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WITAMY PIERWSZAKÓW!
WYWIAD Z PANIĄ KATARZYNĄ

BERNER - WYCHOWAWCĄ KLASY
PIERWSZEJ

   1 września powitał nas w
tym roku wielkimi zmianami.
Największą z nich jest 
pojawienie się na szkolnym
korytarzu pierwszaków,
dzieci, które w tym roku
rozpoczęły naukę w naszej
szkole. Dla nas, uczniów
klas trzecich, to nowe
doświadczenie, bo jesteśmy
nieco zaskoczeni,
zdezorientowani, ale
oczywiście miło nam

powitać młodszych kolegów.
     Wielkie wyzwanie 
edukacyjno-wychowawcze
stanęło w związku 
z zaistniałą zmianą przed
panią Katarzyną Berner,
której powierzono pieczę
nad maluchami. Właśnie 
o tym nie łatwym wyzwaniu
chcieliśmy porozmawiać i
dlatego poprosiliśmy panią o
wywiad. Oto on:

Jakie są pani pierwsze
wrażenia, czy trudno po
kilkunastu latach pracy z
młodzieżą odnaleźć się w
nowej sytuacji, w nowej
roli? 
   Wrażenia były pozytywne,
dlatego że przez całe
wakacje się do tej roli
nastawiałam, natomiast
przestawić się jest ciężko.
To jest zupełnie inna para
kaloszy, inna praca i forma 

zajęć, ale myślę że już po pierwszym tygodniu mogę
powiedzieć, że wtopiłam się w całe środowisko i jak na razie
jest dobrze.
Jak zachowują się na lekcjach nasi młodsi koledzy, czy
45 minut lekcji nie męczę ich za bardzo? 
     To nie jest za długo, bo nie siedzą przez 45 min 
w ławce. Robimy przerwy tak jak wy macie, jednak ich
lekcja nie wygląda tak jak wasza. My siedzimy 5 min przy
ławce, 3 min stoimy, dwie ćwiczymy a kolejne 10 siedzimy
na dywanie. Dzieci przechodzą, zmieniając pozycje,uczą się
i bawią. 
Jak wygląda nauczanie w klasie pierwszej, jakie
przedmioty mają dzieci, czy mają zajęcia dodatkowe? 
     Dzieci mają w planie 20 godzin edukacji
wczesnoszkolnej, w której skład wchodzi: edukacja
polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, przyrodnicza,
informatyczna, a także muzyczna 
i plastyczna. Oprócz tego są zajęcia języka angielskiego,
WF i religia. Dodatkowo mają koło językowe, gdzie
wprowadzamy nowe słówka wykraczające poza podstawę
programową. Oprócz tego mają kółko manualne 
pt. „Sprawni manualnie”. Wykonujemy tam ćwiczenia
grafomotoryczne, czyli ćwiczmy rączki. 
Kiedy weszłam do klasy zachwyciła mnie duża ilość
rozmaitych pomocy dydaktycznych. W klasie jest
kolorowo, przytulnie. Wiele z tych prac wykonanych
zostało ręcznie. To zapewne pani tak wspaniale dba o
wyposażenie pracowni i atmosferę na zajęciach.               
 Domki, które widzimy stworzyły nauczycielki z naszej
szkoły, które pomagały w przystrojeniu sali na rozpoczęcie
roku. Dzieci o nie dbają. Natomiast cała reszta ozdób, która
jest w sali są wykonane przeze mnie. Wszystkie prace
kolorowe na tablicy są wykonane przez dzieci 
i systematyczne wieszane jako dekoracje. Wystrój sali
urozmaica, ma funkcję edukacyjną, ale także np. widoczne
liście przypominają o dniu liścia i uczą dzieci dbałość 
o otoczenie, które służy dla wszystkich, czyli pełni funkcję
wychowawczą. 
Jakie plany chciałaby pani zrealizować w tym roku, a
jakie w trzyletnim cyklu edukacyjnym?
     Na pewno zrealizować całą podstawę programową, ale
także planujemy wycieczki piesze i dalsze wyjazdowe.
Duża część pomysłów przychodzi na bieżąco, np. kiedy
rozmawialiśmy o zawodach odwiedził nas pan Zbyszek,
szkolny ochroniarz, i opowiedział o swojej pracy. 

Dziękujemy pani serdecznie za rozmowę, życzymy wiele
wytrwałości i licznych uśmiechów na twarzach

podopiecznych.

gotowi na nowe wyzwania fot. Aleksandra Kopa
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Skład redakcji

KĄCIK "NAJ"

Słowo od redakcji!

RECENZJE

       Witam Was po wakacjach. Podczas dwumiesięcznej przerwy w kinach
pojawiło się wiele ciekawych i mniej ciekawych filmów. Ja w swojej pierwszej
recenzji postanowiłem zareklamować Wam film w reżyserii James’a Gunn'a
„Strażnicy Galaktyki 2”. Bohaterami filmu jest grupa odmieńców, którą
poznajemy w pierwszej części. Akcja filmu rozgrywa się wokół spraw
rodzinnych głównego bohatera Petera Quill'a.
      Jest to film akcji z serii science-fiction. W produkcji wystąpiła świetna
obsada aktorska: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Kurt Russell,
Michael Rooker czy Sylwester Stallone. Na uwagę zasługuje postać Drax’a,
która swoim zachowaniem rozśmiesza widza, a w połączeniu 
z szopem Rocket, który ma cięty język film osiąga wyższy poziom.
Dorzucając do tego maleńką postać Groot, film staje się świetną komedią
science fiction dla całej rodziny. Efekty specjalne były dopieszczone do
perfekcji. Sceny walki zarówno w kosmosie, jak i na planetach były
prawdziwym widowiskiem. W filmie nie zabrakło również scen chwytających
za serce. Całość spina rewelacyjnie dobrana i dopasowana oprawa
muzyczna. Film ogląda się z zainteresowaniem, ponieważ akcja filmu nie
zwalnia. Nie zdradzę Wam całego scenariusza, a tym bardziej zakończenia
filmu, gdyż zapraszam Was do obejrzenia.
Polecam, Patrycjusz.

Redakcja klasa 3e
Szkoła Podstawowa

nr 14 w Płocku 

Redaktor naczelna: 
Maja Sebastianowicz

Aktualności:
Maja Sebastianowicz
Kamil Kacprzak
Mateusz Pietrzak

Wywiady: 
Maja Sebastianowicz
Natalia Kowalczyk
Jerzy Dobosz

Kącik "naj":
Karolina Kelm
Alicja Wolf
Agata Białczak

Fotoreporterzy:
Aleksandra Kopa
Kamila Kelm

Sonda:
Beata Brzozowska
Alicja Dziublińska

Sport:
Jakub Kobla
Bartosz Dziwota
Daniel Król 

Recenzje:
Natalia Kowalczyk
Jerzy Dobosz 
Patrycjusz Koczyk

Kącik geograficzny:
Beata Brzozowska 
Natalia Kowalczyk

Kącik technologiczny
Alicja Wolf
Adam Wolf

Opieka nad zespołem
redakcyjnym: pani

Magdalena Michalska 

1.  Najczęściej wybierana miejscowość w Polsce do spędzenia wakacji z
rodziną
Na podium znajduje się Zakopane, chociaż jest jednym z droższych  miast.
Tuż za nim stoją Kołobrzeg i Władysławowo.

2.  Największe wrzosowisko w Polsce 
Największe wrzosowisko w Polsce znajduje się w Mostówce - małej
miejscowości pod Warszawą. Pole zajmuje ponad 400ha.

3.  Najstarsze polskie zdanie
 Najstarsze polskie zdanie znajduję się w Księdze Henrykowskiej 
z 1270 roku i brzmi ono tak: ,,Daj, ać ja pobruszę, a Ty poczywaj."

4.  Najstarszy dąb w Polsce 
Dąb Bartek jest jednym z najstarszych w Polsce dębów. Od 1954 roku jest
pomnikiem przyrody.

5.  Największy zamek z piasku na świecie
Zamek powstał w Duisburg w Niemczech. Jego wysokość oszacowano na
16,68m. W projekt zaangażowanych było 19 różnych budowniczych z 10
krajów, którzy przez 3 i pół tygodnia rzeźbili wymyślne kształty.  

     Nadszedł wrzesień, a to oznacza, że
rozpoczął się nowy rok szkolny. Wszyscy
zawitaliśmy do szkoły zwarci i gotowi na nowe
wyzwania. 
     Serdecznie witamy wszystkich uczniów
naszej szkoły, a w szczególności
siódmoklasistów oraz od kilkunastu lat
najmłodszych przedstawicieli szkoły –
pierwszoklasistów. Mamy nadzieję, że dobrze
odnajdziecie się w szkolnych murach. 
     Ten rok będzie szczególnie trudne dla klas
trzecich, które do egzaminów będą ciężko
pracować, by później dostać się do
wymarzonej szkoły średniej. 
     Pamiętajmy, że koniec wakacji nie jest
powodem do smutku. W naszej szkole można
się wiele nauczyć, uczęszczać na koła
przedmiotowe, czy nawiązać nowe przyjaźnie. 
     Z przyjemnością informujemy, że w tym
roku redakcję”szaferówka” obejmuje klasa 3e.
Mamy nadzieję że podołamy temu zadaniu jak
najlepiej. 

Maja Sebastianowicz, 
redaktor naczelna   

Redaktor naczelna :)
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NASI MŁODSI KOLEDZY W OBIEKTYWIE FOTOREPORTERA

szkolne początki

uczymy się języków

jesteśmy aktywni

ten kot będzie szczęśliwy nasze początki literaturą gotowi do nauki

wiemy jaki jest dzień tygodnia Pani zawsze pomoże nasz ulubiony kącik
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

komisja

nasze zwyciężczynie

oddajemy głosy

każdy głos się liczy

       28 września 2017 roku odbyły się w naszej szkole wybory
do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie, którzy postanowili kandydować,
musieli uprzednio zgromadzić na listach poparcia podpisy co najmniej 20
osób.  Dopiero wówczas mogli przystąpić do organizowania kampanii
wyborczych. Szkolne korytarze zapełniły się kolorowymi plakatami, na
których kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze. Zachwycała
pomysłowość i celność haseł, np.: Jedzenie lepsze niż u Magdy Gessler,
Muzyka lepsza niż w Opolu, Wycieczki lepsze niż z Itaką, Będę waszą
superbohaterką, Skrzynia życzeń.
By zachęcić wyborców do oddawania głosów, kandydaci wręczali im
kolorowe ulotki, rozmawiali z nimi, informowali o swoich pomysłach i
planach.
Walka o pierwsze miejsce okazała się w tym roku wyjątkowo zacięta i
wyrównana, gdyż o wygranej zadecydował tylko jeden głos. Cieszy też fakt,
że frekwencja okazała się naprawdę wysoka, wyniosła bowiem 81%.
Najchętniej głosowały klasy siódme - 90%, nieźle wypadły też klasy trzecie -
82%. Najniższy wynik uzyskały zaś klasy drugie - 76%.   
Po podliczeniu głosów ogłoszono wyniki i wyłoniono zwycięzców:
miejsce I: Aleksandra Julia Brzyska z kl. III G (81 głosów),
miejsce II: Amelia Markuszewska z kl. III A (80 głosów) oraz Anna
Kozakiewicz z kl. VII A (38 głosów),
miejsce III: Patrycja Maron z kl. III G (69 głosów).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

fot.Aleksandra Kopa

fot. Aleksandra Kopa

fot. Kamila Kelm

fot. Aleksandra Kopa
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KĄCIK GEOGRAFICZNY - 
DZIŚ GOŚCIMY W OLIMPIJSKIM GRONIE

15 ciekawostek o Grecji

1. Gęstość zaludnienia wynosi 82 osoby na km2.
2. Kraj ten jest 2,4 razy mniejszy od Polski.
3. Najdłuższą rzeką jest Aliakmon o długości 297 km. 
4. Pełna nazwa kraju – Republika Grecka
5. Największą wyspą jest Kreta.
6.Motto kraju : „Wolność albo śmierć”.
7. Język grecki jest jednym z najstarszych w Europie.
8. Prawie 80%  Grecji stanowią tereny górzyste.
9. Tysiące angielskich słów pochodzi z języka greckiego.
10. Prace greckich matematyków, takich jak Pitagoras, Euklides,
Archimedes i Apoloniusza zapoczątkowały współczesną matematykę.
11. Ateny to jedno z najstarszych miast w Europie. Jest to również miejsce
narodzin demokracji, filozofii zachodniej, igrzysk olimpijskich, nauk
politycznych, literatury zachodniej, historiografii, głównych zasad
matematycznych i zachodnich teorii dramatu i komedii.
12. Po centrum stolicy Grecji w dni parzyste (od poniedziałku do piątku)
mogą poruszać się tylko samochody z parzystymi numerami
rejestracyjnymi i odwrotnie.
13. Grecja ma najdłuższy hymn na świecie. Składa się ze 158 zwrotek.
14. W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 10 lat.
15. Narodowym drzewem jest drzewo oliwkowe.

      Grecja - kraj położony w południowo-
wschodniej części  Europy,  na południowym
krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z
czterema państwami:  Albanią,  Republiką
Macedonii, Bułgarią oraz Turcją. Ma dostęp do
pięciu mórz :  Egejskiego,  Kreteńskiego,
Jońskiego, Śródziemnego, Libijskiego. W
skład Grecji wchodzi około 2500 wysp, w tym
165 zamieszkałych.        
  Najwyższym szczytem  jest Mitikas w
masywie Olimpu, który ma wysokość 2918m
n.p.m. Językiem urzędowym jest język grecki.
Stolicą Grecji są Ateny. Ustrój,  jaki panuje
tam, to demokracja. Jednostką monetarną jest
euro, wcześniej drachma grecka. Religią
dominującą jest prawosławie. Powierzchnia
Grecji to 131 975 kilometrów kwadratowych.

Mapa Grecji
Godło Grecji

wyspa Skiathos

Akropol

wyspa Skiathos

Akropol

Panteleimonas

źródło: internet
źródło: internet

fot. Aleksandra Kopa

fot. Aleksandra Kopa

fot. Aleksandra Kopa

fot. Aleksandra Kopa

fot. Aleksandra Kopa
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 
SPRZĄTA ŚWIAT

MISJA LOKALNA

       15 września
szkoła podstawowa
nr 14, jak co roku,
włączyła się do akcji
"sprzątanie świata".
Klasy ekonomiczne:
2F wraz z 7F pod
opieką p. Doroty
Kociemskiej, p. Alicji
Bielas oraz 
p. Katarzyny
Góreckiej bardzo
sumiennie 

Polaków do działania
na rzecz środowiska.
Do 24. kampanii
"Sprzątanie świata
2017" na terenie
naszego miasta 
włączyło się 4000
dzieci i młodzieży z
36 przedszkoli 
i szkół. Krajowym
patronem 
i koordynatorem
kampanii była

"Nie ma śmieci...są
surowce"

ekipa sprzątająca

nasze ,,zbiory" selfie z workami

SPRZĄTAMY TERENY
NADWIŚLAŃSKIE

i dokładnie sprzątały
tereny nadwiślańskie.
     "Nie ma śmieci, są
surowce" - tak brzmi
hasło przewodnie
akcji. Ma ono zmienić
postrzeganie
odpadów jako
"śmieci" i pomóc
dostrzec w nich
surowcowy potencjał
oraz zachęcić
      

Fundacja Nasza
Ziemia.
Organizatorem akcji
na terenie Płocka było
regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
w Płocku. Natomiast
worki i rękawiczki
zostały zakupione
przez Szkołę
Podstawową nr 14 im.
Władysława Szafera
oraz Urząd 

Miasta w Płocku.
Uczniowie sami
przyznali, że
najczęściej zbierali
szklane i plastikowe
butelki. Zdarzały się
również takie
niecodzienności, jak
opony czy szkielety
od leżaków.
       W porównaniu 
z ubiegłym rokiem

śmieci było mniej,
jednak tereny
nadwiślane od kilku
lat są zaśmiecane
tymi samymi
rzeczami. 

I właśnie dlatego
takie akcje

są potrzebne!

fot. Aleksandra Kopa

fot. Aleksandra Kopa fot. Aleksandra Kopa
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FOTORELACJA ZE SPRZĄTANIA ŚWIATA

Ruszamy do boju Łapiemy wiatr w żagle Oby to nie była syzyfowa praca

Pierwsze ,,skarby" Na jednym kole w świat Adam Słodowy byłby zadowolony

Dziś się chyba nie poopalamy zawsze z uśmiechem na twarzy ,,zbiory" trwają
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KĄCIK TECHNOLOGICZNY

SONDA SPORT

12 września w audytorium Steve’a Jobsa w nowym kampusie Apple Park w Cupertino odbyła się konferencja prezentująca nowe sprzęty technologiczne:
 Apple Watch Series 3 ze wsparciem dla LTE, nowy model Apple TV ze wsparciem dla 4K i HDR oraz najbardziej wyczekiwany iPhone 8 i iPhone X.

iPhone 8 Plus ma zdecydowanie najlepszy aparat wśród tych telefonów, które aktualnie są dostępne na rynku. Nowy telefon Apple’a z 4,7″ ekranem zebrał
92 punkty w rankingu przygotowywanym przez DxO, natomiast jego większa wersja – 8 Plus – zebrała łącznie 94 punkty. Świetne efekty potwierdza również
Austin Mann, profesjonalny fotograf, który postanowił przetestować aparat w nowym smartfonie podczas swojej podróży do Indii.iPhone 8 Plus posiada 2

aparaty: główny - 12 Mpix i przedni - 7 Mpix.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, tak i w tym Apple
zarezerwowało podwójny aparat tylko dla modelu z Plusem w
nazwie. iPhone 8 wyposażony został w nowy sensor 12 Mpix z
optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a do tego ma cechować się
nowym filtrem IR.

Wszystkie telefony posiadają IOS 11
W iPhone X największą nowością jest wprowadzenie face ID
(zaawansowane rozpoznawanie twarzy) i całkowite pozbycie
się czytnika linii papilarnych. Daje nam to wiele nowych
możliwości, chociaż po wpadce na konferencji nie wiemy do
końca czego się spodziewać. Telefon ma nowoczesny wygląd z
minimalistycznymi ramkami i tzw. notchem.  Można go ładować
bezprzewodowo. 

www.apple.com/pl/

W dniu 17.09.2017 w płockiej Orlen Arenie odbył się mecz piłki ręcznej Ligi
Mistrzów piłki ręcznej mężczyzn pomiędzy Orlen Wisłą Płock a Vardarem
Skopje.Faworytem tego spotkania była drużyna ze Skopja, która w ubiegłym
roku wygrała te zawody.
Po pierwszej połowie meczu wynik wskazywał 9:13 dla gości ,lecz po
gwizdku na drugie trzydzieści minut drużyna z Płocka zmobilizowała się i w
ciągu pięciu minut straty zostały odrobione i na tablicy widniał wynik 13:13.
Mimo wielkich starań naszych zawodników, pod koniec meczu nie dali rady
szczypiornistom z Macedonii i przegrali 22:26. Najlepszym zawodnikiem
,,Nafciarzy'' był bramkarz Marcin Wichary, który przez piętnaście minut
wpuścił zaledwie dwie brami i dzięki temu znalazł się w najlepszej
,,siódemce" kolejki.

1. Gdzie spędziłeś wakacje?
nad morzem - 31%
za granicą - 19%
w górach - 17%

nad jeziorem - 13%
u rodziny - 10%
w domu - 10%

 2. Czy chętnie wróciłeś do szkoły?
nie - 77%

    tak  - 23%
    

3. Czy proponowano Ci używki?
nie - 62%
tak - 38%

4. Jakiego typu były to używki?
piwo - 43%

papierosy - 31%
narkotyki - 26%

Apple

Fot. Jakub Kobla
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