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              POŻEGNANIE 
           PANI DYREKTOR

              POWITANIE 
    NOWEGO DYREKTORA

  NAUKI NADSZEDŁ CZAS...
Wakacje się skończyły.
Uświadomił  nam to
pierwszy dzwonek, który
zabrzmiał w naszym
gimnazjum.
1 września rozpoczął się
nowy rok szkolny
2014/2015. Spotkaliśmy się
o godz. 10 na sali
gimnastycznej. Wszystkich
zebranych gości,
nauczycieli i uczniów
przywitała pani dyrektor

Anna Lasota, która życzyła
uczniom przyjemnej i
owocnej nauki. Szczególnie
ciepło powitała
pierwszoklasistów, którzy
najbliższe trzy lata spędzą
w naszej szkole i będą
tworzyć jej historię.
Niestety, był to zarazem
ostatni występ pani
dyrektor na tym forum,
ponieważ z dniem 1
września przeszła na

zasłużoną emeryturę. We
wzruszającym
przemówieniu pożegnała
się z uczniami 
i ich rodzicami oraz
współpracownikami.
Wspominała lata spędzone
w „szóstce”, dobre i trudne
chwile, jakie były jej
udziałem w tej
wymagającej i czasem
niewdzięcznej pracy.
Przedstawiciele

Samorządu Uczniowskiego
i Rady Rodziców 

podziękowali Jej za
poświęcenie i opiekę. Pani
dyrektor dostała od uczniów
piękny bukiet kwiatów.
Zebranym łza zakręciła się
w oku, gdy chór szkolny
wykonał niezwykle
przejmujące piosenki,
którymi pożegnaliśmy p. A.
Lasotę. 

Ustępująca pani dyrektor
przedstawiła nam jeszcze
swojego następcę. Nowym
dyrektorem szkoły został
pan Krzysztof Mergalski, a
jego zastępcą pani Anna
Kaim. Dyrektor Krzysztof
Mergalski również
serdecznie powitał
zebranych, życzył im
sukcesów w nauce i pracy

oraz przedstawił grono
pedagogiczne szkoły.
Następnie wszystkie klasy
udały się wraz ze swoimi
wychowawcami do sal
lekcyjnych na krótkie
spotkanie organizacyjne.
Rok szkolny 2014 / 2015
został oficjalnie rozpoczęty. 

Teraz czeka nas czas
wytężonej pracy, ale
 i dobrej zabawy,
kreatywnych pomysłów,
nowych przyjaźni i miłych
kontaktów z rówieśnikami –
jednym słowem szkoła. 
Oby ten rok pełen był
sukcesów, spełnionych
marzeń i szóstek.

           PIERWSZY          
           DZWONEK 

Poczet sztandarowy wystąp!

Dyr. Anna Lasota

Dyr. Krzysztof Mergalski

B.S.

B.S.

B.S.
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Po spektaklu na scenę wyszła do nas kobieta. Okazało się, że jest ona
matką siedmioletniego Maciusia – dziecka z zespołem Downa.
Opowiedziała nam swoją historię. Zaczęła od tego, że siedem lat myślała
nad zrealizowaniem projektu dotyczącego tych chorych dzieci. Gdy
dowiedziała się, że jej maluszek jest chory, jej świat wywrócił się do góry
nogami, jednakże szybko wrócił na swoje miejsce. Kobieta zrozumiała, że
dzieciątko niczym nie różni się od innych. Przedstawiła nam objawy choroby
i różnice między dziećmi chorymi 
a zdrowymi.
Kobieta pokazała nam, że ludzie z zespołem Downa nie są od nas gorsi. Są
wyśmiewani i traktowani jak odludki przez ludzką głupotę. Przez ten spektakl
i późniejszy wykład nauczyłam się przede wszystkim tego, że każdy
człowiek ma uczucia i nie należy oceniać innych na podstawie tego jak
wygląda. Nikt nie powinien być wyśmiewany przez odmienność 

                            ODCZAROWAĆ ZESPÓŁ DOWNA
                       Spektakl w Zespole Szkół Muzycznych
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biologiczną, ponieważ nie zależy ona od nas.
Mam nadzieję, że chociaż malutka część osób
biorąca udział w spektaklu wyciągnęła podobne
wnioski i w przyszłości staną za kimś słabszym.
Po spektaklu głos zabrał v-ce prezydent Ryszard
Fałek. Zachęcił do obejrzenia wystawy, która
znajdowała się za drzwiami i przedstawiała
zdjęcia dzieci chorych na zespół Downa ze
sławnymi osobistościami z Radomia. Widać, że
są szczęśliwe. Oby zawsze czuły się tak
potrzebne i kochane.
                      Milena Sznejfus 
                      Weronika Żyra  kl. 3b

Pantomima

   RADOMSKI MISTRZ ORTOGRAFII UCZY W NASZEJ SZKOLE.
                           Wywiad z panią Anną Krawczyk.

P. Anna Krawczyk - n-l
j. angielskiego została
Radomskim Mistrzem
Polskiej Ortografii.
20.09. w Radomiu
odbyła się już 9 edycja
konkursu.
Z mistrzynią rozm. K.
Fijałkowska.
- Uczy pani j.
angielskiego, a startuje
w konkursach z j.
polskiego. Czy
ortografia jest pani
hobby?

- Tak, myślę że można
tak to nazwać.
- Czy jest pani dumna
z tak dużego
osiągnięcia?
- Jestem dumna.
Zrobiłam to dla siebie,
sprawdziłam się.
- Czy to dyktando
sprawiało trudności?
- Tak, było trudne. Ze
wszystkich dyktand, w
których brałam udział,
to było najtrudniejsze.
- Dziękuję za rozmowę Tak pisała radomska prasa

Interesujesz się
dziennikarstwem?
A może fotografią?
Chciałbyś tworzyć
gazetę…?
Jeżeli tak, zapraszamy
do redakcji szkolnej
gazetki 6PRESS.
(P. W. Styczyńska -
czyt. multimedialna)

Zespół Downato
przede wszystkim
odmienność
biologiczna
człowieka, którego
natura wyposażyła w
dodatkową informację
genetyczną
chromosomu 21. To
ona właśnie
modyfikuje rozwój i
kształtuje cechy
wyróżniające daną
osobę pośród innych
ludzi. Niestety, wiele
osób, przede
wszystkim w wieku

gimnazjalnym, nie
zdaje sobie z tego
sprawy. Dzieci
cierpiące na tę
dolegliwość są
wyśmiewane i
nietolerowane przez
społeczeństwo.
 15 września 2014 r.
uczniowie klas III
naszej szkoły mieli
okazję uczestniczyć
w przedstawieniu
teatralnym
dotyczącym dzieci z
zespołem Downa.
Spektakl miał miejsce

w radomskiej szkole
muzycznej. W
przedstawieniu grali
uczniowie z VII LO
im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego.
Sztuka miała klimat.
Na sali było ciemno,
każdy był ubrany na
czarno. Aktorzy nic
nie mówili, tylko
tańczyli i okazywali
emocje za pomocą
gestów. Śmiech,
płacz, panika,
rozpacz były idealnie
pokazane bez użycia

mowy. Ta trudna
umiejętność została
doskonale
opanowana.
Akcja rozgrywała się
na planecie, gdzie
każdy był ,,normalny’’
, nikt się nie wyróżniał
, nie był wyśmiewany.
Aż do dnia, gdy
narodziło się inne
dziecko – malutki
stworek z zespołem
Downa. Matka
dziecka usłyszała od
okrutnej pielęgniarki:
„To mongolskie

dziecko”. Kobieta na
początku zwątpiła w
Boga, zastanawiała
się, dlaczego ją to
spotkało, dlaczego to
jej dziecko będzie
musiało tak cierpieć.
Bała się, że będzie
wyśmiane,
nietolerowane. Ona
sama była traktowana
inaczej przez
mieszkańców
planety, jednakże z
biegiem czasu ludzie
przestali traktować
dziecko jak odludka,

przecież ono niczemu
nie zawiniło. Zostało
zaakceptowane.

www.7lo.radom.pl

Echo Dnia
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 Jak pierwszoklasiści widzą naszą szkołę...

    "Jest bardzo czysta,  
    dużo osób o nią dba".

"Strach ma wielkie oczy"

Jednym zdaniem
  - w gimnazjum
jest bardzo
przyjemnie".

Poniżej przedstawiamy pierwsze
wrażenia i opinie  pierwszoklasistów na
temat naszej szkoły. Co im się podoba,
co ich denerwuje, czy są zadowoleni ze
swojego nowego gimnazjum.

Jestem świeżo
upieczonym
gimnazjalistą i mam
mieszane uczucia.
Nauczyciele są bardzo
mili i wyrozumiali dla
nas. Po kilku dniach już
byliśmy zaznajomieni z
zasadami panującymi
w nowej szkole. Starsi
koledzy są dla nas mili
i koleżeńscy, co
powoduje, że  chętnie
przychodzimy na
zajęcia. Duży wachlarz
zajęć pozalekcyjnych
też jest niczego sobie.
Każdy uczeń znajdzie
coś dla siebie. Już od
początku jesteśmy
angażowani w liczne
uroczystości, które
przygotowują starsi
koledzy pod bacznym

okiem nauczycieli.
Czasami jednak
zdarzają się niezbyt
mądre dowcipy ze
strony  starszaków.
Jednak ogólnie nasze
wrażenia są
pozytywne, a  nowy
etap nauki zapowiada
się całkiem dobrze.
Liczymy, że dalsza
współpraca z kolegami
i nauczycielami będzie
równie przyjemna jak
teraz i zaowocuje
doświadczeniami, które
sprawią, że czas
spędzony w
gimnazjum nie będzie
czasem straconym.
Dawid Matysiak 
                     kl. 1a

Szczerze mówiąc, o
rozpoczęciu nauki w
nowej szkole myślałam
pod koniec wakacji z
niepokojem. Nowi
nauczyciele, koledzy i
koleżanki, wszystko
było niewiadome . Ale
strach ma wielkie oczy!
Po rozpoczęciu roku
szkolnego 1 września
zaczęłam naukę w kl.
1B. Teraz, z
perspektywy trzech
tygodni, moje wrażenia
są pozytywne.
Nauczyciele są mili i
starają się jak najlepiej

przekazać nam
wiedzę. Szkoła oferuje
również wiele zajęć
pozalekcyjnych, które
pozwalają rozwijać
zainteresowania.
 Na początku czułam
się trochę nieswojo,
teraz jednak mam
wrażenie, że chodzę
do tej szkoły od dawna.
Jednym zdaniem - w
gimnazjum jest bardzo
przyjemnie.   
     Magda Kowalska  
                         kl. 1B

Uważam, że moja
nowa szkoła, w której
rozpoczęłam naukę,
jest podobna do
większości szkół w
Radomiu. Mieści się w
budynku otoczonym
zielenią przy ul.
Sadkowskiej .
Uczęszcza tam dużo
uczniów z różnych
szkół podstawowych, z
którymi szybko można
nawiązać nowe
kontakty. Jest bardzo
zadbaną szkołą,
chociaż nie wszystko
jest ładnie dobrane

do pomieszczeń, np.
kolory, ale jest bardzo
czysta i widać, że dużo
osób o nią dba. Bardzo
lubię panią, która uczy
mnie języka polskiego,
ponieważ jest bardzo
miła i umie spokojnie
wszystko
wytłumaczyć. Myślę,
że większość
pierwszoklasistów już
się zaaklimatyzowało i
 dobrze czuje się w
nowej szkole.
 
 Julia Zawadzka kl.1c

Pierwszoklasiści

 Ogłaszamy konkurs
 na reportaż z rajdu    
 integracyjnego.
Najciekawsze prace
zostaną opublikowane
 w gazetce 6PRESS
  i na stronie szkoły.
 Należy je składać do
 10.X.2014 r. w czytelni
multimedialnej lub
 bibliotece.

* REPORTAŻ - gat.
publicystyczny,
dziennik.-literacki.
Autor, jako świadek lub
uczestnik wydarzeń,
musi się opierać na
zebranych przez siebie
materiałac Dostarcza
informacji i kształtuje
opinię odbiorcy.     

    Zapraszamy do        
 wzięcia udziału w 
  XXV Młodzieżowej    
 Akademii Kultury      
       MAK 2014
Czy czytanie to strata  
 czasu? Udowodnij
prezenując swoje
zdanie w oparciu o
konkretną książkę.
     ZAPRASZAMY

WS
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       Nasza szkolna    
             sonda

W tym roku odbyła się
3 edycja akcji
Narodowe Czytanie,
zainicjowanej przez
Prezydenta RP
Bronisława
Komorowskiego.
Celem
przedsięwzięcia jest
popularyzacja
czytelnictwa,

zwrócenie uwagi na
bogactwo polskiej
literatury, potrzebę
dbałości o
polszczyznę oraz
wzmocnienie
poczucia wspólnej
tożsamości.
  Nasza szkoła
z entuzjazmem
włączyła

się we wspólne
czytanie „Trylogii”
Henryka
Sienkiewicza.
Uczniowie klas III
przygotowali
prezentacje na temat
pisarza, niezwykłe
plakaty, które można
było obejrzeć

na szkolnych
korytarzach. W
świetlicy szkolnej
zgromadzili się
przedstawiciele
wszystkich klas. Po
obejrzanej prezentacji,
uczniowie wysłuchali
fragmentu powieści
Henryka Sienkiewicza
„Ogniem i  Mieczem”,

którą czytały
nauczycielki języka
polskiego i biblioteki .

   Filip Nowak kl. III B 

Zaczytani...

Prezentacja

Zasłuchani... Plakat

 Skrzetuski, Kmicic i Wołodyjowski z wizytą w PG
6
               Narodowe czytanie Trylogii.

Jak spędziliście
wakacje, z kim,
gdzie?
Oto Wasze
odpowiedzi:

1.  Większość czasu
podczas wakacji
spędziliście z:
a)  rodziną - 67 osób
b)  przyjaciółmi - 125
osób

2.  Gdzie spędziliście
wakacje:

a)  nad morzem lub w
górach - 77 osób
b)  za granicą - 24
osoby
c)  w domu tzn. w
mieście - 56 osób

W sondzie
uczestniczyli uczniowie
 klas : -1a;-1b;-1c;-1d;-
2a;-2c;-3c

   Martyna
Budzynowska kl.2a

Dzień chłopaka 
obchodzony jest w
kilku krajach, w tym
również w Polsce.  W
każdym z nich
obowiązuje inna data.
W Polce święto
obchodzone jest 30
września.  W tym dniu
dużą aktywność
wykazują dziewczyny,
które zyskują pretekst
do okazywania uczuć
swoim sympatiom oraz
wręczają drobne
upominki kolegom.

My również
chciałybyśmy
złożyć Wam
Koledzy
serdeczne
życzenia w
dniu
Waszego
święta.
 
 Dziewczyny 

Dzień Edukacji
Narodowej (nazywany
także Dniem
Nauczyciela)
obchodzony jest 14
października. Data
święta związana jest z
utworzeniem w 1773 r.
z inicjatywy króla
Stanisława Augusta
Poniatowskiego
Komisji Edukacji
Narodowej -pierwszego
w Europie ministerstwa
oświaty - która zajęła
się reformowaniem
szkolnictwa w Polsce.

Z okazji Dnia Komisji
Edukacji Narodowej,
chcielibyśmy złożyć
wszystkim
Nauczycielom
serdeczne życzenia,
aby uśmiech
codziennie gościł na
ich twarzach oraz
podziękować za cały
trud włożony w nasze
wychowanie.
  Uczniowie PG 6

W.S.

W.S.

W.S. W.S.


