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           Tydzień
    Bezpieczeństwa

LISTOPADOWE
REFLEKSJE
Jesień nastraja
sentymentalnie,
szczególnie
początek
listopada -
Wszystkich
Świętych i
Święto
Niepodległości.

    Niezwykła klasa 
  i jej wychowawca

               KWARTALNIK 
       NIEPROFESJONALNY
     ***  ***  2016/2017  ***  ***

Po raz pierwszy w
naszej szkole
powstała klasa
składająca się z
samych chłopców.
Klasa 1c budzi
sensację w PG 6.
Zwłaszcza, że
wychowawcą jest
również mężczyzna
-  pan Sławomir
Mazgajczyk. Co
było głównym
kryterium przydziału
do kl. 1c? O to
zapytałam

pana Piotra Fidosa
z komisji
rekrutacyjnej. Do
klasy wybrano
najlepszych
sportowców, tych z
5 lub 6 z w-f. Dla
nich najważniejszy
jest sport, grają w
piłkę kiedy tylko
mogą c.d. str. 4.

Po raz drugi w tym
roku mieliśmy
możliwość
uczestniczyć 
w działaniach
mających zwrócić
naszą uwagę na
dziedziny życia, 
w których
bezpieczeństwo ma
ogromne
znaczenie. 
Tak naprawdę,
każdemu działaniu
musi towarzyszyć
rozwaga. c.d.str. 4

...

Narodowe Święto
Niepodległości -
obchodzone 
11 listopada na
cześć odzyskania
przez Polskę
niepodległości w
1918 roku po 123
latach zaborów.
Podczas okupacji
hitlerowskiej oraz w
latach 1945 do 1989
zostało ona
zakazane. Dopiero
w 1989 roku święto
to zostało
przywrócone. My
świętujemy nosząc
kotyliony, wieszając
flagi, śpiewając
pieśni patriotyczne. 
  
K. Paszkowski 3b

.

.
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Oprawą muzyczną, programu
artystycznego przygotowanego pod
opieką pani Marty Celej, zajmował
się pan Sebastian Weremiuk wraz
z chórem.

 ale trzeba pamiętać, aby
uhonorować oprócz nauczycieli 
także innych pracowników szkoły
takich jak administrację,

Po udanej
zabawie
uczniowie
rozeszli się do
swoich klas.
Tak w naszej
szkole
zakończyły się
obchody Dnia
Nauczyciela, 

.

.

. .

„Dzieci rodzą są ze się ze
skrzydłami.
   Nauczyciele pomagają im 
                                        je rozwinąć”

Te   słowa   Janusza   Korczaka   ukazują   ideę   bycia    nauczycielem.
Doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności za trud włożony w nasze
wychowanie i edukację  jest  Dzień   Edukacji  Narodowej.  W dniu  tym
najmłodsi koledzy z naszej  szkoły  zostali  oficjalnie  przyjęci  do grona
„szóstkowiczów”. Po części oficjalnej nadszedł czas na chwilę rozrywki.
Przybyli   goście   i   delegacje   klas   miały   okazję   uczestniczyć 
w   turnieju   „Kocham   Cię   Szóstko!”.

 służbę zdrowia, panie woźne lub
pracowników stołówki, aby to
zrobić społeczność zgromadzona
wokół wolontariatu przygotowała
ręcznie wykonane zakładki do
książek. 
Życzymy wszystkim pracownikom
satysfakcji z wykonywanej pracy,
sukcesów zawodowych, samych
radosnych chwil, 

 jak najmniej zmartwień
przysparzanych przez nas 
i wszystkiego najlepszego.
                             
                            D. Matysiak 3b

.

         CHÓR SZKOLNY 
  poszukuje talentów wokalnych.

  Lubisz śpiewać, chcesz się   
  rozwijać w tej dziedzinie 
  zgłoś się do opiekuna - 
  pana Sebastiana Weremiuka.

B.S.

B.S.
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         By być 
  bezpiecznym...

   Mamy nadzieję, że podjęte
działania uchronią nas 
przed niebezpieczeństwami
oraz sprawią, że będziemy: 

Dzięki starszym
koleżankom
uczniowie klas
pierwszych,
mieli szansę
nauki masażu
serca na
fantomie.

     Uczniowie klas I spotkali się z funkcjonariuszami  Straży Miejskiej.
Rozmawiali na temat zagrożeń bezpieczeństwa dla siebie i innych,
odpowiedzialności nieletnich oraz konsekwencji  wagarów.
Przedstawiciele wszystkich klas mieli możliwość zapoznania się 
z prezentacjami „Szkoła bez papierosów, alkoholu, narkotyków i innych
substancji zaburzających świadomość” i wzięcia udziału w dyskusji.

.

    Znajomość    zasad    udzielania   
  pierwszej   pomocy    jest     jedną 
     z  ważniejszych  umiejętności.

.

.

. ,

@ respektować przepisy ruchu 
     drogowego,
@ znać numery telefonów 
     alarmowych,
@ bezpiecznie korzystać 
     z zasobów internetowych,
@ unikać znanych (np.papierosy,   
     alkohol) i nieznanych używek  
    (np.:dopalacze),
@ stawiać na zdrowe odżywianie,

@ udzielać pierwszej pomocy 
     przedmedycznej w różnych 
     sytuacjach,
@ wzywać właściwe służby, tylko  
    w przypadku zagrożenia

@ czytać instrukcje obsługi 
     nowych urządzeń przed 
     pierwszym użyciem,

               PAMIĘTAJCIE!
     CZUJNOŚĆ I ROZWAGA   
 BEZPIECZEŃSTWU POMAGA!

           J. Woźniak i M.Zatorska 3b
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     PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

DZIEŃ TURYSTY to
świetna okazja do
podróżowania.

Jesteśmy dumni, że możemy opiekować się grobem
weterana powstania styczniowego H. Kozierowskiego.

  „RAJD INTEGRACYJNY” 
   to czas nauki i zabawy

 Chcesz
 opisać

Czasem
zachwyca
nas coś obok
czego
przechodzi -
- my
każdego
dnia, czasem
daleka
podróż.

Grupka wolontariuszy, w imieniu
społeczności szkolnej w ostatnim
tygodniu października,
uporządkowała grób, którym  się
opiekujemy już od kilku lat. Po
zapaleniu zniczy, złożeniu wiązanki
i krótkiej modlitwie wybraliśmy się
na krótki spacer szlakiem grobów
innych weteranów powstania
styczniowego.
Natalia Kalińska kl. 1b

Jedni lubią podróżować palcem po
mapie planując niezwykłe wyprawy,
licząc na wielką wygraną, inni
zaczynają zwiedzanie świata od
własnych okolic, stopniowo udając
się  coraz dalej. Na początku
września pani zaskoczyła nas
informacją, że tradycją szkoły są
rajdy. 

 Huta żelaza i stali  w  Chlewiskach  to  cel  podróży
każdego pierwszoklasisty uczestniczącego w  rajdzie
integracyjnym.  Dowiedziałam  się,  że  rok  1882   to
początek budowy huty przez Francuskie Towarzystwo
metalurgiczne.  Huta działała od 1892 do 1940 roku. O 
historii  huty  i  mieszczącego   się  tam muzeum   
bardzo    ciekawie   opowiadał   nam   pan Stanisław
Turek - opiekun muzeum.  Rzadkością 

w Europie jest wielki piec hutniczy
opalany węglem drzewnym oraz
wieża wyciągowa, z urządzeniem
do transportu materiałów
wsadowych do wielkiego pieca.
Chłopcom spodobały się
zgromadzone tam pojazdy -
samochody i motocykle.   M.K I b .

.

swoją
podróż, 
przygodę
życia, 
ciekawe
miejsce,
które Cię
zachwyciło.
Czekamy 
na Twoją
relację.

Wkrótce
kolejny
numer!

.

.
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      PROJEKT 
z książkami w
tle

Odbyło się także spotkanie 
z regioznawcą i publicystką 
oraz przewodnikiem i zapalonym
fotografem - panią Ewą Kutyłą.

W ubiegłym
roku
zaczęliśmy
realizację
projektu, dzięki
któremu nasza
biblioteka
wzbogaci swój
księgozbiór 
o wiele pozycji
godnych
polecenia.

 CZAS NA KULTURĘ
   Czy warto "Oswoić
nieuniknione,   
           przybliżyć nieznane."

Zachęcam do zobaczenia wystawy właśnie otwartej w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego. W niezwykłej scenerii prezentowane są eksponaty
przybliżające nam zwyczaje związane ze śmiercią i ceremoniałem
pogrzebowym w różnych epokach i na różnych kontynentach. Zwiedzanie
rozpoczynamy od starożytnego sarkofagu 
i opowieści o mumifikacji, poprzez polskie tradycje na przestrzeni wieków
po bardzo odległe nam zwyczaje afrykańskie i meksykańskie. 
Warto wybrać się indywidualnie lub z klasą.               Anna Kaim

.

.

.

.

.

Wśród uczniów  został
przeprowadzony 
konkurs p.t. „Czytanie jest  fajne” 
na hasło, slogan lub rymowankę
promującą czytelnictwo.

Badaliśmy preferencje czytelnicze
naszych uczniów na lekcjach
bibliotecznych i zajęciach 
informatyki. Również nauczyciele
mieli możliwość wpisania swoich
propozycji. Podane przez
zainteresowanych tytuły pozwoliły 
ułożyć listę 349 książek, które
chcielibyśmy zakupić. Propozycję
zaakceptowali także rodzice.

Podczas zebrań rodzice otrzymali
list bibliotekarzy, którzy chcieli
zwrócić uwagę rodziców na wpływ
czytania na rozwój dzieci i
młodzieży. Wszystkie klasy będą
miały możliwość zaprezentowania
własnej interpretacji fragmentu
wybranej lektury. Pod koniec
listopada rozstrzygnięcie
konkursu.      Barbara Skonieczna

B.K.
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Nasza pierwsza męska klasa liczy 
26 uczniów. Ich wspólną pasją jest
sport, głównie piłka nożna.

   Mój pierwszy  
  dzień w szkole

Każdy kiedyś
skończył szkołę
podstawową 
i  musiał przejść
przez próg
nowej szkoły.
Gdzie spotkał
nowych
kolegów i
koleżanki,

.

Wychowawca ma nadzieję, że zarazi ich swoimi pasjami - chemią 
i turystyką. Jak mówią sami chłopcy, z turystyką pójdzie zdecydowanie
łatwiej, bo lubią piesze wędrówki. Niestety z chemią będzie gorzej, bo 
na razie "nie czują chemii". Ciekawił mnie stosunek nauczycieli do takiej
klasy. Chłopcy odpowiedzieli, że nie widzą różnic w traktowaniu. Jedynie
podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie nie mają podziału na grupy
tak jak inne klasy. 
                                                                            Klaudia Waśniewska 3c

Te trzy lata będą na pewno ciężkimi
latami pracy, pełnymi ciekawych
chwil, a wiedza którą przekażą nam
nauczyciele 
i wychowawca zaowocuje 
w przyszłości. Cieszę się, 
że jestem uczniem tej szkoły.
                   
                Pozdrawiam Nikodem

gdzie przeżywał radosne chwile i te
trochę gorsze.Często myślałem 
jak będą wyglądać moje pierwsze
dni w Gimnazjum.

I właśnie 1 września po raz
pierwszy otworzyły się przede mną
drzwi PG nr 6 w Radomiu. Klasa do
której trafiłem okazała się całkiem
znana, ponieważ dużo osób znałem
z podwórka i starej szkoły, a Ci
całkiem nowi okazali się bardzo
sympatyczni. Również nauczyciele
których dopiero poznaje okazali się
bardzo mili 
i życzliwi. 

Bardzo nam pomagają odnaleźć się
w nowym
środowisku. Zwłaszcza,że chodzę
do klasy w której są sami chłopcy.

.

.

.

.

S.W

B.S

B.S

.
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W tym roku
już za nami:

    Czekamy 
   na  Ciebie!

Przed nami... grudniowy TYDZIEŃ
WOLONTARIATU w naszej szkole,
mikołajki dla świetlicy
środowiskowej,

- akcja
promująca
wolontariat,
- zbiórka
artykułów dla
bezdomnych
zwierząt,
- integracja z
klubem z PSP
33.

      WOLONTARIAT 

          JEST OK !

Spotkania odbywają się 
w każdy piątek o godzinie 14.30 
w sali 208. Proponujemy zajęcia
rozwijające cechy niezbędne 
w pracy wolonarystycznej takie jak:
współpraca w zespole, cierpliwość,
wiara w swoje możliwości,
odpowiedzialność, Czerpiemy
radość z przebywania razem.

.

.

.

Nasz Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu współpracuje 
ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA", Klubem z PSP 33,
świetlicą środowiskową RADOŚĆ, Radomskim Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Chętnie
podejmujemy się zadań podczas których możemy zaprezentować nasze
umiejętności i podzielić się nimi z innymi. Lubimy tańce i zabawy
integracyjne. Cieszy nas to, że wolontariusze - absolwenci często nas
odwiedzają i włączają się w nasze działania.

.

Gala Wolontariatu,
BAL WOLONTARIUSZA
podsumowujący całoroczną pracę
wolontarystyczną, wizyta w
Radomskim Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt. 
Czeka nas też wiele spotkań,
podczas których, będziemy
doskonalić nasz warsztat. 

I.G

A.K

A.K
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Rodzicu zapytaj
o ulotkę

ZAJĘCIA TECHNICZNE w klasach II
poświęcone są tematyce zdrowego
odżywiania.

 GDZIE
SZUKAĆ 
POMOCY

TWOJE
DZIECKO
BEZPIECZNE
W SIECI
 - poradnik dla
rodziców
nastolatków
dostępny w
szkolnej
czytelni multi-
medialnej.

Każdemu uczniowi może
przydarzyć się problem. W jego
rozwiązaniu mogą pomóc nam
różne osoby. Trzeba tylko o tym
powiedzieć:

Stopka redakcyjna
Julia Woźniak, Dawid Matysiak,
Małgosia Zatorska, Karol
Paszkowski (3b),Klaudia
Waśniewska (3c) Natalia
Kalińska, Magdalena Kalińska
(1b),
Opiekunki:
Anna Kaim, Beata Nosek

...

Zostań profesjonalnym redaktorem.
    Szkolna gazetka 6PRESS
czeka      
          właśnie na Twój artykuł!

.

..

pielęgniarce - jeśli źle się czujesz,
wychowawcy - w każdej sytuacji,
on jest pierwszą osobą, z którą
powinieneś porozmawiać,
pedagogowi lub psychologowi - oni
doradzą w każdej sytuacji,
rzecznikowi praw ucznia - jeśli
łamane są twoje prawa.
dyrektorowi - jeżeli wcześniej
wymienione osoby nie były w stanie
ci pomóc.

.

B.S.

.

..

.
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MAMY SWOJE PASJE, MAMY MARZENIA... 
czy znajdziemy drogę do ich realizacji...

 PROGRAMISTĄ BYĆ...
 swoje marzenia...

   SKS

Szkolne Kluby
Sportowe
zapraszają na
treningi 
z różnych
dyscyplin.
Zapytaj swojego
nauczyciela w-
fu 
o szczegóły.

Wielu
młodych
kocha sport.
W naszym
gimnazjum
jest grupa
dziewcząt,
które
pasjonuje
unihokej.

Okazało się, że nie jest to takie
proste. Postanowiłem zgłębić
temat. Zapisałem się na zajęcia
dodatkowe, na których
poznawaliśmy podstawowe języki
programowania, to były moje
pierwsze kroki.    

     Jestem  uczniem  klasy  3 naszego    gimnazjum. 
Od  najmłodszych      lat pasjonowały  mnie 
urządzenia  elektroniczne  –  ich budowa,  ale  przede  
wszystkim   zasady działania. W  szkole 
podstawowej, na  zajęciach z informatyki,
dowiedziałem   się,   że   „elektronika  działa”   dzięki
programom   napisanym   przez  informatyków.   Też
chciałem   spróbować   napisać   taki   program. 

                   MARZY MI SIĘ
              czyli jak spełniać 

.

.

.

Na szkolnych korytarzach
zagościła wystawa prac
uzdolnionych plastycznie uczennic.
Nikola Eliasz, Ada Ziębakowska i
Małgorzata Zosik, to pierwsze
odważne, które pokazały swoje
dzieła licząc na pozytywny odbiór.
W kolejnym numerze
zaprezentujemy wywiad
przeprowadzony z artystkami i
będziemy śledzić ich artystyczny
rozwój czekając na kolejne
sukcesy.  

Częste treningi,
ciężka praca, 
a przede
wszystkim
satysfakcja 
z wygranych
meczy, czasem
gorzki smak
porażek nie
zniechęcają.
Dziewczęta

z jeszcze
większą
zaciętością
trenują by w
kolejnym meczu
odnieść sukces.
Choć są z
różnych klas to
lubią 
ze sobą
przebywać.

Zainteresowania tą sferą trwa nadal. Postanowiłem więc wziąć udział w projekcie stypendialnym i bardziej
profesjonalnie podejść do tematu programowania. Poznałem już podstawy BALTIEGO, SCRATCHA 
i LOGOMOCJI. Chciałbym  zostać programistom i z tym zawodem wiążę swoją przyszłość. Moje  poczynania w
tej dziedzinie, i mam nadzieję postępy, będę Wam prezentował na łamach naszej gazetki szkolnej. 
                                                                                                                                            Dawid Matysiak.

E.M

A.Z

A.K.
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    Koszykówka moja miłość...

Mecz ROSA RADOM 
VS UCZNIOWIE  
był wyjątkowo ekscytujący 
i minął bardzo szybko.

   NASZE ZAJĘCIA SPORTOWE -
prowadzone przez nauczycieli w-f:
Annę Zając, Piotra Fidosa,
Krzysztofa Mergalskiego:

Było cudownie i na długo
zapamiętam te chwile spędzone
wśród koszykarzy. Polecam
wszystkim taką formę spędzania
czasu wolnego.

Dzięki pomocy
Wspaniałych
Koszykarzy
mecz wygrali
uczniowie!
Po meczu
niektórzy mieli
okazję autograf
oraz zdjęcie . 

.

.

.

     W  dniu  23  listopada  całkiem  spora  grupka  uczniów  z  panami    od
wychowania  fizycznego  wybrała  się  na  mecz  koszykówki  w  Hali
Sportowej „MOSIR” przy ul. Narutowicza. Gdy usiedliśmy  na  trybunach
rozpoczęła się rozgrzewka… i wtedy wszelkie telefony, kamery poszły 
w ruch, w celu uchwycenia najciekawszych momentów z treningu
największych gwiazd Klubu ROSA RADOM .

Jednak zdecydowanie bardziej
zachęcam do czynnego uprawiania
koszykówki. W naszej szkole są ku
temu fantastyczne warunki i
odpowiednio przygotowana kadra. 

                Magdalena Kalińska 1b

.

.

Piłka nożna chłopców - pn. 14.30

Piłka ręczna chłopców - wt. 15.30

Lekkoatletyka - wt. 14.30

Piłka siatkowa - pn. 14.20

Piłka nożna dziewcząt - śr. 7.10

n,k

m.k

mk

.

.
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