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Jak ciekawie uczcić  
     11 listopada?

.

11 listopada to 96 rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Wybierz się koniecznie na
patriotyczny  spacer po Płocku. Możesz przygotować
mapkę  miejsc, związanych z niepodległością Polski 
i pokazać  ją pani od historii.Do mapki dołącz zdjęcia
samodzielnie wykonane podczas spaceru.

Weź udział w Biegu
Niepodległości,
który każdego roku
organizowany jest
w naszym mieście.
Zgłoś się w tym
celu do nauczyciela
 WF.

 

Wyraz swojej
dojrzałości dasz
także wywieszając
flagę z okna lub
balkonu. To
widoczny gest
Twojego
patriotyzmu.

Warto wybrać się
na Mszę Św za
Ojczyznę. będziesz
miał okazję
usłyszeć piękne
patriotyczne pieśni.
Zaprojektuj biało
czerwony kotylion.

                Dwumiesięcznik dla klas 4-6           nr 1/ 2014/15

11.11 godz.9.15 
zbiórka pocztów
sztandarowych i
pododdziałów –Plac
Obrońców
Warszawy
10.00 msza 
w intencji 
Ojczyzny
Katedra  
11.00 
uroczystości

przy Płycie
Nieznanego
Żołnierza 
salut armatni
13.00-16.00
zwiedzanie
Małachowianki po
kapitalnym
remoncie
19.00 Wieczornica
Patriotyczna 
w kościele 
St. Kostki

.
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Każdego dnia w samo południe
 Władysław Herman pasuje na
rycerza swojego syna, Bolesława
Krzywoustego. 

W krypcie katedry spoczywa    15
książąt, w tym Konrad Mazowiecki 

 1079 -1138
Płock pełnił
rolę stolicy.

Płocka
Małachowianka
to najstarsza
szkoła średnia
w Polsce.
Funkcjonuje
nieprzerwanie
od 1180 roku.

.

Jesteś 
     z
Płocka,
  czy
wiesz  
 że...

Zabytkowy
cmentarz ul.
Kazimierza
Wielkiego w
Płocku to jedna
z najstarszych
polskich
nekropolii,
założona 10 lat
przed
powstaniem
warszawskich
Powązek i 20 lat
przed
powstaniem
Cmentarza

Rakowickiego w
Krakowie.

Szpital św.
Trójcy istnieje
nieprzerwanie
600 lat.

Najstarszy w
Polsce zespół
dziecięcy to
Dzieci Płocka
utworzony przez
dh Milke 

Przy ulicy
Kościuszki 24
stoi  dom
rodzinny
płockiego poety
- Władysława
Broniewskiego.
 Nad
 podwórzem,
rozpościera swe
konary
kilkusetletni dąb
 wielokrotnie
wspominany w
wierszach
Broniewskiego.

Barwy miasta –
żółto-niebieskie
z czerwonym
szlakiem
 nawiązują
swoją
kolorystyką do
barw dawnego
munduru
 ustanowionego
w 1776 r. dla
województwa
płockiego.

.

Płock uzyskał
prawa miejskie
w 1237 roku, 20
lat wcześniej niż
Kraków.

 
Aktualny stan
mieszkańców
miasta to
122527 osób.

Brązowe drzwi zamówione przez biskupa
Aleksandra z Malonne dla płockiej katedry są
starsze od słynnych drzwi gnieźnieńskich 
z 1170 r. 

.

.
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Julia Dąbrówka
4c Jeszcze się
zastanawiam,
czy będę
dziennikarzem.

Julia Marciniak
4b 
Lubię śpiewać,
tańczyć i
rysować
postacie z
bajek. Gdybym
mogła być
jedną z nich ,
zostałabym
Myszką Miki.

Michał Świgost
5b
Kolekcjonuję
zabytkowe
szable.Gram w
piłkę nożną.
Lubię historię,
matematykę i
przyrodę.Jestem
ciekawy
świata. nauka

.

redakcyjny

Janek Jaworski 5b Uwielbiam  muzykę, szczególnie
Heavy Metal, Rock.Kolekcjonuję niezwykłe
instrumenty muzyczne np z Indonezji.Lubię działać i
grać na scenie.

Alicja Pychińska
5b Lubię
śpiewać i
tańczyć. Należę
do HZPiT Dzieci
Płocka.
Uważam, że
jestem miłą i
sympatyczną
dziewczyną, ale
potrafię się 

nieźle obrazić.

Kinga
Zarębowska 4c
Lubię śpiewać,
tańczyć,
słuchać muzyki.
należę do HZPiT
Dzieci Płocka.

Sebastian
Lechmitz 5b
Uwielbiam piłkę
nożną, mój
ulubiony klub to
Real Madrit.
Wiem o nim
bardzo

dużo.Mam kilka
wyróżnień z
matematyki, II
miejsce w
lidze.Koledzy
uważają mnie 
za dowcipnisia.

Natalia
Matuszewska
5b 
Bardzo lubię
śpiewać,
tańczyć, grać na
instrumencie.
Gdy wychodzę

na scenę czuję,
że mogę
wszystko. Piszę
własne teksty
piosenek i mam
nadzieję, że
przez śpiew

będę mogła
przekazać
innym radość,
jaką daje mi
muzyka. 

Natalia Imielska 5b Dobrze się uczę, jestem miła i
uczciwa wobec innych. Mam dużo przyjaciół. Często
śmieję się z niczego aż brakuje mi powietrza. Tańczę
w zespole Odlot, śpiewam w chórze. Bardzo to lubię.

Magda Zakrzewska 5b 
Lubię grać w piłkę nożną z kolegami. chcę zostać prawnikiem lub humanistą.  kolekcjonuję stare monety. Moją
wadą jest to, że się obrażam.

      Poznajcie nowy zespół redakcyjny 
                        Zadry Gag@dki.

Nasze
propozycje do
gazetki to dział
sportowy,
komiksy,
konkursy, dział
naukowy,
zagadki
kryminalne,
rozrywka.
Jesteśmy
również otwarci

na Wasze
propozycje.
Zgłaszajcie je do
nas. Już w
następnym
numerze pojawi
się nowy dział
pozdrowień i
życzeń, które
będziecie mogli
przekazać za
naszym
pośrednictwem. 

wywiadu

.

zespół
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Test na zgraną    
       klasę.

W niezgranej      
          klasie

Co robić, by się  
         zgrać?

Odpowiedz
szczerze na
pytania,
zaznaczając
wybraną odp.
Policz
odpowiedzi a i
b.Jeśli chcesz,
przeprowadź
test całej klasie.

1.Podczas wyborów do
Samorządu Uczniowskiego:
a) wszyscy głosujemy na
kandydata z naszej klasy
b) każdy głosuje na kogo chce
2.Po lekcjach:
a) większość zostaje, by wspólnie
się pobawić
b) każdy idzie do domu
3. Na  wypad klasowy:
a) wszyscy idą razem
b) idą tylko ci, których lubimy
4. Jeden z uczniów ma być
karnie przeniesiony do innej
klasy, co robicie?
a) idziemy do dyrektora, by się za
nim wstawić
b) nic nie robimy, bo i tak nie mamy
na to wpływu
5. Na obóz może pojechać tylko
połowa uczniów, gdyż jest mało
miejsc. Co robicie:
a) nikt nie decyduje się na
obóz,gdyż  lepiej pojechać gdzieś
całą z klasą

b) połowa uczniów jedzie, bo
cieszą się, że przepadną lekcje
6. Idziecie do kina. Część woli
komedię, a druga część horror. 
a) losujemy
b) decyduje wychowawca klasy
7. Zbliżają się mikołajki, a
nauczyciele nic nie organizują.
a) wspólnie organizujecie
kupowanie prezentów
b) każdy umawia się ze swoim
przyjacielem i wymieniają się
prezentami
8. W klasie jest mało lubiana
osoba
a) starasz się do niej zagadywać 
b) nie odzywasz się do niej, by nie
podpaść klasie
9. Co wiesz o swoich  koleżankach
i kolegach z klasy
a) o każdym mogę 
sporo      powiedzieć
b) niektórych prawie wcale nie
znam

Zdecydowana
przewaga
odpowiedzi a:
Jesteście
bardzo zgraną
klasą. W takim
zespole
możesz czuć
się bezpiecznie.

Pół na pół
odpowiedzi 
a i b
Musicie zmienić
swój stosunek
do kolegów,
lepiej

ich poznać i
zrozumieć. Na
pewno w klasie
może być lepiej.
Przewaga b
Nie jesteście
zgrani.

Koniecznie
częściej się
spotykajcie,
pojedźcie na
wycieczkę.
Przed Wami
wiele pracy.

.

1. Zwracajcie
się do siebie po
imieniu.
2. Zorganizujcie
klasową
dyskotekę z
konkursami.
3. Idźcie
wspólnie do
kręgielni, albo na
basen.

4.Zorganizujcie
klasowy wyjazd
do lasu np z
ogniskiem.
5. Nakręćcie  
filmik o waszej
klasie.
Poproście o
pomoc
wychowawcę.

wyraźne
izolowanie się
niektórych
uczniów,

pojawianie się
„niezdrowej”
rywalizacji,

brak
wzajemnej
akceptacji,

przejawy
agresji słownej,

wyłonienie się
grupy uczniów o
skłonnościach
przywódczych.

brak
serdeczności 

mówienie po
nazwisku.

.

.

.

.

.

.
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Rozszyfruj zdanie
  ?#&W M#WI&, ?E SI$ SP#@NI&E%!

Pomyśl i zgadnij

Ogłaszamy konkurs na
świąteczny komiks.Lubisz
rysować? Masz pomysł?
Czekamy na Twoją pracę!!!

 Komputer
Jacka "zgubił"
polskie litery ,
zastępując je
innymi znakami.
Rozszyfruj
zdanie zapisane
w tytule strony.

 Litery należy
zastąpić cyframi
tak, aby liczby,
które w ten
sposób
powstaną,
tworzyły
poprawne
działania.
Każdej literze

odpowiada jedna
cyfra, różnym
literom różne
cyfry.

.

znajdż różnice

. .

.
.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.
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Siedziałam ostatnio na kanapie i oglądałam wiadomości. Wtedy właśnie zobaczyłam ciekawe
ogłoszenie o wyprawie  poszukiwaczy skarbów Sahary, a mianowicie piramidy
Sztorkochmlesa.
- Może warto byłoby coś zrobić w swoim życiu, przeżyć jakąś przygodę? –
pomyślałam.Koszt tej wyprawy był niski, bo ostrzegano, że jedzie się tam na własne 

ryzyko, ale to
mnie jakoś
szczególnie nie

przeraziło.  
.

Dzisiejszy dzień spędziłam na rozmyślaniu o
wycieczce. Następnego dnia podjęłam ostateczną
decyzję.
- Jadę! – krzyczałam ze szczęścia.Kolejny tydzień
spędziłam na wypełnianiu formularzy

 którym
miała
rozpocząć
się
wyprawa.

"To będzie
niebezpieczna
podróż,
ostrzegam ,
później nie
będzie już
odwrotu "

 mówił kierownik
wyprawy. 

Na szczęście migiem dostałam kopertę
potwierdzającą moje  przyjęcie na wyprawę i bilet na
samolot. Byłam taka podekscytowana!Dokładnie 12
lipca dotarłam do małego miasteczka w Afryce, w

Ruszyliśmy
karawaną przez
wąwóz,
mijaliśmy
prześliczne
źródełko z
wodospadem i
ogromne

góry piaskowe.
Skwar był nie do
wytrzymania, a
pot leciał ze
mnie, i nie tylko
ze mnie
ciurkiem, 

dlatego zrobiliśmy przerwę na kąpiel w jeziorku i ruszyliśmy dalej. Przez około 5 godzin widziałam tylko piasek, a
oprócz nas nie było tu śladu życia. Kilka osób zasłabło, było tak gorąco. Czas mijał wolno, a piramidy jak nie było,
tak nie było. Kierownik zdenerwował się i chciał już zawracać lecz grupa na to nie pozwoliła. Zbyt wiele trudów
podróży mieliśmy już za sobą, by tak po prostu poddać się. 

Też tak
sądziłam.
Po kolejnych 2
godzinach
morderczego
marszu zza
horyzontu
pojawiła się
wielka budowla,
to nie mogło być
nic innego jak…
piramida
Sztorkochmlesa!

Tej satysfakcji
nie dało się
opisać, a co
dopiero wrażeń,
gdy weszliśmy
do środka!
Rozmaite
skarby,
starożytna
architektura.
Niestety, czas
było wracać.

      Wy
      pra
      wa.

       

.

autorka

.

;

.

J. Kuśmirek

.
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Jeżeli miałaby Pani być zwierzęciem, to jakim 
i dlaczego właśnie na nie padł wybór?

Wywiad

bardziej mi
odpowiada.
Jakiego
przedmiotu w
szkole Pani nie
lubiła?
Fizyki, nie
rozumiem o co
w niej
chodzi.Lubiłam
polski. 

Pani Beata
Siemińska
nauczyciel
świetlicy
szkolnej.

P. Beata

Byłabym psem,
bo to przyjaciel
człowieka.
Gdzie Pani
pracowała do
tej pory?
W Gimnazjum
nr 8, a
wcześniej na
siłowni.

Czy gimnazjum
jest
spokojniejszym
miejscem
pracy? Na
czym polega
różnica?
Do dzieci łatwiej
dotrzeć.
Ta praca

Jakie są Pani zainteresowania? 
Dużo czytam, lubię kryminały i książki
romantyczne.Chętnie także słucham muzyki i jeżdżę z
moją córeczką na rowerze.Mój ulubiony sportowiec to
Messi. 

Co Pani myśli o miłości?
Miłość jest nam po prostu potrzebna.Każda: ta do
dziecka i ta do męża.
Proszę określić swój charakter.Trzymam nerwy na
wodzy, jestem bardzo opanowana.

P. Katarzyna

.

Wywiad z Panią
Katarzyną
Biedrzycką
-nauczycielką
języka
polskiego.
Jak długo Pani
uczy i gdzie

Pani pracowała
wcześniej?
Uczę już 15 lat,
z czego 13 w
gimnazjum . 
Gdyby mogła

Pani
przeprowadzić
wywiad z kimś
wielkim, kto by
to był? 
Wybrałabym
pisarkę

Małgorzatę
Musierowicz

autorkę świetnej
serii książek  dla
młodzieży pt
"Jeżycjada".
Kiedy się
zacznie je
czytać, to nie
można

już przestać.
Bardzo Wam
polecam tę
serię.A sama
autorka jest
bardzo mądrą
osobą.

Jakim zwierzęciem mogłaby Pani zostać? Ptakiem.
Chciałabym oglądać świat z takiej właśnie perspektywy.

Jaki zna Pani
najlepszy
sposób na
ściąganie?
Przygotowanie
małych, najlepiej
kolorowych
karteczek z
zapisanymi
informacjami, to
doskonały
sposób na
naukę. Powieś

je nad biurkiem i
czytaj, a
ściąganie nie
będzie ci
potrzebne. 
Czy pije Pani
Colę?
Tak ale bardzo
rzadko.A jaką
potrawę Pani
lubi? Sałatkę z
kurczakiem.

Siemińska

Biedrzycka

.
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       Gorący temat : kłótnie z rodzeństwem.

Najczęstsze powody kłótni

Ustalcie zasady , zapiszcie je na kartce i powieście w
 pokoju.Sprawiedliwie podzielcie się obowiązkami. 

     Jak sobie radzić?           

Powieś na
drzwiach wasze
wspólne zdjęcie
i podpisz "Nie
chcę się kłócić"
.Zamiast się
złościć spróbuj
zażartować, to
rozładowuje
nerwy.  

Nie dawaj
się wciągnąć
w pyskówkę
i wyzwiska.
Wytrzymaj,
 powiedz
głośno: nie
chcę się z
tobą kłócić.

Ja mam
10 lat, a
on 12 i
cały czas
mnie
denerwuje!

Rodzeństwo
robi Ci na
złość 
Zabiera Twoje
rzeczy bez
pytania albo
zapomina ich
oddać.

Wyjawia Twoje
tajemnice.
Przeszkadza Ci,
kiedy
potrzebujesz
spokoju.
Zmusza Cię do

robienia
rzeczy, których
sam/sama nie
lubi np
odkurzania,
zmywania,
wychodzenia z
psem.

 Porozmawiaj z
przyjaciółką,
przyjacielem,
babcią lub inną
osobą do której
masz
zaufanie.Już
sam fakt, że

opowiesz
sytuację,
pozwoli Ci na
nią spojrzeć
bardziej
obiektywnie. 

    

Zadziałaj z
zaskoczenia ,
po prostu
inaczej niż
zwykle. Jeśli
zazwyczaj
krzyczysz, tym
razem zamilknij.
Możesz
wyciągnąć
czekoladę ze
słowami:
spróbuj, to
wycisza emocje

.Pogadajmy.
Napisz do niego
króciutki liścik,
w którym
spokojnie i
rzeczowo
opiszesz co
czujesz i co
proponujesz.
Włóż list do
 plecaka.

Paulina

Julia

.

i Adam

i Natalia

.


