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GIMNAZJUM NR 6 
SPRZĄTA ŚWIAT

"PODAJ DALEJ... DRUGIE
ŻYCIE ODPADÓW"

OCZYSZCZAMY TERENY
NADWIŚLAŃSKIE 

poddać procesowi
recyklingu, a
wykorzystywane i
przetworzone służą
do produkcji
przedmiotów
codziennego użytku.

z lokalnych placówek
wyruszyli w teren, by
oczyścić nasze
miasto i jego
okolice. W akcję
oczywiście sumiennie
włączyło się
Gimnazjum nr 6 w
Płocku.

Wielkie zasługi
przypadały klasom
ekologicznym - IF i
IIF, które wraz ze
swymi opiekunkami:
p. Beatą Kowalską, p.
Beatą Figiel-
Kowalską oraz p.
Agnieszką Pikoń 

porządkowały
nadwiślańską
okolicę, natomiast
teren wokół szkoły
sprzątała klasa IIIF
wraz ze swoją
wychowawczynią.
Celem kampanii,
ważniejszym niż 

usunięcie śmieci
zalegających poza 
miejscami
przeznaczonymi do
ich składowania, był
wzrost świadomości
ekologicznej
społeczeństw,

kształtowanie
właściwych
nawyków. Akcja
miała uświadomić, 
że dzięki segregacji
odpadów możemy je
łatwiej i skuteczniej 

W tym roku już po raz
23. mieliśmy okazję
włączyć się w
ogólnopolską akcję
"Sprzątanie
Świata". Jej hasło
przewodnie brzmiało:
"Podaj dalej... drugie
życie odpadów". Już
ono dało nam do
myślenia i 

uświadomiło, że wiele
produktów
uważanych za
zbędne, czy zużyte
można jeszcze
powtórnie
wykorzystać.
Krajowym patronem i
koordynatorem akcji
była Fundacja Nasza
Ziemia.
Organizatorem

na terenie miasta
Płocka oraz gmin
ościennych było
Regionalne Centrum
Edukacji
Ekologicznej. Projekt
sfinansowany został
ze środków Urzędu
Miasta Płocka. W
dniach 16 - 18
września uczniowie

MISJA LOKALNA

fot.Mikołaj Błaszkiewicz
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1."Drugie życie odpadów", czyli sprzątamy świat. 
Relacja -str.1
2.Krótkie powitanie, trochę o nas i ulubione "Naj..." - str.2
3.Porządkujemy nadwiślańskie tereny 
- fotorelacja Mikołaja Błaszkiewicza - str.3
4.Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 i nasi zwycięzcy, wywiad z Klaudią Luśniewską - str.4
5. 3 b znowu w trasie, tym razem w Mikołajkach 
- relacja i zdjęcia - str.5
6.Syberyjskim szlakiem - wspaniały konkurs i wielka
wygrana naszej redakcyjnej koleżanki - str.6
7.Piękna Rosja wiąż zachwyca 
- zapraszamy na fotoreportaż - str.7
8.Kącik czytelniczy, kącik EKO, sonda, 
wiersz "Powrót do szkoły" - str.8

 Nadszedł wrzesień. Rozpoczął się
nowy rok szkolny, a my wypoczęci po
wakacjach, z pozytywnym
nastawieniem wracamy do szkolnych
obowiązków.
 Serdecznie witamy wszystkich
uczniów, a szczególnie
pierwszoklasistów. Mamy nadzieję, że
spodoba się Wam w murach naszego
gimnazjum i będziecie przychodzić tu 
z wielką przyjemnością. Ten rok
szkolny będzie także trudny dla
uczniów klas trzecich, bo czeka ich
ważny egzamin. Życzymy Wam,
drodzy koledzy, powodzenia w
przygotowaniach do tego ważnego
sprawdzianu, mamy nadzieję, że
lektura "Szaferówki" ubarwi Wam
szkolną rzeczywistość.

 Redaktor naczelna, 
Klaudia Luśniewska.

1.Najczęściej odwiedzane miasto w Polsce:
Kraków – od kilku lat wygrywa wszelkie rankingi na najchętniej odwiedzane
przez turystów polskie miasto. Wpływ ma na to niepowtarzalny charakter
Krakowa, niezliczona ilość zabytków i atrakcji turystycznych.

2.Najczęściej odwiedzane miasto na świecie:
Watykan to małe państwo schowane w sercu Rzymu. Stanowi cel nie tylko
turystów, ale także religijnych pielgrzymek katolików. Jest najmniejszym
krajem i zarazem najmniej zaludnionym na świecie.

3.Najpiękniejsze miasto świata:
Według magazynu "Travel+Leisure" najpiękniejszym miastem jest Kioto,
miejsce urzędowania cesarza, niegdyś stolica Japonii.

4.Najnowocześniejsze miasto świata:
Dubaj należy do najbardziej zadziwiających miast na świecie, ze względu na
niesamowite budynki, ambitne projekty oraz masę sztucznych wysp.

5.Najbogatsze miasto Europy:
Wiedeń jest najbogatszym i najlepszym do życia miastem, według rankingu
ONZ.

Nasza redakcja :)
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SPRZĄTAMY ŚWIAT, CZYLI NASZ WSPÓLNY DOM

Selfie z workami :P Grupa sprzątająca nr 1 :D Na tropie papierka :)

W grupie siła :) Kto pierwszy znajdzie butelkę ? ;) Jadę w świat :D

Ekipa matki natury :) Nadwiślańskim śladem ;) Nie wyglądamy głupio? :D
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SZKOLNE WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     26 września 2016 roku odbyły się w naszej
szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Kandydaci musieli najpierw zebrać na listach
poparcia podpisy co najmniej 20 osób, później
dopiero mogli organizować swoje kampanie
wyborcze. Na plakatach prezentowali programy,
zachęcali wyborców do głosowania i wręczali im
ulotki oraz rozmawiali z nimi prezentując swoje
plany na wprowadzenie zmian w życiu
społeczności szkolnej. W tym roku w wyborach
wystartowało pięcioro kandydatów. 
Po podliczeniu głosów, ogłoszono wyniki i
wyłoniono zwycięzców:
1 miejsce - Klaudia Luśniewska - 201 głosów
2 miejsce - Adam Leśniewski - 159 głosów
3 miejsce - Paulina Baran - 72 głosy.                  
               Serdecznie gratulujemy!

Przy komisyjnym stole

Klaudia Luśniewska i Adam Leśniewski

Głosy wciąż napływają

     O krótką rozmowę poprosiliśmy Klaudię Luśniewską, która uzyskała
najwyższe poparcie.
1.Co skłoniło Cię do kandydowania?
Funkcja przewodniczącej SU nie jest mi obca, ponieważ pełniłam ją już w
szkole podstawowej. Lubię działać społecznie, jestem osobą aktywną,
chętnie podejmuję nowe wyzwania. Mam za sobą już dwa lata nauki w
Gimnazjum nr 6 w Płocku i wiem, co warto zmienić, udoskonalić.
2.Co takiego?
Moim zdaniem warto rozszerzyć pomoc koleżeńską. Znam wiele osób,
którym nauka sprawia spore trudności, a liczne nieobecności wynikają nie z
lenistwa, lecz są spowodowane chorobą. Mamy w szkole naprawdę liczne
grono tzw.  "orłów", czyli osób zdolnych. Wiele z tych osób działa w
szkolnym wolontariacie, więc mogłyby dzielić się swą wiedzą z kolegami.
Takie koła wsparcia to świetny pomysł. Chciałabym oczywiście zawalczyć o
dodatkowe prawa dla nas, uczniów i dlatego proponuję, by trzynasty dzień
każdego miesiąca był dniem bez pytania, bez jedynek. Taka szczęśliwa
trzynastka. Mam też inne pomysły: kółko filmowe, konkursy tematyczne,
więcej zajęć w terenie,miesiąc z autorem książek w bibliotece,
przedświąteczna pomoc dla rodzin doświadczonych niedostatkiem, wirtualna
adopcja zwierząt ze schroniska i wiele innych.
3.Widzę, że masz bardzo ambitne plany i chcesz wiele zrobić dla
szkolnej społeczności. W jej imieniu życzę Ci siły i wytrwałości.
Serdecznie dziękuję i obiecuję, że Was nie zawiodę.

fot.Klaudia Luśniewska

fot.Wiktoria Filińska

fot.Klaudia Luśniewska
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NIEZAPOMNIANE MIKOŁAJKI 

  Od 27 do 30 września 2016 roku klasa 3 b
wraz z opiekunami: p.K.Potkańską oraz
p.E.Winconek wybrała się na wycieczkę do
Mikołajek. We wtorek, 27 września, o godzinie
8.45 zebraliśmy się na parkingu pod teatrem i
wyjechaliśmy w drogę. Po przebyciu
czterogodzinnej trasy byliśmy już na miejscu.
Po zakwaterowaniu się w pokojach poszliśmy
na spacer do wioski żeglarskiej - Mikołajek.  
W czasie tej czterodniowej wycieczki
zwiedziliśmy bunkry Hitlera, płynęliśmy
statkiem po jeziorze Śniardwy, popłynęliśmy
kajakami po rzece Krutyni oraz odwiedziliśmy
aquapark w Hotelu Gołębiewski. Wieczorami
graliśmy wspólnie w karty, rozmawialiśmy i
miło spędzaliśmy czas. Wycieczka ta
wszystkim nam bardzo się podobała,
wspaniale wykorzystaliśmy te dni
odpoczynku i w pełni wypoczęci jesteśmy
gotowi, by wrócić do szkolnych obowiązków.

Piękne rybackie okolice ... :)

To nasza flota ;)

Kajakami po brzegu ... ;D

Prawie jak w salonie fryzjerskim :D

fot.Klaudia Luśniewska

fot.Klaudia Luśniewska

fot.p.K.Potkańska

fot.p.K.Potkańska
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JAK WIELKA JEST ROSJA,
 TAK ROZLEGŁA JEST NASZA WIEDZA O NIEJ 

A oto nasze gimnazjalistki :-)

         Kiedy jeszcze rok temu ktoś powiedziałby
mi, że pojadę do Rosji i zwiedzę ten niezwykły
kraj, z pewnością bym nie uwierzyła. A jednak...
.Dziś - jako uczennica trzeciej klasy - mam już za
sobą tę wspaniałą podróż i chętnie Wam o niej
opowiem. Nie byłoby tej przygody, gdyby nie moja
fascynacja językiem rosyjskim i kulturą Rosji.
Lekcje języka rosyjskiego, które w mojej klasie
prowadzi pani Anita Lewandowska, były dla mnie
takim właśnie olśnieniem. Z zapartym tchem
słuchałam rozmaitych opowieści o rosyjskiej
kulturze, a nauka języka Puszkina była i jest dla
mnie wielką przyjemnością. Z wielką radością
przyjęłam wiadomość naszej nauczycielki, która
poinformowała nas o planowanym konkursie
"Wiedza o Rosji". Konkurs zorganizowany został
w ramach projektu "Polsko - Rosyjska wiosna w
Płocku i Rosyjsko - Polska jesień na Ałtaju" przez
 Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w
Płocku, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
Obwodu Ałtajskiego DOM POLSKI z Barnauł,
Fundację CENTRUM ROSYJSKO-POLSKIEGO
DIALOGU i POROZUMIENIA z Moskwy oraz
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.
Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie kilku
płockich szkół, zaś Gimnazjum nr 6
reprezentowały: Kinga Ferszt, Anna Bielińska
oraz Natalia Piegat. Międzyszkolny pojedynek
odbył się 16 kwietnia w Liceum
Ogólnokształcącym im. Stanisława
Małachowskiego w Płocku, a przystąpiło do niego
blisko czterdzieści osób. Pytania konkursowe
sprawdzały naszą wiedzę o historii, kulturze,
przyrodzie, gospodarce Rosji, obyczajowości jej
mieszkańców. Moją przygodę z Rosją
wspominam bardzo sympatycznie z wielką
przyjemnością podzielę się z wami moimi
wspomnieniami. Zapraszam Was do przeczytania
mojego pamiętnika.

12-13 września
O godzinie 22:00 cała nasza ekipa zebrała się pod
budynkiem ZPiT "Dzieci Płocka ", żeby wyruszyć
w niezapomnianą przygodę. Po wylądowaniu w
Moskwie, wsiedliśmy do autokaru i zaczęliśmy
zwiedzać centrum miasta. Zachwycił mnie Plac
Czerwony, a szczególnie takie zabytki jak:
Mauzoleum Lenina, Sobór Wasyla
Błogosławionego, Państwowe Muzeum
Historyczne. Zwiedzaliśmy też najsłynniejsze
cerkwie moskiewskie, które mnie bardzo
zachwyciły. Po wyczerpującej wędrówce,
zwiedzaniu niesamowitych zabytków,
popłynęliśmy w rejs statkiem po rzece Moskwie.

14 września
Tuż po śniadaniu z wielkim zapałem
kontynuowaliśmy zwiedzanie Moskwy.  

A oto nasze gimnazjalistki :-)

Podczas tej wycieczki najbardziej spodobały mi się: Sobory Kremlowskie, Pałac Kremlowski, dzwon
Car Kołokoł oraz ogromna armata Car Puszka. Chodząc po Kremlu byłam pod wielkim wrażeniem
tutejszych zabytków. Następnie wyruszyliśmy na lotnisko, a stamtąd  na Syberię, do miasta Barnauł. 

15-16 września
Po przylocie do Barnauł w Kraju Ałtajskim, po południu odwiedziliśmy uniwersytet, gdzie tutejsi
wykładowcy przeprowadzili dla nas lekcje języka rosyjskiego. Resztę dnia spędziliśmy w sali, gdzie
recytowaliśmy wiersze naszych ulubionych rosyjskich poetów. Następnego dnia zwartą grupą
odwiedziliśmy Muzeum Historii, Literatury, Sztuki i Kultury Ałtaju , gdzie najbardziej mnie zachwyciły
fortepiany, na których sławni artyści komponowali swoje utwory. Następnie zwiedziliśmy Muzeum
Krajoznawcze.  

17-18 września
Rano wyruszyliśmy autokarem do Górnego Ałtaju, lecz po drodze zatrzymaliśmy się w mieście Bijsk,
gdzie spotkaliśmy się z osobami posiadającymi polskie korzenie. Chętnie z nimi porozmawialiśmy.
Następnie pojechaliśmy na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobie poległych  na Syberii żołnierzy.
Później wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy prosto do naszego celu. Kiedy dotarliśmy, przed
naszymi oczyma ukazał się niesamowity widok: rzeka Katuń, góry, wysokie sosny i niewielkie
drewniane domki. Następnego dnia przeżyliśmy niesamowitą przygodę, ponieważ pływaliśmy bardzo
szybkimi motorówkami po rzece, a krajobrazy zapierały dech w piersiach.

19-21 września
Pojechaliśmy na wyspę Patmos, ale żeby się na nią dostać, trzeba było przejść przez wiszący nad
rzeką most. Na wyspie znajdowała się maleńka cerkiew, która była bardzo śliczna. Kolejnym punktem
naszej wycieczki było wspinanie się na górę. Zajęło nam to ponad godzinę, ale widoku, jaki
zobaczyliśmy, słowa nie oddadzą. Niestety, wieczorem musieliśmy opuścić piękny kraj. To jednak nie
koniec mojej przygody z Rosją, ponieważ w przyszłości chcę jeszcze wrócić do tego niezwykle
gościnnego i pięknego kraju. 

fot.: Oliwia Gołębiewskafot.: Oliwia Gołębiewska
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NIEZWYKŁA PODRÓŻ W OBIEKTYWIE KINGI FERSZT

Rzeka Katuń Piękna syberyjska natura Niezwykłe barwy

Natura, natura, natura...

Malowniczy KremlDzwon Car Kołokoł

Witamy w Ałtaju!Nasz krajoznawczy rejs

Turkusowe potoki

fot.: Kinga Ferszt fot.: Kinga Ferszt fot.: Kinga Ferszt

fot.: Kinga Ferszt

fot.Kinga Fersztfot.Kinga Ferszt

fot.Kinga Fersztfot.Kinga Ferszt

fot.Kinga Ferszt
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KĄCIK EKO
POWAKACYJNA 

SONDA

KĄCIK CZYTELNICZY
"POWRÓT 

DO SZKOŁY"

      Wartą przeczytania książką są "Wyśnione
miejsca" Brenny Yovanoff. Głównymi
bohaterami są Waverly i Marshall. On jest
typowym niegrzecznym chłopcem, który na co
dzień pali papierosy, pije alkohol, a wieczory
spędza na imprezach u swojego brata. Ona
lubiana, popularna, mająca dobre wyniki w
nauce i sporcie. Każdy zna te ich maski, które
przecież wykreowało społeczeństwo. Jednak
po zmroku, stają się kimś innym. Mają swoje
drugie "ja", które odzwierciedla ich pasje.
Spotykają się... podczas snu. Odkrywają tam
powoli swoją drugą naturę. Tylko czy
spotkania we śnie wystarczą? Wydawałoby
się, iż książka jest kolejnym romansem dla
nastolatków z odrobiną fantastyki. Jednak po
przeczytaniu, mogę stwierdzić, że wcale tak
nie jest, a samo zakończenie powieści jest
prawdziwym zaskoczeniem. Bohaterowie są
świetnie wykreowani. Opowieść ta wzrusza
nas i skłania do myślenia, podjęcia właściwych
decyzji. Książka wciąga czytelnika i
wypuszcza dopiero na sam koniec (w dobrym
sensie, oczywiście ;-)).

     Grzyby rosną wszędzie. Znaleźć je można zarówno w górach ponad
granicą lasu, jak w zagłębieniach dolin rzecznych. Towarzyszą  ludziom w
krajobrazie miejskim i przemysłowym. Jesień to szczyt sezonu grzybowego.
W żadnym innym sezonie nie ma tak dużo gatunków  i osobników co teraz.
W takie tygodnie miłośnik grzybów idzie nie po to, by grzybów szukać, lecz
aby je rzeczywiście zbierać. My jako redakcja mamy kilka rad dotyczących
jak zbierać grzyby:
- Najlepiej grzyby zbierać w koszyki lub łubianki.
- Mamy dwie szkoły zbierania grzybów. Jedni wykręcają i dopiero odcinają
grzybnię, inni ucinają przy samej ziemi. 
- Dużo mówi się o zatruciach grzybami, dlatego zbierajmy tylko grzyby,
których jesteśmy pewni. Każdy początkujący grzybiarz powinien mieć 
przy sobie mały atlas grzybów trujących i jadalnych. 
- Jeżeli widzicie grzyby niejadalne, nie niszczcie ich. Dla nas one są
niejadalne, ale mieszkańcy lasu żywią się nimi. Nie niszczcie również
muchomorów, one odstraszają muchy, komary, a mrówki leśne zbierają je i
zanoszą do mrowisk, bo odstraszają intruzów.
- Żeby zebrać grzyby, nie trzeba iść głęboko w las. Najwięcej zbierzemy 
w małych laskach, na brzegach. Grzyby oprócz wilgoci lubią słońce, 
a najwięcej będą go miały przy ścieżkach.
Życzymy pomyślnego grzybobrania!

1.Czy swoje wakacje uważasz za udane? 
 TAK 87% NIE 13% 

2.Gdzie spędziłeś/aś wakacje?
 60%- polskie morze 

 30%- za granicą 
 7%- na wsi 

 3%- w domu 
3.Czy w wakacje ktoś proponował Ci picie alkoholu? 

 TAK 40% NIE 60%
4.Czy w czasie wakacji ktoś proponował Ci kupno

narkotyków? 
 TAK 18% NIE 82% 

5.Czy w czasie wakacji udało Ci się poznać wartościowe
osoby? 

 TAK 65% NIE 35%

Po wakacjach nam już tylko wspomnienia
zostały
Aby w szkolny czas o sobie się dopominały.
Tak to już bywa, gdy wrzesień nadchodzi.
Wtedy do swej szkoły się znowu chodzi.
Uczniowie od samego początku dbają o oceny
I tak aż do czerwca nie chcą zejść z własnej
sceny,
A scena ta ,powiem, jest ich aurą uczenia.
I bardzo dobrze, gdyż nie mają nic do
stracenia.
Stopnie są świadectwem naszej wiedzy,
Dobrze Wam mówię, drodzy koledzy!
Nauka czyni nas potężnymi i wyjątkowymi
Z pewnością zachwycimy każdego
mądrościami swymi.
Przyda się w życiu niejednokrotnie
By iść przez własne życie ochotnie!

Magdalena Gorczyca

fot.Magdalena Gorczyca




	"PODAJ DALEJ... DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW"
	GIMNAZJUM NR 6
	SPRZĄTA ŚWIAT
	z lokalnych placówek wyruszyli w teren, by oczyścić nasze miasto i jego okolice. W akcję oczywiście sumiennie włączyło się Gimnazjum nr 6 w Płocku.
	Wielkie zasługi przypadały klasom ekologicznym - IF i IIF, które wraz ze swymi opiekunkami: p. Beatą Kowalską, p. Beatą Figiel-Kowalską oraz p. Agnieszką Pikoń

	MISJA LOKALNA
	porządkowały nadwiślańską okolicę, natomiast teren wokół szkoły sprzątała klasa IIIF wraz ze swoją wychowawczynią. Celem kampanii, ważniejszym niż
	usunięcie śmieci zalegających poza
	miejscami przeznaczonymi do ich składowania, był wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw,

	OCZYSZCZAMY TERENY NADWIŚLAŃSKIE
	W tym roku już po raz 23. mieliśmy okazję włączyć się w ogólnopolską akcję "Sprzątanie Świata". Jej hasło przewodnie brzmiało: "Podaj dalej... drugie życie odpadów". Już ono dało nam do myślenia i
	uświadomiło, że wiele produktów uważanych za zbędne, czy zużyte można jeszcze powtórnie wykorzystać. Krajowym patronem i koordynatorem akcji była Fundacja Nasza Ziemia. Organizatorem
	na terenie miasta Płocka oraz gmin ościennych było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Projekt sfinansowany został ze środków Urzędu Miasta Płocka. W dniach 16 - 18 września uczniowie
	kształtowanie właściwych nawyków. Akcja miała uświadomić,
	poddać procesowi recyklingu, a wykorzystywane i przetworzone służą do produkcji przedmiotów codziennego użytku.
	że dzięki segregacji odpadów możemy je łatwiej i skuteczniej

	SKŁAD REDAKCJI
	SŁOWO OD REDAKCJI
	Redakcja klasy 3b i 3c Gimnazjum nr 6  w Płocku
	Nadszedł wrzesień. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a my wypoczęci po wakacjach, z pozytywnym nastawieniem wracamy do szkolnych obowiązków.  Serdecznie witamy wszystkich uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów. Mamy nadzieję, że spodoba się Wam w murach naszego gimnazjum i będziecie przychodzić tu
	Klaudia Luśniewska
	Aktualności: Klaudia Luśniewska, Dorota Mielczarek, Emilia Bombalicka, Agnieszka Gralewska Mariusz Zdziemborski

	z wielką przyjemnością. Ten rok szkolny będzie także trudny dla uczniów klas trzecich, bo czeka ich ważny egzamin. Życzymy Wam, drodzy koledzy, powodzenia w przygotowaniach do tego ważnego sprawdzianu, mamy nadzieję, że lektura "Szaferówki" ubarwi Wam szkolną rzeczywistość.
	Wywiady: Klaudia Luśniewska, Dorota Mielczarek, Wiktoria Filińska, Wiktoria Ziółkowska

	Opieka nad
	zespołem  redakcyjnym: pani Magdalena Michalska
	Redaktor naczelna,
	Klaudia Luśniewska.


	KĄCIK "NAJ..."
	W NUMERZE :
	1.Najczęściej odwiedzane miasto w Polsce:
	1."Drugie życie odpadów", czyli sprzątamy świat.  Relacja -str.1 2.Krótkie powitanie, trochę o nas i ulubione "Naj..." - str.2 3.Porządkujemy nadwiślańskie tereny  - fotorelacja Mikołaja Błaszkiewicza - str.3 4.Wybory do Samorządu Uczniowskiego  i nasi zwycięzcy, wywiad z Klaudią Luśniewską - str.4 5. 3 b znowu w trasie, tym razem w Mikołajkach  - relacja i zdjęcia - str.5 6.Syberyjskim szlakiem - wspaniały konkurs i wielka wygrana naszej redakcyjnej koleżanki - str.6 7.Piękna Rosja wiąż zachwyca  - zapraszamy na fotoreportaż - str.7 8.Kącik czytelniczy, kącik EKO, sonda,  wiersz "Powrót do szkoły" - str.8
	2.Najczęściej odwiedzane miasto na świecie:


	SPRZĄTAMY ŚWIAT, CZYLI NASZ WSPÓLNY DOM
	SZKOLNE WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
	26 września 2016 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci musieli najpierw zebrać na listach poparcia podpisy co najmniej 20 osób, później dopiero mogli organizować swoje kampanie wyborcze. Na plakatach prezentowali programy, zachęcali wyborców do głosowania i wręczali im ulotki oraz rozmawiali z nimi prezentując swoje plany na wprowadzenie zmian w życiu społeczności szkolnej. W tym roku w wyborach wystartowało pięcioro kandydatów.  Po podliczeniu głosów, ogłoszono wyniki i wyłoniono zwycięzców: 1 miejsce - Klaudia Luśniewska - 201 głosów 2 miejsce - Adam Leśniewski - 159 głosów 3 miejsce - Paulina Baran - 72 głosy.                                  Serdecznie gratulujemy!

	NIEZAPOMNIANE MIKOŁAJKI
	Od 27 do 30 września 2016 roku klasa 3 b wraz z opiekunami: p.K.Potkańską oraz p.E.Winconek wybrała się na wycieczkę do Mikołajek. We wtorek, 27 września, o godzinie 8.45 zebraliśmy się na parkingu pod teatrem i wyjechaliśmy w drogę. Po przebyciu czterogodzinnej trasy byliśmy już na miejscu. Po zakwaterowaniu się w pokojach poszliśmy na spacer do wioski żeglarskiej - Mikołajek.   W czasie tej czterodniowej wycieczki zwiedziliśmy bunkry Hitlera, płynęliśmy statkiem po jeziorze Śniardwy, popłynęliśmy kajakami po rzece Krutyni oraz odwiedziliśmy aquapark w Hotelu Gołębiewski. Wieczorami graliśmy wspólnie w karty, rozmawialiśmy i miło spędzaliśmy czas. Wycieczka ta wszystkim nam bardzo się podobała, wspaniale wykorzystaliśmy te dni odpoczynku i w pełni wypoczęci jesteśmy gotowi, by wrócić do szkolnych obowiązków.

	JAK WIELKA JEST ROSJA,
	TAK ROZLEGŁA JEST NASZA WIEDZA O NIEJ
	NIEZWYKŁA PODRÓŻ W OBIEKTYWIE KINGI FERSZT
	"POWRÓT
	KĄCIK CZYTELNICZY
	DO SZKOŁY"
	Wartą przeczytania książką są "Wyśnione miejsca" Brenny Yovanoff. Głównymi bohaterami są Waverly i Marshall. On jest typowym niegrzecznym chłopcem, który na co dzień pali papierosy, pije alkohol, a wieczory spędza na imprezach u swojego brata. Ona lubiana, popularna, mająca dobre wyniki w nauce i sporcie. Każdy zna te ich maski, które przecież wykreowało społeczeństwo. Jednak po zmroku, stają się kimś innym. Mają swoje drugie "ja", które odzwierciedla ich pasje. Spotykają się... podczas snu. Odkrywają tam powoli swoją drugą naturę. Tylko czy spotkania we śnie wystarczą? Wydawałoby się, iż książka jest kolejnym romansem dla nastolatków z odrobiną fantastyki. Jednak po przeczytaniu, mogę stwierdzić, że wcale tak nie jest, a samo zakończenie powieści jest prawdziwym zaskoczeniem. Bohaterowie są świetnie wykreowani. Opowieść ta wzrusza nas i skłania do myślenia, podjęcia właściwych decyzji. Książka wciąga czytelnika i wypuszcza dopiero na sam koniec (w dobrym sensie, oczywiście ;-)).
	Po wakacjach nam już tylko wspomnienia zostały Aby w szkolny czas o sobie się dopominały. Tak to już bywa, gdy wrzesień nadchodzi. Wtedy do swej szkoły się znowu chodzi. Uczniowie od samego początku dbają o oceny I tak aż do czerwca nie chcą zejść z własnej sceny, A scena ta ,powiem, jest ich aurą uczenia. I bardzo dobrze, gdyż nie mają nic do stracenia. Stopnie są świadectwem naszej wiedzy, Dobrze Wam mówię, drodzy koledzy! Nauka czyni nas potężnymi i wyjątkowymi Z pewnością zachwycimy każdego mądrościami swymi. Przyda się w życiu niejednokrotnie By iść przez własne życie ochotnie!
	Magdalena Gorczyca

	POWAKACYJNA
	KĄCIK EKO
	SONDA
	1.Czy swoje wakacje uważasz za udane?   TAK 87% NIE 13%
	2.Gdzie spędziłeś/aś wakacje?  60%- polskie morze   30%- za granicą   7%- na wsi   3%- w domu
	3.Czy w wakacje ktoś proponował Ci picie alkoholu?   TAK 40% NIE 60% 4.Czy w czasie wakacji ktoś proponował Ci kupno narkotyków?   TAK 18% NIE 82%  5.Czy w czasie wakacji udało Ci się poznać wartościowe osoby?   TAK 65% NIE 35%


