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DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZEJ
SZKOLE  

   13 października 2017 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. Z tej okazji 
uczniowie dzięki pomocy
Pani Ewy Bembenisty

 przygotowali występy
artystyczne i muzyczne, w
których brały udział klasy   II
E i II C. Podczas
uroczystości Pani Dyrektor
wręczyła nagrody za
szczególne osiągnięcia
nauczycielom i 
pracownikom administracji.
Życzenia nauczycielom
złożyli również 
przedstawiciele Rady
Rodziców .
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SKŁAD REDAKCJI

KĄCIK "NAJ" RECENZJE

SŁOWO OD REDAKCJI

       Nadszedł październik, a wraz z
nim złota polska jesień. Drzewa
mienią się różnymi odcieniami żółci,
czerwieni i brązu, jednak dni stają się
coraz krótsze i chłodniejsze.
        Sądzę, że wszyscy uczniowie
wdrożyli się już do codzienności
szkolnej, a odrabianie lekcji i nauka
stały się rutyną. Mam nadzieję, że
zarówno klasy pierwsze, jak i siódme
dobrze czują się w murach naszej
szkoły, bo dla nich na pewno te
pierwsze tygodnie były
najtrudniejsze.        W te piękne,
jesienne dni zachęcamy wszystkich
do korzystania z ostatnich promieni
słońca, jest to dobra forma relaksu
między nauką. Natomiast w te bardziej
deszczowe i pochmurne polecamy
czytanie książek i oczywiście naszej
"Szaferówki".

redaktor naczelna, Maja Sebastianowicz

    Witam was wszystkich serdecznie w październikowym wydaniu
Szaferówki. Uważam, że kolejnym filmem, który zasługuje na recenzję jest
„Thor: Ragnarok”. Jest to następna część kultowej serii Marvel Comics, za
którą reżyserię odpowiada Taika Waititi, a za scenariusz Eric Perason. Jest
to fantasy film akcji. W produkcji wystąpili aktorzy tacy jak: Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum,
Tessa Thompson, Mark Ruffalo i wiele innych…
  Głównym bohaterem jest Thor, który próbuje ocalić swój świat przed
zagładą. Nie będę wchodził zbytnio w szczegóły fabuły, powiem krótko: 
w wyniku perturbacji rodzinnych główny bohater Thor ląduje na planecie
władanej przez Grandmastera. Thor zostaje wysłany na arenę jako gladiator,
a jego przeciwnikiem jest sam Hulk i już od tej sceny obserwujemy
narastanie humoru w ekranizacji. Efekty specjalne, sceny walki czy bajkowe
kolorowe miejsca są tak samo widowiskowe, jak w „Strażnikach Galaktyki
2”. Nie zawodzi też nas ścieżka dźwiękowa, która pasuje fenomenalnie do
całości.  Nie da się pominąć faktu, że cały film nastawiony jest na wywołanie
u widza śmiechu a dialogi naładowane są dobrym humorem.
  Podsumowując , nowa propozycja od Disneya i Marvela naprawdę cieszy
oko efektami specjalnymi i obiecuję, że nieźle się na tym filmie pośmiejecie i
nie zaśniecie. Gorąco polecam Patrycjusz.

1.  Najokazalszy kasztanowiec w Polsce
Kasztanowiec "Benedykt" jest największym kasztanem w Polsce i  jednym z
najokazalszych w całej Europie. Ma ponad 250 lat i obwód około 5,4 m. Jego
wysokość to aż 25 m.
2. Najwyższa i najniższa odnotowana październikowa temperatura     w
Polsce
Najwyższą temperaturę w październiku zanotowano 4 dnia tego miesiąca
1966 roku w Gorzowie Wielkopolskim - było to +28,7 st.C. Najniższą
temperaturę minimalną w październiku zanotowano 31 dnia miesiąca 1956
roku, -14,2st.C.
3.Największa porcja zupy dyniowej
Objętość zupy po przyrządzeniu zmierzył obecny na wydarzeniu oficjalny
przedstawiciel Biura Rekordów. Wynik osiągnięty w Krapkowicach to aż 530
litrów.
4.Największe świąteczne ciasto na świecie
Największe świąteczne ciasto na świecie, upiekli cukiernicy z Niemiec, a
mowa tu o kerestolu, rodzaju słodkiego chleba spożywanego głownie w
Holandii i Niemczech podasz Świąt Bożego Narodzenia. Kerestol to
mieszanka dużej ilości rodzynek oraz nadzienia migdałowego.
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DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

    Dnia 18.10.2017 r. w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Płocku odbyło
się wręczenie nagród Prezydenta Miasta Płocka z
okazji uroczystości obchodów Dni Edukacji
Narodowej.
    Nauczyciele otrzymali mnóstwo gratulacji za
swoją ciężką pracę, m.in. od posłanki Elżbiety
Gapińskiej oraz prezydenta Andrzeja
Nowakowskiego.
    Reprezentantką naszej szkoły była Pani
Katarzyna Strożek-Ziółkowska, która otrzymała
nagrodę II stopnia.
    Po zakończeniu wręczania nagród, odbyła się
część artystyczna, którą przygotowali uczniowie
naszej szkoły wraz ze Szkołą Podstawową nr 6 w
Płocku.

Drugim wydarzeniem było wręczenie odznaczeń
państwowych oraz Nagrody Ministra Edukacji
Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Odbyło się ono także w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym dnia 23.10.2017 r.
    Podczas tej uroczystości Pni Dorota
Iwanowska – nauczycielka naszej szkoły została
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
   Wszyscy uczniowie szkoły gratulują naszym
nauczycielom otrzymanych nagród. Życzymy
dalszych sukcesów i dziękujemy za poświęcony
czas i trud włożony w naszą edukację.
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OTRZĘSINY KLAS SIÓDMYCH

       26 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole symboliczne przyjęcie do grona
uczniowskiej społeczności nowych koleżanek i kolegów - uczniów klas siódmych. Otrzęsiny, na
które licznie przybyła kocia brać, miały być sprawdzianem jej pomysłowości, zaradności, wiedzy
o naszej szkole i poczucia humoru.
W rolach prowadzących doskonale sprawdzili się uczniowie klasy III g - Aleksandra Brzyska i
Jakub Ozdowski. To oni przeprowadzili reprezentacje klas siódmych przez wszystkie
konkurencje, zagrzewali zawodników do walki, a publiczność motywowali do dopingu.
Nad całością czuwało jury, w skład którego weszli nauczyciele i uczniowie starszych klas.
Ważna rola przypadła też widowni, która gromkimi okrzykami wspierała swoje drużyny i
nagradzała je brawami.
         Atmosfera była naprawdę wspaniała, a poszczególnym konkurencjom towarzyszyły nie
tylko wielkie emocje, ale przede wszystkim dobra zabawa i wyśmienity humor. Zawodnicy
musieli wykonać koci taniec, w czym pomagali im szkolni mistrzowie parkietu - Maja Białaszek i
Jakub Panek. Znalazło się też coś dla intelektualistów. W konkursie wiedzy o szkole można było
się popisać znajomością panujących u nas zwyczajów, działających tu kół zainteresowań czy
tradycji szkolnej. Najwięcej jednak emocji zapewniła kolejna konkurencja. Oparcia krzeseł, na
których zasiedli uczniowie, wyposażone zostały w tabliczki z nazwami określonych postaci.
Kiedy uczestnicy usłyszeli swoje „imiona”,  musieli wstać, obiec wszystkich siedzących uczniów
i wrócić na swoje miejsce. Było naprawdę zabawnie! Po tych emocjonujących zawodach
mogliśmy wkroczyć do świata mody, by przekonać się, że są wśród nas przyszli dyktatorzy,
królowie wybiegów.  W ciągu 5 minut uczniowie musieli stworzyć kocią kreację, a następnie
zaprezentować ją komisji. Teraz już światowe salony otwierają przed naszymi projektantami
swoje wrota, bo przecież wykazali się nie lada pomysłowością i gustem… Te emocje mogła już
tylko złagodzić muzyka, więc odbyło się karaoke, a my mogliśmy posłuchać, jak nasze gwiazdy
wykonują discopolowe szlagiery. Pan Martyniuk byłby dumny!
Nasi młodsi koledzy spisali się naprawdę świetnie i udowodnili, że są gotowi na złożenie
ślubowania. W ten sposób wkroczyli do grona uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 14 w
Płocku.
Ale jeszcze wyniki, bo jury podliczyło punkty. Kocia karma powędrowała do klasy VII g. 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za
wspaniałą zabawę.
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W ZAKĄTKACH
 TAJLANDII

Tajlandia to państwo położone w południowo-
wschodniej Azji graniczące z Kambodżą (od
wschodu) oraz Malezją i Mjanmą (od zachodu i
północnego zachodu).

Jest krajem nizinnym położonym na Półwyspie
Indochińskim. W środkowej części znajduje się
Nizina Menamu,na północnym wschodzie płytowa
równina Korat ograniczona od południa pasmem
Dongrak, a od Niziny Menamu górami Thiu Khao
Phetchabun. Północną i zachodnią część kraju
zajmują młode (mezozoiczne) pasma górskie o
przebiegu południkowym

Całkowita powierzchnia Tajlandii wynosi 513
120[1] km². Leży ona na 51. miejscu pod
względem wielkości wszystkich państw świata.
Administracyjnie kraj ten dzieli się na 6 regionów
oraz 76 prowincji. 26 października, w Tajlandii, odbył się uroczysty pochówek króla 

 Bhumibola Adulyadeja. W ceremonii utrzymanej według tradycyjnych reguł,
procesji i obrzędach buddyjskich udział wzięły setki tysięcy pogrążonych w
żałobie Tajlandczyków. Pomimo intensywnych ulew setki tysięcy ubranych
na czarno żałobników zebrały się w zabytkowej dzielnicy Bangkoku, gdzie
odbyła się królewska kremacja. Rytuał rozpoczął się od modlitw buddyjskich
mnichów, ubranych w pomarańczowe szaty. Wielu z tych, którzy brali udział
w ceremonii, spędziło poprzednią noc śpiąc a chodnikach w pobliżu Pałacu
Wielkiego, żeby być jak najbliżej czwartkowej procesji.  Uwielbiany przez
Tajlandczyków Rama IX, czyli Bhumibol Adulyadej, zmarł 13 października
2016 roku w wieku 88 lat jako najdłużej panujący monarcha na świecie. Od
dnia jego śmierci w Tajlandii obowiązywała oficjalna żałoba. W czwartkowej
uroczystości pogrzebowej wzięli udział przedstawiciele rodzin królewskich z
Norwegii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Bhutanu, Japonii, Leshoto, Hiszpanii
oraz Szwecji. Do Bangkoku przyjechały także głowy państw i
przedstawiciele rządów kilkunastu krajów. W grudniu 2016 roku tron objął
następca Rama IX, syn Maha Vajiralongkorn znany obecnie jako Rama X.

CIEKAWOSTKI: 
Czas w Tajlandii jest odmierzany według dwóch kalendarzy: buddyjskiego i
gregoriańskiego. Rok buddyjski liczony jest od 543 r.p.n.e. stąd 2007 to
buddyjski 2550. W ciągu roku Tajlandczycy obchodzą wiele Świąt.
Większość z nich ma rytualny charakter i jest wspaniałym, barwnym
widowiskiem. 
-W Święto Kwiatów - w lutym, odbywają się parady ukwieconych wozów i
konkursy piękności; 
-Chiński Nowy Rok - najważniejsze święto Chińczyków (przełom stycznia i
lutego)-Songkran - tajski Nowy Rok (13 IV), zgodnie z tradycją kąpie się
posągi Buddy i ozdabia kwiatami, świecami i kadzidełkami, wszyscy
dokonują rytualnych kąpieli i polewania wodą, 
-Loi Khan Święto Światła - rzeki zapełniają się łodziami pełnymi kwiatów i
świec.
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SALVE POLONIA

            Chór Pueri Cantores Plocenses powstał
przy Płockiej Bazylice Katedralnej z inicjatywy
Anny i Wiktora Bramskich, którzy w roku 2006
założyli także chór Puellae Cantates Plocenses.
Połączone zespoły (Pueri Et Puellae Cantores
Plocenses) są od 2011 roku Instytucją Kultury
miasta Płocka.Chór każdego roku daje
kilkanaście koncertów w Polsce oraz za granicą.
Do repertuaru chóru należą dzieła niemal
wszystkich epok – od średniowiecznego chorału
gregoriańskiego po kompozycje współczesne.
Chór koncertował między innymi na Ukrainie,
USA, Tajlandii, Rosji, Włoszech oraz Brazylii
.Chór współpracuje z wieloma instytucjami
muzycznymi w Polsce takimi jak Filharmonia
Narodowa, Teatr Wielki Opera Narodowa, Sinfonia
Varsovia, Akademia Muzyczna w Warszawie im.
F. Chopina oraz Płocka Orkiestra Symfoniczna.
Chór jest organizatorem międzynarodowych
festiwali Płockie Dni Muzyki Chóralnej oraz
Płockie Koncerty Organowe.
        Należę do chóru od 9 lat jak każdy z nowych
zaczynałem w kandydatach, choć już po 1,5 roku
przeszedłem do starszego chóru. Jako alt
śpiewałem na koncertach w kraju i poza nim.
Aktualnie jestem basem od 2 lat.

      Do Kijowa pojechaliśmy w ramach projektu
dofinansowanego z funduszy Ministerstwa Kultury
I Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej „Salve Polonia”. Większą część wyjazdu
spędziliśmy na przygotowaniach do koncertu. 
      Wiekszość wyjazdu spędziliśmy na
przygotowaniach do koncertu, ale nie zabrakło też
czasu na zwiedzanie. Byliśmy między innymi na
Majdanie i w Narodowym muzeum historii
Ukrainy. Koncertowaliśmy w Ukraińskiej

narodowej akademii muzycznej, gdzie
zaśpiewaliśmy "I Litanie Ostrobramską" 
Stanisława Moniuszki, "Angelus", "Victorie" i
"Exodus" Wojciecha Kilara razem z Ukraińskim
Chórem Chłopięcym Akademii Muzycznej, i w
katedrze chrześcijańskiej św Aleksandra z
koncertem "Ave Mater Eccelsia" , w którym
zaprezentowaliśmy arcydzieła muzyki Polskie -
dawnej, oraz współczesnej. W otwartym dla
szerokiej publiczności programie wykonaliśmy
m.in kompozycje Mikołaja Zielińskiego,
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Stanisława
Moniuszki, Wojciecha Kilara, Romualda
Twardowskiego, Pawła Łukaszewskiego i
Bartosza Chajdeckiego.

Pueri Et Puellae Cantores Plocenses

Pueri Et Puellae Cantores Plocenses
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MUNDIAL 2017

Mistrzostwa świata w piłce nożnej, nazywane
również mundialem to międzynarodowy turniej
piłkarski, w którym biorą udział reprezentacje
narodowe federacji należących do FIFA. Pierwsze
mistrzostwa odbyły się w 1930 roku w Urugwaju.
Od tego czasu odbywają się co cztery lata, z
wyjątkiem 1942 i 1946 roku. Obecnie w turnieju
występują 32 reprezentacje (od 2026 r. będzie ich
48) rywalizujące o tytuł na terenie kraju (lub
krajów) organizującego mistrzostwa przez
okres.Ta faza rozgrywek często nazywana jest
finałami mistrzostw świata. Z kolei faza eliminacji,
mająca miejsce w ciągu trzech lat
poprzedzających turniej, wyłania drużyny, które
wraz z gospodarzem (lub gospodarzami)
wystąpią na mistrzostwach świata. Podczas
dotychczas rozegranych 20 turniejów osiem
reprezentacji sięgnęło po tytuł. Najbardziej
utytułowanym zespołem jest Brazylia, która
wygrała pięciokrotnie i jako jedyna brała udział we
wszystkich turniejach finałowych. Włochy oraz
Niemcy zdobyły po cztery tytuły mistrza
świata.Pozostali zwycięzcy to: Urugwaj, który
wygrał dwukrotnie, w tym turniej inauguracyjny,
Argentyna, która również wygrała dwukrotnie,
oraz Anglia, Francja i Hiszpania mające na swoim
koncie po jednym tytule mistrzowskim.

Natomiast Reprezentacja Polski siedmiokrotnie
uczestniczyła w mistrzostwach (pierwszy raz w
1938, ostatni w 2006), dwukrotnie zajmując
trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji ( w 1974
roku w Niemczech kiedy królem strzelców został
Grzegorz Lato i 1982 roku w Hiszpanii).
Może to się spełnić ponownie, gdyż  nasza
reprezentacja znów awansowała na ten turniej.
Polacy zajęli pierwsze w grupie z bilansem ośmiu
wygranych , jednego remisu i jednej porażki.
Dzięki zwycięstwu z Czarnogórą reprezentacja
Polski losowana będzie z pierwszego koszyka!
Podział zostanie dokonany na podstawie
październikowego rankingu UEFA. Oprócz
naszych piłkarzy znajdą się w nim między innymi
reprezentacje Rosji, Brazylii i Niemiec.
Podopieczni Nawałki mogą trafić na kogoś z
dwójki: Meksyk i Anglia. Obie drużyny znajdą się
w drugim koszyku. Na mundial z Europy
awansowały też Francja, Portugalia, Niemcy,
Serbia, Anglia, Hiszpania, Belgia i Islandia.
Królem strzelców eliminacji do Mistrzostw Świata
został Robert Lewandowski(Polska), który w
dziesięciu meczach zdobył on szesnaście goli. 

Drugi w tej klasyfikacji był Cristiano
Ronaldo(Portugalia) zdobył on piętnaście goli, a
trzeci Romelu Lukaku(Belgia) z jedenastoma
golami.
Losowanie grup MŚ 2018 odbędzie się 1 grudnia
w moskiewskim Państwowym Pałacu
Kremlowskim. Trzydzieści dwie ekipy podzielone
zostaną na osiem grup po cztery zespoły każda.
Do 1/8 finału mundialu w Rosji awansują po dwie
najlepsze reprezentacje z każdej grupy. Mecz
otwarcia odbędzie się 14 czerwca. Finał - 15
lipca.  Mundial 2018 zostanie rozegrany na 12
stadionach w 11 rosyjskich miastach. Mecz
otwarcia i wielki finał Mistrzostw Świata 2018
odbędą się na obiekcie Łużniki w Moskwie.
Pierwsze spotkanie półfinałowe oraz pojedynek o
brązowy medal odbędzie się na Zenit Arenie w
Sankt Petersburgu. Gospodarzami
ćwierćfinałowych meczów będą Kazań, Soczi,
Niżny Nowogród i Samara. Spośród 12 stadionów
aż 9 to nowe obiekty. Trzy konstrukcje, które są
modernizowane to Łużniki (Moskwa),
Jekaterynburg Arena oraz Fisht Stadium w Soczi,
który był areną zimowych igrzysk olimpijskich. 
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Wirtualna rzeczywistość w roku 2017 wygląda dużo lepiej niż ta, która
pamiętamy sprzed lat, jednak nadal nie do końca udało się rozwiązać
problem interfejsów użytkownika umożliwiających wygodne i intuicyjne
poruszanie się po niej. Problem ten próbuje rozwiązać Logitech z pomocą
Bridge - klawiatury stworzonej z myślą o VR. System ten kompatybilny jest z
hełmem VR HTC Vive, a do działania wymaga jeszcze gamingowej
klawiatury Logitech G oraz Vive Trackera - naszpikowanego sensorami
krążka, który potrafi przenosić realne obiekty do świata wirtualnego. Po
sparowaniu tego ostatniego z klawiaturą, jej dokładny trójwymiarowy model
odtwarzany jest w wirtualnym świecie w miejscu klawiszy z realnego świata,
dzięki czemu można korzystać z niej w wirtualnej rzeczywistości tak łatwo,
jak w rzeczywistym świecie (do tej pory problemem było głównie
podniesienie rąk, przez co później ciężko było w VR ponownie odnaleźć
kontroler - do tego trzeba było po nim poruszać się całkowicie z pamięci, nie
widzieliśmy, gdzie są poszczególne klawisze). 

10 miesięcy po tym, jak Razer przejął wytwórcę smartfonów – firmę Nextbit
– producent sprzętu dla graczy wystawia na rynek swój własny telefon:
Razer Phone. Jak można się spodziewać – ich telefon stworzono z myślą o
graczach właśnie. Razer Phone ma mocne komponenty i ostry ekran, a
działa na systemie Android 7.1 Nougat. Biorąc pod uwagę specyfikację,
Razer Phone mógłby spokojnie pokonać iPhone’a X, Google Pixel 2, czy
nowe telefony Galaxy od Samsunga. Patrzymy na urządzenie mobilne
napędzane procesorem Qualcomm Snapdragon 835, wspieranym przez 8
GB RAM-u i 64 GB pamięci na dane.

Pele (Edson Arantes do Nascimento) urodził się
23.10.1940r. w Tres Coracoes. Był brazylijskim
piłkarzem grającym na pozycji ofensywnego
pomocnika lub napastnika. Swoją karierę jako
młodzik rozpoczął w Bauru AC. W wieku 16 lat
trafił do Santos FC gdzie w ciągu 18 lat rozegrał
638 meczy i strzelił 619 goli. W 1975 przeniósł się
do New York Cosmos, rozgrywając dla tego
zespołu 56 meczy zaliczając przy tym 31 goli.
Występował również dla barw narodowych.
Rozegrał 91 spotkań przy czym strzelił aż 77
bramek. Jego największymi sukcesami w
reprezentacji  były: 3 wygrane MŚ w Szwecji,
Chile i Meksyku. 

W 1977 piłkarz zdecydował o zakończeniu kariery piłkarskiej rozgrywając
swój ostatni mecz w obu drużynach, który oglądało ok. 200 tys. widzów. Po
jej ogłoszeniu zajął się polityką, gdzie objął stanowisko ministra sportu
Brazylii. W 2010 roku ogłoszono go prezydentem honorowym Cosmosu
New York. Zdaniem wszystkich sympatyków piłki nożnej uważany jest za
jednego z najlepszych zawodników w historii futbolu.

Bridge - klawiatura dla VR od Logitecha

żródło: internet

1.Najlepsze sposoby na jesienne wieczory:
 spotkanie z przyjaciółmi -  31%

 czytanie książek - 24%
granie w gry komputerowe - 23%
 oglądanie filmów i seriali -12%

 słuchanie muzyki - 10%

2. Ulubione święto w szkole?:
Święta Bożego Narodzenia - 27%

 Wielkanoc - 21%
Dzień liczby Pi- 16%

Dzień Nauczyciela - 12%
Dzień Sportu - 10%

Dzień Ziemi -8%
Dzień Języków Obcych -6%

3.Najpiękniejsze dary jesieni:
Dynia-13% 
Grzyby-31%

 Kasztany-36%
 Kolorowe liście-20%

Logitech
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