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WYWIAD Z PANIĄ AURELIĄ
MICHAŁOWSKĄ 

MAZOWIECKĄ KURATOR OŚWIATY
"Szaferówki" o
wywiad poprosiła p.
Aurelię Michałowską.
Oto nasza rozmowa:  
     Dzień dobry. Nazywam
się Klaudia Luśniewska,
jestem redaktor naczelną
"Szaferówki" - miesię-
cznika redagowanego
przez młodzież
Gimnazjum nr 6 w Płocku.
Dziś widzimy się 
w szczególnych
okolicznościach, ponieważ
nagradzane są

osoby nam bliskie, przez
nas cenione i lubiane -
nasi nauczyciele.
Dzisiejsze odznaczenia to
symbole wdzięczności za
ich długoletnią służbę. Czy
zechciałaby Pani
poświęcić nam chwilę 
i udzielić wywiadu?
     Tak, oczywiście. Jest mi
bardzo miło.
     Jaki, Pani zdaniem,
powinien być współczesny
nauczyciel? Czy mimo
upływu lat, coś się zmienia
we wzorcu

"prawdziwego
pedagoga"? Czy może
pewne cechy i
umiejętności się "nie
starzeją", są i będą zawsze
pożądane?
     Myślę, że to, co
powiedziałyście na końcu,
że pewne cechy i
umiejętności "nie starzeją
się", jest prawdą.
Rzeczywiście,każdy
nauczyciel powinien być

wyposażony w takie cechy,
które są uniwersalne dla
pedagoga. Jest to zapewne
lubienie czy nawet miłość do
swojej pracy i do młodzieży,
czy dzieci, z którymi się
przebywa na co dzień.  Na
pewno ten zmieniający się
świat ciągle wymaga czegoś
nowego, doskonalenia się ze
strony nauczycieli. Podążają
za wszystkimi wzorcami i

     Dnia 25 października
2016 roku w Państwowej
Szkole Muzycznej I i II
stopnia im. Karola
Szymanowskiego w
Płocku odbyła się
uroczysta akademia
upamiętniająca Dzień
Edukacji Narodowej. W jej
ramach uhonorowano
zasłużone dla oświaty
osoby. Odznaczenia - 

Krzyże Zasługi, Medale 
za Długoletnią Służbę,
Medale KEN - wręczała
sama pani Aurelia
Michałowska, Mazowiecka
Kurator Oświaty.
Nagrodzonych osób było
bardzo wiele, co świadczy,
że praca w oświacie to nie
tylko służba i misja, ale
także powołanie. Redakcja

doskonalą się,
natomiast nigdy nie
mają pewności
przychodząc na lekcje,
jakie pytanie dzisiaj
otrzymają od swego
ucznia. Myślę, że
pozostałe cechy to
m.in.otwartość,
zaangażowanie w
pracy, 

a również bliskość,
która jest pomiędzy
uczniem a
nauczycielem. I
zapewne jeszcze coś
takiego, za co się nie
da nigdy odpłacić, a
nawet odznaczeniami.
(c.d. str.3)

"NAGRADZANE SĄ OSOBY NAM BLISKIE,
PRZEZ NAS CENIONE I LUBIONE - NASI

NAUCZYCIELE..."

fot.Wiktoria Filińska

fot.Wiktoria Filińska



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 60 12/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzaferówka

SKŁAD REDAKCJI

KĄCIK "NAJ..." W NUMERZE:

SŁOWO OD REDAKCJI

Redakcja
klasy 3b i 3c

Gimnazjum nr 6
w Płocku

Redaktor naczelna:
Klaudia Luśniewska

Aktualności:
Klaudia Luśniewska,
Dorota Mielczarek,
Emilia Bombalicka,
Agnieszka Gralewska,
Mariusz Zdziemborski

Wywiady:
Klaudia Luśniewska,
Dorota Mielczarek,
Wiktoria Filińska,
Wiktoria Ziółkowska

Kultura i sztuka:
Kinga Ferszt, 
Magdalena Gorczyca

Fotoreporterzy:
Mikołaj Błaszkiewicz
Emilia Bombalicka,
Wiktoria Filińska,
Wiktoria Ziółkowska
Recenzje i kącik NAJ:
Wiktoria Filińska,
Wiktoria Ziółkowska,
Magdalena Gorczyca
Kącik EKO:
Agata Krysa,
Klaudia Kacprzak,
Justyna Paluszewska
Sonda:
Wiktoria Biernacka,
Dorota Mielczarek,
Wiktoria Filińska

Opieka nad 
zespołem 

redakcyjnym:
pani Magdalena

Michalska

     Nadszedł październik, a wraz z nim
nasza złota polska jesień. Drzewa
skrzą się ognistymi liśćmi, jest
różnobarwnie i pięknie. Ale
pamiętajmy, że robi się coraz
chłodniej, zaś dni stają się krótsze od
nocy. Taki to już urok jesieni. Jednak
długie wieczory jesienne mają swój
urok, pewną magię i czar. Ciekawa
książka, interesujące czasopismo to
sposoby na zagospodarowanie tych
momentów. Bo kiedy czytać, jeżeli nie
teraz...  
     Zachęcamy Was zatem do lektury
"Szaferówki".  Dzięki niej poznacie
wiele ciekawych wydarzeń, dowiecie
się o niezwykłych miejscach i
przekonacie, że do odważnych świat
należy.
                        
                            Redaktor naczelna, 
                          Klaudia Luśniewska.

1.Największa dynia świata:
Największa dynia świata ważąca 1054 kilogramy pobiła ostatnią rekordzistkę
z miasteczka New Richmond z Wisconsin, ważącą „tylko” 821 kilogramów
(473 cm obwodu).

2.Największa dynia w Polsce:
27 września 2015 pojawiła się nowa rekordzistka Polski dorodna dynia
ważąca 648,2 kg. Rekord ustanowił na festiwalu dyni w Krapkowicach
pan Dominik Kędziak z miejscowości Kurówek pod Łodzią.

3.Najbardziej trujący grzyb:
Najbardziej trującym grzybem rosnącym w Polsce jest Muchomor
Sromotnikowy.

4.Najpopularniejsza potrawa jesienna:
Okazuje się, że najpopularniejszą potrawą jesienną jest spaghetti 
i zupa krem z dyni.

5.Najpopularniejszy kostium na Halloween:
Najpopularniejszym kostiumem Halloween 2016 jest postać Harley Queen z
Legionu Samobójców.

Nasza redakcja :)

1.Wywiad z p. Aurelią Michałowską, 
Dzień Edukacji Narodowej - str. 1
2.Skład redakcji, słowo od redakcji, kącik
"Naj", spis treści - str. 2
3.Wywiad z p. Aurelią Michałowską, część
dalsza - str. 3
4.Dzień Edukacji Narodowej 
w Gimnazjum nr 6  - str. 4
5.Dzień Bibliotek Szkolnych - str. 5
6.Otrzęsiny klas pierwszych - str. 6
7.Dzień Przedszkolaka - str. 7
8.Kącik czytelniczy, kącik EKO, sonda, 
wiersz "Październikowe rozmyślania"  - str. 8.
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WYWIAD Z PANIĄ AURELIĄ MICHAŁOWSKĄ 
MAZOWIECKIM KURATOREM OŚWIATY (C.D.)

     To także często nauczyciel angażuje swój czas prywatny, to nie jest tak,
że przychodzi do szkoły i z niej wychodzi i zapomina 
o wszystkim i o wszystkich, on tak naprawdę żyje szkołą.
     A Pani którego ze swoich nauczycieli wspomina najserdeczniej?
     Najserdeczniej wspominam moją polonistkę, która rzeczywiście
poszerzyła moje horyzonty. Była to nauczycielka, która mnie naprawdę
wyłowiła wśród talentów, powiedzmy takich śpiewających, zapowiadających,
czyli gdzieś zawsze uczestniczyłam, byłam tam na scenie i jak widać
bardzo dobrze się na niej czuję, zostało mi to do dzisiaj. Zaszczepiła też u
mnie umiłowanie do takiego zawodu, że chciało mi się być nauczycielem,
pomyślałam więc, że dobrze by było, gdybym takim nauczycielem została.
Nasze drogi się skrzyżowały. Gdy byłam już dyrektorem Wydziału Edukacji,
rzeczywiście przyszła do mnie, było mi serdecznie miło, że mogłam
zrewanżować się w jakiejś chociażby drobnostce. Jeszcze jedno, pięknie się
do mnie uśmiechacie. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiejsza uroczystość
jest takim docenieniem. Każdy nauczyciel mówi, że dla niego największą
radością jest właśnie Wasz uśmiech. Także dla mnie jest on również
najcenniejszy i myślę, że jest on taką zapłatą dnia codziennego, który
spędza w szkole nauczyciel.
     A może pracowała Pani kiedyś z dziećmi i młodzieżą ? Proszę nam
powiedzieć, co ceni sobie Pani w takich kontaktach ?
     Oczywiście, jestem nauczycielem z 30 - letnim stażem pracy. Wobec
tego z takimi małymi dziećmi zaczynałam właśnie od pierwszej klasy,
podążając z nimi do trzeciej klasy, później oczywiście kończyłam studia
podyplomowe, wobec tego mogłam pracować ze starszymi. Jednak
największym sentymentem darzę te najmniejsze dzieci, które tak naprawdę
są zawsze przy mnie, w moim sercu i po latach jest to taką satysfakcją,
kiedy często w oczy zagląda mi jakiś młodzieniec albo dziewczyna i pyta: 
"A pamięta mnie pani? ". Odpowiadam, że po tych oczach rozpoznaje, bo
oczywiście fizjonomia już się zmienia, natomiast jest szczególnie miło, kiedy
pamiętają, doceniają i nawet przypominają się. A co w uczniach cenię?
Przede wszystkim taką dziecięcą otwartość, ale też odkrywczość, one
ciągle chcą się czegoś nowego dowiedzieć, coś nowego odkrywać i cieszę
się, że właśnie takim przewodnikiem może być nauczyciel, czyli taką osobą,
która towarzyszy dyskretnie, czasem w radościach, czasem też w
smutkach, bo wiele też smutnych historii się dzieje w szkole, natomiast
zawsze na pomoc nauczyciela można liczyć.
     Zawód nauczycielski jest niewątpliwie piękną profesją, ale jak każdy
ma nie tylko blaski, posiada i cienie. Proszę nam o nich opowiedzieć.
     Już odrobinkę wspomniałam,że nauczyciel nigdy nie wychodzi ze szpilek
albo z butów, czyli zawsze tym nauczycielem pozostaje. Zawsze na boku
rodzina jest gdzieś zaangażowana również w jego pracę. Także ogromna
satysfakcja, którą się czerpie ze swojej pracy. Jak wielu nauczycieli mówi,
że nie patrzą na zarobki, czy dodatki motywacyjne. Owszem, właśnie ta
radość dziecięca, a czasem też uścisk dłoni szefa jest ważny, jest takim
cennym przekaźnikiem wartości wyższej.
     Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Życzymy Pani i naszemu miastu
wielu tak wspaniałych nauczycieli, ludzi z pasją i wielkim sercem. Z
takimi osobami każdy wysiłek staje się przyjemnością. Pragniemy
jeszcze wręczyć Pani kilka numerów Szaferówki.
     Bardzo dziękuję.

Odznaczenie i podziękowania

Rozmawiamy z p.Aurelią Michałowską

Część artystyczna

fot.Wiktoria Filińska

fot.Wiktoria Filińska

fot.Wiktoria Filińska



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 60 12/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzaferówka

DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Dyplomy dla najlepszych

Kolorowo i wesoło

Czytajmy od najmłodszych lat!Konkurs kopertowy

     Dnia 27 października nasza biblioteka była miejscem
szczególnie często odwiedzanym - obchodziliśmy
Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Trwa ono przez
cały październik już od osiemnastu lat. My jednak świętujemy
jeden, szczególny, wyjątkowy dzień. Celem akcji jest
zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w
nauce i rozwijaniu zainteresowań
czytelniczych. Zorganizowane były liczne konkursy: poetyckie,
plastyczne, konkurs kopertowy. 
Do 21 października uczniowie mogli zgłaszać swoje wiersze z
motywem czytelniczym, a sześć dni później biblioteka szkolna
rozstrzygnęła, który wierszyk najbardziej zachęca do czytania.
Pierwsze miejsce zajęła Julia Piórkowska z klasy III F, drugie
Paulina Baran z klasy III F oraz Aleksandra Kruszewska z
klasy III F. Otrzymały one nagrody książkowe i słodycze. W
konkursie plastycznym na plakat przyznano dwa pierwsze
miejsca dla Julii Piórkowskiej i Pauliny Baran. Konkurs
kopertowy zaś polegał na odnalezieniu piętnastu ukrytych
kopert z zagadkami dotyczącymi Patrona Roku 2016 -
Henryka Sienkiewicza. Ten, kto odnalazł kopertę i
odpowiedział prawidłowo na pytanie, dostawał nagrodę. By
poszerzyć grono czytelników w szkole, na schodach były
zawieszone tytuły książek polecanych przez młodzież, które
można znaleźć u nas w bibliotece. Przez radiowęzeł
dowiedzieliśmy się również, jaki wpływ ma czytanie na rozwój
dzieci i młodzieży. W bibliotece również odbył się kiermasz
ciast. Uczniowie naszego gimnazjum sami upiekli ciasta,
babeczki, którym nie można było się oprzeć. Tego dnia za
wypożyczenie książki dostawało się słodką niespodziankę.

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarekfot.p.A.Smolarek
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OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH,  
CZYLI WITAMY W PROGACH NASZEGO GIMNAZJUM

     Dnia 20 października 2016 r. w naszej szkole odbyły się
otrzęsiny klas pierwszych. Uroczystość polegała na integracji
pomiędzy nowymi uczniami, ale także na serdecznym przyjęciu
pierwszaków do grona naszych gimnazjalistów. Nad właściwym
przebiegiem uroczystości czuwała p. Beata Figiel - Kowalska, p.
Magdalena Michalska oraz przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego. Skład jury był następujący: Adam Leśniewski,
Paulina Baran, p. Anna Adamowska i p. Beata Falkowska. Klasy
pierwsze miały za zadanie uczestniczyć w przygotowanych
wcześniej konkurencjach i w ten sposób przedstawić własną
osobowość. Samorząd Uczniowski zapewnił pierwszakom
rozmaite ciekawe atrakcje i konkursy. Zainteresowanie
zebranych najbardziej wzbudziła konkurencja taneczna, przy
której wszyscy doskonale się bawili. Najwięcej punktów uzyskała
klasa I b i to ona otrzymała główną nagrodę w postaci słodyczy.
Zarówno uczniom, jak i wychowawcom bardzo podobało się całe
przyjęcie. Wszyscy opuszczali salę z uśmiechem na twarzy.
Klasy pierwsze udowodniły, że są zgraną grupą i nie liczy się dla
nich zwycięstwo, lecz dobra zabawa w gronie przyjaznych i
wspierających osób. Podsumowując, śmiało możemy stwierdzić,
że nowi uczniowie to oficjalni gimnazjaliści naszej szkoły.

Portret wychowawcy

Koci taniec

Uroczysta przysięgaGratulacje i nagrodyKocia gimnastyka

fot.Emilia Bombalicka

fot.Emilia Bombalicka

fot.Emilia Bombalickafot.Emilia Bombalickafot.Emilia Bombalicka
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     14 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole
obchody Dnia Edukacji Narodowej upamiętniające
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Była ona
pierwszym na świecie ministerstwem oświaty,
zainicjowanym przez księdza Hugo Kołłątaja i powstałym
na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku.
Wprowadzono wówczas wiele znaczących reform w
systemie oświaty, m.in.: zaczęto korzystać z
podręczników w języku polskim i organizować lekcje
wychowania fizycznego, umożliwiono też dziewczętom
naukę na równych prawach z chłopcami. Święto Edukacji
Narodowej to szczególny dzień dla uczniów, nauczycieli i
administracji szkoły. Z tej okazji uczniowie z klasy III A
pod kierunkiem 
p. B.Falkowskiej przygotowali akademię. 
Młodzi artyści przygotowali humorystyczne scenki z życia
szkoły na motywach Ferdydurke W. Gombrowicza. Piękne
piosenki wykonały nasze uzdolnione koleżanki z kl. III F 
i III A. Życzenia nauczycielom złożyli również
przedstawiciele Rady Rodziców. Podczas uroczystości
Pani Dyrektor wręczyła nagrody za szczególne osiągnięcia
nauczycielom i pracownikom administracyjnym.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Nagrody Dyrektora

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, 
CZYLI NAJWAŻNIEJSZE SZKOLNE ŚWIĘTO

Artystycznie i wesoło

Dziękujemy też Radzie Rodziców

Nauka ze szczyptą humoru

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 60 12/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szaferówka

KAŻDE DZIECKO WIE, ŻE ZDROWIE TO SKARB BEZCENNY

Rozśpiewane maluchy

Jedzie pociąg z dalekaMłodzi ekolodzy

    Dnia 28 października 2016 roku gościliśmy
w naszym gimnazjum dzieci z kilku
przedszkoli miasta Płocka. Spotkanie to miało
na celu propagowanie sposobu zdrowego
żywienia i zdrowego trybu życia już od
dzieciństwa. Nasi uczniowie przygotowali
liczne przedstawienia, konkursy i atrakcje, w
których niezwykle aktywnie uczestniczyły
przedszkolaki. Każda grupa przedszkolna
prezentowała również swoją wcześniej
przygotowaną piosenkę. Na koniec nie
zabrakło też zdrowego poczęstunku dla
wszystkich gości. Królowały owoce i
warzywne kanapki. Przedszkolaki tego dnia
świetnie się bawiły, a poprzez zabawę
poznały tajniki zdrowego życia. fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarekfot.p.A.Smolarek
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KĄCIK CZYTELNICZY

   Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie 4 października, został
ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października
2006 roku. Święto to stanowi upamiętnienie osoby świętego Franciszka z
Asyżu, który wyznawał ideę braterstwa ze zwierzętami i ludźmi. Uważał on
wszystkich za równe sobie stworzenia boże. 
   Dzień ten ma uzmysłowić nam, że warto pomagać "naszym braciom
mniejszym", gdyż oni również mają uczucia; potrafią czuć krzywdę i
samotność. Celem tego święta jest zatroszczenie się nad tymi najbardziej
poszkodowanymi, bezdomnymi, chorymi, którzy nie umieją sami o siebie
zadbać.Cały październik, a nie tylko 4. jego dzień, jest miesiącem
szczególnym, w którym w wyjątkowy sposób staramy się pomagać
zwierzętom. Pamiętajmy jednak, że dobre uczynki wobec bezbronnych istot
możemy czynić przez cały rok.
   Jak można im pomóc w ten wyjątkowy dzień? Warto zakupić jedną puszkę
karmy i zanieść ją do schroniska. Dla nas to prawie grosze, a dla zwierząt -
posiłek na dłuższy czas. Jeżeli ktoś pragnie pomóc jakoś inaczej,
zachęcamy również do przygarnięcia pupili do własnych domów, 
a jeśli nie będzie można tego wykonać; poszukajcie im jakiegoś innego
zakątka! Każda pomoc, nawet mała, może przyczynić się do szczęścia
zwierząt, które zostały wyjątkowo dotknięte przez okrutny los.

SONDAKĄCIK EKO

"PAŹDZIERNIKOWE
ROZMYŚLANIA" 

   "Harry Potter i przeklęte dziecko" to kolejna
część kultowej i magicznej serii o Harrym
Potterze. Już po raz ósmy powraca do nas na
stronach książki napisanej przez J.K. Rowling, ale
także Jack'a Thorne'a oraz Johna Tiffany'ego. 
   Tytułowy czarodziej jest przepracowanym
urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem i ojcem
trójki dzieci, w tym Albusa Severusa. 
   Książka opowiada o problemach przyszłości
oraz nadchodzących kłopotach. Świat czarodziei
to świat, w którym większość nastolatków
chciałoby istnieć; uczęszczać do Hogwartu, mieć
własną sowę, różdżkę. Nie chcą zostać zwykłymi
mugolami prowadzącymi rutynowe życie. Więc
kiedy fani Pottera dowiedzieli się o premierze
nowej części Harry'ego, a wydawnictwa oraz
księgarnie organizowały wiele akcji,
przygotowywali się na coś wielkiego. 
   "Przeklęte dziecko" jest dobrą książką, lecz nie
tak dobrze dopracowaną w porównaniu do
"Kamienia Filozoficznego" czy "Więźnia
Azkabanu", gdzie na każdym kroku czyhała na
nas wspaniała przygoda.

1. Jakie są najpopularniejsze święta w naszej szkole? 
Dzień Wiosny 38% 

Dzień Nauczyciela 27%
Dzień Sportu 21% 
Dzień Dziecka 10%

Dzień Języków Obcych 4%

2. Jakie są najciekawsze przedmioty według uczniów naszego
gimnazjum? 

Wychowanie fizyczne 48%
Język angielski 18%

Historia 17%
Biologia 9% 

Język polski 8%

3. Najbardziej oczekiwany dzień w roku szkolnym ? 
Zakończenie roku szkolnego 85%

Ferie zimowe 9%
Boże Narodzenie 5%

Majówka 1%

Oto już nasza pora powoli zaczęła się
przemieniać:
Liście na drzewach z zielonych na
złotawe zmieniać,
Wiatr chłodniejszy wiał i spadały owe
listki dzięki niemu,
Świat taki kolorowy podoba się
każdemu.

Symbolem jesieni są jeże i lisy 
Mówią to w internecie przypisy.
Także wspominają o dyniach na święto
Taką o Halloweenie decyzję podjęto.

Czternastego nauczycieli dzień minął,
Dobroci dla zwierząt czwartego zasłynął.
Każde z tych świąt lubiane jest
wspaniale
Więc i ty świętuj je wyrozumiale!

Magdalena Gorczyca
fot.: Magdalena Gorczyca




	WYWIAD Z PANIĄ AURELIĄ MICHAŁOWSKĄ
	"NAGRADZANE SĄ OSOBY NAM BLISKIE, PRZEZ NAS CENIONE I LUBIONE - NASI NAUCZYCIELE..."

	MAZOWIECKĄ KURATOR OŚWIATY
	"Szaferówki" o wywiad poprosiła p. Aurelię Michałowską. Oto nasza rozmowa:
	osoby nam bliskie, przez nas cenione i lubiane - nasi nauczyciele. Dzisiejsze odznaczenia to symbole wdzięczności za ich długoletnią służbę. Czy zechciałaby Pani poświęcić nam chwilę
	Dzień dobry. Nazywam się Klaudia Luśniewska, jestem redaktor naczelną "Szaferówki" - miesię- cznika redagowanego przez młodzież Gimnazjum nr 6 w Płocku. Dziś widzimy się
	i udzielić wywiadu?
	w szczególnych okolicznościach, ponieważ nagradzane są
	"prawdziwego pedagoga"? Czy może pewne cechy i umiejętności się "nie starzeją", są i będą zawsze pożądane?
	wyposażony w takie cechy, które są uniwersalne dla pedagoga. Jest to zapewne lubienie czy nawet miłość do swojej pracy i do młodzieży, czy dzieci, z którymi się przebywa na co dzień.  Na pewno ten zmieniający się świat ciągle wymaga czegoś nowego, doskonalenia się ze strony nauczycieli. Podążają za wszystkimi wzorcami i
	Myślę, że to, co powiedziałyście na końcu, że pewne cechy i umiejętności "nie starzeją się", jest prawdą. Rzeczywiście,każdy nauczyciel powinien być
	Dnia 25 października 2016 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca Dzień Edukacji Narodowej. W jej ramach uhonorowano zasłużone dla oświaty osoby. Odznaczenia -
	Krzyże Zasługi, Medale

	doskonalą się, natomiast nigdy nie mają pewności przychodząc na lekcje, jakie pytanie dzisiaj otrzymają od swego ucznia. Myślę, że pozostałe cechy to m.in.otwartość, zaangażowanie w pracy,
	a również bliskość, która jest pomiędzy uczniem a nauczycielem. I zapewne jeszcze coś takiego, za co się nie da nigdy odpłacić, a nawet odznaczeniami. (c.d. str.3)
	za Długoletnią Służbę, Medale KEN - wręczała sama pani Aurelia Michałowska, Mazowiecka Kurator Oświaty. Nagrodzonych osób było bardzo wiele, co świadczy, że praca w oświacie to nie tylko służba i misja, ale także powołanie. Redakcja


	SKŁAD REDAKCJI
	SŁOWO OD REDAKCJI
	Redakcja klasy 3b i 3c Gimnazjum nr 6 w Płocku
	Nadszedł październik, a wraz z nim nasza złota polska jesień. Drzewa skrzą się ognistymi liśćmi, jest różnobarwnie i pięknie. Ale pamiętajmy, że robi się coraz chłodniej, zaś dni stają się krótsze od nocy. Taki to już urok jesieni. Jednak długie wieczory jesienne mają swój urok, pewną magię i czar. Ciekawa książka, interesujące czasopismo to sposoby na zagospodarowanie tych momentów. Bo kiedy czytać, jeżeli nie teraz...        Zachęcamy Was zatem do lektury "Szaferówki".  Dzięki niej poznacie wiele ciekawych wydarzeń, dowiecie się o niezwykłych miejscach i przekonacie, że do odważnych świat należy.                                                      Redaktor naczelna,                            Klaudia Luśniewska.
	Klaudia Luśniewska
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	zespołem  redakcyjnym: pani Magdalena Michalska

	KĄCIK "NAJ..."
	W NUMERZE:
	1.Wywiad z p. Aurelią Michałowską,  Dzień Edukacji Narodowej - str. 1 2.Skład redakcji, słowo od redakcji, kącik "Naj", spis treści - str. 2 3.Wywiad z p. Aurelią Michałowską, część dalsza - str. 3 4.Dzień Edukacji Narodowej  w Gimnazjum nr 6  - str. 4 5.Dzień Bibliotek Szkolnych - str. 5 6.Otrzęsiny klas pierwszych - str. 6 7.Dzień Przedszkolaka - str. 7 8.Kącik czytelniczy, kącik EKO, sonda,  wiersz "Październikowe rozmyślania"  - str. 8.

	WYWIAD Z PANIĄ AURELIĄ MICHAŁOWSKĄ
	MAZOWIECKIM KURATOREM OŚWIATY (C.D.)
	To także często nauczyciel angażuje swój czas prywatny, to nie jest tak, że przychodzi do szkoły i z niej wychodzi i zapomina
	o wszystkim i o wszystkich, on tak naprawdę żyje szkołą.

	DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH
	Dnia 27 października nasza biblioteka była miejscem szczególnie często odwiedzanym - obchodziliśmy Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Trwa ono przez cały październik już od osiemnastu lat. My jednak świętujemy jeden, szczególny, wyjątkowy dzień. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Zorganizowane były liczne konkursy: poetyckie, plastyczne, konkurs kopertowy.
	Do 21 października uczniowie mogli zgłaszać swoje wiersze z motywem czytelniczym, a sześć dni później biblioteka szkolna rozstrzygnęła, który wierszyk najbardziej zachęca do czytania. Pierwsze miejsce zajęła Julia Piórkowska z klasy III F, drugie Paulina Baran z klasy III F oraz Aleksandra Kruszewska z klasy III F. Otrzymały one nagrody książkowe i słodycze. W konkursie plastycznym na plakat przyznano dwa pierwsze miejsca dla Julii Piórkowskiej i Pauliny Baran. Konkurs kopertowy zaś polegał na odnalezieniu piętnastu ukrytych kopert z zagadkami dotyczącymi Patrona Roku 2016 - Henryka Sienkiewicza. Ten, kto odnalazł kopertę i odpowiedział prawidłowo na pytanie, dostawał nagrodę. By poszerzyć grono czytelników w szkole, na schodach były zawieszone tytuły książek polecanych przez młodzież, które można znaleźć u nas w bibliotece. Przez radiowęzeł dowiedzieliśmy się również, jaki wpływ ma czytanie na rozwój dzieci i młodzieży. W bibliotece również odbył się kiermasz ciast. Uczniowie naszego gimnazjum sami upiekli ciasta, babeczki, którym nie można było się oprzeć. Tego dnia za wypożyczenie książki dostawało się słodką niespodziankę.

	OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH,
	CZYLI WITAMY W PROGACH NASZEGO GIMNAZJUM
	Dnia 20 października 2016 r. w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Uroczystość polegała na integracji pomiędzy nowymi uczniami, ale także na serdecznym przyjęciu pierwszaków do grona naszych gimnazjalistów. Nad właściwym przebiegiem uroczystości czuwała p. Beata Figiel - Kowalska, p. Magdalena Michalska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Skład jury był następujący: Adam Leśniewski, Paulina Baran, p. Anna Adamowska i p. Beata Falkowska. Klasy pierwsze miały za zadanie uczestniczyć w przygotowanych wcześniej konkurencjach i w ten sposób przedstawić własną osobowość. Samorząd Uczniowski zapewnił pierwszakom rozmaite ciekawe atrakcje i konkursy. Zainteresowanie zebranych najbardziej wzbudziła konkurencja taneczna, przy której wszyscy doskonale się bawili. Najwięcej punktów uzyskała klasa I b i to ona otrzymała główną nagrodę w postaci słodyczy. Zarówno uczniom, jak i wychowawcom bardzo podobało się całe przyjęcie. Wszyscy opuszczali salę z uśmiechem na twarzy. Klasy pierwsze udowodniły, że są zgraną grupą i nie liczy się dla nich zwycięstwo, lecz dobra zabawa w gronie przyjaznych i wspierających osób. Podsumowując, śmiało możemy stwierdzić, że nowi uczniowie to oficjalni gimnazjaliści naszej szkoły.

	DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ,
	CZYLI NAJWAŻNIEJSZE SZKOLNE ŚWIĘTO
	14 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Była ona pierwszym na świecie ministerstwem oświaty, zainicjowanym przez księdza Hugo Kołłątaja i powstałym na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku. Wprowadzono wówczas wiele znaczących reform w systemie oświaty, m.in.: zaczęto korzystać z podręczników w języku polskim i organizować lekcje wychowania fizycznego, umożliwiono też dziewczętom naukę na równych prawach z chłopcami. Święto Edukacji Narodowej to szczególny dzień dla uczniów, nauczycieli i administracji szkoły. Z tej okazji uczniowie z klasy III A pod kierunkiem
	p. B.Falkowskiej przygotowali akademię.  Młodzi artyści przygotowali humorystyczne scenki z życia szkoły na motywach Ferdydurke W. Gombrowicza. Piękne piosenki wykonały nasze uzdolnione koleżanki z kl. III F
	i III A. Życzenia nauczycielom złożyli również przedstawiciele Rady Rodziców. Podczas uroczystości Pani Dyrektor wręczyła nagrody za szczególne osiągnięcia nauczycielom i pracownikom administracyjnym. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

	KAŻDE DZIECKO WIE, ŻE ZDROWIE TO SKARB BEZCENNY
	Dnia 28 października 2016 roku gościliśmy w naszym gimnazjum dzieci z kilku przedszkoli miasta Płocka. Spotkanie to miało na celu propagowanie sposobu zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia już od dzieciństwa. Nasi uczniowie przygotowali liczne przedstawienia, konkursy i atrakcje, w których niezwykle aktywnie uczestniczyły przedszkolaki. Każda grupa przedszkolna prezentowała również swoją wcześniej przygotowaną piosenkę. Na koniec nie zabrakło też zdrowego poczęstunku dla wszystkich gości. Królowały owoce i warzywne kanapki. Przedszkolaki tego dnia świetnie się bawiły, a poprzez zabawę poznały tajniki zdrowego życia.

	"PAŹDZIERNIKOWE ROZMYŚLANIA"
	KĄCIK CZYTELNICZY
	Oto już nasza pora powoli zaczęła się przemieniać: Liście na drzewach z zielonych na złotawe zmieniać, Wiatr chłodniejszy wiał i spadały owe listki dzięki niemu, Świat taki kolorowy podoba się każdemu.
	Symbolem jesieni są jeże i lisy  Mówią to w internecie przypisy. Także wspominają o dyniach na święto Taką o Halloweenie decyzję podjęto.
	Czternastego nauczycieli dzień minął, Dobroci dla zwierząt czwartego zasłynął. Każde z tych świąt lubiane jest wspaniale Więc i ty świętuj je wyrozumiale!
	Magdalena Gorczyca

	KĄCIK EKO
	SONDA
	1. Jakie są najpopularniejsze święta w naszej szkole?
	Dzień Wiosny 38%
	Dzień Nauczyciela 27%
	Dzień Sportu 21%  Dzień Dziecka 10% Dzień Języków Obcych 4%
	2. Jakie są najciekawsze przedmioty według uczniów naszego gimnazjum?
	Wychowanie fizyczne 48%
	Historia 17%
	Biologia 9%  Język polski 8%
	3. Najbardziej oczekiwany dzień w roku szkolnym ?
	Zakończenie roku szkolnego 85% Ferie zimowe 9%
	Boże Narodzenie 5% Majówka 1%


