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               Zabawy na długie jesienne wieczory

W nocy z 24 na 25 listopada, 
tj. w wigilię św. Katarzyny
odbywały się katarzynki!

        Katarzynki
         Andrzejki

A w nocy z 29 na 30 listopada, tj. w wigilię św.
Andrzeja odbywały się andrzejki!

Katarzynki - wróżby młodych mężczyzn dotyczące ożenku i
poszukiwania dziewczyny, to męskie "święto", które zostało już
zapomniane. Popularniejsze stały się andrzejki, kiedy to mają się
spełnić wróżby dziewczynom poszukującym męża.

Noc Andrzeja
świętego przyniesie
nam narzeczonego.

Dziś cień wosku ci
ukaże, co ci życie
niesie w darze.

Której but na progu
stanie - pierwsza
panna na wydanie.

Po świętej
Katarzynie pomyśl
o pierzynie.

Katarzyny dzień
jaki, cały grudzień
będzie taki.

Gdy w Katarzynę
zima, śnieg nie
poleży, mróz nie
potrzyma.
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        14 października Dzień Edukacji Narodowej
W tym dniu gościliśmy emerytów uczących w naszej szkole.
Po części oficjalnej, którą poprowadziła pani dyrektor Katarzyna
Fabiszewska, na scenie pojawiła się klas VIIs. Młodzież miała specjalne
zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Swoją
obecność na scenie zaznaczyli też nauczyciele, którzy na koniec
wspólnie z uczniami zatańczyli belgijkę.

Jak być bezpiecznym pieszym,
pasażerem i rowerzystą?
Dowiedzieli się pierwszoklasiści 
17 października na spotkaniu z
funkcjonariuszami Komendy
Miejskiej Policji w Płocku. W tej
lekcji uczestniczył też SpongeBob
– znana postać z bajki. Wspólnie
poznawano zasady
bezpieczeństwa w drodze do
szkoły i ze szkoły.

                   
                        Na ulicy Themersonów
25 października klasa IIIa wzięła udział w happeningu, który  był
częścią jubileuszowej 10. edycji Festiwalu Themersonów. Wraz z
uczniami z innych płockich szkół malowały postaci i przedstawiały
scenki według książki Franciszki i Stefana Themersonów “Był
gdzieś haj taki kraj. Była gdzieś taka wieś”.

Stefan Themerson urodził się 25 stycznia 1910 roku w Płocku w rodzinie
żydowskiej. Był prozaikiem, poetą, filozofem, filmowcem i kompozytorem.
Pisał w języku polskim, francuskim i angielskim. Jego książki dla dzieci to
"Był gdzieś haj taki kraj...", "Narodziny liter", "Poczt". Jego żona
Franciszka uzupełniała je rysunkami. Była malarką, ilustratorką,
scenografką i nauczycielem akademickim. 
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Na spotkaniu z Biskupem Płockim
ks. Mirosławem Milewskim

    22 października w naszej szkole powitaliśmy niezwykłego gościa. Był nim Ksiądz Biskup Mirosław
Milewski. Przyjechał do nas z Księdzem Proboszczem Parafii Katedralnej Stefanem Cegłowskim oraz
swoim sekretarzem.

    W ramach wizyty w naszej szkole, Ksiądz Biskup wziął udział w akademii poświęconej naszemu
papieżowi św. Janowi Pawłowi II. Po uroczystości spotkał się też z uczniami uczęszczającymi na zajęcia
koła dziennikarskiego. Dzieci zadały Księdzu Biskupowi wiele pytań.

-  Czy Ksiądz Biskup lubi się
spotykać z dziećmi i młodzieżą?
-  Tak, najczęściej spotykam się z
nimi w kościele.
-  Czy Ksiądz Biskup lubił chodzić
do szkoły i spotykać się z
rówieśnikami?
-  Lubiłem chodzić do szkoły.
-  A czego Ksiądz Biskup lubił się
uczyć najbardziej?
-  Najbardziej lubiłem się uczyć
polskiego. Kiedy kończyłem
technikum, moja nauczycielka
przygotowywała mnie do studiów
polonistycznych. Po maturze
poszedłem do niej z bukietem
kwiatów, podziękowałem za naukę
i powiedziałem, że idę do
seminarium.
-  Od kiedy Ksiądz Biskup wiedział,
że chce zostać księdzem?
-  Od trzeciej klasy technikum.
-  Czy Ksiądz Biskup myślał
kiedykolwiek o tym, że zostanie
biskupem?
-  Nigdy o tym nie myślałem, ale w
2018 roku doszły mnie słuchy, że
mogę nim zostać.
-  Czy łatwo jest być księdzem, a
tym bardziej biskupem?
-  Nie, nie jest łatwo, to tak jak
byście zapytali nauczycielki, albo
mamy, czy łatwo nią być. To jest
piękne, ale niełatwe.

-  Czy Ksiądz  Biskup często wyjeżdża do Rzymu i spotyka się z
papieżem Franciszkiem?
-  Tak, przynajmniej raz w roku jestem w Watykanie i spotykam się z
papieżem.
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-  Od czego zaczyna się i jak kończy się dzień Księdza
Biskupa?
-  Od znaku krzyża.
-  Czy Ksiądz  Biskup ma jakieś pasje?
-  Lubię grać w piłkę ręczną i nożną. Chodzę czasami
na mecze z księdzem proboszczem. Jak byłem mały,
grałem w piłkę z tatą.
-  Czy Ksiądz Biskup lubi czytać książki i jakie
poleciłby dzieciom i młodzieży?
-  Lubię czytać, nie wiem co wam polecić. Najlepiej
mieć swojego ulubionego autora i szukać jego
książek.
-  Co ksiądz biskup lubi jeść?
-  Tak jak większość ludzi, najbardziej lubię kuchnię
mamy, a zwłaszcza rosół i schabowe. Jedyna
potrawa, której nie spróbowałem to czarnina. Nie
wiem, czy powinienem mówić o tym przy księdzu
proboszczu.
-  Gdzie najczęściej można spotkać Księdza Biskupa?
-  Najczęściej można mnie spotkać obok Katedry,
zwłaszcza wieczorami lubię chodzić po parku.
-  Czy Księdzu Biskupowi podoba się nasze miasto?
-  Tak, bardzo podoba mi się Płock.

-  Czy Ksiądz Biskup spotkał się z hejtem, jeśli tak, to
co poradziłby Ksiądz Biskup tym, którzy nie wiedzą co
robić w takich sytuacjach?
-  Tak, to, że jestem księdzem nie znaczy, że nie
spotykam się z hejtem. Staram się jednak nie czytać
negatywnych komentarzy i to samo radziłbym wam.
Nie należy się tym przejmować i brać tego do siebie.
-  Na co my, młodzi ludzie powinniśmy zwracać uwagę
w dzisiejszych czasach?
-  Powiem wam trzy najważniejsze sprawy, na które
powinniście zwracać uwagę. To rodzina, Rodzina
Boża i miłość.
-  Ostatnio przeżywaliśmy 35. rocznicę śmierci
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Czego
my – młodzi ludzie możemy nauczyć się od tego
niezwykłego kapłana?
-  Chyba tego, że należy być oddanym Panu Bogu.
-  Niedawno dotarła do nas informacja o rozpoczęciu
procesu beatyfikacyjnego Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
-  Tak, to dla nas bardzo ważne.
-  Bardzo dziękujemy Księdzu Biskupowi za rozmowę.
Miło nam było gościć Księdza Biskupa w naszej
szkole.
-  Ja też dziękuję.
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POLSKA WOLNA - NIEPODLEGŁA
1918 - 2019

8 listopada w naszej szkole odbyła
się uroczystość poświęcona 101.
rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Podczas akademii wspominaliśmy
też 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej. W tym roku,
podobnie jak w latach ubiegłych,
przybył do nas
Przewodniczący Związku
Kombatantów w Płocku - pan
Edward Jankowski. Nasze
wspólne świętowanie, o godz.
11.11, rozpoczęliśmy od włączenia
się do ogólnopolskiej
akcji śpiewania naszego Hymnu
Narodowego.

"Mazurek Dąbrowskiego" to pieśń, która
została napisana przez Józefa Wybickiego
dla polskich żołnierzy, którzy pod
dowództwem generała Jana Henryka
Dąbrowskiego walczyli o wolność Ojczyzny.
W 1927 roku pieśń stała się polskim
Hymnem Narodowym.
W trakcie tegorocznych odchodów Święta
Niepodległości Polski, w naszej szkole
występowali uczniowie klasy 8a. Narratorzy:
Oliwia Koper, Adrian Marszałek, Mikołaj
Wrzesiński i Fabian Makowski
zaprezentowali informacje historyczne, które
zostały uzupełnione pięknymi recytacjami
utworów patriotycznych w wykonaniu Leny i
Niny Denst. Ich prezentację wspierał także
uczeń 4s - Filip Barański, a piękne pieśni o
miłości Ojczyzny zaprezentował szkolny
chór, wspierany przez solistki Kingę
Białobrzeską, Sylwię Dmochowską oraz Julię
Zych. Była to piękna i wzruszająca
uroczystość, długo pozostanie w naszej
pamięci.
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Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej

Co roku, o tej porze, odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej, które przypominają nam o tych, co walczyli o
wolną Polskę. Na szlaku naszych pieszych podróży zawsze znajduje się tablica upamiętniająca obrońców
Płocka z 1920 roku. Jesteśmy też pod dawnym więzieniem, w którym w bestialski sposób torturowano Polaków
opierających się władzom komunistycznym. Nieopodal znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego. Zatrzymujemy
się, aby złożyć hołd twórcy polskiej niepodległości. Do następnego miejsca, które chcemy w tym roku odwiedzić,
dzieli nas kilka kilometrów. Wsiadamy w autobus. Kilkaset metrów pieszo i jesteśmy na miejscu. Dotarliśmy pod
kościół św. Józefa. To tu 6 października odsłonięto tablicę upamiętniającą
niezwykłego bohatera – rotmistrza Witolda Pileckiego. Wiemy, że brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej w
1920 roku, walczył między innymi w okolicach Płocka. W czasie drugiej wojny światowej ochotniczo zgłosił się
do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, aby założyć tam organizację konspiracyjną. Pilecki, oficer Wojska
Polskiego i Armii Krajowej, został zamordowany 25 maja 1948 r. Pod pamiątkową tablicą wmurowano kamień z
więzienia na Rakowieckiej oraz ziemię z tzw. „Łączki” - miejsca pochowania rotmistrza. 
Palimy znicze i przypominamy niezwykłego bohatera tamtych czasów.
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Chór pod nazwą „Marzenie” istnieje już w naszej
szkole wiele lat. W 2018 r. opiekę nad zespołem
przejęła pani Justyna Różycka. Od tego momentu w
skład chóru wchodzą uczniowie wszystkich klas
naszej szkoły, również klas I-III. W składzie jest 85%
dziewcząt i 15 % chłopców, którzy coraz liczniej
zapełniają szeregi chórzystów. Najmłodszym
chórzystą jest Emil z klasy 1c.
Nabór do zespołu przeprowadzany jest na początku
każdego roku szkolnego, a także w jego trakcie.
Większość pieśni chór wykonuje w dwugłosie, a
niektóre nawet w trzygłosie. Charakter pieśni jest
bardzo różny: od pieśni patriotycznych, kolęd do
współczesnych piosenek dziecięcych  i
młodzieżowych. 
Na zajęciach, oprócz śpiewu, uczestnicy uczą się
prawidłowej emisji, dykcji, a także wykonują ćwiczenia
oddechowe, co często jest powodem wielu
zabawnych sytuacji, gdyż ćwiczenia bywają różne,
np.: ziewanie lub śmiech z otwartymi ustami.
Chórzyści mają dystans do siebie i duże poczucie
humoru.
Zespół czynnie uczestniczy we wszystkich
uroczystościach szkolnych oraz bierze udział w
licznych konkursach, w których zdobywa wysokie
miejsca, np.I miejsce w XXVIII Konkursie Piosenki i
Pieśni Legionowej.
Uczniowie, którzy tworzą chór twierdzą, że atmosfera
na zajęciach jest wyjątkowa. Wszyscy się bardzo lubią
i szanują, a przede wszystkim kibicują sobie
wzajemnie.

UWAGA !!! Nasz szkolny chór poszukuje nowej
nazwy, dlatego pani Justyna Różycka ogłasza
konkurs na jednowyrazowe hasło, które będzie
identyfikowało się z obecną  formą  zespołu.
Wszelkie propozycje prosimy zgłaszać do
prowadzącej.                   Z przymrużeniem oka
Na przyjęciu dla wielu gości córka gospodarza domu
daje popis śpiewu. Ojciec jest zachwycony talentem
córki. Przechodząc obok jednego z gości, którego
znał tylko z widzenia, nachyla się nad nim i mówi:
- Śpiewa cudownie, nieprawdaż?
- Pan szanowny wybaczy - odpowiada gość - ale ta
dziewczyna tak się okropnie wydziera, że nie
dosłyszałem pytania.

     Chórzystą być – to wcale nie wada 
     Chórzystą być – każdemu wypada
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Uczniowie prezentowali swoje
umiejętności przed komisją
konkursową, która oceniała
płynność i tempa czytania,
interpretację tekstu oraz dykcję.

Konkurs
Pięknego
Czytania

zorganizowany
był 23 i 29
października
przez bibliotekę
szkolną.
Wzięło w nim
udział 16
uczniów
w kategorii
klas II-IV
i 23 uczniów
w kategorii klas
V-VIII.

.

             Ćwiczymy dykcję
            Łamańce językowe
             

Czarna krowa w kropki bordo
żuła trawę kręcąc mordą.

Nie pieprz wieprza pieprzem Pietrze,
bo bez pieprzu wieprz jest lepszy.

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Król Karol kupił królowej Karolinie
korale koloru koralowego.

Konstantynopolitańczykowianeczka.

Stół z powyłamywanymi nogami.

W czasie suszy szosa sucha.

Czy Tata czyta cytaty z Tacyta?

To cóż, że ze Szwecji, to nic, że ze Szwecji.

           Zabawa w słowa
Wyrazy czytane wspak:
KOK, ADA, AGA, ALA, ANNA, NATAN, ALINA,
ARA, BÓB, INNI, JAJ, KAJAK, KOK, ŁAMAŁ,
ŁAPAŁ, MAM, MEŁŁAM, MIM, OKO, POP, POTOP,
RADAR, RUR, SEDES, SOS, ZAKAZ, ZARAZ, ZEZ

Zdania czytane wspak:
KOBYŁA MA MAŁY BOK
MARZENA POKAZAŁA ZAKOPANE Z RAM
ONO MI KALA KIMONO
TOLO MA SAMOLOT
WÓŁ UTYŁ A MA MAŁY TUŁÓW
ZARAZ GRATA NA TARG ZARAZ

Przeczytaj wyraźnie wierszyk:

“Głodny ślimak”  
Pod jesionem ślimak śpi.
O czym głodny ślimak śni?
O cieście z wiśniami?
O plackach z czereśniami?
O kanapkach? O śledziku?
O świeżutkim naleśniku?
O powidłach śliwkowych?
Nie! O pysznych lodach śmietankowych!
                                     A. Chrzanowska, K. Szoplik

klas II-IV
I miejsce:     Filip Barański IVS
                    Dawid Machczyński IIIB
II miejsce :   Adam Kłodawski IIIB
                    Rafał Koczyk IIIA
III miejsce:   Błażej Czubak IIB
Wyróżnienia: 
                    Marcelina Kapuścińska IVS
                    Piotr Szczechowicz IIIB  

klas V-VIII
I miejsce :    Julia Łuczka VIB
II miejsce:    Victoria Zamfir VB
III miejsce.:  Wiktoria Lewandowska VIIS
Wyróżnienia.:
                    Natalia Olewnik VIA
                    Krystyna Kubera VIS
                    Zuzanna Kanigowska VIIS
                    Adrian Marszałek VIIIA 
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