
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 37 09/16

W TYM NUMERZE JAKO
DODATEK - KALENDARZ
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.

  Tylko u nas przeczytasz jakich
 przedmiotów uczyć się będziesz 
      w ośmioklasowej szkole            
               podstawowej 

                 DWUMIESIĘCZNIK DLA KLAS 4 - 6
   Kolorowe wydanie wkrótce na stronie www.sp6plock.pl

Dawniej w Polsce w
noc z 31 X na 1 XI
obchodzono święto,
 zwane "Dziadami".
Związane ono było
z duszami
zmarłych, które w
tym terminie mogły
pojawiać się na
ziemi. Należało

dla wygłodzonych
dusz wystawić
jedzenie i rozpalić
na rozstajach dróg
ogniska, aby dusze
nie zabłądziły. Stąd
wziął się właśnie
dzisiejszy zwyczaj
zapalania zniczy na
grobach

zmarłych.Nazwa
"Dziady" nawiązuje
do faktu, że starych
ludzi, często
żebraków,
 uważano za
łączników
pomiędzy żywymi a
zmarłymi.

Jeśli czujesz w
sobie zacięcie
dziennikarskie.
Interesujesz się
ciekawymi
doniesieniami ze
szkoły i Płocka,
lubisz rozmawiać z
ludźmi zgłoś się do
redagowania Zadry
Gag@dki. Poznasz
pracę w redakcji
gazety, odwiedzisz

interesujące
miejsca, będziesz
miał wpływ na życie
szkolne. Czekamy
na Ciebie w każdy
poniedziałek o 8.00
w sali nr 3. Do
obsadzenia mamy
dział motoryzacji
więc chłopcy mile
widziani.

.
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             RODZINA
       - opowiadanie
       z dreszczykiem
      /Julia Dąbrówka/

Od razu po
wyjściu z
gabinetu
Slendermana
poszłam się
myć i spać.
Leżałam w
ciemnym
pokoju. Nic go
nie oświetlało.
Pokój
przypominał
biuro.
Nagle do
pomieszczenia
weszli Ci
ludzie, których
przez tyle lat
nazywałam
rodzicami. Za
nimi zjawił się
jakiś facet
ubrany w
garnitur. 
- Dobrze
związku z
przeprowadzką

muszę zadać
państwu parę
pytań-
powiedział
facet w
garniturze.
Przeprowadzka?
To musiało być
dawno, jakieś
pół roku temu.
Przenosiliśmy
się wtedy bliżej
pracy rodziców
a dalej od
szkoły. Facet
zaczął
zadawać
bezsensowne
pytania, lecz
jedno - ostatnie
mnie
zainteresowało:
-Czy macie
państwo jakieś
dzieci?-
rodzice
spojrzeli

po sobie
znacząco.
- Nie i w
najbliższym
czasie nie
zamierzamy
mieć- ich
odpowiedź
mnie
zamurowała.
Oni się mnie
właśnie wyparli
!? 
W tym
momencie
zrozumiałam
dlaczego
policjant
twierdził że
"Państwo Cold
nie mają
dzieci". To tak,
jakby mnie
wcale nie było.
Wiadomość
mnie
dosłownie

sparaliżowała.
Wyszli z
pokoju. Znowu
ciemność. Po
chwili
zobaczyłam
światło i
zaczęłam iść
w jego stronę.
Obudziłam się
była dopiero
6:00, ale z dołu
i tak
dochodziły już
hałasy.
Szybko
ubrałam się i
zeszłam na
parter. Gdy
tylko zbiegłam
po schodach,
wszystkie
spojrzenia
spoczęły na
mnie.
Odwróciłam
się i

już chciałam
iść do kuchni,
ale wtedy
usłyszałam za
sobą głos
Masky'ego:
-Ross
zaczekaj,
chcemy ci
wszystko
wytłumaczyć -
powiedział
chłopak
błagalnym
tonem.
Odwróciłam
się na pięcie,
wzięłam
krzesło stojące
przy ścianie i
bez słowa
usiadłam przed
nimi.
- Więc Ross,
jeśli chodzi o
ten list, to
wiedzieliśmy

co się stanie
wtedy ,w lesie i
że trafisz do
nas.- zaczął
opowiadać
Masky. Potem
każdy z nich
opowiedział mi
swoją historię.
No nie
powiem, trochę
czasu to
zajęło, ale po
wysłuchaniu
historii miałam
ochotę ich
wszystkich
przytulić. Nie
wiedziałam że
można być aż
tak ukaranym
przez los. 
Każdy z nich
przeżył w
życiu coś, co
zniszczyło
jego psychikę

i kończyło się
trafieniem do
rezydencji
Slendermana. 

Nie wiem jak
mogłam
wcześniej
uważać ich za
bezdusznych
morderców. Oni
są najmilszymi
z ludzi jakich w
życiu poznałam.
Reszta dnia
minęła nam na
wspólnych
posiłkach i
śmianiu się, ale
najlepsza była
gra w butelkę.
Po niej Jeff miał
różowe i
fioletowe
pasemka. Toby
jadł sernik, a
Ben nerkę więc
można się
domyśleć że
było ciekawie.
Przestałam

się ich bać, a
nawet polubiłam
i to bardzo. Pod
wieczór gdy
oglądaliśmy
jakiś horror
usłyszałam w
głowie:
-Ross przyjdź
do mojego
gabinetu proszę-
mój brzuch
znów zacisnął
się w supeł a ja
sama stałam się
kłębkiem
nerwów.
Wstałam z
kanapy i
skierowałam
kroki do
gabinetu.
Zapukałam i jak
zawsze
usłyszałam: 
-Proszę.

Weszłam
niepewnie i
usiadłam na
krześle przed
Slendermanem.
- Ross 24
godziny minęły.
Dobrze
wiedziałam o co
mu chodzi. Z
nerwów
zaczęłam się
drapać po lewej
ręce tak, że po
chwili rany
można było
zszywać. Nie,
muszę podjąć
decyzję tu i
teraz. 
Nie chcę
jeszcze 

. .
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umierać ale z
drugiej strony
co z moją
rodziną
domem...
Czekaj!Jaką
rodziną? Jakim
domem? Mam
wracać do
dziadków,
których nigdy
nie poznałam?
Do cioci, czy
wujka? Nawet
nie wiem, czy
ich mam. Do
szkoły, w
której byłam
nikim? W
której byłam
cieniem? W
której byłam
bita i poniżana!
Do domu, w
którym dwie
obce mi osoby
wmawiały,

że są moimi
rodzicami , po
to by potem i
tak się mnie
wyprzeć. I tak
będę sama.
Mam zostać
bez przyjaciół,
bez rodziny?
Teraz tu jest
mój dom i moja
rodzina.
Zerknęłam na
swoje rany; tak
zdecydowanie
trzeba je
zszyć.
-Ross...-
usłyszałam w
głowie. Chyba
dość długo
milczałam, bo
Slenderman
się
niecierpliwił,
ale teraz już
się go nie boję

wiem czego
chcę.
-Zostaję.
Zostaję z wami
Slendermanie.
Teraz wy
jesteście moją
rodziną,
rodziną, której
nigdy nie
miałam. Wiem
że tu będe
szczęśliwa.-
powiedziałam
pewna siebie
nie zważając
na ból w ręce.
-Dobrze cieszę
się bardzo z
twojej decyzji
Ross i mów mi
po prostu
Slender. -
Właśnie Ross,
musisz sobie
wymyślić
jakieś nowe

imię, no wiesz
pseudonim.-
powiedział
Slender
-yyyyyy...-
zastanawiałam
się yyyyyy, już
wiem! No
przecież
zawsze byłam
cieniem,
zawsze byłam
shadow.
-Shadow!-
wypaliłam
-Więc dobrze
Shadow
możesz już iść
do swojego
pokoju. I opatrz
sobie ranę.
Zrobiłam tak,
jak kazał
wyszłam z
gabinetu i
poszłam do
swojego

pokoju .Tam
znalazłam
apteczkę, a w
niej igłę i nitkę.
Zaczęłam
zszywać ranę,
ale
postanowiłam
zrobić sobie
wzór.Wybrałam
zwykły
krzyżykowy.To
miała być
pamiątka tego
wspaniałego
dnia, w którym
zaczęłam
nowe życie,
zaczęłam
szykować
zemstę na
tych, którzy
mnie zranili. 
Nagle
poczułam chęć
zmiany
swojego stylu.

Podbiegłam do
szafy i
otworzyłam ją
z
impetem.Wybrałam
parę
kompletów, ale
jeden spodobał
mi się
najbardziej.
Była to czarna
bluzeczka
odsłaniająca
pępek, z
białym
napisem ME.
Do tego czarne
krótkie
spodenki.
Postanowiłam
założyć
jeszcze
skarpety za
kolana w
czarno-białe
paski. Na nogi
trampki.

Wzięłam
szczotkę do
włosów i dwie
czarne gumki,
poszłam do
łazienki.
 

Tam zapaliłam
światło i
uczesałam moje
zielone włosy w
dwie kitki po
bokach głowy.
Uśmiechnęłam
się do siebie.
Był to
psychiczny
uśmiech.
Wiedziałam o
tym, ale dobrze
mi było. To
scena, która
kiedyś mi się
śniła, ale teraz
mnie zupełnie
nie przerażała.
To była
najszczęśliwsza
chwila w moim
życiu. Zgasiłam
światło i
wyszłam z
łazienki.

Wróciłam do
pokoju, a tam na
biurku leżały
soczewki.
Włożyłam je.
Teraz moje
oczy wyglądały
tak, że białka
były czarne, nie
miałam źrenicy
a tęczówki były
białe i zakrywały
miejsce, gdzie
powinna być
źrenica. Teraz
wreszcie
mogłam być
sobą ,wyglądać
jak JA i
zachowywać się
jak JA. 

Przeczytaliście
pierwszy

odcinek
powieści, pisany
przez Julię.
jeżeli jesteście
ciekawi, co
spotka Shadow
w domu
Slendermana
czytajcie kolejny
numer Zadry
Gag@dki.

.

.

.
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- Czym się interesujesz?
- Bardzo lubię czytać i jeździć na deskorolce.
- Co Ci się nie podoba w naszej szkole?
- Szkoda, że na przerwach nie można zostawać w
klasie. W mojej poprzedniej szkole ten, kto chciał –
mógł  nie wychodzić na korytarz.
- To ciekawy pomysł, zgłoś go do Samorządu. Czym
jeszcze różniła się Twoja szkoła od szóstki?
- Było ciszej, klasy mniejsze, mniejszy tłok.
-Masz jakieś zwierzątko?
-Tak, kota Amora.
-Śpisz z nim?
-Czasami…  

- Jakie są Twoje zainteresowania?
 - Lubię bardzo rysować, interesuję się pływaniem.
 - Czy byłaś wcześniej w Płocku? 
 - Byłam wiele razy, to ładne miasto, ale brakuje mi
Warszawy i mojej dawnej klasy. Miałam tam swoje
ulubione miejsce - Park Wola. Tutaj lubię Starówkę.
 - Słyszeliśmy, że Twój tata przyjechał do Płocka, aby
zająć się Klasztorem Mariawitów. To prawda?
 - Tak, zabytek będzie remontowany.
 

.

.

.

.

 - Skąd do nas przyjechałeś?
- Z Egiptu, ale urodziłem się we Włoszech i w domu z
rodzicami i rodzeństwem rozmawiamy po włosku.
Polski jest bardzo trudny, ciągle tylko sz, cz, dż... 
 -Jaka jest szkoła w Egipcie?
- Właśnie niedawno rozpoczęły się tam wakacje, które
potrwają 4 miesiące. Lekcji miałem codziennie 7-9 i
tylko jedną przerwę, ale za to godzinną.
Po czwartej klasie były egzaminy.  
- Czym się interesujesz?
-Tenisem stołowym i budowlami z klocków lego.
  Nie mam tu jeszcze swojego przyjaciela.                   
                                         

         POZNAJCIE NOWYCH UCZNIÓW 
- Czym się interesujesz Bartku?
-sportem, motoryzacją, komputerami, jeżdżę quadem.
- Jaki odniosłeś największy sukces w poprzedniej
szkole?
- Brałem udział w powiatowych zawodach w siatkówce
z klubem "Sikorzanka".
- Którego nauczyciela najlepiej lubisz?
- Panią Borczuk od techniki, jest świetna.

Emilka Sewruk

Bartosz Cendlewski

Julia Babi

Shady Hemid
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           SZKOLNE AKTUALNOŚCI

Happening Themersonów

21 października
br. uczniowie z
klas VB i IVB
 uczestniczyli w
happeningu
zorganizowanym
w ramach
Festiwalu

Themersonów. 
Urodzony w
Płocku
Themerson był
wybitnym
 artystą.

  SP 6

Kl. 5s 17
października
uczciła 38.
rocznicę
wyboru Karola
Wojtyły na
papieża biegiem
poświęconym
pamięci Jana
Pawła II.

8 X  „Białe
Orły”
wyruszyły na
rajd, z
którego
przywieźli III
miejsce,a
przeszli w
deszczu 
12 km. 

Klasa 4s na
grobie Patrona
Druha Wacława
ułożyła ze
zniczy szóstkę,
zapłonął ogień
pamięci. 

.

.

.

. .

Oliwia
Zmudczyńska
/6s/
przewodnicząca
Zastępcy:
Oliwia
Maciejewska
/6s/ i Piotr
Józefczyk/6b/

Pozostali
członkowie
prezydium SU

Antoni
Kosieradzki /4b/,
Julia Smętek
/6a/,
Wiktoria
Rutkowska /6a/,
Alicja
Kalwasińska
/6c/, Amelia
Chełkowska/6c/

Nowy Samorząd wybrany. W najbliższym numerze      
 gazetki przeczytacie wywiad z prezydium SU.

happening

.

Rajd Pieczonego Ziemniaka

Bieg Papieski.

4s przy grobie Patrona

. .

.

.
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Na pewno zauważyłeś, że różne osoby w różnym tempie przyswajają nowy materiał. Janek np.
błyskawicznie zapamiętuje słowa piosenki, a Ania najszybciej zrozumie nową lekcję, kiedy bazgrze w
zeszycie. Jest to związane z różnymi stylami uczenia. Jak zatem sprawić, by wiedza „lepiej trzymała się
Twojej głowy”?. Poznaj swój styl uczenia się i zastosuj się do rad zamieszczonych przez nas pod testem.

1.Chciałbyś nauczyć się zmieniać żarówkę w samochodzie. Postanawiasz:
a)Zapytać kogoś jak to zrobić.
b)Zaobserwować jak robią to inni.
c)Zmienić żarówkę bez niczyjej pomocy, okazjonalnie spoglądając w instrukcję, jeśli jest taka potrzeba.
2.Jedziesz do miejscowości, w której jeszcze nie byłeś. Masz problem ze znalezieniem drogi . Co robisz?
a)Pytasz napotkanych ludzi o wskazówki.
b)Przeglądasz mapę i sam próbujesz odnaleźć drogę.
c)Jedziesz przed siebie i liczysz na to, że kierując się punktami orientacyjnymi z czasem sam odnajdziesz hotel.
3.Musisz zapamiętać długą listę informacji. Co robisz?
a)Czytasz je na głos.
b)Patrzysz w kartkę, zakreślając ważniejsze rzeczy.
c)Przepisujesz listę kilka razy, aby lepiej ją zapamiętać.
4.Co sprawiłoby Ci mniej problemu?
a)Nauczenie się wiersza na pamięć.
b)Naszkicowanie planu swojego wymarzonego domu.
c)Wykonanie projektu domu z tektury.
5.Kiedy uczestniczysz w zajęciach językowych, wolisz:
a)Słuchać lektora.
b)Patrzeć na nauczyciela omawiającego dane zagadnienie.
c)Robić zadanie, które lektor właśnie omawia.
6.Co najbardziej przypomina ci o mile spędzonych chwilach?
a)Muzyka, której wtedy słuchałeś.
b)Zdjęcia.
c)Przedmioty, które kojarzą ci się z danymi momentami.
7.Gdyby ktoś chciał zwrócić na siebie twoją uwagę, co powinien zrobić?
a)Zawołać cię.
b)Pomachać ci.
c)Poklepać cię po ramieniu.
8.Gdzie najchętniej spędziłbyś czas?
a)Na koncercie.
b)W galerii sztuki.
c)Na warsztatach ucząc się robić rzeźbę.
9.Co najchętniej porabiasz w wolnych chwilach?
a)Słuchasz muzyki.
b)Oglądasz film.
c)Idziesz na zakupy.
10. Planujesz wyjechać za granicę i pragniesz zdobyć więcej informacji o miejscu, które zamierzasz
odwiedzić. Co robisz?
a)Słuchasz rad ludzi, którzy już tam byli
b)Oglądasz ilustracje i czytasz książki na temat tego miejsca.
c)Nie bacząc na nic wsiadasz do samolotu i dowiadujesz się wszystkiego po dotarciu na miejsce.
11. Decydujesz się na kupno roweru. Co robisz, aby być zadowolonym ze swojego zakupu?
a)Pytasz sprzedawcę o dane techniczne roweru, który według niego jest godny uwagi.
b)Sam przeglądasz katalogi i dostępne modele.
c)Prosisz w salonie o jazdę próbną na maszynie, która ci się najbardziej podoba.
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BY LEPIEJ ZAPAMIĘTYWAĆ
POZNAJ SWÓJ STYL UCZENIA SIĘ

     WARTO          
      WIEDZIEĆ

12. Dzwonisz do znajomych. Podczas wpisywania numeru telefonu:
a)Wymawiasz kolejne cyfry na głos.
b)Uważnie patrzysz na klawisze, które po kolei wciskasz.
c)Wybierasz przyciski kierując się ich pozycją na klawiaturze.
13. Gdybyś miał się nauczyć słów piosenki, co byś zrobił?
a)Słuchał uważnie płyty CD.
b)Czytał tekst.
c)Próbował od razu śpiewać, nawet, gdybyś robił błędy.
14. Kiedy tłumaczysz dane zagadnienie innym:
a)Mówisz wyraźnie, żeby wszyscy Cię zrozumieli.
b)Rysujesz obrazki i diagramy.
c)Używasz gestów i min, aby najlepiej przekazać słuchaczom, co masz na myśli.
15. Co najlepiej zapamiętujesz po obejrzeniu filmu?
a)Imiona bohaterów i nazwy miejscowości.
b)Twarze, stroje, krajobraz.
c)Akcję.

Teraz policz, która odpowiedź powtarzała się najczęściej: A, B czy C.
Jeśli najwięcej jest A – twój styl uczenia się to SŁUCHANIE – Jesteś SŁUCHOWCEM
Jeśli B – twój styl uczenia się to PATRZENIE – Jesteś WZROKOWCEM
Jeśli C – twój styl uczenia się to ROBIENIE – Jesteś KINESTETYKIEM

Rady dla wzrokowców:

- rób notatki używając kolorowych długopisów, mazaków, zakreślaczy
-korzystaj jak najwięcej z tabelek, rysunków, diagramów
- to, o czym mówi nauczyciel,  staraj się śledzić wzrokiem w książce, zeszycie czy na tablicy
- ucz się w ciszy
-zadbaj o porządek na stanowisku pracy
-ucz się zawsze w tym samym miejscu
-zapisuj nowo poznane słowa i przyklej  je w pokoju nad biurkiem

Rady dla
słuchowców:
-o tym, czego
się nauczyłeś
porozmawiaj z
innymi ,
podyskutuj
- ucz się z kimś,
najlepiej w
grupie
- tłumacz lekcje
słabszemu, w
ten sposób
utrwalisz wiedzę
- czytaj na głos
swoje notatki;

powtarzaj,
stosując różną
intonację
- układaj
rymowanki,
wierszyki,
piosenki
- słuchaj nagrań
nowych słówek,
czytaj
audiobooki
- ucząc
się,zadawaj
pytania  

Rady dla
 kinestetyków:

- odgrywaj
scenki,
inscenizacje,
rób
doświadczenia
- wycinaj, lep z
plasteliny,
modeluj
- pracuj w
terenie, ucz się
nie tylko przy
biurku

- podczas
uczenia się
chodź i
powtarzaj lekcję
- demonstruj
pojęcia za
pomocą pozy
ciała, mimiki
- ucz się
krótkimi etapami

. .
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Napisałeś oryginalną
pracę? Przynieś ją do
redakcji. Dziś publikujemy
wypracowanie Arka
Domańskiego z 6c

Oto ja

Jestem
uczniem:
chętnie chodzę
do szkoły i
dowiaduję się
nowych
wiadomości.
Jestem
kucharzem: gdy
nie ma nikogo w
domu a jestem
głodny, potrafię
ugotować coś
smacznego.
Jestem duszą
towarzystwa:
wszystkich
zawsze
rozbawię i
rozweselę. Mam
wiele ciekawych
pomysłów, ze
mną nie można
się nudzić.

Jestem małym
psychologiem:
zawsze potrafię
wysłuchać
innych i
wskazać im
właściwą drogę
postępowania.
Jestem
przywódcą:
zawsze próbuję
wszystkimi
dowodzić.
Jestem
ogrodnikiem:
chętnie
pielęgnuję
kwiatki na
działce babci.
Jestem
katolikiem:
wierzę w Boga,
chodzę w
niedzielę do
kościoła,
odmawiam

pacierz przed
snem.
Jestem
podróżnikiem:
lubię zwiedzać i
podróżować po
Polsce.
Jestem 
informatykiem:
fascynuje mnie
cyfrowy świat,
większość
czasu spędzam
przy
komputerze.
Ale moja
najlepsza rola –
to bycie sobą.

Czy wiesz jakich przedmiotów będziesz uczył się w ośmioklasowej szkole podstawowej?

Od klasy szóstej uczniowie zdobywać zaczną wiedzę z fizyki i chemii. W klasie siódmej dojdzie Ci drugi język
obcy. W ósmej klasie poznasz dwa  kolejne nowe przedmioty: wiedzę o społeczeństwie i  edukację dla
bezpieczeństwa. Przyroda będzie tylko w klasie czwartej, a od piątej uczyć się zaczniesz geografii i biologii.
Kolejna zmiana to doradztwo zawodowe, które  obowiązywać będzie przez dwa lata: w klasie siódmej i ósmej. 

Czego będziesz się uczyć na chemii?
Poznasz rodzaje substancji, jak wygląda budowa atomów oraz zaczerpniesz wiedzy o roztworach wodnych.To
przedmiot, na którym robi się różne doświadczenia, poznaje wzory, rozwiązuje zadania. Należy do grupy tzw.
przedmiotów ścisłych.

Czego będziesz się uczyć na fizyce?
Fizyka (z gr. φύσις physis - "natura") – nauka o przyrodzie w najszerszym znaczeniu tego słowa. Fizycy badają
właściwości i przemiany materii i energii oraz oddziaływanie między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają
wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych. Na fizyce nie zabraknie teorii, zadań,
wzorów.

.

Czego będziesz się uczyć na przedmiocie edukacja
dla bezpieczeństwa?
Obowiązuje tu znajomość powszechnej samoobrony i
ochrony cywilnej. Przygotowanie do działania
ratowniczego,  umiejętności udzielania pierwszej
pomocy. 
Doradztwo zawodowe pomoże ci wybrać przyszły
 zawód, poznasz różne profesje.

.

.

Arek Domański
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    Dlaczego sól szkodzi, a cukier nie krzepi?
          Co o tym sądzi szkolna kuchnia?      

   KOŁO KULINARNE          
              POLECA

        To my - Wasz nowy zespół redakcyjny

   ZDROWY PRZEPIS

Na jeden
szkolny obiad
zjadamy aż 60
kg ziemniaków! 

W szkolnej
kuchni nie
stosujemy
żadnych kostek
bulionowych,
wszystko musi
być zdrowe i
naturalne, bez
zbędnej chemii.

Sól szkodzi,
gdyż
zatrzymuje
wodę w
organizmie i
prowadzić
może np. do
nadciśnienia. 

Alicja
Kalwasińska -
redaktor
naczelny
Amelia
Chełkowska-
zast. redaktora
Julia Dąbrówka
Wiktoria
Kaczmarek
Natalia
Krakiewicz

Oliwia
Lemanowicz
Amelia
Wiśniewska
Kinga
Zarębowska

opiekun: Lucyna
Małolepsza

.

Masło
warzywne 

Składniki:
kostka masła
(najlepiej bez
soli), 1-2 ząbki
czosnku,

szczypiorek lub
cebula, papryka,
natka pietruszki
lub koperku.
Wersja „na
bogato” można
użyć 

ulubionych ziół,
 suszonych
pomidorów.
Sposób
przygotowania:

1. Czosnek
 posiekać,
utrzeć z
masłem.
2. Warzywa
korzenne utrzeć
na tarce 
3. Natkę drobno

posiekać-
wrzucić na
końcu.
4. Wymieszać.
Na kanapkach
pycha!

.

Cukier w
nadmiarze nie
jest wskazany,
dlatego kompoty
w szkole
słodzone są
wyłącznie
miodem. Gdy
najdzie Was
ochota na coś
słodkiego,

polecam
winogrono, lub
banany. Bardzo
 zachęcam Was
także do
używania w
kuchni ziół. Są
naprawdę
doskonałe.

.

K. Grabowska - intendent
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           CIEKAWOSTKI O SZÓTCE  
 WYSZPERANE W STARYCH KRONIKACH

Uczniami SP 6 byli tacy nauczyciele jak: P.Marta
Szczecińska, P. Tomasz Dolny, P. Edyta Zarzycka, P.
Magdalena Niedzielak.

DLA TYCH, CO NIE LUBIĄ
CZYTAĆ AMELKA POLECA

Podczas
wakacji w 2006
roku miał
miejsce
generalny
remont kuchni.
Zniknął węgiel z
pomieszczeń

i stare
paleniska. Nową
podłogę zyskała
także sala
gimnastyczna.

W 1997 r.
powstała
drużyna
harcerska
"Stonogi"
prowadzona
przez P. Teresę
Tatkowską
nauczycielkę
fizyki.

Podczas II
wojny
światowej
uczniowie
szóstki
zorganizo
-wali zbiórkę
pieniędzy na
karabin
maszynowy.

Szóstego
grudnia 2012 r.
do naszej
szkoły
przyszedł
przebrany za
Mikołaja Pan
Wiceprezydent
Roman
Siemiątkowski.
Jednak

najczęściej za
Świętego
Mikołaja
przebierał się w
szkole Pan
Lewandowski.
Może dlatego,
że ma już
"gotową"
brodę? 

Podczas ferii
zimowych dla
chętnych
uczniów
organizowane
są zajęcia.
Oczywiście nie
są to żadne

lekcje, tylko
wycieczki,
zabawy,
wyjścia.
Tradycją jest już
wyprawa do
ZOO, a tam
dotykanie węży i

innych gadów.
Za
organizowanie
ciekawych ferii
nasza szkoła
zdobyła
nagrodę.

Pierwszy sztandar szkoły kosztował 120 zł i został
poświęcony 25 marca 1924 roku. Nie przetrwał
niestety do dziś, ale ręcznie malowany dokument
poświęcenia sztandaru mamy w swoich zbiorach.

.

.

.

   "PAJĄCZEK NA ROWERZE" - EWA NOWAK

Oleńka ma, delikatnie mówiąc, dość trudny charakter.
Za nauką i szkołą nie przepada, trudno z nią
wytrzymać. Łukasz – wręcz przeciwnie. To spokojny
chłopiec – grzeczny, obdarzony wybitną pamięcią i
inteligencją. Nic dziwnego, że dwie tak różne osoby
zaczynają znajomość od wzajemnej niechęci. Z
czasem jednak połączy ich prawdziwe uczucie. Jest
tylko jeden problem: oboje są jeszcze dziećmi....
Czy ich miłość przetrwa przeciwności i próbę czasu?

Są na tym wspaniałym świecie pisarki, po których
książki sięgam w ciemno. W tym wąskim - bądź co
bądź - kręgu znajduje się Ewa Nowak, której
"Bransoletkę" wspominam mile do dziś! Nic zatem
dziwnego, że gdy ujrzałam nowe wydanie "Pajączka
na rowerze" - musiałam przeczytać! /czytelniczka/

.

.

.


