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''Czerwony Krzyż -
przyjaciel Twój ! ''

„Azalijka"

Dzień PCK

      
Uśmiechnij się z PCK!

Misja PCK

Kurs pierwszej pomocy prowadzony przez członków szkolnego koła PCK

,,Czerwony Krzyż to symbol
jest miłości, On nie zna
granic, lądów ani mórz.
Niech żyje nam Czerwony
Krzyż ludzkości ,Vive
Internationale Croix-Rouge!''
Jest to refren hymnu 

Polskiego Czerwonego
Krzyża, najstarszej polskiej
organizacji, działającej
nieprzerwanie od 1921 roku,
której celem jest pomoc
potrzebującym oraz
działanie na rzecz
środowisk dziecięco-
młodzieżowych.
Misja PCK:
upowszechnianie
międzynarodowego prawa 
humanitarnego

   Od 1985 roku, 25 X jest
uznawany jako Dzień
Młodzieży  Polskiego
Czerwonego Krzyża. 
Każdego roku 
z okazji tego święta
wolontariusze, członkowie
oraz wszyscy związani 
z Młodzieżą PCK świętują
organizując  specjalne
spotkania, akcje

przerwie.  Nie zabrakło
również uśmiechu, który
towarzyszył wszystkim 
w szkole. Członkowie
zachęcali uczniów do koła
poprzez czerwony strój oraz
plakietki ze znakiem PCK. 

PCK promuje zdrowe odżywanie

prowadzenie Krajowego
Biura Informacji 
i Poszukiwań, promocja
honorowego krwiodawstwa,
niesienie pomocy ofiarom
klęsk żywiołowych i 
katastrof, opieka i pomoc
socjalna, szkolenia z zak-
resu udzielania pierwszej
pomocy, promocja zdrowia
działalność edukacyjna
wśród dzieci i młodzieży, 
wolontariat.

i happeningi  uliczne. W tym
roku obchody mijały pod
hasłem ''Uśmiechnij się z
PCK''.  
   Z tej okazji nasze szkolne
koło PCK ''Azalijka''
przygotowało gazetkę, kurs
pierwszej pomocy oraz
owoce, promujące zdrowy
styl życia, które były
rozdawane na długiej 

   W ramach struktur
Czerwonego Krzyża działają
Kluby Wiewiórka, Szkolne
Koła PCK, Grupy
Społecznych Instruktorów
Młodzieżowych PCK,
Akademickie Koła PCK. 
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Słowo od redakcji

Kącik savoir-
vivre'u

kłaść ich na stole. 
Nie krzyżujemy też
nóg, ani nie zakładamy
jednej 
na drugą. Nie
próbujemy schłodzić
ciepłego dania,
dmuchając na nie.

Nie zmarnuj swojego życia! - koncert zespołu RYMcerze
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  Nadszedł listopad. Jesień zagościła w naszym kraju już na dobre. Wszyscy wpadli w rytm szkolnych
obowiązków. A dzieje się bardzo dużo! Dzień szkolnego koła PCK, koncert zespołu RYMcerze,
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, otrzęsiny klas pierwszych. Relacje z tych wydarzeń
zamieściliśmy w Szaferówce. Przygotowaliśmy dla Was także kącik savoir-vivre'u. 
W wolnej chwili możecie rozwiązać „Łamigłówki Szaferówki” lub przeczytać książkę z naszego kącika
czytelniczego.

Zapraszam do lektury, Monika Wiewiórowska, redaktor naczelna.

~maniery przy stole~
Przestrzeganie
obowiązujących 
w towarzystwie zasad
jest okazywaniem
innym grzeczności 
i szacunku,ale też
świadczy 
o wychowaniu i wiedzy
danej osoby.
Gospodarz przyjęcia

  powinien estetycznie
przygotować stół.
Całość musi być
harmonijna 
i zachęcająca do
jedzenia. Ważna jest
kolejność układania
–sztućce,które będą
używane w pierwszej
kolejności, kładziemy
od zewnątrz.
  Nóż i widelec
pozostawione 
na talerzu równolegle,
na godzinie 5:20,
oznaczają, że gość
zakończył posiłek

Każde inne ułożenie
sugeruje, że nie
powinniśmy jeszcze
zabierać mu talerza.
Obok zastawy
zazwyczaj znajdują się
serwetki –należy
rozkładać je na
kolanach. Nie wolno
wtykać jej za kołnierz,
między guziki koszuli
czy za pasek. Kiedy
wstajemy zostawiamy
ją na krześle, nie na
stole. Łokcie powinny
znajdować się blisko
ciała, nie wypada

21.10.14 r. naszą
szkołę odwiedzili Bęsiu
i DJ Yonas. Wystąpili
oni pod hasłem"Nie
zmaruj swojego życia".
Wielu z nas
zastanawiało się jaki
cel ma to spotkanie.
Otóż podzielone było
na 3 części. Pierwszą
była opowiedziana
historia ich życia.
Zawierała wiele
wzruszających
momentów, ale też
naukę powiązaną 
z hasłem spotkania.
Pokazywała ona, że
dzięki ludziom,którzy
"ciągną nas w górę"
możemy wyjść

z najbardziej
beznadziejnej sytuacji.
Drugą część spotkania
stanowiło wykonanie
utworów, a trzecia
część okazała się
niespodzianką.
Polegała na tym,
że każdy z nas mógł
wyjść na środek 
i wykonać freestyle.
Na odwagę zdobyli się
nasi koledzy Cezary
Jasiński i Szymon
Pietruszka. Ich trud
został doceniony
nagrodami. 
Z pewnością 
to spotkanie na długo
pozostanie w naszej
pamięci.
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Otrzęsiny klas pierwszych

to wcale nie jest takie śmieszne , jak się wydaje :P

ufok z krainy szczypiorków :P

Tak się bawią , tak się bawią Ko Cia Ki ;)ambitne rysunki ...tak bardzo artystycznie :)

Mrr :* Ale o czo chodzi ?
O.o

mmmm... literki :3

Hello Cats ;)

noo...więc...kociaki ;) Nie , nie jest nowa ;) Kociaki :*

daję okejkę :)

Whaaaat's up !!! ;)
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Międzyszkolne
rozgrywki piłki

siatkowej

Minęło jak jeden dzień -  
85-lecie Ligi Ochrony Przyrody

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych

Łamigłówka 2.
Jaką liczbą należy zastąpić znak zapytania?

   „Kto czyta książki,
ten żyje podwójnie” 
Pod tym hasłem 30
października 2014r.
uczniowie naszego
gimnazjum świętowali
obchody
Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek
Szkolnych. Tego dnia
została wygłoszona
audycja przez szkolny
radiowęzeł pod tytułem:
„Jak powstała książka,
czyli od papirusu do
iPada.”, podczas której
uczniowie byli
zaproszeni na
kiermasz ciast i
babeczek. 
Dochody z wypieków
zostaną przeznaczone
na zakup nowości
książkowych. Każdy
kto w dniu tym
wypożyczył książkę
również dostawał
cukierka. Odbyło się
także rozstrzygnięcie

szkolnych konkursów: czytelniczego- „Co wiesz o
Igrzyskach śmierci” oraz fotograficznego -
„Książka jest dobra na wszystko.”. Laureaci
otrzymali ciekawe nagrody książkowe. W piątek
ogłoszone zostały kolejne zawody czytelnicze
polegające znalezieniu ukrytych w szkole kopert z
zagadkami, do których rozwiązania musieli
skorzystać ze słownika języka polskiego lub
encyklopedii. Zabawa była ogromna, 
na każdego zwycięzcę czekał upominek. 
    Święto Bibliotek cieszyło się dużą
popularnością. Mamy nadzieję, że każdego dnia
znajdzie się równie wielu chętnych do
wypożyczania książek.

         Redakcja
„Szaferówki" poleca:

1.„Mechaniczny anioł"
C.Clare
2.„Piąta fala" R.Yancey
3.„Zagubiony Heros
Tom I serii Olimpijscy
Herosi"  R. Riordan
4.„Wierna"  V. Roth
5.„Wybrani"
C.J.Daugherty

Kącik czytelniczy 
         Wszystkie książki można wypożyczyć 
                        w naszej  bibliotece

Łamigłówka 1.

Dwaj ojcowie
podarowali synom
pieniądze. Jeden dał
synowi 150 zł, drugi
zaś dał swojemu
100 zł. Okazuje się
jednak, że obaj
synowie razem
powiększyli swoje
kapitały tylko
o 150 zł.
Jak to wyjaśnić?

Łamigłówki Szaferówki
Rozwiązania znajdziecie w następnym numerze

Biblioteka świętuje swój dzień

Jubileusz 85 - lecia Ligi Ochrony Przyrody

    21 października 
w Płockim Teatrze
Dramatycznym odbyła
się 85 jubileuszowa
rocznica istnienia Ligi
Ochrony Przyrody. 
Liga została założona
przez patrona naszej
szkoły Władysława
Szafera. Podczas
uroczystości została
opowiedziana historia
naszej Płockiej Ligi
Ochrony Przyrody oraz
nastąpiło rozdane
nagród. Dyrektor
naszego gimnazjum, 

pani Grażyna Rutkowska, otrzymała Odznakę
Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Zwieńczeniem uroczystości
były występy Harcerskiego Zespołu Pieśni i
Tańca Dzieci Płocka, gdzie występowało wielu
uczniów naszej szkoły.

   20 października 
w naszej szkole 
w ramach
Międzyszkolnych
rozgrywek piłki
siatkowej dziewcząt
odbył się mecz
pomiędzy nasza
szkołą, a G5. 
Był to bardzo trudny 
i wyrównany mecz.
Nasze trenerki miały
szerszą kadrę dobrze
wyszkolonych
zawodniczek, dzięki
czemu spotkanie
zakończyło się
ostatecznym wynikiem
2:1 dla nas.
Gratulujemy naszej
drużynie i życzymy
dalszych sukcesów.

„Mechaniczny anioł" C.Clare
     Akcja powieści rozgrywa się w XIX wiecznym
Londynie. Główna bohaterka, Tessa Gray,
przebyła długą drogę, by dotrzeć do Anglii 
i odnaleźć swojego brata. Dziewczyna zostaje
jednak wplątana w tajemniczy świat Nocnych
Łowców, poznaje ich tradycje, obyczaje. Wraz 
z przyjaciółmi Willem i Jamesem musi stawić
czoła wielu niebezpieczeństwom.  Czy temu
podoła? Czy dowie się prawdy o swoim
pochodzeniu? Książka ta zauroczy każdego.
Wiktoriańska Anglia stwarza doskonały klimat dla
mrocznej i tajemniczej historii. Jest świetnym
wyborem nie tylko dla fanów C.Clare.


