dzisiaj.

	Dzień Twórczości w naszej szkole
	W dniach 03.06 i 06.06.2016r. w naszej szkole odbył się Dzień Twórczości. W pierwszym terminie był on połączony z Dniem Talentów oraz Dniem Sportu, zaś w drugim do szkoły przybyła komisja, która po obejrzeniu naszych projektów i prezentacji miała przydzielić naszej placówce certyfikat twórczości. W przedstawieniach jakie mieliśmy zaprezentować brały udział klasy: 1f, 2a, 2b, 2c, 2e. Wszyscy czynnie uczestniczyli w przygotowanej przez klasę 2a scence, a potem w wyzwaniach. W czasie kiedy grupy wykonywały zadania, nasi muzyczni koledzy i koleżanki wykonywali piosenki, które śpiewali poprzedniego dnia podczas Dnia Talentów. Wszystko to zostało przygotowane przez Panią Annę Linowską, Panią Alicję Bielas i Panią Katarzynę Gniewkowską, a Dzień Twórczości oraz przygotowania do niego nauczyły nas wielu nowych kreatywnych i ciekawych rzeczy.

	Bezpieczne wakacje
	Każdy z nas już od 1 czerwca nie myśli o szkole, lecz planuje swoje wakacje, zastanawia się co będzie robił, gdzie pojedzie. Wszyscy czekamy na ten wyjątkowy dzień zakończenia roku szkolnego, aby móc jechać na ten upragniony urlop i wreszcie odpocząć od nauki. Opalając się nad jeziorem bądź morzem powinniśmy pamiętać o kilku niezbędnych zasadach. Chcielibyśmy, żebyście wy, nasi kochani czytelnicy, spędzili te wakacje jak najbezpieczniej, więc pragniemy, abyście zapoznali się z poradami, jakie należy przestrzegać, będąc nad wodą:
	- nie wchodzimy do wody zaraz po jedzeniu
	- kąpiemy się tylko w miejscach strzeżonych
	- nie wypływamy na głęboką wodę
	- nie skaczemy na główkę
	- nie dusimy ani nie podtapiamy innych pływających
	- nie wchodzimy do wody oznakowanej zakazami kąpieli
	- unikamy kąpieli w nieznanej wodzie
	- pływamy pod opieką osób dorosłych
	- nie kąpiemy się po zmroku i w miejscach nie oświetlonych
	-nie wchodzimy do wody po spożyciu leków i alkoholu.
	WPŁYW NADMIARU SŁOŃCA NA SKÓRĘ

	Z okazji zbliżających się wakacji chcielibyśmy życzyć Wam, Drodzy Czytelnicy, żeby ten czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy był ciepły i radosny. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, doświadczajcie niezwykłych przygód i zbierajcie siły na kolejny rok szkolny.
	Słońce generalnie korzystnie działa na nasze samopoczucie, umożliwia syntezę witaminy D3 , poprawia działanie układu krążenia, jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednak nadmierne korzystanie z uroków opalania ma wiele negatywnych skutków.  Przedawkowanie słońca i zbyt intensywne opalanie się może wywoływać wiele niepożądanych objawów. Do najbardziej niekorzystnych skutków  nadmiernego plażowania należą: -bolesne oparzenia -udar słoneczny  -a najgorszym skutkiem jest czerniak.  Na choroby te możemy się narazić np. wtedy, gdy podczas upalnych dni nie nakrywamy głowy, pijemy za mało płynów, czy po prostu nasza skóra jest narażona na bardzo duże promieniowanie słoneczne. Zaniepokoić nas powinny m.in. swędzenie i krwawienie naskórka, zmiana koloru znamienia stan zapalny.
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