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                      WYDANIE JUBILEUSZOWE

W Twoich murach
bardzo wiele się
nauczyłam. Nie
chodzi mi o
matematykę, polski,
czy historię, tylko o
zasady życia w
grupie,
koleżeństwo,
tolerancję,
rozwiązywanie
konfliktów. W
czasie prawie

sześciu lat nauki
zgłębiłam wiedzę
dotyczącą pomocy
innym ludziom.
Dzięki temu łatwiej
będzie mi przejść
przez życie. Bardzo
dziękuję za
przygotowanie mnie
do dalszego życia.
/R.Grabowska
kl. VIa/

27 listopada
- godz. 9.00 
Wielki Turniej 
Wiedzy 
o Szkole
- godz. 11.00 
Msza Święta 
w Bazylice
Katedralnej
28 listopada  

- godz.13.00
uroczystości 
na sali
gimnastycznej 
z udziałem gości
29 listopada 
- prezentacja
programu
artystycznego dla
rodziców i uczniów 

- szkolne
świętowanie przy 
tortach

        PLAN SZKOLNYCH     
    OBCHODÓW  90-LECIA
                     SP 6

Na urodziny szkoło dam Ci prezent taki:
kredki i mazaki. Dam Ci też kolorowe
książki i  długopisy w niebieskie prążki!
/A.Siecińska kl. III b/

Szkoła Podstawowa nr 6
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                 1.09.1923r.
           Założenie  7-klasowej 
Powszechnej Szkoły Żeńskiej Nr 6

Z KALENDARIUM
     SZKOLNEGO 

  SIEDZIBA  SP 6
     

  1923r. - 2013r.

1956r. 
budowa sali
gimnastycznej
1961r.
pierwszy
telewizor 
w szkole
1972r.
otwarcie izby
pamięci

1910r.

sztandar

akt

1924r.-pierwszy
sztandar 
powstaje
biblioteka
1926r.-siedziba
Sienkiewicza 4
1933r.pierwsze
oddziały

koedukacyjne
1935r.
SP 6 w
obecnym
budynku
1939r. szkoła
nieczynna
1940r. 

w budynku
Biuro  Pracy 
1945r.wznowienie
 zajęć

1991r. pierwsze
komputery 
2001r.
utworzenie 
klasy sportowej
2006r.
Certyfikat
Szkoły
Wspierającej
Uzdolnienia 
2006r.

nowy blok
żywieniowy
2007r
remont boiska
2010r.
nadanie imienia
szkole

 

1896 
Rosyjskie
Ministerstwo
Finansów
wznosi 
zespół
monopolu
spirytusowego
1910
Gubernialny 

Zarząd Akcyzy
1924-25
lecznica dla
zwierząt
1934
Prywatna
Hurtownia
Kowalskiej
1935 szkoła

.

1934

1924
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NAUCZYCIEL
-MENTOR 

Dyrektorzy szkoły

Dyrektorzy szkoły

od 1976

rok 1939
1 września
wybuch wojny
szkoła
nieczynna 
wkroczenie
Niemców.
Pismo

 z Magistratu,
żeby w ciągu
godziny opuścić
szkołę i nic
 z niej nie
zabierać. 
Woźni oknem
wynieśli

sztandar
szkolny,
episkop,ornat
harmonium i
trochę cennych
książek.

.

1. Czesława  
Zybert 
1923-1950
2. Leon
Śliwiński
1950-1961

3.Tadeusz
Kołodziejak
1961-1964
 4. Stanisław
Olewiński
1964-1969
5.Władysław
Adamkowski
1969-1971

6.Barbara
Jankowska
1971-1973
7.Marian
Makarewicz
1973-1976
8.Czesława
Szwech 1976-
1990
9. Władysława

Dobosz 1990-
1991
10. Maria
Smolarek 1991-
2002
11.Katarzyna
Fabiszewska
2002-...

Barbara Jankowska

.

Wielu
absolwentów z
sentymentem 
wspomina panią
Taube (po
prawej) i jej
wspaniałe lekcje
historii. Tu z
panią
Witkowską od
rosyjskiego.

.

do dziś

.

.

.
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   Druh Wacław Milke obecny zawsze w naszym życiu

Wacław Milke
już w szkole
podstawowej
był
organizatorem
wielu
uroczystości
szkolnych i
harcerskich.
Później
prowadził
drużynę
harcerską i
krąg
starszoharcerski.
Podczas

II wojny
światowej,  po
okresie
ukrywania się i
pracy
konspiracyjnej,
został
aresztowany i
wywieziony do
obozu w
Dachau, a
następnie
Gusen. Tu
przetrwał 5 lat
potwornej
niewoli, głodu,

bicia i lęku. Tu
włączył się w
obozową
działalność
konspiracyjną o
charakterze
kulturalnym. Do
zdrowia, po
przebytym
piekle
obozowym,
wracał druh
Wacław we
Francji. Po
powrocie do
kraju w 1946

roku
zamieszkał w
Płocku.
Stworzył
Harcerską
Drużynę
Artystyczną.
Kiedy, w roku
1949, jej pierwsi
członkowie
poszli na
studia, szeregi
zasilili chętni
uczniowie ze
Szkoły
Podstawowej

nr 6 w Płocku .
Drużyna
rozrosła się do
wielkiego
zespołu. Jest to
istniejący już 67
lat Harcerski
Zespół Pieśni i
Tańca "Dzieci
Płocka".

Wacław
Milke,
Honorowy
Obywatel
Miasta
Płocka,
niezapo -
mniany
społecznik,
wychowa -
wca dzieci 
i młodzieży.

. Druh Wacław Milke podczas obchodów 80-lecia szkoły
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                                            Hymn szkoły

           Ogniska już dogasa blask, braterski splećmy krąg.
           W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd – ostatni uścisk rąk.

           Kto raz przyjaźni pozna moc – nie będzie trwonić słów;
           Przy innym ogniu, w inną noc – do zobaczenia znów.

          Jak dobrze dziś pomyśleć, że nie braknie wzorców nam.
          Co dobre wiem, jak słuchać Cię, świadectwo Druhu dam.

          Kto raz przyjaźni pozna moc – nie będzie trwonić słów;
          Przy innym ogniu, w inną noc – do zobaczenia znów.

          Połączmy wszyscy serca swe, dorosły, harcerz, zuch.
          I chlebem się podzielmy też, jak dzielił się nasz  Druh.

          Kto raz przyjaźni pozna moc – nie będzie trwonić słów;
          Przy innym ogniu, w inną noc – do zobaczenia znów.

         Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas.
         Nie pozwolimy, by ją starł nieubłagany czas.

         Kto raz przyjaźni pozna moc – nie będzie trwonić słów;
         Przy innym ogniu, w inną noc – do zobaczenia znów.

    W roku 2010 nadano imię naszej
szkole - Druha Wacława Milke,
który był zawsze niezwykłym
autorytetem dla nauczycieli i
uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.
Od tego wydarzenia harcerska
pieśń pożegnalna „Ogniska już
dogasa blask”, stała się hymnem
szkolnym. Słowa tej szkockiej
melodii ludowej zostały częściowo
zmienione. Wszyscy uczniowie
śpiewają hymn oraz uczą się grać
na flażoletach.

     Pieśń  "Ogniska już dogasa blask" 
                - hymnem szkolnym

"Tylko nie zapominajcie o historii, 
o pieśni, 
o edukowaniu następnych pokoleń".
                             Wacław Milke

        Stopka redakcyjna

Kl. IV-VI: Iga Denst, Filip
Jankowski, Julia Kaczmarczyk, 
Anna Kamola, Joanna Król, Michał
Kuliński, Julia Kuśmirek, Julia
Kwiatkowska, Gabriela
Łagodzińska, Gabriela Olczuk,
Wiktoria Pawelec, Maja Synowicz,
Oskar Walczak, Paulina
Zmudczyńska, Maja Chrobot,
Kacper Jóźwiak, Jakub
Karaśkiewicz,  Zuzanna Skrocka  

KL. I-III: Amila Amarasekara,
Mikołaj Andrzejewski, Aleksandra
Cendrowska, Kinga Ciećwierz,
Sandra Ciećwierz, Witold Dudek,
Piotr Józefczyk, Oliwia
Maciejewska, Piotr Malinowski,
Julia Marciniak, Kinga
Nadwadowska, Szymon
Perlikowski, Aleksandra Rytczak,
Alicja Siecińska, Wiktor Sieklucki,
Julia Smulewicz, Konrad
Stachowicz, Kinga Zarębowska,
Oliwia Zmudczyńska

Opiekunowie:
Lucyna Małolepsza 
Bożena Bońkowska
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       Szóstka łączy pokolenia

       Wywiad z paniami Hanną i Martą Krajewską 
   – babcią i mamą Wiktorii Krajewskiej z kl. IIIa.

- Miło nam spotkać rodzinę, w której cztery
pokolenia związane były i są z naszą szkołą.
Babcia: Tak, moja mama – Irena Grochowska – już
nie żyje, ale chodziła do tej szkoły od roku 1933 przez
sześć lat. Gdy wybuchła wojna 1 września 1939 roku,
nie było rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci zostały
odesłane do domów. 

- Ile lat Panie chodziły do Szkoły Podst. nr 6?
Babcia: Do szóstki przyszłam w klasie drugiej ze SP
nr 8, bo rodzice otrzymali mieszkanie przy ulicy
Obrońców Stalingradu. W piątej klasie, w związku z
tzw. rejonizacją, zostałam przeniesiona do powstałej
Szkoły Podstawowej nr 11.
Mama: Osiem lat uczęszczałam do tej podstawówki.
Tutaj poznałam mojego przyszłego męża, który tak jak
ja jest absolwentem szóstki.
(Pani Marta - na zdjęciu od lewej).

- Jaki był Pań ulubiony przedmiot?
Babcia: ZPT, czyli zajęcia praktyczno-techniczne.
Można było nabyć różnych umiejętności potrzebnych
w codziennym życiu, np. nauczyć się szyć, zbudować
karmnik dla ptaków.
Mama: Język rosyjski, dobrze było nauczyć się innego
języka.

- Jaki strój wymagany był w szkole?
Babcia: Chłopcy mieli mundurki, a dziewczynki –
fartuszki.
Mama: Nie pamiętam do której klasy, ale
obowiązkowy był mundurek z tarczą.

- Jak spędzało się przerwy? Co robili uczniowie?
Babcia: Wszyscy uczniowie spacerowali na dolnym
holu koło szatni.
Mama: W pierwszych latach wszystkie klasy
spacerowały po holu, później nie było to obowiązkowe.

- Czy wśród nauczycieli był ktoś wyjątkowy?
Mama: Najmilej wspominam panią Marzenę
Mielczarską, moją wychowawczynię i zarazem
nauczycielkę matematyki. 

- Jakie mają Panie wspomnienia związane ze
szkołą?
Mama: Grałam w przedstawieniu pt. „Jaś i Małgosia”
przygotowanym przez panią Katarzynę Fabiszewską.
Byłam oczywiście Małgosią.

- Czy widzą Panie różnice między szkołą dawniej i
dziś?
Babcia: Olbrzymią. Dzieci bardziej rozrabiają.
Mama: Ja nie widzę różnic. Niektórych nauczycieli
spotykam do dziś.

- Bardzo dziękujemy za rozmowę.

obowiazkowyWiktoria Krajewska chciałaby nosić fartuszek.
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Razem zdobywali medale.

W SP6
1984-91

     TALENT ŁOGOSZA  ODKRYTY W SZÓSTCE

Michał

Światowej 
sławy 
badmintonista.
Czterokrotny
olimpijczyk
(Sydney, Ateny,
Pekin i Londyn),
wielokrotny
medalista 
mistrzostw
 Europy. 

Ponad 30
tytułów mistrza
Polski,
akademicki
mistrz świata . 

     OLIMPIJCZYK - ABSOLWENTEM SZÓSTKI
                    

Historia
badmintona
sięga tysięcy lat.
Już w
starożytności
organizowano 
turnieje. Po raz
pierwszy nazwa

badminton
pojawiła się  150
lat temu. 
Dzisiaj
badminton
najpopularniejszy
jest   w Azji.

Marta Byttner

Pani Marta
Szczecińska
(wych. klasy 1b)
doskonale zna
Michała. Razem
trenowali ,
wyjeżdżali na
obozy sportowe

i zawody. Pani
Szczecińska
zdobyła łącznie
20 medali oraz
tytuł Mistrzyni
Polski! 

Talent Michała
odkrył w
szóstce jego 
nauczyciel WF-
u pan Piotr
Byttner. Sam był
wielkim
pasjonatem tego
sportu. Spośród
uczniów pana
Byttnera w
kadrze Polski
znalazło

się  kilkoro
zawodników:
Monika i
Marzena
Bieńkowskie,
Marta
Byttner(obecnie
Szczecińska),
no i Michał 
Łogosz
oczywiście.

M.Łogosz
chodził w SP 6
do jednej klasy
z panem
Dolnym."Był
świetnym
facetem, lubiłem
go"-tak o
Łogoszu mówi
nasz wuefista.

Swoją
koszulkę z
olimpiady 
przekazał na
WOŚP.
Kupili ją
pedagodzy i
dziś wisi w
szkolnej
gablocie. 

Łogosz był znany z tego, że zawsze pierwszy
przychodził na treningi i schodził z nich ostatni. Nasz
sławny absolwent będzie honorowym gościem na
jubileuszu szkoły. Już nie możemy się doczekać!

Łogosz

.
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ale bardzo
ważne jest
także to, by
przeżyć coś
ciekawego.
Swoją szkołę
trzeba po prostu
polubić.

   "BARDZO WAŻNE 
     W MOIM   ŻYCIU
          SĄ DZIECI".
wywiad z Panią Dyrektor
Katarzyną Fabiszewską

Jak długo uczy Pani w SP 6? Czy pracowała Pani w
innej szkole, lub w innym zawodzie?
2013/14 to już mój trzydziesty drugi szkolny rok.
Szóstka jest jedyną szkołą, w której pracowałam, a co
do zawodu, to nie wyobrażam sobie, bym mogła być
kim innym, niż właśnie nauczycielem. 
Czy jest Pani zadowolona ze swojej pracy?
Dlaczego?
Jak już wspomniałam, nauczyciel - to mój wymarzony
zawód, więc oczywiście jestem z niego zadowolona.
Jednak mogę wam zdradzić, że bardzo chciałam
uczyć wychowania fizycznego. Już jako 11-letnia
dziewczynka organizowałam zawody sportowe dla
dzieci z mojego bloku. 

Tata z pokrywek od słoików robił mi złote i srebrne
medale, które z dumą wręczałam dzieciom. Czułam
się wtedy naprawdę spełniona. Kiedy natomiast byłam
w VII klasie założyłam swój zespół taneczny. Tańczyła
w nim moja serdeczna koleżanka, która dziś też jest
dyrektorem szkoły. 
Jakie emocje towarzyszyły Pani, gdy zapadła
decyzja o  dyrektorowaniu?
To wielki stres i odpowiedzialność. Bardzo pomagało
mi wtedy wsparcie pani wicedyrektor Małolepszej 

i całej rady pedagogicznej.
Co się zmieniło w szkole podczas Pani
dyrektorowania? Co jeszcze chciałaby Pani
zmienić?
Odkąd jestem dyrektorem, czyli od roku 2002, wiele
udało mi się w szkole zmienić. Mam nadzieję, że sami
dostrzegacie te innowacje. Macie np. nowe boisko,
nowoczesną kuchnię, tablice interaktywne w
niektórych klasach, czy pięknie odnowiony hall przy
wejściu. Przede mną jeszcze sporo spraw do
zrealizowania . Najbardziej zależy mi na modernizacji
bloku sportowego. Chciałabym, aby uczniowie mieli 

większe szatnie, obszerne prysznice, szafki dla
każdego ucznia. Marzy mi się druga sala
gimnastyczna…
Lepiej się Pani podobała szkoła dawniej, czy dziś?
Dawniej uczniowie mieli więcej szacunku do
nauczyciela, byli po prostu grzeczniejsi. Sama z
rozrzewnieniem wspominam moją ukochaną Panią od
polskiego- Zofię Drejer (kończyłam SP 12). Była
bardzo sprawiedliwa, nauczyła mnie miłości dla
człowieka, tolerancji i prawdomówności. 

A nie byłam wcale idealnym dzieckiem: łaziłam po
drzewach i miałam głowę pełną szalonych pomysłów,
choć uczyłam się bardzo dobrze. Dziś dzieci w szkole
mogą mówić co czują, są o wiele bardziej swobodne,
może nawet zbyt swobodne. 
Czego Pani uczyła? Nie brakuje Pani lekcji z
dziećmi?
Uczyłam klasy 1-3. Dziś taką moją „klasą” jest zespół
taneczny Odlot. Na zajęciach nie tylko
przygotowujemy układy taneczne. Bardzo dużo ze
sobą także rozmawiamy. Często zaglądam do
dzienników, by sprawdzić jak „moja klasa” się uczy.
Pamiętajcie, nauka w szkole jest najważniejsza,

Jakie szkolne wydarzenia były dla Pani
najważniejsze?
Chyba takim najważniejszym wydarzeniem było dla
mnie nadanie szkole imienia Druha Wacława Milke.
Nasz Patron był naprawdę wspaniałym człowiekiem,
wzorem dla dzieci i dla nauczycieli. 
Co Pani uważa za swój największy sukces ?
Mój największy sukces, to moi uczniowie. Cieszę się
niezmiernie, kiedy spotkani przeze mnie absolwenci
podchodzą i z radością wspominają nasze wspólne
chwile w szóstce. Wielu uczniów przychodzi do mnie
do gabinetu, by opowiedzieć, co u nich słychać. To jest
właśnie mój zawodowy sukces.

w gabinecie dyrektora
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2013r.

.

rada pedagogiczna

.
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Nasza szkoła ma potencjał i pasję./Gabrysia Ł. 5s/
Szkoła gra bardzo ważną rolę w moim życiu. Wiąże 
się ona z setkami przeżyć tych istotnych i mniej
istotnych. Najważniejsi w szkole są moi przyjaciele.
Zawsze mogę na nich liczyć. /Joanna K. 5s/ 
W mojej szkole są bardzo dobre obiady.
/Kacper M. 4b/
Gdy pierwszy raz weszłam do szkoły, wydawała mi
się taka duża. Myślałam, że się zgubię. Nasza
wychowawczyni dała każdemu po lizaku, bawiliśmy
się, uczyliśmy swoich imion./JuliaK. 5s/
Jest tyle pięknych słów, aby opisać moją szkołę. Do
dziś jestem w niej zakochana. /Paulina Z. 5s/

W mojej szkole jest dużo artystów. /B.Adamiak 2a/
Szkoła jest do nauki i do matematyki. /F.Makowski 2a/
Pamiętam jak na rozpoczęciu w pierwszej klasie
zaczęłam bawić się paluszkami koleżanki. Była mi
zupełnie obca, a teraz razem siedzimy w ławce.
/Gabrysia O. 5s/ 
A pani dyrektor jest fajna, bo lubi dzieci.
/Klaudia M. 2a/
Moja szkoła jest jak ptak, znosi wzloty i upadki, czasy
smutku oraz chwały. Szkoło moja! Trzymaj się!
/Filip Sz. 6a/
Nauczyciele są różni, niektórzy mili i wyrozumiali, a
niektórych trzeba lepiej poznać. /Szymon B. 6s/

Ja bym chciał, żeby moja szkoła była bardzo duża.
Chciałbym, żeby z tyłu był ogromny staw, w którym
pływałyby ryby. Natomiast sala gimnastyczna powinna
być przeniesiona na dolny hall.
/Filip J. 5s/
Gdy idę w stronę szkoły mam mieszane uczucia. Z
jednej strony - to przyjazne miejsce, ponieważ
spotykam przyjaciół, a z drugiej - nie lubię szkoły. No
chyba niewiele dzieci lubi lekcje? /Oskar W. 5s/
Moja szkoła jest najstarsza w Płocku i dlatego jest
ładna. A każdy kto się uczy, będzie bardzo mądry.
/Marta B. 2a/
Szkoła to miejsce, w którym są różne przyjaźnie i
nienawiści. /Michał K. 5s/
Każdy dzwonek, każda lekcja są uśmiechnięte.
/Oliwia K. 2a/
W mojej szkole podobno były bunkry w czasach
wojennych. Najbardziej lubię w swojej szkole, że była 
wtedy, gdy nie było jeszcze nawet mojej mamy.
/Kacper J. 6b/
Moje ulubione miejsce w szkole - to sklepik. Pani jest
miła, poradzi i się też pyta, czy mamy picie i jedzenie.
/Natalia S. 6b/

"MOJA SZKOŁA" -GŁOS MAJĄ UCZNIOWIE.
Niektórzy uczniowie są niegrzeczni, ale nie ma takich
łobuzów. /Maja Ch. 6b/
 W mojej szkole jest dużo fajnych nauczycieli, bo dają
drugą szansę. /Mateusz G. 6s/
Cieszyłam się, że będę miała nowe koleżanki oraz
uzdolnionych nauczycieli. /Monika D. 6s/
Podają tu przepyszne obiady, które zjadam ze
smakiem. Dlatego właśnie uwielbiam tą szkołę.
/Sebastian L. 4b/

Czułem dreszczyk, bo martwiłem się, że nikogo nie
poznam. Dziś myślę, że nie potrzeba bać się szkoły.
/Damian L. 5s/
Pani od angielskiego umie dużo angielskich słówek, a
pani od religii bardzo wierzy w Boga.
/Hubert B. 2a/
Obleciał mnie strach, szóstoklasiści wydawali mi się
przeogromni, nie mówiąc o nauczycielach. W szkole
czułem się jak mikrus. /Rafał W. 5s/
Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję za wszystko.
Za serce, za miłość, za to że byłaś jak drugi dom./Ewa
K. 6a/
Moja szkoła według mnie jest bardzo ważna. Nie mogę
doczekać się szafek dla uczniów, aby nikt nie zabierał
lub nie przewieszał butów.
./Jakub K. 6b/
Warto zauważyć, że w szkole nie ma ani jednej
ciemnej ściany. Żółte i  pomarańczowe oznaczają
ciepło i wspólnotę. Na pierwszy rzut oka pomyślisz
"ceglana, brzydka", ale jeśli spojrzysz sercem -
dostrzeżesz charakter tej szkoły. /Gabryś W. 6b/ 
W mojej szkole nawet szara myszka znajdzie sobie
przyjaciół. /Klaudia B. 4b/
Szkoła jest zbudowana z najlepszych czerwonych
cegieł. Jest piękna. /Marek R. 5s/
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     Moja szkoła jest bardzo ciekawa. Mamy fajne,
kolorowe kosze i miłe panie woźne, które co dzień
sprzątają. Jest wesołe boisko, słodki szkolny sklepik i
sala gimnastyczna. Nasza szkoła także ma swoje
zasady. Wychowawczyni jest cudna, przemiła i
inteligentna. Pani dyrektor jest mądra, piękna,
wymagająca i milutka. Wszyscy uczniowie ze szkoły i
z klasy są grzeczni i koleżeńscy. Jednym słowem –
szkoła wprost idealna! /Ania K., kl. IIIa/
   Moja „Szóstka” jest na szóstkę! /Piotr C., kl. IVb/

    Moja szkoła, to najlepsza szkoła, jaką mogłabym
sobie wyobrazić. Jest niewielka, wręcz mała. Przez to
czuję się w niej bezpiecznie. Wszyscy się tutaj znamy.
Mnie zna nie tylko wychowawczyni i uczący mnie
nauczyciele, ale również inni pracownicy szkoły. W
mojej szkole czuję się jak w domu, tylko ta rodzina,
jest tak jakby troszkę większa. /Ala K., kl. IIIc/
     Szkoła ta pomaga osiągać marzenia. Dzięki tej
szkole będziemy mądrzejsi. /Krzysztof  B., kl. IIIc/
    Moja szkoła podoba mi się, bo różni się od innych.
Inne szkoły mają po 11, 12 lat, a moja ma aż 90 lat.
Moja mama mi mówiła, że ta szkoła się zmieniła.
Kiedyś nie było pokoju nauczycieli wf. Nie było
sklepiku. Były tylko dwa wejścia. Chciałbym by moja
szkoła została taka, jak jest. /Piotr J., kl. IIIb/ 
    Moja szkoła jest bardzo zorganizowana, czysta,
duża i dobra w nauce. Jest zrobiona z bardzo
mocnego materiału – cegły. Zdobyła dużo złotych
pucharów dzięki wysportowanym uczniom przez pana
Lewandowskiego. Myślę, że nasza szkoła wygra
kiedyś konkurs na najlepszą szkołę. /Nina K., kl. IIId/
   Moją szkołę można nazwać oazą spokoju. /Karolina
Ł., kl. Va/ 
Moja szkoła jest znana z wysokiego poziomu
nauczania. /Kacper G. kl. IVs/

    Myślę, że moja szkoła jest najważniejsza w Płocku.
/Kamil W., kl. IIIc/
    Moja szkoła jest oryginalna. Panie woźne otworzą
szatnię, przytulą i pozamiatają całą szkołę, że aż
będzie błyszczeć. Chociaż zima przychodzi, nadal
chcę chodzić do szkoły. Moja szkoła nie jest dobra, nie
jest też super, ona jest najsuperowszą szkołą we
wszechświecie! Więc zachęcam cię, zgódź się ze
mną, bo przecież rację mam. /Ala S., kl. IIIb/ 
    Nasza pani dyrektor mówi, że traktuje nas, jak swoje
dzieci i zawsze staje w naszej obronie. Kiedy są
wakacje nawet myślę o tym, aby się skończyły.
/Patrycja K., kl. VIs/ 
    Tu szóstoklasiści opiekują się przyszłą dumą szkoły
– pierwszakami. Zespół taneczny, chór, znakomici
recytatorzy, mózgowcy przywożą do szkoły wiele
laurów i pucharów. /Paulina J., kl. Va/ 
   Lubię robić różne prace na konkurs, chodzić na
basen. Jest tu nawet obiad. Są tu różne ciekawe
rzeczy. W świetlicy są klocki. Są elektryczne dzienniki.
Nie ma żadnych przestrzeni, które są dla mnie
niefajne. Są przedszkolaki i jest mi w tej szkole dobrze.
/Ola C., kl. IIIb/ 

    W mojej szkole mogę się porządnie wyszaleć na
przerwach, a w mojej klasie najbardziej lubię z ćwiczeń
matematykę i plastykę. Lubię, kiedy jest mało lekcji.
/Maciek Ś., kl. IIIa/
    Moja szkoła jest wesoła i jest w niej dużo koleżanek
i kolegów. Dla mnie szkoła jest jak pałac złoty. W
świetlicy jest wesoło i przyjemnie, ale czasami dzieci
krzyczą i panie już bolą głowy. Czasami mam trudne
zadania w książkach, a na koniec roku sprawdzian.
Bardzo się boję. /Kinga N., kl. IIIb/
     W mojej szkole podobają mi się zajęcia z tablicą
interaktywną. Z tablicy korzystamy najczęściej na
kółku matematycznym. /Alicja P., kl. IVb/     
    Mam bardzo dobre oceny. Mój kolega, Mikołaj,
nawet ma dziewczynę – Oliwię. /Amila A., kl.IIIb/ 
    W świetlicy są klocki i wszyscy je lubią. Pani ze
sklepiku jest także miła i jest zawsze szczęśliwa.
Razem z panią dyrektor układamy różne tańce.
Uwielbiam swoją szkołę, jestem bardzo w niej
szczęśliwa. /Sandra C., kl. IIIb/
    Moja szkoła bardzo mi się podoba, ale wolałbym,
żeby lekcje były krótsze, a przerwy dłuższe. /Arek D.,
kl. IIIc/ 

. .
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   Świat według    
       dziecka

   Dzieci zawsze
          górą

Skróty
potrafią być
kłopotliwe

          Potargane myśli naszych uczniów, 
                     czyli humor szkolny. 
                         Uśmiechnij się!

Nauczyciel: Nie
widzę poprawy
Twojego
zachowania.
Chcesz być
dziś ukarany?
- Zaboli mnie
teraz mózg –
odpowiada
uczeń.

Podczas
zwiedzania
Centrum Nauki
Kopernik:
- Proszę pani,

pani zobaczy
coś
nienaturalnego!
- Co?
- Jest takie coś i
ono się
zamienia w coś!

Uczeń stopniuje
przymiotnik
„zły”:
- zły,  bardzo
zły,  strasznie
zły!

Nauczyciel: 
Na końcu
wyrazu piszemy
zawsze „u”
otwarte.
Uczeń z
niedowierzaniem:
Zawsze?
Nawet jak się
kończy na inną
literę?

Nauczyciel
czyta wiersz o
fruwającej
krowie. 
Po jego
zakończeniu,
uczeń
natychmiast
komentuje:
- Fantazja
A drugi dodaje:
- Nieeee, to Red
Bull.

Dzwonek,
uczeń biegnie
do drzwi i woła
donośnym
głosem:
- Przerwa!
Idziemy na
boisko! Kto ma
piłkę?!
I spokojnie
dodaje:
- Jak ja
nienawidzę
krzyczeć.

Niezadowolony
uczeń wraca z
przerwy:
- Pani postawiła
mnie przy
ścianie, a ja nie
biegałem, ja
tylko goniłem
kolegę!

Na lekcji toczy
się rozmowa na
temat skrótów
stosowanych w
adresach.
- Jak zapisać
skrót
„mieszkanie”?
- Chatka – pada
odpowiedź.

.

Nauczyciel mówi dzieciom, że gdy
częstuje się słodyczami, należy
zacząć od najstarszych. Najpierw
poczęstować babcię i dziadka,
potem mamę i tatę, a na końcu
rodzeństwo.
- Takie jest prawo polskie? – pyta
uczeń.

Uczeń opowiada:
Taki chłopak z innej klasy bił
dziewczynę, a ja obroniłem
dziewczynę i powiedziałem: Jak cię
matka wychowała?!

Dziewczynka pyta: Mogę
zagwizdać pani gwizdkiem?
Chłopiec jej odpowiada: Nie, bo by
była zaraza.

.
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Na piknikach
rodzinnych -
rywalizacja i
zabawa.
Rodzice mają
organizację w
jednym palcu.  

  CZYM DZIŚ 
ŻYJE   SZKOŁA?

zespół

.

najlepsi

Szkoła żyje przede wszystkim sukcesami uczniów .
Na pierwszym miejscu stawiana jest oczywiście
nauka, dlatego tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki
każdego roku wręczane są złote i srebrne medale.
Najlepsza klasa otrzymuje Puchar Dyrektora Szkoły.
Sukces, to nie tylko wysoka średnia. Jeśli masz talent,
swój „szczyt” możesz wytańczyć, wyśpiewać,
namalować, czy wybiegać na zawodach. Ważne, byś
odkrył w sobie to, w czym jesteś najlepszy. W szóstce
stawia się na kreatywność i rozwijanie uzdolnień.
Bardzo podobały się płocczanom nasze warsztaty
twórczości, prowadzone w Galerii Mazovia. Jeden z
uczestników wpisał wtedy do księgi bardzo miłe dla
nas słowa: „Ta szkoła - to dar od Boga”. 

Wizytówką naszej szkoły jest również taniec. Zespół
„Odlot”- to bardzo dobrze płocczanom znana grupa.
Dziewczęta często prezentowały się bowiem na
różnych imprezach organizowanych przez miasto.
Zespół „Odlot”, który z żadnego turnieju nie wrócił
jeszcze bez laurów, prowadzi Pani Dyrektor Nasze
tancerki mają już na swym koncie medale
przywiezione z międzynarodowego konkursu. W
szóstce nie brakuje także sportowego ducha. Podczas
Dni Kibica cała szkoła przybiera barwy biało-czerwone.
Lekkoatletyka - to nasza specjalność. 

 Drużyny dziewcząt i chłopców  zapełniają szkolne gabloty licznymi medalami. Wszystkie klasy sportowe
zawsze mają najwyższą frekwencję w szkole i słyną z tego, że są najbardziej zgrane.
Uczniowie klas starszych opiekują się młodszymi. Każdy maluch ma swego osobistego „opiekuna”, z którym
spędza czas na zabawie. To nasz autorski patent i sprawdza się na medal! Nikogo w szkole nie zdziwi pierwszak
prowadzony za rękę przez szóstoklasistę - to u nas zupełnie normalne .

Odlot

.

.
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W TVP1 znana
pogodynka –
Monika
Andrzejczak
uczyła nas  jak
zapowiadać
prognozę.

Grażyna Zielińska

spotkania:dyrektor ZOO,znani aktorzy

ks.

Na spotkaniu z Panem Prezydentem-Andrzejem Nowakowskim-debatowaliśmy o problemach ekologicznych
naszego miasta. Wręczyliśmy list otwarty i mapę Płocka- efekt naszych wnikliwych badań, przeprowadzonych
na osiedlach.Pan Prezydent bardzo poważnie potraktował zgłoszone postulaty, otrzymaliśmy oficjalne pismo z
Ratusza z zapewnieniem poprawy sytuacji. Poczuliśmy się tak docenieni, jak nigdy dotąd! 

Kto nie zna Macieja Orłosia z telewizyjnej Panoramy?
Mieliśmy okazję rozmawiać z nim osobiście. 
Odczuliśmy na własnej skórze, że świat dziennikarzy
telewizyjnych pędzi w szalonym tempie. Miło
zaskoczyło nas również spotkanie ze znaną aktorką -
Małgorzatą Kożuchowską. Tak pięknie opowiadała o
swoim spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II.
Niezapomniane okazały się spotkania z gośćmi
odległych krajów. Chinka i mieszkańcy egzotycznej Sri
Lanki odkrywali przed nami nieznany, a jakże
fascynujący świat. Ach! Marzy nam się tam pojechać!

Spotkania ze znanymi ludźmi
zawsze dostarczają nam tyle
pozytywnych emocji! Aktorka
Grażyna Zielińska („Na dobre i na
złe”, „Plebania”) to wulkan energii.
Zadawała nam różne aktorskie
zadania. Aktor Mariusz
Pogonowski uczył, czym różni się
praca w teatrze od gry w filmie.
Ksiądz poeta -Tomasz Opaliński –
pochylał się nad szkolną poezją.

.

Chinka

T.Opaliński
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Uczniami naszej szkoły byli 
nauczyciele: Edyta Zarzycka, 
Marta Szczecińska, Magdalena
Niedzielak, Tomasz Dolny.

Obecny prezydent Płocka-Pan
Andrzej Nowakowski od klasy
pierwszej do piątej  uczył się 
w szóstce.

Wszyscy
uczniowie w
szkole grają
na
flażoletach.

Dwie
nauczycielki
szkoły dożyły
100 lat. Były to:
pierwsza
kierowniczka-
Czesława 
Zybert i pani
Maria
Idźkiewicz.

W latach 60-
tych w szkole
działały takie
koła
zainteresowań
jak: 
koło budowy
kraju i stolicy,
budowy szkół
tysiąclecia,
szkolne koło
oszczędności,
modelarskie, 
mandolinistów i
  akordeonistów,
 gospodarstwa

 domowego,
koło
miłośników  
języka
polskiego,
fotograficzne, 
towarzystwa
przyjaźni
polsko-
radzieckiej,
taneczne,
harcerskie.

szkolny koncert

nowy sztandar

Zadra

Pomysłodawcą
wizerunku
szkolnego
sztandaru z
roku 2010 jest
rodzic- pan
Radosław
Łabarzewski .
Na sztandarze
widnieje Dzwon
Pokoju
niezmiennie
kojarzony z
druhem
Wacławem. 

 
W Płockim ZOO
mieszka
zwierzątko o
nazwie Urson.
Jest to nasze
szkolne
stworzątko. Po
wizycie
dziennikarzy z
SP 6 dyrektor
ZOO dał mu na
imię  Zadra (na
małym zdjęciu).

SP6 ukończyli: Jerzy Kraska – piłkarz, mistrz
olimpijski i Ryszard Jedliński –szczypiornista,
medalista mistrzostw świata, olimpijczyk.  

Gazetka 
sponsorowana
przez Pana 
Ireneusza
Golatowskiego
XEROSERWIS
09-400 Płock
ul.Gwardii
Ludowej 6

DZIĘKUJEMY!

na flażoletach

2010r.

Urson
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