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12 maja w Płocku odbył się
już XX Piknik Europejski,
którym to nasza szkoła
wzięła udział. W tym roku
uczniowie, nauczyciele oraz
dyrekcja Szkoły
Podstawowej nr 14 mieli
okazję zaprezentować
mieszkańcom miasta Rosję,
kraj znany przede
wszystkim z rozległych
obszarów oraz matrioszek.

Tegoroczny piknik cieszył
się ogromną popularnością,
brały w nim udział wszystkie
instytucje szkolne z całego
okręgu Płocka,
reprezentując  poszczególne
państwa Europy i nie tylko.
Kolorowy korowód zebrany
na parkingu i przystrojony w
piękne stroje wyruszył
sprzed teatru.  

i przemaszerował ulicami
Tumską, gdzie pod kinem
"Przedwiośnie" każda z
obecnych szkół
zaprezentowała swój
okrzyk, w przypadku naszej
szkoły było to "всегда быть 
солнцем (pusc wsiekda 
budziet sońce)- zawsze 
niech będzie słońce", oraz 
Grodzką, aż na Stary 
Rynek. Przy samym 

ratuszu nasza szkoła
zaprezentowała się z jak
najlepszej strony.
Publiczność była
oczarowana pozytywną
energią i wyjątkowymi
kostiumami. Nie obeszło się
bez różnorodnych
występów, którym to z
podziwem przyglądali się
zgromadzeni płocczanie.
Szkoła Podstawowa nr 14
zadziwiało wszystkich

REPREZENTOWALIŚMY
ROSJĘ

nie tylko pięknymi strojami   i
malowniczymi
matrioszkami, ale również
układem tanecznym
dziewcząt z naszej szkoły
oraz występem wokalnym
Pauliny Zmudczyńskiej z
klasy 3f, która wykonała
utwór pod tytułem:"Kalinka".

  

PIKNIK EUROPEJSKI - JUŻ XX RAZ       
 W NASZYM MIEŚCIE

p.A.Smolarek
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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":
Alicja Wolf
Agata Białczak
Karolina Kelm
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
Jakub Kowalski
Opieka nad zespołem

redakcyjnym: pani
Magdalena Michalska 

     Mamy już czerwiec. Za oknem świeci słońce,
każdy już czuje zbliżające się lato. Wielkimi
krokami nadchodzą tak bardzo wyczekiwane
wakacje, czyli zasłużony wypoczynek.
     Tegoroczne zakończenie roku szkolnego jest
szczególnie ważne dla naszej redakcji, gdyż
opuszczamy mury Szkoły Podstawowej nr 14.
Tym samym jest to już ostatni numer
"Szaferówki" redagowany przez nas. Mamy
nadzieję, że numery naszego pisma czytaliście z
przyjemnością, chętnie do nich wracając, a
przyszłej redakcji życzymy wielu pomysłów na
ciekawe artykuły do naszej wspaniałej
"Szaferówki".
     Szczególnie dziękujemy pani Magdalenie
Michalskiej, która przez ostatni rok wspierała nas
w redagowaniu gazetki, zawsze czuwając nad
dokładnością każdego z artykułów. 
Przekazywana przez nią wiedza nauczyła nas
niezmiernie dużo, a uczęszczanie na zajęcia
Młodego reportera sprawiały nam ogromną
radość.

redaktor naczelna,
Maja Sebastianowicz

1. Najwyższy zamek z piasku na świecie. 
W niemieckim mieście Duisburg dnia 1 września 2017 roku powstał
najwyższy zamek z piasku. Jego wysokość wyniosła aż 16,68 m. Budowla
wykonana została z 3860 ton piasku.
2.Najwyższa zanotowana temperatura w czerwcu , w Polsce. 
Najwyższa odnotowana temperatura w czerwcu wynosiła aż 38,4°C.
Zanotowana została w Krakowie w roku 1833.
3. Najpopularniejszy sport letni.
Najpopularniejszym sportem letnim jest Windsurfing. Sport ten jest
uprawiany przy użyciu  specjalnej deski z przymocowanym do niej
elastycznym żaglem. 
4.Najczęściej odwiedzane miasto w Polsce przez turystów.
Najczęściej odwiedzanym miastem przez turystów w Polsce jest Kraków.
Miasto to słynie z niesamowicie ciekawej historii oraz pięknych zabytków.
Czuć w nim ducha historii, który jest obecny przede wszystkim w starej
części miasta.
5.Największa gałka lodów na świecie.
Mleczarnia w Wisconsin wyprodukowała największą na świecie kulkę lodów.
Wydarzenie zostało udokumentowane w Światowej Księdze Rekordów
Guinnessa.Gałka lodów ważyła aż 1365 kilogramów.
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FOTORELACJA Z PIKNIKU EUROPEJSKIEGO
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BAL GIMNAZJALNY

Nasza klasa

         W czwartek 7 czerwca 2018 roku po raz kolejny w historii naszej szkoły
odbył się bal gimnazjalny dla uczniów trzecich klas. 
         Uroczystość rozpoczął polonez, który został przygotowany przez
uczennicę klasy 3f, Martynę Kinalską oraz panią Dorotę Świt. Następnie
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14, pani Grażyna Rutkowska powitała
nauczycieli oraz gimnazjalistów wraz z rodzicami.
         Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólny posiłek przygotowany
przez firmę kateringową. Zanim zaczęła się zabawa uczniowie zostali
zaproszeni na pamiątkowe zdjęcia klasowe razem z wychowawcami. Przez
kilka kolejnych godzin na sali gimnastycznej, nie ustawała wspaniała zabawa
przy dobrej muzyce. Nie mogliśmy ujrzeć osób nudzących się czy
niezadowolonych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
         Wszystkich kinomaniaków na pewno zachwycił wystrój sali o tematyce 
filmowej, a każdy smakosz mógł poczęstować się truskawką polaną czekoladą
wprost z fontanny. Jednak największą atrakcją balu okazała się foto-budka, 
w której uczniowie mogli poprzebierani w wymyślne stroje zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z przyjaciółmi. Miłym wspomnieniem będzie obejrzenie 
za kilka lat zdjęć wykonanych w tym wyjątkowym dla nas dniu.
         Myślę,że ta uroczystość na długo zostanie w pamięci nie tylko uczniów, 
ale i wszystkich obecnych na balu.

Fot. A. Kopa
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KĄCIK GEOGRAFICZNY

Korea Południowa, a  właściwie Republika Korei 
 to państwo w Azji Wschodniej, południowej
części Półwyspu Koreańskiego powstałe po II
wojnie światowej na terenach zajętych przez
wojska Stanów Zjednoczonych. 

Jest krajem górzysto-wyżynnym. We wschodniej
części, wzdłuż wybrzeża Morza Wschodniego,
ciągną się Góry Wschodniokoreańskie, rozcięte
dolinami rzek na kilka pasm górskich. Leży na
granicy z Koreą Północną.

1. Niepodległość od Japonii uzyskana została 15 sierpnia 1945 roku. 
2Sportem narodowym jest Tae-Kwon-Do 
3 Transport publiczny jest bardzo dobrze zorganizowany, szybki, tani i
czysty. 
4  Większość budynków nie ma 4 piętra. Liczba ta przynosi pecha. 
5 Korea jest bardzo wysoko rozwiniętym technicznie krajem. Z Internetu
można korzystać nawet podczas jazdy samochodem. 
6 Używanie czerwonego atramentu jest oznaka czegoś złego. Napisanie nim
czyjegoś nazwiska oznacza, że ta osoba umrze. Spowodowane jest to tym,
że na nagrobkach właśnie na czerwono pisane są informacje o zmarłych. 
7 Korea Południowa świętuje nowy rok dwa razy. 
8 W Walentynki to kobiety obdarowują mężczyzn drobnymi upominkami
(zazwyczaj słodyczami), natomiast mężczyźni rewanżują się paniom
miesiąc później, 14 marca w tak zwany ”White Day” 
9. Obcokrajowiec, który posługuje się językiem obcym innym niż angielski
jest przeważnie brany za Rosjanina.
 10 W Korei Dzień Dziecka obchodzony jest 5-ego maja, a Dzień Rodziców
8-ego maja. Sam maj uchodzi w Korei za miesiąc rodziny. 
11 Pomidor w Korei uchodzi za owoc, dlatego nie dziwi widok pomidorków
koktajlowych na jednej paterze z jabłkiem, ananasem, pomarańcza, kiwi itd 
 12 Obowiązkowa jest dwuletnia służba wojskowa dla wszystkich
koreańskich mężczyzn 
13 . Aby uniknąć obowiązkowej służby wojskowej "wystarczy" zdobyć medal
na Igrzyskach Olimpijskich.
14"Kim" to najpopularniejsze nazwisko w Korei Południowej. Nosi je ponad
21% mieszkańców kraju. 
15 Najbogatszą dzielnicą Seulu jest Gangnam. Słynie z wielu klinik
plastycznych. 
16 W Korei Południowej jest taka tradycja że najstarszy syn wraz ze swoją
partnerkom po ślubie mieszkają z rodzicami.
17 Średnia prędkość internetu stacjonarnego wynosi 20,5 Mb/s, a
maksymalna 86,6 Mb/s 
18 Średnia długość życia w tym kraju to 81,4 lata (kobiety - 84,6 lat i
mężczyźni - 78 lat). 
19  Koreańczycy stawiają na swoje własne marki (mało popularne są u nich
takie sklepy jak h&m, bershka itd) 
20  Popularną muzyką jest kpop (koreański pop) 
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SZKOLNY "MAM TALENT"

W dniu 8 czerwca w naszej szkole odbył się coroczny pokaz talentów. Występy uczniów rozpoczęły
się od godziny 9.00. Prowadzącymi byli uczniowie z klas 2, a naszych utalentowanych kolegów i
koleżanek oceniało fantastyczne jury. W  tym dniu każdy chętny mógł zaprezentować swoje
największe umiejętności i pokazać je całej szkole. 

Występ, który otwierał konkurs, należał do zeszłorocznej zwyciężczyni - Klaudii Gwiazdy. Jak zawsze
swym śpiewem oczarowała całą publiczność. Po gromkich brawach przyszedł czas na pokaz talentów
naszych najmłodszych uczestników. Oliwia Lewicka zaśpiewała francuską piosenkę, a jej
rówieśnicy pokazywali swoje najciekawsze i najpiękniejsze rysunki oraz tańczyli. Jury było
pod wrażeniem ich odwagi i zdolności. Starsi uczniowie SP14 zaprezentowali umiejętności wokalne.
Największe brawa otrzymali Dawid Wroniewskii Tomek Kamiński za własnoręcznie napisane utwory.
Następnie swoje talenty pokazały Paulina Zmudczyńska i ….. Na poprawę humoru widowni wpłynęły
2 występy: przebój lat '80 - ,, Never gonna give you up" oraz przedstawienie dziewczyn z klas 3, które
wraz z tekturową orką weszły na scenę i zaśpiewały komediową piosenkę - ,,Orki z Majorki".
       
Po tym występie  jurorzy przeszli do osobnego pokoju, by wspólnie wybrać najbardziej utalentowane
osoby spośród uczestników. Zadanie to nie należało do łatwych, ponieważ każdy uczeń pokazał się
 z jak najlepszej strony. 

Po wszystkich występach nasza szkoła wzięła udział w akcji ,, Jak nie czytam, jak czytam". Cała sala
zaczęła czytać wiersz Juliana Tuwima pt. ,,Rzepka" . Podczas akcji uczniowie z różnych klas
przebrani w kolorowe kostiumy przedstawiali wydarzenie z utworu. 

Tuż przed ogłoszeniem wyników na scenę wszedł niespodziewany duet dwóch uczniów, którzy
wspólnie zaśpiewali piosenkę Justina Biebera ,,Love yourself". Publiczność oszalała z zachwytu 
i również włączyła się do śpiewania. 

Prowadzący ogłosili nam wyniki. Komisja zdecydowała:
Pierwsze miejsce zajął Dawid Wroniewski
Drugie miejsce otrzymał Tomasz Kamiński
Trzecie miejsce zajęła Klaudia Gwiazda
Wyróżnienia otrzymały Oliwia Lewicka i Paulina Zmudczyńska

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu!

A.Wolf

A.Wolf

A.WolfS.Fronczak S.Fronczak
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           Tegoroczną majówkę spędziłem wraz z rodzicami w Karpaczu. Muszę
przyznać, że był to bardzo udany, a zarazem wyczerpujący odpoczynek. Dzięki
temu, że dopisała słoneczna pogoda, udało nam się, m.in. zdobyć Śnieżkę.
           Droga na szczyt była bardzo ciężka, ale ten trud wynagradzały nam
widoki, które uwieczniliśmy na fotografiach. Tym, którzy chcieliby w
przyszłości   podjąć ten wysiłek, polecam wygodne buty i dużo wody w
plecaku, a jak Wam   zabraknie, zawsze możecie skorzystać z górskich źródeł. 
          Jedną z większych atrakcji Karpacza jest świątynia Wang, którą również
odwiedziliśmy. Nie ma  co liczyć  na nudę, bo miejsc do spacerów jest
mnóstwo, piękne parki, strumyki, lasy, zapora. Polecam okolice dzikiego
wodospadu, bo jest to bardzo klimatyczne, cudowne miejsce, gdzie można
odpocząć mimo tego, że jest tam bardzo wielu turystów. Po długich i
wyczerpujących wędrówkach wracaliśmy  do hotelu,  w którym mogliśmy
korzystać z jego atrakcji, takich jak basen, sauna, spa,  co stawiało nas na nogi
i relaksowało, aby kolejnego dnia móc podjąć nowe wyzwanie na innych
ścieżkach.
           Do Karpacza z rodzicami na pewno wrócimy, bo majówka to za krótko,   
   aby odwiedzić i zobaczyć wszystkie atrakcje tego miejsca. Mamy już plan       
na następy wyjazd, a tym czasem musieliśmy wrócić do codzienności. Trzeba
przyznać, że droga powrotna to również piękne okolice i miejsca, które można
podziwiać zza szyby samochodu.
         Polecam hotel Konradówka położony nad Łomnicą, gdzie rano budzi cię
szum wody za oknem i śpiew ptaków, a przemiły personel i pyszne jedzenie
sprawiają,  że na pewno chcesz odwiedzić to miejsce ponownie.

                                                                                   
                                        Patrycjusz

zza szyb samochodu

Widok na zapore

śnieg w maju Tłumy na Śnieżkę Świątynia Wang

        

 MAJÓWKA W KARPACZU
 

Patrycjusz

Patrycjusz

Patrycjusz Patrycjusz Patrycjusz
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BIEG PO NIEPODLEGŁOŚĆ

    

          8 czerwca 2018r. w naszej szkole obchodziliśmy 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę. Uczciliśmy ten szczególny dzień na sportowo.
Uczniowie, nauczyciele, a także dyrekcja naszej szkoły - wszyscy wzięli udział 
w uroczystej sztafecie 100x100m. Impreza rozpoczęła się na stadionie
miejskim im. Bernarda Szymańskiego w Płocku. 
        Sztafetę otworzyła pani dyrektor Grażyna Rutkowska wraz z dwoma
uczniami z klasy 1a. Każdy uczestnik sztafety miał do przebiegnięcia 100m       
 z flagą Polski. Na stadionie znajdowały się cztery stacje. Pierwsza z nich była
pod wodzą pani Katarzyny Góreckiej, druga - pana Grzegorza Stelmasiaka,
trzecia - pana Tomasza Szymczaka, czwarta natomiast pod wodzą pana
Tomasza Marszałka. Każda stacja liczyła po 25 uczestników. 
         W sztafecie brało udział wielu uczniów i nauczycieli, m.in. pani
Małgorzata Banaszczak, pani Katarzyna Berner, pani Ewa Domachowska, pani
Anna Adamkowska, pani Danuta Miecznikowska, pan Marcin Gołębiewski. 
           Na samym końcu 25. sztafety pobiegli przedstawiciele wszystkich
czterech stacji, nauczyciele wychowania fizycznego: pani Katarzyna Górecka,
pan Grzegorz Stelmasiak, pan Tomasz Szymczak, pan Tomasz Marszałek 
wraz  z uczniami naszej szkoły.
           Wszystkim uczestnikom sztafety dziękujemy za zaangażowanie               
  i uczczenie w ten sposób tego szczególnego wydarzenia jakim jest
niewątpliwie odzyskanie niepodległości przez Polskę w dniu 11.11.1918 roku.

A.Wolf

A.Wolf

A.Wolf

A.Wolf
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KĄCIK TECHNOLOGICZNY

SONDA RECENZJA

   Witam was i po raz kolejny chcę was przenieść do Universum Marvela.
Nie będę ukrywał, że jestem zagorzałym fanem filmów tej wytwórni i pisanie
recenzji o kolejnym jej filmie jest dla mnie przyjemnością.
   Tym razem zapraszam was do kin na czarną komedię Sci-Fi "Deadpool2"
w reżyserii Daniela Leitcha. Wielu z góry zakłada, że druga część będzie na
pewno słabsza, ale zapewniam was, że tak nie jest.
   Aktor Rayan Raynolds, który wciela się w postać głównego bohatera i tym
razem nas nie zawodzi. Druga część filmu trzyma poziom z nawet byłbym
skłonny przyznać, że poziom wzrósł. Już od pierwszych scen film
nafaszerowany jest dużą dawką humoru, który nie opuszcza nas, aż do
ostatnich scen. W tej części bohater musi się zmierzyć z własną śmiercią,
śmiercią kogoś bliskiego i podejmuje misję uratowania pewnego młodego
człowieka. Aby temu wszystkiemu sprostać powołuje on do życia specjalną
brygadę o nazwie X-force. Dzieje się sporo. Nie brakuje akcji i efektów
specjalnych. A wszystko to w sposób fenomenalny połączone jest czarnym
humorem i ścieżką muzyczną. Trzeba zaznaczyć, że główny bohater
prowadzi tu walkę z samym sobą i poznajemy jego drugie oblicze, ale do
końca nie zdradzę wam fabuły filmu...
   Także zapraszam was do kin. Być może nie jesteście fanami ekranizacji
filmów Marvela ale zapewniam, że na pewno nie będziecie się na tym filmie
nudzić a wręcz dobrze bawić.
                                                                         Do usłyszenia Patrycjusz

1. Jakiego przedmiotu najbardziej obawiałeś się 
na egzaminie gimnazjalnym?

36% matematyki
35% przedmiotów przyrodniczych 

19% historii
10% języka angielskiego

2. Prezent jaki podarowałeś swojej mamie na Dzień Matki to:
43% bukiet kwiatów

37% czekoladki
11% kartkę z życzeniami 

3. Czy podobała Ci się prezentacja naszej szkoły 
na Pikniku Europejskim?

45% była wspaniała
41% była dobrze wykonana

14% inne szkoły wykonały to lepiej
4. Jak wyglądała Twoja majówka?

46% odpoczywałem w domu 
19% wyjechałem gdzieś z rodziną 

21% spędzałem ją aktywnie 
14% urządziłem grilla 

Nikt dokładnie nie wie, kiedy i przez kogo wynalezione zostały lody. Istnieją
jednak dowody wskazujące na to, że już ok. roku 2000 p.n.e. Chińczycy
przyrządzali smakołyki lodowe ze śniegu, mleka i owoców. Jednym 
z niewielu ludzi produkujących lody na dużą skalę był pierwszy prezydent
USA George Washington, który w swej posiadłości przygotowywał lody 
za pomocą maszyny skonstruowanej przez amerykańską gospodynię
Nancy Johnson. Prawdziwy przełom w tej dziedzinie przyniosło wynalezienie
chłodziarki przez Niemca Carla von Linde. Chłodziarka sprawiła, że
używane wcześniej do mrożenia lodów mieszanki saletrzane odeszły w
niepamięć.
Sporty wodne w ostatnim czasie stają się nieodłącznym elementem
wypoczynku wielu rodzin. Poprzez rozrastające się jego możliwości każdy
znajdzie coś dla siebie. Dla przykładu kajaki są zarówno sportem dla
poszukiwaczy wrażeń jak i lubiących spokojne  i rekreacyjne aktywności. W
windsurfingu do poruszania wykorzystujemy- jak sama nazwa wskazuje-
wiatr. Do deski surfingowej przymocowany jest elastyczny żagiel.
Największą jednak uwagę przyciąga flyboarding. Polega na unoszeniu się
nad wodą na specjalnej "desce" przymocowanej do skutera wodnego za
pomocą węża- flyboardu. Dzięki dużemu ciśnieniu i temu nowoczesnemu
urządzeniu osoba unosi się około 15 metrów nad powierzchnią wody.Choć
flyboarding to jeden z najbardziej ekstremalnych sportów wodnych, każdy
może spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. W kilku miastach Polski, m.in.
w Sopocie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu można wziąć udział w
szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym
uczestników mistrzostw Polski i świata we flyboardingu.
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BEZPIECZNE WAKACJE

Drodzy Czytelnicy!
       Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a co za tym idzie,
kończy się rok szkolny. Już niedługo nadejdzie wyczekiwany
odpoczynek po tak wielu miesiącach intensywnej i ciężkiej
pracy. 
        Wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz
pracownikom szkoły życzymy, by tegoroczne wakacje były
radosne i słoneczne. Niech każdy nowy dzień będzie lepszy 
od poprzedniego, a wakacyjne przygody zostaną Wam         
 na długo w pamięci. 
         Odpoczywajcie w dobrej atmosferze, przy pięknej
pogodzie, w wyborowym towarzystwie. Doświadczajcie
niezwykłych przygód, odwiedzajcie ciekawe miejsca                 
i zbierajcie siły na nowy rok!   REDAKCJA SZAFERÓWKI

    Zbliżają się oczekiwane przez nas wakacje. Właśnie wtedy wyjeżdżamy nad morze, góry, za
granicę. Zapominamy wówczas często o zachowywaniu podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie najważniejsze z nich. 
    Aby bezpiecznie chodzić po górach, trzeba mieć kondycję, a także dużą wiedzę na temat
tego, jak robić to bezpiecznie. Nie oznacza to wcale, że taki sposób spędzania wolnego czasu
ograniczony jest do niewielkiej i wąskiej grupki osób. Wybierając się w podróż po górskich
szlakach, należy zaopatrzyć się w dobre i wygodne  buty oraz nieprzemakalne ubranie.
      Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Zanim
wejdziesz do niestrzeżonych zbiorników, dorośli każdorazowo powinni sprawdzić głębokość 
  i strukturę dna. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią
lub kalectwem.
      Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego
skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
      Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne , upewnij się, że twoje okulary słoneczne
posiadają filtr UV, gdyż w przeciwnym razie możemy sobie bardziej zaszkodzić. 
       Wakacje to wspaniały czas nowych przygód, szaleństw i nowych znajomości. Jednak
musimy zachować zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo.
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	FOTORELACJA Z PIKNIKU EUROPEJSKIEGO
	BAL GIMNAZJALNY
	W czwartek 7 czerwca 2018 roku po raz kolejny w historii naszej szkoły odbył się bal gimnazjalny dla uczniów trzecich klas.
	Uroczystość rozpoczął polonez, który został przygotowany przez uczennicę klasy 3f, Martynę Kinalską oraz panią Dorotę Świt. Następnie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14, pani Grażyna Rutkowska powitała nauczycieli oraz gimnazjalistów wraz z rodzicami.          Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólny posiłek przygotowany przez firmę kateringową. Zanim zaczęła się zabawa uczniowie zostali zaproszeni na pamiątkowe zdjęcia klasowe razem z wychowawcami. Przez kilka kolejnych godzin na sali gimnastycznej, nie ustawała wspaniała zabawa przy dobrej muzyce. Nie mogliśmy ujrzeć osób nudzących się czy niezadowolonych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
	Wszystkich kinomaniaków na pewno zachwycił wystrój sali o tematyce
	filmowej, a każdy smakosz mógł poczęstować się truskawką polaną czekoladą wprost z fontanny. Jednak największą atrakcją balu okazała się foto-budka,
	w której uczniowie mogli poprzebierani w wymyślne stroje zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z przyjaciółmi. Miłym wspomnieniem będzie obejrzenie
	za kilka lat zdjęć wykonanych w tym wyjątkowym dla nas dniu.
	Myślę,że ta uroczystość na długo zostanie w pamięci nie tylko uczniów,
	ale i wszystkich obecnych na balu.

	KĄCIK GEOGRAFICZNY
	SZKOLNY "MAM TALENT"
	MAJÓWKA W KARPACZU
	Tegoroczną majówkę spędziłem wraz z rodzicami w Karpaczu. Muszę przyznać, że był to bardzo udany, a zarazem wyczerpujący odpoczynek. Dzięki temu, że dopisała słoneczna pogoda, udało nam się, m.in. zdobyć Śnieżkę.
	Droga na szczyt była bardzo ciężka, ale ten trud wynagradzały nam widoki, które uwieczniliśmy na fotografiach. Tym, którzy chcieliby w przyszłości   podjąć ten wysiłek, polecam wygodne buty i dużo wody w plecaku, a jak Wam   zabraknie, zawsze możecie skorzystać z górskich źródeł.
	Jedną z większych atrakcji Karpacza jest świątynia Wang, którą również odwiedziliśmy. Nie ma  co liczyć  na nudę, bo miejsc do spacerów jest mnóstwo, piękne parki, strumyki, lasy, zapora. Polecam okolice dzikiego wodospadu, bo jest to bardzo klimatyczne, cudowne miejsce, gdzie można odpocząć mimo tego, że jest tam bardzo wielu turystów. Po długich i wyczerpujących wędrówkach wracaliśmy  do hotelu,  w którym mogliśmy korzystać z jego atrakcji, takich jak basen, sauna, spa,  co stawiało nas na nogi i relaksowało, aby kolejnego dnia móc podjąć nowe wyzwanie na innych ścieżkach.            Do Karpacza z rodzicami na pewno wrócimy, bo majówka to za krótko,       aby odwiedzić i zobaczyć wszystkie atrakcje tego miejsca. Mamy już plan        na następy wyjazd, a tym czasem musieliśmy wrócić do codzienności. Trzeba przyznać, że droga powrotna to również piękne okolice i miejsca, które można podziwiać zza szyby samochodu.          Polecam hotel Konradówka położony nad Łomnicą, gdzie rano budzi cię szum wody za oknem i śpiew ptaków, a przemiły personel i pyszne jedzenie sprawiają,  że na pewno chcesz odwiedzić to miejsce ponownie.
	Patrycjusz

	BIEG PO NIEPODLEGŁOŚĆ
	8 czerwca 2018r. w naszej szkole obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczciliśmy ten szczególny dzień na sportowo. Uczniowie, nauczyciele, a także dyrekcja naszej szkoły - wszyscy wzięli udział
	w uroczystej sztafecie 100x100m. Impreza rozpoczęła się na stadionie miejskim im. Bernarda Szymańskiego w Płocku.
	Sztafetę otworzyła pani dyrektor Grażyna Rutkowska wraz z dwoma uczniami z klasy 1a. Każdy uczestnik sztafety miał do przebiegnięcia 100m         z flagą Polski. Na stadionie znajdowały się cztery stacje. Pierwsza z nich była pod wodzą pani Katarzyny Góreckiej, druga - pana Grzegorza Stelmasiaka, trzecia - pana Tomasza Szymczaka, czwarta natomiast pod wodzą pana Tomasza Marszałka. Każda stacja liczyła po 25 uczestników.
	W sztafecie brało udział wielu uczniów i nauczycieli, m.in. pani Małgorzata Banaszczak, pani Katarzyna Berner, pani Ewa Domachowska, pani Anna Adamkowska, pani Danuta Miecznikowska, pan Marcin Gołębiewski.
	Na samym końcu 25. sztafety pobiegli przedstawiciele wszystkich czterech stacji, nauczyciele wychowania fizycznego: pani Katarzyna Górecka, pan Grzegorz Stelmasiak, pan Tomasz Szymczak, pan Tomasz Marszałek
	wraz  z uczniami naszej szkoły.
	Wszystkim uczestnikom sztafety dziękujemy za zaangażowanie                  i uczczenie w ten sposób tego szczególnego wydarzenia jakim jest niewątpliwie odzyskanie niepodległości przez Polskę w dniu 11.11.1918 roku.

	KĄCIK TECHNOLOGICZNY
	SONDA
	RECENZJA
	BEZPIECZNE WAKACJE
	Zbliżają się oczekiwane przez nas wakacje. Właśnie wtedy wyjeżdżamy nad morze, góry, za granicę. Zapominamy wówczas często o zachowywaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie najważniejsze z nich.      Aby bezpiecznie chodzić po górach, trzeba mieć kondycję, a także dużą wiedzę na temat tego, jak robić to bezpiecznie. Nie oznacza to wcale, że taki sposób spędzania wolnego czasu ograniczony jest do niewielkiej i wąskiej grupki osób. Wybierając się w podróż po górskich szlakach, należy zaopatrzyć się w dobre i wygodne  buty oraz nieprzemakalne ubranie.       Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Zanim wejdziesz do niestrzeżonych zbiorników, dorośli każdorazowo powinni sprawdzić głębokość    i strukturę dna. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem.       Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.       Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne , upewnij się, że twoje okulary słoneczne posiadają filtr UV, gdyż w przeciwnym razie możemy sobie bardziej zaszkodzić.         Wakacje to wspaniały czas nowych przygód, szaleństw i nowych znajomości. Jednak musimy zachować zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo.
	Drodzy Czytelnicy!        Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a co za tym idzie, kończy się rok szkolny. Już niedługo nadejdzie wyczekiwany odpoczynek po tak wielu miesiącach intensywnej i ciężkiej pracy.          Wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły życzymy, by tegoroczne wakacje były radosne i słoneczne. Niech każdy nowy dzień będzie lepszy  od poprzedniego, a wakacyjne przygody zostaną Wam           na długo w pamięci.           Odpoczywajcie w dobrej atmosferze, przy pięknej pogodzie, w wyborowym towarzystwie. Doświadczajcie niezwykłych przygód, odwiedzajcie ciekawe miejsca                  i zbierajcie siły na nowy rok!   REDAKCJA SZAFERÓWKI


