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WYWIAD Z PANEM ANDRZEJEM
NOWAKOWSKIM 

PREZYDENTEM MIASTA PŁOCKA
O których mógłby nam Pan wspomnieć?
     Akcja Jurka Owsiaka to oczywiście akcja ogólnopolska,
od bardzo wielu lat medialna, ale też potrzebna, bo pomaga
dzieciom, a od kilku lat również seniorom. Rzeczywiście, w
Płocku dosyć często organizujemy akcje, które są
skierowane do osób bardzo potrzebujących, chorych, które
potrzebują środków na leczenie i tutaj można przytoczyć
dosyć charakterystyczną dla Płocka akcję, kiedy udało się
bardzo dużo osób zaangażować w pomoc Klaudii
Kamińskiej - dziewczynki, która walczyła z nowotworem i tę
walkę wygrała. To było małe 4 -letnie, przerażone dziecko,
które musiało zmierzyć się ze straszną chorobą, ale
wspólnie z rodzicami Klaudii i z wieloma osobami o
ogromnych sercach rzeczywiście tę walkę wygrała.
Pomagaliśmy  również Frankowi, który chorował na
nowotwór oka i udało się zebrać pieniądze na leczenie w
Stanach Zjednoczonych. A więc warto pomagać, warto
dzielić się tym, co się ma, z osobami, które tej pomocy
potrzebują.
A jakie są Pana obserwacje, czy współczesna młodzież
uczestniczy w akcjach charytatywnych ?

Na pewno ci, którzy mają otwarte serca, chętnie podejmują
takie inicjatywy, bo rzeczywiście wolontariat to możliwość
dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami, swoim czasem
z osobami potrzebującymi, zarówno z seniorami, jak i
czasami ze swoimi rówieśnikami, którym można, np. pomóc
w odrabianiu lekcji, czy w pewnych problemach, które oni
mają. Ja bardzo cieszę się, że wolontariat w Płocku
aktywnie działa, a jego koordynatorką jest pani Beata
Olszewska.
     A teraz pochwalmy się naszymi lokalnymi sukcesami:
ile pieniędzy udało się zebrać, czy lokalne firmy i
instytucje wsparły tę akcję?
     Tak, właśnie dzisiaj mieliśmy okazję podziękować
wszystkim tym, którzy zaangażowali się w akcję. W sumie
w Płocku zebraliśmy rekordowe 313 tys zł.
To naprawdę ogromna suma i ogromne podziękowanie, z
jednej strony dla wolontariuszy, którzy zbierali, z drugiej
strony dla tych wszystkich, którzy wrzucali do puszek
jakiekolwiek pieniądze.
     Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
     Również dziękuję bardzo.

Dnia 3 kwietnia 2017 roku
odbyła się w płockiej Orlen
Arenie uroczystość
wręczenia podziękowań za
udział lokalnych
wolontariuszy w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej
Pomocy. Dyplomy
przekazał zasłużonym Pan
Andrzej Nowakowski,
prezydent naszego miasta.
W gronie wyróżnionych byli  

również
redaktorzy "Szaferówki",
którzy aktywnie
uczestniczyli w akcji
Jerzego Owsiaka. Po
zakończonej uroczystości
poprosili natomiast pana
Nowakowskiego o
udzielenie wywiadu. Oto on:
Jest nam bardzo miło
spotkać Pana Prezydenta
w tak wyjątkowym dniu

i przy takiej szczytnej
okazji. Po raz kolejny
mogliśmy w
naszym mieście włączyć
się we wspaniałą akcję
Pana Jerzego Owsiaka i
pomóc chorym. To także
pana zasługa, bo Płock
podejmuje wiele akcji
charytatywnych i wspiera
różne wspaniałe
przedsięwzięcia. 
     

O PŁOCKIEJ EDYCJI WOŚP-U
ROZMAWIALIŚMY 

Z PANEM ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM

fot.Wiktoria Ziółkowska
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     Nadszedł marzec, mamy już
wiosnę, robi się coraz cieplej, a dzień
staje się dłuższy. W tę piękną pogodę
warto wyjść z domu, nie siedzieć
przed komputerem, lecz rozerwać się i
odpocząć na świeżym powietrzu,
podziwiając pierwsze oznaki wiosny. 
     W tym numerze "Szaferówki"
możecie przeczytać o Dniu Liczby Pi
oraz Dniu Języków Obcych -
uroczystościach, które odbyły się w
naszej szkole. Relacje te wzbogacają
fotoreportaże. Pamiętajmy jednak, że
kwiecień to bardzo ważny miesiąc dla
każdego trzecioklasisty, ponieważ
czeka nas egzamin, który sprawdzi
wiedzę i umiejętności zdobyte w
czasie gimnazjalnej nauki. Życzymy
zatem wszystkim powodzenia!

Klaudia Luśniewska, Redaktor Naczelna.

1. Największe czekoladowe jajko:
Wiecie, że strusie jajka wcale nie są największe? Największe są te robione z
okazji Świąt Wielkanocnych! Największe na świecie jajko czekoladowe
ważyło 7 200 kg i miało szerokość 19,6 m. Ogromne czekoladowe jajko
powstało w Toskanii, we Włoszech.
2. Największe poszukiwanie jajek:
Co roku na całym świecie organizowane są zawody w poszukiwaniu
wielkanocnych jajek. Organizatorzy ukrywają je na polu gry, a celem
zawodników jest znalezienie jak największej ich liczby. W 2007 roku na
Florydzie zorganizowano największe zawody poszukiwania wielkanocnych
jajek. W konkursie wzięło udział 9 753 dzieci, a na polu gry ukryto aż 501
tysięcy jajek.
3. Największy królik z czekolady:
Największy na świecie czekoladowe zwierzak ważył aż 3 010 kg. Jego
autorem była firma Duracell z Republiki Południowej Afryki. Czekoladowy
królik miał 3,8 m wysokości i powstał w ciągu 3 dni.
4. Największy na świecie królik:
Nie tyko czekoladowe króliki mogą być sporych rozmiarów. Poznajcie
Dariusa - największego królika na świecie. Darius pochodzi z Belgii. Jego
właścicielką jest Annette Edwards. Królik ma 129 cm długości.

1.Płocki finał WOŚP-u, wywiad z p. Andrzejem
Nowakowskim - str.1,
2.Skład redakcji, słowo od redakcji,          
kącik "Naj...", spis treści - str.2,
3.Światowy Dzień Liczby Pi - str.3,
4.Liczba Pi i Dzień Języków Obcych               
w obiektywie fotoreportera - str.4,
5.Relacja z Dnia Języków Obcych - str.5,
6.Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 6 - str.6,
7.Młodzież i Filantropia, wielkanocne życzenia
- str.7,
8.Kącik czytelniczy, kącik EKO,              
sonda, wiersz "Wiosenne cuda" - str.8.

Nasza redakcja <3 fot.Wiktoria Filińska
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ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY PI

     Liczba Pi nazywana również Ludolfiną to stała
matematyczna, która pojawia się w wielu działach
matematyki i fizyki. W geometrii euklidesowej Pi jest
równe stosunkowi obwodu koła do długości jego
średnicy. Można zdefiniować ją też na wiele innych
sposobów. 
     Liczba Pi nazywana bywa często Ludolfiną, a nazwa ta
pochodzi od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa
van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby Pi
z dokładnością do 35 cyfr po przecinku, czyli  π ≈ 3,14159
26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399...

     14 marca każdego roku liczba Pi ma swoje święto. Od
dwóch lat obchodzimy je również w naszej
szkole.Organizatorzy przygotowali liczne konkursy i
atrakcje, by popularyzować to święto. Na głównym holu
wszyscy uczniowie mogli podczas przerw rozwiązywać
matematyczne zagadki, a poprawne odpowiedzi
nagradzane były słodkimi nagrodami. Mogliśmy również
wysłuchać audycji radiowej, która przybliżyła nam historię
liczby Pi i jej znaczenie. Ale o nauce można przecież
mówić nie tylko poważnie, ale również na wesoło.
Uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w
licznych konkursach. które zorganizowano na sali
gimnastycznej. Jednym z zadań było wyrecytowanie ciągu
kolejnych liczb Ludolfiny po przecinku. Drugi konkurs
polegał na przebraniu się za liczbę Pi, a kolejny sprawdzał
wiedzę matematyczną i przypominał młodzieży
pochodzenie i znaczenie liczby Pi w rożnych dziedzinach
życia. Dodatkową atrakcją tego dnia był występ naszej
szkolnej grupy teatralnej, która zaprezentowała wszystkim
scenkę dotyczącą oczywiście liczby Pi. Było wiele
śmiechu i inteligentnej zabawy, ale chodziło przecież o
wiedzę, którą z pewnością zdobyliśmy.

Liczby Pi widniała na koszulce każdego z nas :)

Nawet starożytny matematyk złożył nam wizytę :)

Co trzy głowy to nie jedna... ;) fot.W. Ziółkowska

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek
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"PI" W OBIEKTYWIE
FOTOREPORTERA JĘZYKOWY POJEDYNEK, CZYLI

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W świecie bajek... ;)

Kołyszmy się w rytm muzyki! ;)

Królewna Śnieżka w uśmiechniętym zwierciadle :)

Nieskończeni :P

Wystąpienie koła teatralnego... :)

Nawet przebrania zachwycają :D

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek

fot.Agata Krysa

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

     17 marca z okazji Dnia Wiosny i Dnia Języków Obcych
w naszej szkole odbył się festiwal pod hasłem: "Zabawa,
nauka i motywacja do pracy”. O prawidłowy przebieg, miłą
atmosferę i wesołą zabawę zadbały prowadzące-Justyna
Paluszewska, Wiktoria Biernacka z klasy IIIc oraz Adam
Leśniewski z klasy IIIa , zaś imprezę przygotowały klasy
humanistyczne wraz ze swoimi opiekunami: Klasa 1a
przygotowała bajkę pt. „Świnki trzy” w języku angielskim.
Klasa 2a odegrała scenkę teatralną pt. „Królewna Śnieżka
w uśmiechniętym zwierciadle” i to w trzech językach.
Klasa 2b przygotowała inscenizację wiersza pt. „Rzepka”
w języku rosyjskim. Klasa 3a scenkę metodą drama pt.
„Dzwonnik z Paryża i jego krótka historia” w języku
francuskim. Ponadto cały program został wzbogacony o
prezentację multimedialną, dzięki której uczniowie poznali
zwyczaje kultywowane na całym świecie pierwszego dnia
wiosny. Dodatkowo uczniowie obejrzeli zdjęcia i
wysłuchali relacji Kingi Ferszt (kl. 3b) z podróży do Rosji.
Podróż ta była główną nagrodą w konkursie wiedzy o
Rosji w roku 2016 zorganizowanym przez LO im. St.
Małachowskiego. 
        Zimę pożegnaliśmy zgodnie z polską tradycją.
Marzanna Genia odpłynęła z niskimi temperaturami,
krótkimi dniami i kapryśną pogodą. Widzowie świetnie
bawili się przy piosenkach w języku polskim, rosyjskim
oraz niemieckim. Hitem okazał się quiz dla publiczności,
dzięki któremu każdy miał szansę dostać ocenę bardzo
dobrą z kulturoznawstwa europejskiego.

Świnki trzy :D

Posłuchajmy o Rosji... :)

Może znajdzie się ktoś na przyczepkę? :PPrzemowa Pani Wicedyrektor

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarekfot.Agata Krysa
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MŁODZIEŻ Z "SZÓSTKI" - DZIECIOM Z "14-STKI"

"Opowiem Wam bajkę..."

Angielski na wesoło

Mamy swoje teorie... naukoweMoje pierwsze zetknięcie z Szaferówką

     8 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum nr 6 odbył się Dzień
Otwarty dla 6 i 7-latków, którzy przybyli, by bliżej poznać
naszą szkołę, bowiem od września stanie się ona Szkołą
Podstawową nr 14. Na przedszkolaków czekało wiele
pomysłowych zabaw, gier i przedstawień przygotowanych
przez naszych gimnazjalistów. Na odwiedzających
czekały: zabawy z matematyką, potyczki z językiem
angielskim, zabawy plastyczne i ruchowe, doświadczenia
fizyczne oraz elementy integracji sensorycznej. 
    Najmłodsi wyruszyli w podróż po naszej szkole, by
odkryć każdy  zakamarek i przyjrzeć się mu bliżej.
Zwiedzali sale matematyczne, fizyczne, polonistyczne i 
mieli okazję przekonać się, co dzieje się na takich właśnie
lekcjach. 
     Na młodych uczestników zabaw czekały słodkie
niespodzianki i upominki, oczywiście z logo "14-stki".
     Podczas Dnia Otwartego zaprezentowała się również
nasza "Szaferówka". Przedstawiliśmy egzemplarze pisma,
opowiedzieliśmy o naszej pracy i sposobie redagowania
gazetki. Było nam bardzo miło, że nasz wysiłek spotkał się
z tak dużym zainteresowaniem, a młodzi czytelnicy
przeglądali kolejne numery pisma. 
     Dodatkowo uczestnicy mogli jeszcze wysłuchać
recytacji bajek z tomiku poetyckiego "Bajki jako
wskazówka życia prawego i ekologiczny obraz człowieka
młodego". Recytacja wzbogacona została o liczne scenki,
które wiązały się z treścią utworów i wzbogacały przekaz.
     Dzień Otwarty był doskonałą okazją, by zaprezentować
szkołę i zachęcić do wstąpienia w jej progi. 

fot.p.A.Smolarek

fot.Wiktoria Filińska

fot.Wiktoria Filińskafot.Wiktoria Filińska
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MŁODZIEŻ I FILANTROPIA, 
CZYLI POTRAFIMY POMAGAĆ

"KOLOROWE PISANKI PRZEZ DZIECI MALOWANE,
PIERWSZE BAZIE, PIERWIOSNKI, BRATKI WIOSNA NAM ŚLE..."

     Już po raz drugi uczniowie Gimnazjum nr 6 w
Płocku realizują projekt Młodzież i Filantropia,
którego organizatorem jest Fundacja dla Polski.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości i
aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie
postaw filantropijnych wśród uczniów. Projekt
pokazuje, że warto organizować się dla dobra
innych. Dostarcza uczniom wiedzę i
umiejętności przydatne w dorosłym życiu,
pobudza kreatywność, zachęca do współpracy i
szukania skutecznych rozwiązań problemów
społecznych.W trakcie projektu uczniowie
poznają wybrane przez siebie organizacje
pozarządowe, nawiązując z nimi 

współpracę, gromadzą informacje i
przygotowują prezentacje na temat
ich działalności, uczą się rozpoznawać potrzeby
środowiska lokalnego, a także kształtują swoje
umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy
w grupie, przygotowywania prezentacji i
wystąpień publicznych. Podsumowaniem
projektu jest Wielki Finał, podczas którego
prezentacje uczniów zostaną ocenione przez
jury. Zwycięski zespół zdobędzie nagrodę
pieniężną, którą przekaże lokalnej organizacji
pozarządowej – bohaterowi swojej prezentacji.
      W Gimnazjum nr 6 Wielki Finał odbędzie się
30 maja 2017 roku. 

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych, Drodzy Czytelnicy,
składamy Wam najserdeczniejsze
życzenia: dużo zdrowia, radości,

pogody ducha, smacznej
święconki, mokrego Śmingusa
Dyngusa i aby te Święta były

wypełnione nadzieją budzącej się
do życia wiosny! 

Redakcja "Szaferówki"
fot.Wiktoria Filińska
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KĄCIK CZYTELNICZY

KĄCIK EKO

"WIOSENNE CUDA"

Wiosna, ach wiosna to piękna pora roku.
Każdy jej cud spodoba się każdemu oku.
Te pąki strzelające z wszystkich drzew i
łodyg,
Wiaterek wykonuje delikatny pyłków
podryg,
A najpiękniejszy widok - budzone
zwierzęta z hibernacji.
Szaraki, łanie, wiewiórki wykonane
niczym z gracji
Lekkością ich wyczuć można cudy
natury
Widać to najlepiej nad ujściem Bzury.
Rzeka ta bowiem niedaleko mego domu
płynie
I jej budzony do życia strumień jeszcze
kiedyś zasłynie!
Wpatrując się w bzurowską toń oślepia
mnie moc wiosny,
Ta pora roku czyni nas wszystkich
radosnym!

Magdalena Gorczyca

     Po okresie zimy wypatrujemy pierwszych
wiosennych promieni słońca. Wraz z ich
nadejściem, pojawiają się również młode
wiosenne warzywa, czyli nowalijki. Do nich
zalicza się między innymi: ogórki, pomidory,
sałatę, rzodkiewkę, zieloną pietruszkę, młody
szczypiorek.  W dzisiejszych czasach warzywa,
co prawda, są dostępne przez cały rok, jednakże
te dostępne w zimie nie dosyć, że są droższe, to
jeszcze zazwyczaj charakteryzują się znacznie
gorszym smakiem. Po zimie czas zregenerować
swoje organizmy i dostarczyć im witamin, które
daje nam natura, dlatego czas na zmianę.
Rzodkiewka - bomba witamin z grupy B i C.
Kiełki, brokuły, rzodkiewka, słonecznik -
obfitują w witaminę E, czyli naturalny
antyutleniacz, który świetnie "czyści" nasz
organizm z wolnych rodników. Warto sięgać po
różnego rodzaju sałaty - roszponkę czy rukolę.
To też źródło potrzebnych nam witamin i
mikroelementów. 

     J.L. Armentrout w książce "Obsydian"
sprawiła, że bardzo łatwo mi było utożsamić się z
bohaterami. Katy - główna bohaterka - to osoba
sympatyczna. Wprowadzając się do nowego
domu, poznaje sąsiadów – bliźnięta w jej wieku. Z
Dee bardzo szybko nawiązuje przyjaźń, choć to z
Daemonem poznaje się pierwsza. Chłopak
zachowuje się tak,  jakby był przeciwieństwem
swojej siostry. Ona łagodna, on oziębły, nie
przyjmujący wiadomości, że mógłby mieć
przyjaciela. Dopiero później, gdy Katy nie będzie
zważała na humory chłopaka, odkryje, co nim
kieruje, kim jest jego rodzina oraz jacy są ich
wrogowie.
     "Obsydian" jest bardzo ciekawą, godną
polecenia książką opisującą przyjaźń i miłość.  A
pod względem fantastyczności, można przyjąć,
że świat przedstawiony przez panią Armentrout
wydaje nam się poniekąd możliwy. Łatwo
czytelnikowi wyobrazić sobie Luksjanów oraz
Arumianów i ich żywot. Jednakże po przeczytaniu
musimy wrócić do rzeczywistości. Ale
pamiętajmy – są jeszcze kolejne tomy, dzięki
którym możemy powrócić do świata Katy.

SONDA

Czy uczniowie klas III solidnie przygotowują
się do egzaminów gimnazjalnych? 

Tak - 63%
Nie - 37%

Których przedmiotów na egzaminie obawiasz
się najbardziej?

Matematyka - 48%
Chemia - 24%

Język obcy - 18%
Język polski - 10%

Jak radzisz sobie z egzaminacyjnym stresem?
Rozmawiam z przyjaciółmi - 41%

Słucham muzyki - 34%
Rozmawiam z rodzicami - 15%

Rozmawiam z psychologiem - 10%
Twoje wiosenne postanowienia?

Aktywność fizyczna - 43%
Efektywniejsza nauka - 25%

Zdrowe odżywianie - 18%
Więcej uśmiechu - 14%

fot.: Klaudia Luśniewska

fot.: Magdalena Gorczyca
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	PREZYDENTEM MIASTA PŁOCKA
	SKŁAD REDAKCJI
	SŁOWO OD REDAKCJI
	Nadszedł marzec, mamy już wiosnę, robi się coraz cieplej, a dzień staje się dłuższy. W tę piękną pogodę warto wyjść z domu, nie siedzieć przed komputerem, lecz rozerwać się i odpocząć na świeżym powietrzu, podziwiając pierwsze oznaki wiosny.       W tym numerze "Szaferówki" możecie przeczytać o Dniu Liczby Pi oraz Dniu Języków Obcych - uroczystościach, które odbyły się w naszej szkole. Relacje te wzbogacają fotoreportaże. Pamiętajmy jednak, że kwiecień to bardzo ważny miesiąc dla każdego trzecioklasisty, ponieważ czeka nas egzamin, który sprawdzi wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie gimnazjalnej nauki. Życzymy zatem wszystkim powodzenia!
	Opieka nad  zespołem  redakcyjnym: pani Magdalena Michalska
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	KĄCIK "NAJ..."
	W NUMERZE:
	1. Największe czekoladowe jajko:
	1.Płocki finał WOŚP-u, wywiad z p. Andrzejem Nowakowskim - str.1, 2.Skład redakcji, słowo od redakcji,           kącik "Naj...", spis treści - str.2, 3.Światowy Dzień Liczby Pi - str.3, 4.Liczba Pi i Dzień Języków Obcych                w obiektywie fotoreportera - str.4, 5.Relacja z Dnia Języków Obcych - str.5, 6.Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 6 - str.6, 7.Młodzież i Filantropia, wielkanocne życzenia - str.7, 8.Kącik czytelniczy, kącik EKO,               sonda, wiersz "Wiosenne cuda" - str.8.
	2. Największe poszukiwanie jajek:
	3. Największy królik z czekolady:
	4. Największy na świecie królik:


	ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY PI
	Liczba Pi nazywana również Ludolfiną to stała matematyczna, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki. W geometrii euklidesowej Pi jest równe stosunkowi obwodu koła do długości jego średnicy. Można zdefiniować ją też na wiele innych sposobów.       Liczba Pi nazywana bywa często Ludolfiną, a nazwa ta pochodzi od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku, czyli  π ≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399...
	14 marca każdego roku liczba Pi ma swoje święto. Od dwóch lat obchodzimy je również w naszej szkole.Organizatorzy przygotowali liczne konkursy i atrakcje, by popularyzować to święto. Na głównym holu wszyscy uczniowie mogli podczas przerw rozwiązywać matematyczne zagadki, a poprawne odpowiedzi nagradzane były słodkimi nagrodami. Mogliśmy również wysłuchać audycji radiowej, która przybliżyła nam historię liczby Pi i jej znaczenie. Ale o nauce można przecież mówić nie tylko poważnie, ale również na wesoło. Uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w licznych konkursach. które zorganizowano na sali gimnastycznej. Jednym z zadań było wyrecytowanie ciągu kolejnych liczb Ludolfiny po przecinku. Drugi konkurs polegał na przebraniu się za liczbę Pi, a kolejny sprawdzał wiedzę matematyczną i przypominał młodzieży pochodzenie i znaczenie liczby Pi w rożnych dziedzinach życia. Dodatkową atrakcją tego dnia był występ naszej szkolnej grupy teatralnej, która zaprezentowała wszystkim scenkę dotyczącą oczywiście liczby Pi. Było wiele śmiechu i inteligentnej zabawy, ale chodziło przecież o wiedzę, którą z pewnością zdobyliśmy.

	"PI" W OBIEKTYWIE FOTOREPORTERA
	JĘZYKOWY POJEDYNEK, CZYLI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
	DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
	17 marca z okazji Dnia Wiosny i Dnia Języków Obcych w naszej szkole odbył się festiwal pod hasłem: "Zabawa, nauka i motywacja do pracy”. O prawidłowy przebieg, miłą atmosferę i wesołą zabawę zadbały prowadzące-Justyna Paluszewska, Wiktoria Biernacka z klasy IIIc oraz Adam Leśniewski z klasy IIIa , zaś imprezę przygotowały klasy humanistyczne wraz ze swoimi opiekunami: Klasa 1a przygotowała bajkę pt. „Świnki trzy” w języku angielskim. Klasa 2a odegrała scenkę teatralną pt. „Królewna Śnieżka w uśmiechniętym zwierciadle” i to w trzech językach. Klasa 2b przygotowała inscenizację wiersza pt. „Rzepka” w języku rosyjskim. Klasa 3a scenkę metodą drama pt. „Dzwonnik z Paryża i jego krótka historia” w języku francuskim. Ponadto cały program został wzbogacony o prezentację multimedialną, dzięki której uczniowie poznali zwyczaje kultywowane na całym świecie pierwszego dnia wiosny. Dodatkowo uczniowie obejrzeli zdjęcia i wysłuchali relacji Kingi Ferszt (kl. 3b) z podróży do Rosji. Podróż ta była główną nagrodą w konkursie wiedzy o Rosji w roku 2016 zorganizowanym przez LO im. St. Małachowskiego.
	Zimę pożegnaliśmy zgodnie z polską tradycją. Marzanna Genia odpłynęła z niskimi temperaturami, krótkimi dniami i kapryśną pogodą. Widzowie świetnie bawili się przy piosenkach w języku polskim, rosyjskim oraz niemieckim. Hitem okazał się quiz dla publiczności, dzięki któremu każdy miał szansę dostać ocenę bardzo dobrą z kulturoznawstwa europejskiego.

	MŁODZIEŻ Z "SZÓSTKI" - DZIECIOM Z "14-STKI"
	8 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum nr 6 odbył się Dzień Otwarty dla 6 i 7-latków, którzy przybyli, by bliżej poznać naszą szkołę, bowiem od września stanie się ona Szkołą Podstawową nr 14. Na przedszkolaków czekało wiele pomysłowych zabaw, gier i przedstawień przygotowanych przez naszych gimnazjalistów. Na odwiedzających czekały: zabawy z matematyką, potyczki z językiem angielskim, zabawy plastyczne i ruchowe, doświadczenia fizyczne oraz elementy integracji sensorycznej.
	Najmłodsi wyruszyli w podróż po naszej szkole, by odkryć każdy  zakamarek i przyjrzeć się mu bliżej. Zwiedzali sale matematyczne, fizyczne, polonistyczne i  mieli okazję przekonać się, co dzieje się na takich właśnie lekcjach.
	Na młodych uczestników zabaw czekały słodkie niespodzianki i upominki, oczywiście z logo "14-stki".
	Podczas Dnia Otwartego zaprezentowała się również nasza "Szaferówka". Przedstawiliśmy egzemplarze pisma, opowiedzieliśmy o naszej pracy i sposobie redagowania gazetki. Było nam bardzo miło, że nasz wysiłek spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, a młodzi czytelnicy przeglądali kolejne numery pisma.
	Dodatkowo uczestnicy mogli jeszcze wysłuchać recytacji bajek z tomiku poetyckiego "Bajki jako wskazówka życia prawego i ekologiczny obraz człowieka młodego". Recytacja wzbogacona została o liczne scenki, które wiązały się z treścią utworów i wzbogacały przekaz.
	Dzień Otwarty był doskonałą okazją, by zaprezentować szkołę i zachęcić do wstąpienia w jej progi.

	MŁODZIEŻ I FILANTROPIA,
	CZYLI POTRAFIMY POMAGAĆ
	Już po raz drugi uczniowie Gimnazjum nr 6 w Płocku realizują projekt Młodzież i Filantropia, którego organizatorem jest Fundacja dla Polski. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych wśród uczniów. Projekt pokazuje, że warto organizować się dla dobra innych. Dostarcza uczniom wiedzę i umiejętności przydatne w dorosłym życiu, pobudza kreatywność, zachęca do współpracy i szukania skutecznych rozwiązań problemów społecznych.W trakcie projektu uczniowie poznają wybrane przez siebie organizacje pozarządowe, nawiązując z nimi
	współpracę, gromadzą informacje i przygotowują prezentacje na temat ich działalności, uczą się rozpoznawać potrzeby środowiska lokalnego, a także kształtują swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych. Podsumowaniem projektu jest Wielki Finał, podczas którego prezentacje uczniów zostaną ocenione przez jury. Zwycięski zespół zdobędzie nagrodę pieniężną, którą przekaże lokalnej organizacji pozarządowej – bohaterowi swojej prezentacji.       W Gimnazjum nr 6 Wielki Finał odbędzie się 30 maja 2017 roku.

	"KOLOROWE PISANKI PRZEZ DZIECI MALOWANE, PIERWSZE BAZIE, PIERWIOSNKI, BRATKI WIOSNA NAM ŚLE..."
	Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Drodzy Czytelnicy, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki, mokrego Śmingusa Dyngusa i aby te Święta były wypełnione nadzieją budzącej się do życia wiosny!
	Redakcja "Szaferówki"
	KĄCIK CZYTELNICZY
	"WIOSENNE CUDA"
	Wiosna, ach wiosna to piękna pora roku. Każdy jej cud spodoba się każdemu oku. Te pąki strzelające z wszystkich drzew i łodyg, Wiaterek wykonuje delikatny pyłków podryg, A najpiękniejszy widok - budzone zwierzęta z hibernacji. Szaraki, łanie, wiewiórki wykonane niczym z gracji Lekkością ich wyczuć można cudy natury
	J.L. Armentrout w książce "Obsydian" sprawiła, że bardzo łatwo mi było utożsamić się z bohaterami. Katy - główna bohaterka - to osoba sympatyczna. Wprowadzając się do nowego domu, poznaje sąsiadów – bliźnięta w jej wieku. Z Dee bardzo szybko nawiązuje przyjaźń, choć to z Daemonem poznaje się pierwsza. Chłopak zachowuje się tak,  jakby był przeciwieństwem swojej siostry. Ona łagodna, on oziębły, nie przyjmujący wiadomości, że mógłby mieć przyjaciela. Dopiero później, gdy Katy nie będzie zważała na humory chłopaka, odkryje, co nim kieruje, kim jest jego rodzina oraz jacy są ich wrogowie.      "Obsydian" jest bardzo ciekawą, godną polecenia książką opisującą przyjaźń i miłość.  A pod względem fantastyczności, można przyjąć, że świat przedstawiony przez panią Armentrout wydaje nam się poniekąd możliwy. Łatwo czytelnikowi wyobrazić sobie Luksjanów oraz Arumianów i ich żywot. Jednakże po przeczytaniu musimy wrócić do rzeczywistości. Ale pamiętajmy – są jeszcze kolejne tomy, dzięki którym możemy powrócić do świata Katy.
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	Ta pora roku czyni nas wszystkich radosnym!
	Magdalena Gorczyca

	KĄCIK EKO
	SONDA

