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WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Dnia 15 stycznia 2017 roku
odbył się już 25. finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Jak
co roku, Orkiestra zagrała,
by wspomóc tych
najbardziej potrzebujących -
dzieci i osoby starsze, zaś
cel tegorocznej akcji
brzmiał: "Dla ratowania
życia i zdrowia

dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom".
W to wspaniałe
przedsięwzięcie włączyła
się również nasza szkoła.
21 wolontariuszy z klas: 3a,
3g, 3f, 2g pod opieką pani
Doroty Iwanowskiej

kwestowało w okolicach
szkoły, na Starówce i w
Orlen Arenie. Łącznie,
zbierając do 7 puszek,
zebrali ponad 3tys.  W akcję
włączyła się również nasza
redakcja. Na ulicach
kwestowały: Klaudia
Luśniewska, Dorota
Mileczarek, Wiktoria
Filińska, Wiktoria 

Ziółkowska. Dziewczęta
nawiązały współpracę z
MDK-em i to z jego ramienia
uczestniczyły w tej
wspaniałej akcji. Zebrały do
jednej puszki aż 473zł,21
gr.Te wspaniałe wyniki to
zasługa postawy naszej
młodzieży, która dzielnie
kwestowała na ulicach
miasta. 

"Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla

zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom"

Nasza szkoła corocznie
włącza się w organizowaną
przez p.Jerzego Owsiaka
wspaniałą akcję
charytatywną, która cieszy
się wielką popularnością
wśród naszych
gimnazjalistów, zaś jej
koordynatorką jest pani
Dorota Iwanowska. To
właśnie z nią
przeprowadziliśmy wywiad
dotyczący WOŚP.

Od ilu lat nasze gimnazjum
uczestniczy w akcji pana
Jerzego Owsiaka?
Gimnazjum nr 6 uczestniczy
w tej akcji bardzo długo, od
około 10-12 lat.
Dziś młodzież bardzo
chętnie włącza się w tę
inicjatywę. Brakuje nawet
miejsc i puszek, bo
wolontariuszy jest naprawdę
sporo.

Czy zawsze tak było?
Taka sytuacja jest od około
5-6 lat, że puszek jest
bardzo mało, bo jako szkoła
dostajemy puszki tylko dla 8
wolontariuszy. Ale uczniowie
również dodatkowo sami
chodzą do sztabu i
zgłaszają się jako osoby
indywidualne. Wcześniej, ilu
wolontariuszy było
chętnych, tyle osób

mogło otrzymać puszki.
A ile udało się zebrać
pieniędzy w szkole w tym
roku, bo zbiórka miejska
przyniosła imponujący
wynik?
W szkole zebraliśmy 1098zł,
33gr. Jest to bardzo dużo,
ponieważ zbieraliśmy

zaledwie od środy do piątku.
Natomiast uczniowie, którzy
zbierali indywidualnie, w dniu
finału uzyskali kwotę ponad
3 tys.
Dziękujemy Pani bardzo za
rozmowę i życzymy jeszcze
wielu udanych akcji.
Również dziękuję bardzo.

fot.Wiktoria Filińska
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        Mamy już styczeń. Zima w pełni
daje o sobie znać. Szczypie mróz,
pada śnieg, wszędzie jest biało. 
Z niecierpliwością czekamy na
zbliżające się wielkimi krokami ferie.
      W te mroźne dni najczęściej
spędzamy czas w domu. Pamiętajmy,
by wykorzystać te wolne chwile na
pożyteczne zajęcia, np. naukę,
czytanie książek, czy wspólne
rozmowy z bliskimi. Dobrym
pomysłem na zimową nudę może być
lektura naszego pisma - "Szaferówki".
W tym numerze opowiemy Wam o
przebiegu szczytnej akcji p Jerzego
Owsiaka, zabierzemy Was do Łodzi i
powiemy, jak troszczyć się o
zwierzęta zimą.

Klaudia Luśniewska, 
Redaktor naczelna.

1.Najstarszy sport zimowy:
Najstarszym sportem zimowym jest kulig, w którym udział chętnie biorą
dorośli i dzieci.

2.Najpopularniejszy sport zimowy:
Najpopularniejszym sportem ostatnich lat jest jazda na nartach. 

3.Najpopularniejsza zabawa zimowa:
Najpopularniejszą zabawą zimową jest "bitwa na śnieżki". Zabawa ta
popularna jest wśród wszystkich, niezależnie od wieku.

4.Najczęściej odwiedzane miasto zimą:
Najczęściej odwiedzanym polskim miastem zimą jest Zakopane, które
przyciąga wielu wielbicieli sportów zimowych. 

5.Najdziwniejsze sporty zimowe:
Jednym z najdziwniejszych sportów zimowych jest Fat Biking, czyli jazda na
rowerze ze specjalnymi kołami. Do tej listy zaliczyć można też Ice Boating,
czyli ślizganie łódką po lodzie oraz Shovel Racing, czyli wyścigi "łopat".

1.WOŚP i wywiad ze szkolną koordynatorką -
p.D.Iwanowską- str.1

2.Skład redakcji, słowo od redakcji, kącik "Naj", spis treści
- str.2

3.WOŚP fotoreporaż - str.3

4.Wycieczka klasy 3C do Łodzi - str.4 i str.5

5.Orszak Trzech Króli - str.6

6.Dzień Babci i Dzień Dziadka - str.7

7.Czas na łyżwy! Lodowisko - str.7

8.Kącik czytelniczy, sonda, kącik EKO - str.8.

źródło PetroNews

fot.Klaudia Luśniewska
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
FOTOREPORTAŻ

A nawet z auta wspieramy akcję :) Najważniejszy uśmiech na twarzy wolontariusza :)

Nikt nie odmówił wsparcia:) Puszka zapełniła się szybko :) Dla nikogo nie zabrakło serduszka;)

Wolontariuszka :D Mali wspierają małych :) Zbiórka w szkole

fot.W. Filińska fot.W. Filińska

fot.D. Mielczrek fot.D.M. fot.D.M.

fot.Klaudia Luśniewska fot.W. Filińska fot.Klaudia Luśniewska
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MŁODZI JADĄ DO ŁODZI 

       We wtorek 17 stycznia 2017 r klasy 3c, 3d i 2b  wybrały się na wycieczkę do łódzkiej manufaktury. Zbiórka była
zaplanowana na godzinę 8.20, lecz wszyscy przyszli wcześniej aby zająć sobie jak najlepsze miejsca w
autobusie.Podczas podróży w autokarze panował spokój, było cicho dopóki nasz Pan kierowca nie włączył radia i
wszyscy zaczęli śpiewać piosenki. Po 2- godzinnej podróży udało nam się w końcu dotrzeć do celu. Po wyjściu z
autokaru, szliśmy w stronę galerii. Nikt nie przypuszczał, że Manufaktura będzie tak ogromna. Naszą pierwszą atrakcją
była kręgielnia " Grakula " . Tam podzieliliśmy się na 3 grupy sześcioosobowe. Kręgielnia miała niepowtarzalny klimat,
wyjątkową atmosferę i oryginalny wystrój, który przyciągnął nas do zabawy. Podczas gry poczuliśmy się jak w
prawdziwym zamczysku! Po kręglach udaliśmy się do Eksperymentarium. Zaciekawieni tym, co będzie w środku,
ustawiliśmy się w kolejce, aby razem z panią przewodnik przeprowadzać rozmaite doświadczenia fizyczne. Przed
wejściem pani ostrzegła nas przed trudnym przejściem, jakim był tunel. Poczuliśmy się jak w pralce. Pani przewodnik
prezentowała rozmaite urządzenia, dzięki którym mogliśmy poznać i zrozumieć prawa fizyki. Staliśmy się również
'przewodnikami prądu' i na własnej skórze poczuć, jak przechodzi ona dalej przez nasze ciała do kolejnych osób.
Według nas to było jedno z najbardziej interesujących doświadczeń podczas zwiedzania Eksperymentarium. Kolejną i
najbardziej oczekiwaną przez nas atrakcją były lasery. Po dotarciu na miejsce pani poprosiła nas, abyśmy podzielili się
na dwie grupy sześcioosobowe, na chłopców i dziewczynki oraz podali swoje pseudonimy. Następnie dostaliśmy
specjalne kamizelki wraz z bronią. Po wejściu do sali laserowej usłyszeliśmy alarm. Wszyscy zaczęliśmy się chować i
strzelać do przeciwników. Po 20 -minutowej walce odpoczywaliśmy i czekaliśmy na druga grupę, a chwilę później, gdy
wszyscy byliśmy już razem, poszliśmy na dwugodzinną przerwę do kolejnej części Manufaktury, czyli już galerii
handlowej. Najlepsze było to, że wszystko umieszczone zostało w jednym ogromnym budynku. W wolnym czasie każdy
mógł pójść na małe zakupy albo coś zjeść.  Po tej krótkiej chwili wróciliśmy z powrotem na przystanek autobusowy. W
czasie powrotu do domu nasz pojazd stał się " wesołym autobusem". Śpiewaliśmy, opowiadaliśmy, jakie są nasze
wrażenia po wycieczce. Każdy z nas był bardzo zadowolony.  Wieczorem dojechaliśmy do Płocka i udaliśmy się do
domów i opowiedzieliśmy rodzicom o naszej przygodzie. Wycieczkę uważamy za bardzo udaną, ponieważ wiele się
nauczyliśmy i spędziliśmy czas w bardzo sympatycznym gronie.

Robimy doświadczenia :)Podnosimy ciężary :) fot. Agata Krysafot. Justyna Paluszewska
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 FOTOREPORTAŻ Z WYCIECZKI DO ŁODZI

A jak to działa ? :) Gramy, gramy Na podbój sklepów!

A co to takiego... :) Ku eksperymentarium

A tutaj wciąż święta ! :) Nasze wdzianka :)

Stukniemy sie ? :)

Odlotowe agentki :D

Szwedzki stół :D Krótka lekcja anatomii Śmigamy

fot.Agata Krysa fot.Justyna Paluszewska fot.J. Paluszewska

fot.J. Paluszewska fot.J. Paluszewska

fot. J. Paluszewska fot.J. Paluszewska

fot.J. Paluszewska

fot.M Błaszkiewicz

fot.Justyna Paluszewska fot.J. Paluszewska fot.Justyna Paluszewska
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Orszak Trzech Króli

      6 stycznia ulicami Płocka przeszedł już po raz szósty Orszak Trzech Króli. W tym roku odbył się on pod hasłem
"Pokój i dobro". Na czele kolorowego pochodu poszli Trzej Królowie, symbolizujący trzy kontynenty: Europę, Azję i
Afrykę.
    Co roku Orszak przemierza inne płockie ulice. W tym roku trasa korowodu wiodła od bazyliki katedralnej pw.
Najświętszej Maryi Panny ulicami: Tumską, Kościuszki, pl. Obrońców Warszawy, Kolegialną i Słoneczną do parafii św.
Józefa Rzemieślnika na płockiej Cholerce. 
     Orszak wyruszył sprzed katedry o godz. 11. Płocczan poprowadzili Trzej Królowie jadący konno: w rolach Kacpra,
Melchiora i Baltazara zobaczyliśmy księdza Krzysztofa Jaroszewskiego, proboszcza parafii św. Benedykta na Radziwiu,
Jerzego Obrębskiego, szefa Zarządu Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność" i Andrzeja Żabkę, przedsiębiorcę z
Gąbina. 
       Po drodze tradycyjnie wystawiane były scenki rodzajowe związane z historią Zbawienia. Niespodzianką była
prezentowana po raz pierwszy w historii płockiego Orszaku scena stworzenia świata i pierwszych rodziców. W tych
krótkich przedstawieniach zobaczyliśmy młodzież z Koła Ewangelizacyjno-Misyjnego ze Szkoły Podstawowej nr 17,
Zespołu Szkół Centrum Edukacji, grupy teatralnej działającej przy Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, a także kleryków z
Wyższego Seminarium Duchownego.
     Po dotarciu do kościoła w parafii św. Józefa trzej królowie, a za nimi wszyscy pozostali uczestnicy złożyli pokłon
Dzieciątku. Tradycyjnie już w rolę świętej Rodziny z Nazaretu wcielili się Płocczanie, którym niedawno powiększyła się
rodzina. Rolę Małego Pana Jezusa odegrał Szymon Karol Raczyński, Maryją i Józefem będą jego rodzice - Małgorzata
Elżbieta i Paweł, a aniołkiem - ich córka Gabrysia. Po złożeniu pokłonu Nowonarodzonemu Królowi Wszechświata
została odprawiona Msza święta, której przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Oprawę muzyczną 
Mszy św. przygotował Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka”.   
      Orszak Trzech Króli to inicjatywa lokalnej społeczności. Rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze -
zwykli ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie, wyrażając swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich i
kultywując żywe niegdyś i bardzo lubiane tradycje kolędowe. Imprezą, która od lat towarzyszy Orszakowi, jest również 
konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, przygotowywaną wspólnie przez całe rodziny - dzieci, rodziców i
dziadków.                                                                        

źródło Internet źródło Internet
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Dzień Babci i Dzień Dziadka

Czas na łyżwy ! 

Magdalena Gorczyca "Dzień Babci i Dzień Dziadka"
W ciągu roku są tylko dwie takie doby, 

I żaden z tych dni nie jest nowy! 
Babcia i dziadek są bliscy mego serca 

I nie zabierze ich stamtąd żaden ździerca. 
Otóż dwudziesty pierwszy jest dniem babcianym 
I Dzień Babci sam w sobie brzmi dniem udanym. 
Pieczemy, sprzątamy, odpoczywamy, szyjemy, 

Ogródkiem i fauną wiejskiego domu się zajmujemy. 
Babcię wyręczam, od tego ma wnuczkę, 

Przynoszę jej okulary, krzyżówki i włóczkę. 
Na drugi dzień z dziadkiem spędzam dobę, 
Uważam go za świetną, pomocną osobę. 
Z dziadkiem można wiele rzeczy zrobić - 

Naprawić płot, różnorodne przedmioty narobić. 
Dziadek poopowiada starsze dzieje 

Tyle, że nam głowa wyłysieje. 
Jednak dziadek i babcia by nas nie okłamali, 
Bo wiedzą jak to jest, sami byli kiedyś mali. 

Dni dwa są niczym w porównaniu do roku młodzieży, 
A pokazują nam, że szacunek dziadkom się należy.

       W wielu krajach na świecie święto babci obchodzone
jest równocześnie z dniem dziadka. W Polsce obchodzimy
te święta kolejno 21-ego stycznia Dzień Babci i 22-ego
stycznia Dzień Dziadka. Po co właściwie komu to święto?
Podczas tego dnia to wnukowie mają okazję podziękować
swoim dziadkom za trud włożony w wychowanie, w czas
im poświęcony, troskę, opiekę i zabawę. Największą frajdę
z pewnością przynosi najmłodszym, którzy na ten dzień
przygotowują specjalnie barwne laurki i broszki z
modeliny a także kolorowe ramki na zdjęcia z masy solnej,
kwiaty z papieru i mnóstwo innych rzeczy. 

        Łyżwy to świetny pomysł na ruch w zimowe
mroźne dni. Jeśli nie wiesz jak aktywnie spędzić
czas lub chcesz oderwać się od ekranu
komputera, wybierz się na pobliskie lodowisko  i
spróbuj swoich sił na lodzie, tak jak zrobiliśmy to
my. Łyżwiarstwo to przyjemny sport. Jeśli
jeździsz na rolkach, jazda na łyżwach nie
powinna Ci sprawić najmniejszego problemu.
Jeśli nie wierzysz, oderwij się na chwilę od
codziennych zajęć  i ruszaj na lód, aby
przetestować swoje umiejętności, a kto wie
może jesteś prawdziwym mistrzem. Zima jest
przecież tylko raz w roku. Powodzenia! fot. Wiktoria Filińska

źródło Internet
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Kącik czytelniczy

Kącik EKO

Sonda

Neil Gaiman ma niezwykły talent pisarski, 
który zabiera czytelnika w inne miejsce, gdzie
magia jest na porządku dziennym. Jego
najpopularniejszymi dwiema powieściami są
"Koralina" i "Gwiezdny pył". Obie mają magiczny
klimat, a wartka akcja trzyma nas w napięciu.
Jednak styczniowa recenzja będzie tylko o tej
drugiej opowieści, bo to właśnie ona potrafi skraść
serce odbiorcy. "Gwiezdny pył" opowiada o
Tristranie Thornie, który "na zabój" zakochał się w
młodej dziewczynie, o imieniu Victoria. Podczas
wspólnie spędzonego wieczoru, oglądali gwiazdy.
Jedna z nich, dosłownie, spadła za granicę muru.
Owy wielki mur oddziela miasteczko od
magicznej krainy. Victoria wymyśla, by Tristran
przyniósł jej gwiazdę, on natychmiast się zgadza.
Nie wie jednak, że gwiazda może się okazać 
dziewczyną. 
"Gwiezdny pył" to piękna opowieść przygodowa o
miłości, przyjaźni, zaufaniu. Czytelnik ani chwili
nie nudzi się, czytając tę książkę. Strony szybko
się przewijają, zmuszając nas do pożegnania się
z bohaterami. Opowieść jest również
zekranizowana.

          Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znaleźć im cokolwiek do
jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwania pokarmu
wymagają wiele czasu, energii, gdyż mrozy sprawiają ogromne
trudności. Wtedy niezbędna staje się nasza pomoc. Ptaki często
przylatują w pobliże naszych domów, wiedzą bowiem doskonale, że
mogą spodziewać się "darmowej stołówki". Jeśli już zdecydujemy się
na zimowe dokarmianie ptaków - róbmy to regularnie. Ptaki szybko
przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu i dłuższe przerwy w
dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne. Czym
karmić ptaki? Do karmienia ptaków używamy tylko naturalnych
produktów - nie przetworzonych przez człowieka! W sklepach bez
trudu zdobędziemy kasze, zboża, płatki owsiane, ziarna słonecznika,
konopi, dyni, orzechy, suszone owoce oraz gotowe mieszanki nasion
dla dzikich ptaków.Sikory lubią słonecznik, ale warto go mieszać z
innymi gatunkami: z prosem, pszenicą, owsem. Żeby w karmniku nie
było tłoku, warto mieszankę nasion zatopić w słoninie czy łoju i
powiesić też przy karmniku. Dobrym starym pomysłem jest po prostu
wywieszenie kawałka słoniny, ale czystej, bez soli i przypraw. Przy
odrobinie szczęścia przekonamy się, że ze słoniny korzystają nie tylko
sikory, lecz także inne ptaki, np. kowaliki i dzięcioły.

 1. Czy uczniowie Gimnazjum nr 6 realizują      
        swoje postanowienia noworoczne? 
- systematyczna nauka od przyszłego semestru 
                         TAK 63%
                         NIE 37%
- zdrowe odżywianie
                         TAK 66%
                         NIE 34%
- aktywne spędzanie wolnego czasu zimą
                         TAK 58%
                         NIE 42%

   2. Jakie są najpopularniejsze prezenty      
 wręczane przez nas z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka? 
                    - laurki 56%
                    - kwiaty 28%
                    - czekoladki 16%
                    - fotografie 10%

   3. Jakie najchętniej uprawiamy sporty    
 zimowe?
                    - narty 47%
                    - łyżwy 35%
                    - snowboard 12%
                    - hokej 6%

fot.: Magdalena Gorczyca

fot. Agata Krysa


	"Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom"
	WIELKA ORKIESTRA
	ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
	NASI WSPANIALI WOLONTARIUSZE
	WYWIAD Z PANIĄ DOROTĄ IWANOWSKĄ - SZKOLNĄ KOORDYNATORKĄ AKCJI

	Skład redakcji
	Słowo od redakcji
	Redakcja klasy 3b i 3c Gimnazjum nr 6 w Płocku
	Mamy już styczeń. Zima w pełni daje o sobie znać. Szczypie mróz, pada śnieg, wszędzie jest biało.
	Z niecierpliwością czekamy na zbliżające się wielkimi krokami ferie.       W te mroźne dni najczęściej spędzamy czas w domu. Pamiętajmy, by wykorzystać te wolne chwile na pożyteczne zajęcia, np. naukę, czytanie książek, czy wspólne rozmowy z bliskimi. Dobrym pomysłem na zimową nudę może być lektura naszego pisma - "Szaferówki". W tym numerze opowiemy Wam o przebiegu szczytnej akcji p Jerzego Owsiaka, zabierzemy Was do Łodzi i powiemy, jak troszczyć się o zwierzęta zimą.
	Opieka nad
	zespołem  redakcyjnym: pani Magdalena Michalska
	Klaudia Luśniewska,
	Redaktor naczelna.

	Kącik "Naj"
	W numerze:
	1.Najstarszy sport zimowy:
	1.WOŚP i wywiad ze szkolną koordynatorką - p.D.Iwanowską- str.1
	2.Skład redakcji, słowo od redakcji, kącik "Naj", spis treści - str.2
	2.Najpopularniejszy sport zimowy:
	3.WOŚP fotoreporaż - str.3
	3.Najpopularniejsza zabawa zimowa:
	4.Wycieczka klasy 3C do Łodzi - str.4 i str.5
	5.Orszak Trzech Króli - str.6
	4.Najczęściej odwiedzane miasto zimą:
	6.Dzień Babci i Dzień Dziadka - str.7
	7.Czas na łyżwy! Lodowisko - str.7
	5.Najdziwniejsze sporty zimowe:
	8.Kącik czytelniczy, sonda, kącik EKO - str.8.

	WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
	FOTOREPORTAŻ
	MŁODZI JADĄ DO ŁODZI
	We wtorek 17 stycznia 2017 r klasy 3c, 3d i 2b  wybrały się na wycieczkę do łódzkiej manufaktury. Zbiórka była zaplanowana na godzinę 8.20, lecz wszyscy przyszli wcześniej aby zająć sobie jak najlepsze miejsca w autobusie.Podczas podróży w autokarze panował spokój, było cicho dopóki nasz Pan kierowca nie włączył radia i wszyscy zaczęli śpiewać piosenki. Po 2- godzinnej podróży udało nam się w końcu dotrzeć do celu. Po wyjściu z autokaru, szliśmy w stronę galerii. Nikt nie przypuszczał, że Manufaktura będzie tak ogromna. Naszą pierwszą atrakcją była kręgielnia " Grakula " . Tam podzieliliśmy się na 3 grupy sześcioosobowe. Kręgielnia miała niepowtarzalny klimat, wyjątkową atmosferę i oryginalny wystrój, który przyciągnął nas do zabawy. Podczas gry poczuliśmy się jak w prawdziwym zamczysku! Po kręglach udaliśmy się do Eksperymentarium. Zaciekawieni tym, co będzie w środku, ustawiliśmy się w kolejce, aby razem z panią przewodnik przeprowadzać rozmaite doświadczenia fizyczne. Przed wejściem pani ostrzegła nas przed trudnym przejściem, jakim był tunel. Poczuliśmy się jak w pralce. Pani przewodnik prezentowała rozmaite urządzenia, dzięki którym mogliśmy poznać i zrozumieć prawa fizyki. Staliśmy się również 'przewodnikami prądu' i na własnej skórze poczuć, jak przechodzi ona dalej przez nasze ciała do kolejnych osób. Według nas to było jedno z najbardziej interesujących doświadczeń podczas zwiedzania Eksperymentarium. Kolejną i najbardziej oczekiwaną przez nas atrakcją były lasery. Po dotarciu na miejsce pani poprosiła nas, abyśmy podzielili się na dwie grupy sześcioosobowe, na chłopców i dziewczynki oraz podali swoje pseudonimy. Następnie dostaliśmy specjalne kamizelki wraz z bronią. Po wejściu do sali laserowej usłyszeliśmy alarm. Wszyscy zaczęliśmy się chować i strzelać do przeciwników. Po 20 -minutowej walce odpoczywaliśmy i czekaliśmy na druga grupę, a chwilę później, gdy wszyscy byliśmy już razem, poszliśmy na dwugodzinną przerwę do kolejnej części Manufaktury, czyli już galerii handlowej. Najlepsze było to, że wszystko umieszczone zostało w jednym ogromnym budynku. W wolnym czasie każdy mógł pójść na małe zakupy albo coś zjeść.  Po tej krótkiej chwili wróciliśmy z powrotem na przystanek autobusowy. W czasie powrotu do domu nasz pojazd stał się " wesołym autobusem". Śpiewaliśmy, opowiadaliśmy, jakie są nasze wrażenia po wycieczce. Każdy z nas był bardzo zadowolony.  Wieczorem dojechaliśmy do Płocka i udaliśmy się do domów i opowiedzieliśmy rodzicom o naszej przygodzie. Wycieczkę uważamy za bardzo udaną, ponieważ wiele się nauczyliśmy i spędziliśmy czas w bardzo sympatycznym gronie.

	FOTOREPORTAŻ Z WYCIECZKI DO ŁODZI
	Orszak Trzech Króli
	6 stycznia ulicami Płocka przeszedł już po raz szósty Orszak Trzech Króli. W tym roku odbył się on pod hasłem "Pokój i dobro". Na czele kolorowego pochodu poszli Trzej Królowie, symbolizujący trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę.
	Co roku Orszak przemierza inne płockie ulice. W tym roku trasa korowodu wiodła od bazyliki katedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny ulicami: Tumską, Kościuszki, pl. Obrońców Warszawy, Kolegialną i Słoneczną do parafii św. Józefa Rzemieślnika na płockiej Cholerce.
	Orszak wyruszył sprzed katedry o godz. 11. Płocczan poprowadzili Trzej Królowie jadący konno: w rolach Kacpra, Melchiora i Baltazara zobaczyliśmy księdza Krzysztofa Jaroszewskiego, proboszcza parafii św. Benedykta na Radziwiu, Jerzego Obrębskiego, szefa Zarządu Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność" i Andrzeja Żabkę, przedsiębiorcę z Gąbina.
	Po drodze tradycyjnie wystawiane były scenki rodzajowe związane z historią Zbawienia. Niespodzianką była prezentowana po raz pierwszy w historii płockiego Orszaku scena stworzenia świata i pierwszych rodziców. W tych krótkich przedstawieniach zobaczyliśmy młodzież z Koła Ewangelizacyjno-Misyjnego ze Szkoły Podstawowej nr 17, Zespołu Szkół Centrum Edukacji, grupy teatralnej działającej przy Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, a także kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego.
	Po dotarciu do kościoła w parafii św. Józefa trzej królowie, a za nimi wszyscy pozostali uczestnicy złożyli pokłon Dzieciątku. Tradycyjnie już w rolę świętej Rodziny z Nazaretu wcielili się Płocczanie, którym niedawno powiększyła się rodzina. Rolę Małego Pana Jezusa odegrał Szymon Karol Raczyński, Maryją i Józefem będą jego rodzice - Małgorzata Elżbieta i Paweł, a aniołkiem - ich córka Gabrysia. Po złożeniu pokłonu Nowonarodzonemu Królowi Wszechświata została odprawiona Msza święta, której przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Oprawę muzyczną  Mszy św. przygotował Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka”.
	Orszak Trzech Króli to inicjatywa lokalnej społeczności. Rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze - zwykli ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie, wyrażając swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich i kultywując żywe niegdyś i bardzo lubiane tradycje kolędowe. Imprezą, która od lat towarzyszy Orszakowi, jest również  konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, przygotowywaną wspólnie przez całe rodziny - dzieci, rodziców i dziadków.

	Dzień Babci i Dzień Dziadka
	Magdalena Gorczyca "Dzień Babci i Dzień Dziadka"
	W wielu krajach na świecie święto babci obchodzone jest równocześnie z dniem dziadka. W Polsce obchodzimy te święta kolejno 21-ego stycznia Dzień Babci i 22-ego stycznia Dzień Dziadka. Po co właściwie komu to święto? Podczas tego dnia to wnukowie mają okazję podziękować swoim dziadkom za trud włożony w wychowanie, w czas im poświęcony, troskę, opiekę i zabawę. Największą frajdę z pewnością przynosi najmłodszym, którzy na ten dzień przygotowują specjalnie barwne laurki i broszki z modeliny a także kolorowe ramki na zdjęcia z masy solnej, kwiaty z papieru i mnóstwo innych rzeczy.
	W ciągu roku są tylko dwie takie doby,  I żaden z tych dni nie jest nowy!  Babcia i dziadek są bliscy mego serca  I nie zabierze ich stamtąd żaden ździerca.  Otóż dwudziesty pierwszy jest dniem babcianym  I Dzień Babci sam w sobie brzmi dniem udanym.  Pieczemy, sprzątamy, odpoczywamy, szyjemy,  Ogródkiem i fauną wiejskiego domu się zajmujemy.  Babcię wyręczam, od tego ma wnuczkę,  Przynoszę jej okulary, krzyżówki i włóczkę.  Na drugi dzień z dziadkiem spędzam dobę,  Uważam go za świetną, pomocną osobę.  Z dziadkiem można wiele rzeczy zrobić -  Naprawić płot, różnorodne przedmioty narobić.  Dziadek poopowiada starsze dzieje  Tyle, że nam głowa wyłysieje.  Jednak dziadek i babcia by nas nie okłamali,  Bo wiedzą jak to jest, sami byli kiedyś mali.  Dni dwa są niczym w porównaniu do roku młodzieży,  A pokazują nam, że szacunek dziadkom się należy.

	Czas na łyżwy !
	Łyżwy to świetny pomysł na ruch w zimowe mroźne dni. Jeśli nie wiesz jak aktywnie spędzić czas lub chcesz oderwać się od ekranu komputera, wybierz się na pobliskie lodowisko  i spróbuj swoich sił na lodzie, tak jak zrobiliśmy to my. Łyżwiarstwo to przyjemny sport. Jeśli jeździsz na rolkach, jazda na łyżwach nie powinna Ci sprawić najmniejszego problemu. Jeśli nie wierzysz, oderwij się na chwilę od codziennych zajęć  i ruszaj na lód, aby przetestować swoje umiejętności, a kto wie może jesteś prawdziwym mistrzem. Zima jest przecież tylko raz w roku. Powodzenia!

	Kącik czytelniczy
	Sonda
	Kącik EKO
	Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwania pokarmu wymagają wiele czasu, energii, gdyż mrozy sprawiają ogromne trudności. Wtedy niezbędna staje się nasza pomoc. Ptaki często przylatują w pobliże naszych domów, wiedzą bowiem doskonale, że mogą spodziewać się "darmowej stołówki". Jeśli już zdecydujemy się na zimowe dokarmianie ptaków - róbmy to regularnie. Ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne. Czym karmić ptaki? Do karmienia ptaków używamy tylko naturalnych produktów - nie przetworzonych przez człowieka! W sklepach bez trudu zdobędziemy kasze, zboża, płatki owsiane, ziarna słonecznika, konopi, dyni, orzechy, suszone owoce oraz gotowe mieszanki nasion dla dzikich ptaków.Sikory lubią słonecznik, ale warto go mieszać z innymi gatunkami: z prosem, pszenicą, owsem. Żeby w karmniku nie było tłoku, warto mieszankę nasion zatopić w słoninie czy łoju i powiesić też przy karmniku. Dobrym starym pomysłem jest po prostu wywieszenie kawałka słoniny, ale czystej, bez soli i przypraw. Przy odrobinie szczęścia przekonamy się, że ze słoniny korzystają nie tylko sikory, lecz także inne ptaki, np. kowaliki i dzięcioły.


