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Już po raz trzeci        
 wygraliśmy
 Piknik Europejski!
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Królewska parada naszej szkoły podbiła serca jurorów. Czego w
niej  nie było?! Karoca, Elżbieta II ze swoją świtą, dziesiątki
królewskich kapeluszy, angielscy dżentelmeni, zespół
 The Beatles wraz z fankami,  rzeka Tamiza i łodzie
filiżanki,rafineria miasta Thurrock, Robin Hood z drużyną, 101
dalmatyńczyków, miś Puchatek z przyjaciółmi, a pochód zamykali
sportowcy. 
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HISTORIA DZIEJE SIĘ WSPÓŁCZEŚNIE, A ROLĄ
KOLEKCJONERÓW JEST JEJ  UTRWALENIE.

              
                 ZANIM WYRZUCISZ - POMYŚL!

   PŁOCK W ZBIORACH    
 KOLEKCJONERÓW

TYLKO 23 PŁOCKIE DOMY
MIAŁY WODĘ.

Czas
wakacji, to
nie tylko
dobry
moment na
wypoczynek.
Wiele osób
w tym czasie
robi
generalne 

porządki.
Jest to doskona
-ła okazja, by
dowiedzieć się
czegoś
ciekawego o
rodzinnych
pamiątkach.
Tylko w wakacje
czasu jest  na
tyle dosyć,

aby poszperać,
pomyszkować,
pobuszować…
Zachęcamy
Was do
zagłębienia się
 w rzadko
otwierane
szuflady. 

Wieża ciśnień to
pierwszy
budynek w
Płocku na
betonowym
fundamencie.

Taki pomysł 
na wakacje
przyszedł nam
do głowy kiedy
zwiedzaliśmy 
w Muzeum
Diecezjalnym
wystawę

 płockich
kolekcjonerów.
Oprowadzał nas
po niej dziadek
Janka
Jaworskiego z
kl 5b Pan Paweł
Mieszkowicz,   

-prezes
Stowarzyszenia
Przyjaciół
Muzeum
Mazowieckiego,
 człowiek z
wielką pasją.

Czy
pomyśleliście
kiedyś o tym, że
gdyby nie
prywatni
kolekcjonerzy,
zbiory muzeów
świeciłyby
pustkami?

Gros zbiorów
pochodzi
 właśnie z
prywatnych
kolekcji.
Najwięcej ludzi
zbiera

pocztówki.
Bardzo często
korzystają z
nich architekci,
aby odtworzyć
jakiś dawno
nieistniejący
budynek.
Ciekawe, że w
Płocku mało kto
w XIX w. miał
łazienkę.

Były więc takie
 pływające na
łodziach.
Przetrwały aż
do II wojny
światowej.
Natomiast tam,
gdzie dziś jest
wejście na molo,
znajdowało się
kiedyś
źródełko. 

wieża

1910r.

cerkiew

ciśnień

nieznany

na Placu Floriańskim
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16 XII 1892 r. ruszyły płockie wodociągi. Wodę
sprzedawano w punktach czerpalnych.

      NOWY RYNEK 
     I JATKI MIEJSKIE

1.stolica Polski 2.rechocze 3. gra się nią w siatkę 4.
szukają go piraci 5. żart 6. w lesie 7.początek wakacji 

  DAWNE NAZWY ULIC

Postaraj się
dowiedzieć: jaki
przedmiot w
Twojej rodzinie
ma
najciekawszą
historię? Warto
go
sfotografować a
historię zapisać.

Teatr w
Płocku
 mieścił się
w budynku,
który
początkowo
był
kościołem.
W 1943 r.
rozebrali go

Niemcy.Dziś
jego bryłę
możemy
podziwiać tylko
na starych
pocztówkach.
Niejednego
zaskoczy
pewnie
informacja, że
ulicę Tumską

wytyczyli w
mieście
Prusacy. A czy
wiecie, że
dzisiejsza ulica
Kościuszki
nosiła kiedyś
nazwę
Warszawska?

.

Nowy Rynek

.

Plac 13
Straconych 
powstał na
miejscu
wyburzonej
przez Niemców
dzielnicy
 żydowskiej.

Przebiegały tu
nieistniejące
 dzisiaj ulice:
Żydowska,  
Złota, Niecała,
 Szewska.

.

Redakcyjna
stopka

M. Świgost red.
naczelny
M.Zakrzewska
zast. redaktora
A. Chełkowska
J.Dąbrówka
N.Imielska
J.Jaworski
A.Kalwasińska
W.Krajewska

S.Lechmitz
N.Matuszewska
K.
Nadwadowska
A.Olszewska
A.Pychińska

opiekun
L.Małolepsza

.

teatr

.

..

.
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           GAWĘDA JANKA  
    O  ALFABETACH  ŚWIATA

  Język arabski

     Hebrajski

       Chiński

Alfabet  ma 56
znaków. Oto
podstawowe
zwroty:
Cześć-marhaba
Do widzenia-
salama
Dobry wieczór-
masa’a al xeir

Zbliżają się
wakacje.
Niektóre osoby
wyjeżdżają za
granicę. W tym
artykule
przedstawię
ciekawe

alfabety, zwroty
i języki.
Zapraszam na
językową
podróż dookoła
świata.
Język
Uniwersalny

  Przez wiele lat
ludzie próbowali
wynaleźć język
uniwersalny.
Najpopularniejsze
języki tego
rodzaju to
Interlingua

i Esperanto
wynalezione
przez Ludwika
Zamenhoffa
).Esperanto ma
własną flagę i
hymn.

Dla największej
liczby ludności
świata językiem
ojczystym jest
język chiński,
którym mówi
ponad miliard
ludzi. Około 400
milionów ludzi
posługuje się
językiem hindi,

350 milionów –
językiem
hiszpańskim, a
320 milionów –
językiem
angielskim.

Składa się z 27
znaków. Nie
zawiera
samogłosek,
które tworzy sie
poprzez system
kropek i kresek
nad, lub pod
literą.

Zwroty:
 dzień dobry-
szalom.
Jak się czujesz-
Ma szlomcha?
Jak masz na
imię-Ma
szimcha?

chiński

Sri Lanka

pismo

.

hebrajski

.

.

gruzińskie

.

.
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     WAKACYJNA  NUDA?  WYKLUCZONE !!!      

        ZABAWA MUZYCZNA

Nudzisz się w wakacje? 
Siedzisz przed komputerem? 
Nie wychodzisz na dwór ze swym psem? 
Jesz chipsy z serem?
A po co to komu?
Wychodź z domu! 
Posłuchaj rad naszych ekspertów i zagraj w
zaproponowane przez nich gry.
                            MAFIA
Osoby: 3 mafiozów, 2 policjantów, 1 lekarz, min. 4
mieszkańców, 1 prowadzący
Zasady:
1. Wybieramy zawody(funkcje) i  imiona. Stajemy
 w kółku, zamykamy oczy.
2. Prowadzący nie zamyka oczu i wybiera mafiozów,
policjantów i lekarza. Reszta to mieszkańcy.Robi to po
cichu, tak, by pozostałe osoby /oprócz wybranej/ nie
wiedziały, kto jest kim. 
3.Rozpoczyna się pierwsza runda. Budzą się mafiozi i
wybierają kogo zabijają / znów po cichu/. Nie
wybierają siebie. Oni zasypiają i teraz  budzą się
policjanci, wybierają kogo oskarżają. Zasypiają i budzi
się lekarz, wybiera kogo uzdrawia.Ta osoba jest
nietykalna. Lekarz może wybrać siebie. 

zabawa w cienie

Do gry
potrzebne są
 trzy pary , ale
wystarczą też
dwie. Każda
para otrzymuje
numer.
Wybieramy
prowadzącego.
Drużyna numer
1 staje w środku
i śpiewa
pierwsze słowa
wybranej
piosenki.
Zadaniem

drużyn
przeciwnych
jest ją 
"dośpiewać".
Gdy drużyna
zna całą
otrzymuje 15
pkt, za połowę -
10 pkt , tylko
początek to 5
pkt dla drużyny.

Miłej zabawy!

Całą grą koordynuje prowadzący.
4. Wszyscy się budzą. Prowadzący mówi, kto został
zabity i ta osoba odpada z gry (chyba, że lekarz go
wcześniej uzdrowił).
Prowadzący mówi, kto został oskarżony. Wszyscy
głosują czy ma iść do więzienia, czy nie.
5. Rozpoczyna się kolejna runda.
6. Gra kończy się kiedy zostaną sami mafiozi luba
sami mieszkańcy.

Gra jest świetna, jeśli czegoś nie rozumiecie, to
chętnie z wami zagramy na przerwie. Zgłoście się do
mnie - Magdy Zakrzewskiej lub do Michała Świgosta
/kl. 5b/.
                          FLAGI    
Głównym celem gry jest zdobycie flagi przeciwnej
drużyny i dostarczenie jej na swój teren.
Uczestnik, który wtargnął na teren drużyny
przeciwnej, może zostać złapany przez rywali.
Wystarczy, że przeciwnik go dotknie.Wtedy staje
nieruchomo i czeka, aż ktoś z własnej drużyny go
wybawi.  Wybawić można tylko w jeden sposób -
należy przejść osobie złapanej pod nogami. 

Jeśli ktoś  z
drużyny
wykradnie flagę
drużynie
przeciwnej  i
dostarczy ją na
własny teren,
cała drużyna
zdobywa 1
punkt. Punkt
można zdobyć
tylko wtedy,
kiedy własna
flaga nie jest
wykradziona.W
grze liczy

się spryt,
zgranie drużyny,
szybkość oraz
umiejętność
kamuflażu, która
pozwoli wkraść
się
niepostrzeżenie
na terytorium
przeciwnika.

flaga wraca na swoje pierwotne
miejsce.Wnętrze kręgu wokół flagi
przeciwnika to obszar neutralny.
Nie wolno na nich łapać i być
złapanym.

.
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Gdy dostawaliśmy co przerwę uwagę w klasie 1-3
/uczeń 6a/
Poznanie mojej wychowawczyni w czwartej klasie
oraz nowych kolegów. /G.Herman 6a/
W klasach II-III musieliśmy przepisywać 100 razy
„nie będę przeszkadzał na lekcjach”.
/uczeń 6a/
Wspomnienie, które zapadło mi w głowie to piknik
rodzinny 
2015r. Wtedy spędzaliśmy miło czas i było 
bardzo  fajnie.
/N.Stojowska 6a/

W mojej pamięci na zawsze pozostanie pierwsza
próba w zespole tanecznym "Odlot".Cieszyłam się, że
mogę tam być już od najmłodszych lat./J.Król 6s/
Pierwszego dnia w szóstej klasie dostałem uwagę!
/A.Tollik 6s/
Najbardziej zapamiętam superobóz czwórboistów w 6
kl. w Radomiu i superzabawę w pokojach. /uczeń 6s/

 Najbardziej będzie mi szkoda
kolegów i koleżanek z klasy i
wspólnych wyjazdów z nimi na
obozy i zawody. /D.Stefański 6s /

Moim wspomnieniem są wszystkie wycieczki z klasą
oraz pierwszy dzień w tej szkole. /K.Łukaszewska
6a/
Pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego. Pamiętam,
że byłam wtedy mała i zagubiona. Dzisiaj jestem
zadowolona z wyboru tej szkoły, ponieważ
przeżyłam tu wiele ciekawych chwil.
/W.Zajączkowska 6a/
Najlepszym moim wspomnieniem są wszystkie
wycieczki i bal klas szóstych./MCharzyński 6a/
W pierwszej klasie spotkałem koleżankę i kolegę i
 jesteśmy kolegami przez 6 lat./K.Sobczak 6a/
Była to wigilia szkolna. Wszyscy usiedliśmy przy stole
wraz z Panią i nikt się nie kłócił, wszyscy się śmiali
/M.Rutkowska 6a/
Wycieczki klasowe i kłótnie z Mateuszem.
/G.Cendrowska 6a/
Dzień, w którym poznałam moje przyjaciółki./K.
Kamińska 6a/
Złamane serce, przyjaźń, śmiech i płacz z unijnych,
kłótnie z Hermanem.
/uczennica 6a/
Taka tarcza szkoły wysadzana kwiatami./F
.Marciniak 6a/
Pierwszy dzień nauki. Byłam wtedy bardzo
zdenerwowana, jednak szybko zrozumiałam, że
czas w tej szkole będzie miło spędzony./P.
Jankowska 6a/
Kłótnie z Mateuszem, dręczenie Karoliny, wycieczki
klasowe./uczennica 6a/
Wyjazd do Torunia w III klasie. /szóstoklasista/
Sprawdzian szóstoklasisty /B.Malinowski 6a/
Moim złym  wspomnieniem jest jak
wychowawczyni w kl. 1-3 kazała nam chodzić w
stylu „palce – pięta”. To było totalnie bez sensu
 /K.Śliz 6a/
Wtedy poznałam moją największą i najbliższą
przyjaciółkę. Ten czas minął tak szybko i zanim się
obejrzałam znalazłam się w szóstej klasie. Bardzo
ciężko jest mi rozstawać się z nią i ze wszystkimi
moimi przyjaciółmi, ale wspomnienia zostaną na
zawsze w pamięci./J.Wolińska  6a/

Gdy pierwszy raz przyszłam do szkoły. Spotkanie
z koleżankami i kolegami /O.Lewandowska 6a/

Trudno wybrać jedną chwilę, lecz wspomnienie, które
na zawsze pozostanie w mojej głowie to pierwszy
obóz. Wszyscy byliśmy wtedy jedną wielką rodziną.
Każdy miał do innych wiele szacunku. Niestety, teraz
to się zmienia. 
Spędziłam wtedy wiele czasu z najlepsza przyjaciółką,
która jest nią do dziś.
/W.Pawelec 6s/

SZÓSTOKLASIŚCI 
MAJĄ GŁOS.
CO ZOSTANIE W ICH
PAMIĘCI? O CZYM WOLĄ
ZAPOMNIEĆ?
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Szczególnie będzie mi brakować lekcji historii. W
klasach młodszych nasza wychowawczyni
organizowała nam świetne wyjścia i wycieczki.
Pamiętam pierwszą wspólną zieloną szkołę,
pojechaliśmy do Gorenia Dużego./ja 6s/
Najbardziej będę wspominać przyjaźnie, wspólne
obozy sportowe, przygody z Elizą ,Klaudią i
Loreną.One będą w moim sercu na zawsze, są
cząstką mnie.Nauczycieli będę dobrze
wspominać./J. Unierzyska 6s/
Wszystkie obozy i dyskoteki, lekcje z Panią
Czurakowską, wigilie klasowe. Apel, kiedy było
losowanie na wyjazd do Niemiec./M.Ruszkowski 6s/
Zawody szkolne i obozy z przyjaciółmi, których nie
zapomnę do końca życia./N.Grudzień 6s/
Moim najlepszym wspomnieniem będą lekcje
polskiego z P.dyrektor Małolepszą oraz lekcje z
naszą wychowawczynią z klas 1-3
P.Czurakowską.Są to najlepsze nauczycielki w całej
szkole i umiały prowadzić lekcje tak, by było ciekawie.
Z całego serca Paniom dziękuję. Zapamiętam również
wszystkie świetne obozy z P.Matlewskim. Dziękuję
też koleżankom i kolegom./O.Walczak 6s/
Moim najmilszym wspomnieniem w tej szkole są
moi przyjaciele z klasy, z którymi ciężko będzie mi
się rozstać. Chciałabym przeżyć z nimi jeszcze raz
wspólne chwile na obozach, boisku i przerwach
szkolnych. Będę za tymi chwilami i moimi
przyjaciółmi tęsknić./I.Denst 6s/
Wspaniałe chwile w szóstce… Było ich dużo, ale
najlepiej wspominam ostatni czwórbój lekkoatletyczny
w Radomiu. Zasłużone 2 miejsce z wielkim
dreszczem emocji. Ze wspaniałą ekipą./M.Synowicz
6s/ 
Nigdy nie zapomnę pierwszej lekcji i pierwszej
zbiorowej uwagi dla klasy. Potajemne dyskoteki w
klasie. Na zawsze zapamiętam pocieszanie P.
Dyrektor/R Witkowski 6s/
Jest wiele rzeczy, które zapamiętam z tej szkoły.
Najbardziej zielone szkoły, obozy i wycieczki, nowe
przyjaźnie z innymi klasami./K.Ignaczewski 6s/ 
Pamiętam, gdy na jednym z obozów sportowych
pływaliśmy rowerami wodnymi. Wtedy płynęłam z
P. Matlewskim i koleżankami. Wjechaliśmy w
trzcinę i rzucałyśmy klapkami do jeziora. Potem
P.Matlewski  po nie pływał, a my znowu je
wyrzucałyśmy. To było bardzo zabawne./J.
Kuśmirek 6s/ 

Najbardziej wspominał będę pierwszy dzień w szkole,
kiedy to nikogo nie znałem, ale na drugi dzień już
znałem wszystkich z mojej klasy./M.Kuliński 6s/

Nigdy nie zapomnę zielonych szkół. Szalone
dyskoteki, zabawa i przyjaciele. Obozy to jeden
 z wielu plusów tej szkoły. /P.Zmudczyńska 6s/
Najbardziej będzie mi brakowało zawodów
sportowych. Bardzo je lubię, ponieważ dają mi wiele
radości i wspólnej rywalizacji. Nigdy nie zapomnę
chwil z przyjaciółmi i będzie mi ich bardzo
brakować./W.Igielski 6s/
Wspomnienie, które zaszło mi w pamięć to
pierwsza zielona szkoła.W tych sześciu latach nic
bym nie zmieniła, naprawdę! To był bardzo dobrze
spędzony czas, będę tęsknić!!! /G.Łagodzińska 6s/
Moim najbardziej zapamiętanym wspomnieniem jest
przydzielanie klas.Schowałam się wtedy za dziećmi, a
przede mną stała Gabrysia.Zaczęłam bawić się jej
paluszkami. Gdy się odwróciła posłała mi zabójcze
spojrzenie./G.Olczuk 6s/
Najbardziej wspominam to, jak dostałem pierwszą
sowę, a tym samym ostatnią./M.Krawczyński 6s/
Gdy odejdę ze szkoły na pewno będę wspominała
moich przyjaciół, dlatego że umieli doradzić w
trudnych sprawach. Bardzo będę tęskniła za różnymi
chwilami spędzonymi z nauczycielami, koleżankami i
kolegami./E.Rakowska 6s/
Najbardziej pamiętam wybór klasy po teście
trzecioklasisty: s czy a? Trudno było mi
zdecydować: sport, czy stare znajomości. Dziś
jestem zadowolona z wyboru czegoś nowego i
nieznanego.Serce wybrało i miało rację.Dobrze
wspominam pierwsze wypracowanie, dzięki
któremu narodziła się pasja do pisania./A.Kamola
6s/
Zapamiętam pierwszy dzień w tej szkole i obozy
sportowe z P.Matlewskim /M.Mielczarek 6s/

Mi najbardziej będzie brakować moich najlepszych
kolegów i naszych wspólnych zabaw. Brakować mi
będzie niektórych nauczycieli, a najbardziej Pani od
polskiego. Ogólnie będę tęsknił za całą szkołą.
/A.Zmudczyński 6s/
W mojej pamięci na długo pozostanie zapoznanie
się z moją pierwszą prawdziwą przyjaciółką. Było
to w pierwszej klasie. Przyjaźnię się z nią do dziś,
mimo że jesteśmy w różnych klasach. To właśnie w
tej szkole zawieramy przyjaźnie na całe życie.
/J.Kaczmarczyk 6s/
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30. 05 Piknik rodzinny to jedna z
tych imprez, na której ramię w ramię
działa cała społeczność szkolna.

ZEBRANA
KWOTA  4095 zł !

Długa kolejka ustawiała się do
policyjnego symulatora jazdy na
motorze. Aplauz wzbudził pokaz
 drużyny rugbystów.

Pani A.
Żeberkiewicz za
pomocą
specjalnych
farbek wyczaro
-wywała na
twarzach i
rękach
dzieciaków
prawdziwe
 cuda. 

.

.

.

.

.

.

.

Stoły uginały się
od ciast i innych
pyszności
przygotowanych
przez rodziców i
dzieci. Mieliśmy
ogromny wybór
zdrowej

żywności i
świeżo
wyciskanych
soków. Można
było także
dokonać
profesjonalnego
pomiaru  tkanki
tłuszczowej.

Wszystkie
klasy popisały
się
kreatywnością
 w
przygotowaniu
różnych

produktów ,
które ściągnęły
tłumy
oglądających i
kupujących. 

Hitem był jak
zwykle finał
szkolnej listy
Mam Talent. 
W tym roku
zwyciężyły trzy
dziewczyny
 z klasy 6s: 

Paulina
Zmudczyńska  
/śpiew/
 
Iga Denst i Asia
Król 
/ taniec/

.

.

.

.

.

.

.
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      Królewna Śnieżka 
                   i 
       siedmiu tancerzy

                        /  Iga Denst /

Za siedmioma pointami[1], sześcioma sneakerami[2],
ośmioma parkietami i tyloma miejscami i rzeczami
tanecznymi, że długo by wymieniać, mieszkała
prześlicznie tańcząca królewna. Miała na imię Śnieżka.
Tak nazwała ją królowa-matka, ze względu na jej
wyjątkowo jasną cerę. Mama zaraziła królewnę
miłością do tańca towarzyskiego: quickstepa[3]. Po
pewnym czasie obydwie stały się najlepszymi
tancerkami królestwa w tym standardowym tańcu. Tak
na marginesie, zazdrościł im nawet sam Agustin
Egurrola[4].
Z powodu śmiertelnej choroby mama niestety opuściła
Śnieżkę.
Był to najsmutniejszy moment w życiu małej
dziewczynki.
  Minęło wiele spektakli tanecznych, gdy do królestwa
przybyła Gryzelda, nowa macocha Śnieżki. Na
początku wydawała się bardzo miła. Lecz, gdy
królewna dorastała, z każdym kolejnym rokiem
stawała się okrutniejsza dla dziewczyny. A wszystko
dlatego, że Gryzelda dotychczas nosiła tytuł najlepszej
tancerki quickstepa na świecie. Bała się, że zdolna
Śnieżka jej go odbierze. Wieczorami tańczyła przed
zaczarowanym lustrem, by to utwierdziło ją, że wciąż
jest najlepsza.
Pewnego razu zwierciadło odpowiedziało jej, że jest na
świecie osoba o wiele piękniej tańcząca od niej. To
Śnieżka. Macocha tak się zdenerwowała, że wykonała
w powietrzu kilka kicków[5], czyli wykopów nogami w
powietrze i rozkazała wygnać królewnę z
zamku.Dziewczyna szlochając podskakiwała
samotnie po chłodnym  i ciemnym lesie. Jej ruchy sprawiały,
że miało się wrażenie, iż porusza się ponad powierzchnią ściółki leśnej. 

[1] pointy – twarde baletki, używane w balecie, przeznaczone do tańca klasycznego
lub ostatnio używane w tańcu współczesnym

[2] sneaker – sportowe buty taneczne
[3] quickstep- taniec towarzyski należący do grupy
tańców standardowych
[4] Agustin Egurrola – tancerz, choreograf, sędzia
międzynarodowy tańca towarzyskiego
5] kicki - wykopy nogami w powietrze

- Czemu mi się to przydarzyło, przecież zawsze byłam
grzeczną dziewczynką?! 
Świetnie wykonywałam Progressivea, Chasa
Woodpeckera z kickami oraz Rocketa[6] - mówiła do
siebie zaniepokojona.
Po wędrówce, długiej jak szerokość kilku parkietów,
królewna postanowiła zawalczyć o swoje miejsce w
królestwie. Zaplanowała, że zorganizuje konkurs
pomiędzy nią a Gryzeldą o to, która z nich lepiej
zatańczy jej umiłowanego quickstepa. Musiała tylko
znaleźć jakąś drużynę, która będzie ją wspierała.
Szukała po całym lesie, aż wreszcie na skraju
spotkała mały domek.
Puk, puk, puk! Zapukała z nadzieją, że otworzy jej ktoś
większego wzrostu. Z drzwiczek jednak wychyliła się
mała główka krasnoludka, a za nią kolejnych sześć.
- Kim jesteś?- zapytał jeden.
- Jestem…- królewna nie zdążyła dokończyć.
- Nieważne. Lepiej powiedz nam czego tu szukasz!-
rozkazał drugi.
- Szukam… -królewna znów nie dokończyła.
- Najważniejsze, czy nie chcesz nam zrobić krzywdy-
przerwał trzeci.
- Jestem królewna Śnieżka, szukam drużyny tancerzy
i nikomu nie zrobię krzywdy- odpowiedziała jednym
tchem królewna.
- Zaraz, zaraz. Szukasz tancerzy?- zapytał z
zainteresowaniem czwarty.
I wtedy wszyscy mieszkańcy małego domku zaczęli
tańczyć. Robili obroty, salta, szpagaty, stawali na
rękach, głowie, itp. 

[6] Progressive Chasse - wrażenie unoszenia się nad
parkietem, Woodpecker z kickami oraz Rocket (oba
efekty naraz) – figury quickstepa

autorka w tańcu .
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Okazało się, że są amatorami tańca zwanego
breakdance[7]. Jednym słowem byli b-boyami[8].
Śnieżkę zdziwił ten taniec ale bardzo się spodobał. Bez
chwili zastanowienia zapytała ich, czy chcą z nią
zatańczyć. Krasnale od razu się zgodziły. Śnieżka
postanowiła zostać u nich na dłużej, żeby potrenować.
Wiedziała, że reprezentują dwa odmienne style
taneczne.
  Wtedy zdarzyło się coś strasznego. Macocha
dowiedziała się od zaczarowanego lustra o sprytnym
planie Śnieżki. Przebrała się więc za staruszkę i
zamierzała dać Śnieżce czerwone pantofle, które
mocno zacisnęłyby jej stopy i przez to przestałaby
tańczyć. Królewna, gdy tylko zobaczyła lśniące
pantofle od razu je włożyła. Gryzelda szybko uciekła.
Uradowana Śnieżka zaczęła tańczyć w wymarzonych
pantofelkach. Po wykonaniu kilku quickstepowych
podskoków sznurowadła zacisnęły się i dziewczyna nie mogła
się poruszać. Rozpłakała się, a wraz z nią krasnoludki.
  Nagle z lasu wybiegł koń z księciem Arturem na
siodle. Młodzieniec kochał tańczyć, tak samo zresztą
jak jego smukły rumak. Gdy krasnoludki zauważyły
Artura, powitały go czule. Znali się bowiem z licznych
konkursów tanecznych. Książę przybył w odwiedziny
w samą porę. Tylko on mógł uratować królewnę
swoim tańcem. I tak też się stało. Uniósł Śnieżkę i
zaczął z nią tańczyć. Najpierw powoli, trochę
nieporadnie. Po paru spokojnych podskokach pantofle
stopniowo zaczęły uwalniać królewnę z uścisku, aż po
kilku wyraźniejszych ruchach zniknęły. Dziewczyna
znów mogła tańczyć ze swoją drużyną tancerzy. Ona
wykonywała wszystkie figury Progressivea, Chasa,
Woodpeckera , oczywiście z kickami oraz Rocketa. B-
boye stojąc dookoła niej wykonywali toprocki,
dropy,powermovesy, freeze'y i footworki[9].Pozostało
już tylko wygrać zawody z macochą.Wszyscy
tanecznym krokiem udali się do królestwa. 

[7] breakdance - rodzaj specyficznego i unikatowego
tańca z dużą ilością elementów siłowo-
sprawnościowych, oraz kroków wykonywanych „w
parterze”, czyli rękami i nogami (a często całym
ciałem) na ziemi
[8] b-boy –mężczyzna tańczący breakdancea
[9] Ruchy w breakdance dzielimy na pięć
podstawowych elementów – toprocki, dropy, power
movesy, freeze'y i footworki

Rozpoczął się konkurs. Śnieżka dla niepoznaki ubrała
podobne buty do tych zdradliwych, które dostała od
macochy.
– Wygram z łatwością, przecież ty nie możesz
tańczyć!!! Ha, ha, ha- zaśmiała się okrutna Gryzelda.
- Nieprawda! Czar prysł. Mogę tańczyć i co więcej
mam nadzieję, że cię pokonam - pierwszy raz Śnieżka
postawiła się Gryzeldzie.
- Jak to możliwe!- krzyknęła macocha.
- Książe Artur mnie uratował- odparła pewna siebie
królewna.
I zaczął się pojedynek. Obroty, salta, szpagaty, skoki,
tupnięcia, wymachy, skłony i wielkie zamieszanie….

                                       …
Niestety odbyło się pożegnanie... Nie myślcie tylko, że
Śnieżki. Królewna wygrała wraz ze swoją b-boyową
drużyną. Odtąd wszyscy długo i szczęśliwie tańczyli:
król, królewna, książę, krasnoludki, cały dwór…i nawet
małe królewiątka.
A straszna macocha? To już zupełnie inna historia.
Dawno, dawno temu za siedmioma kimonami,
sześcioma brązowymi pasami, ośmioma matami i
tyloma miejscami i rzeczami karate, że długo by
wymieniać……

taniec przyjaźni

Asia i Iga
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Alex do
mamy: 
Mogę
popływać?
Mama:
Możesz,
tylko się nie
zamocz.

        DOWCIPNIE BO WAKACYJNIE

Rozmawiają
dwie pchły; -
gdzie byłaś na
wakacjach? - na
krecie.

.

Mąż: Chciałbym
te wakacje
spędzić tam,
gdzie jeszcze
nigdy nie
byłem...
Żona:
Świetnie...Co
powiesz na
kuchnię?

Rozmowa po
wakacjach:
Szkoda, że tego
nie widziałeś,
jechałem na
słoniu, a obok
dwa lwy.
I co dalej?
Musiałem zejść
z karuzeli... 

Koniec roku
szkolnego. Jaś
przychodzi ze
szkoły.
 -Tato, ty to
masz szczęście
do pieniędzy.
- Dlaczego?

-Nie musisz mi
kupować
książek na
nowy
rok.Zostaję w tej
samej klasie.

Pan mówi w
szkole do dzieci:
Życzę wam
miłych wakacji i
żebyście wrócili
mądrzejsi. A
dzieci
odpowiadają:

Nawzajem
proszę pana! 

Sąsiadka pyta
sąsiadkę:
– No i jakie
wrażenia

przywiózł syn z
wakacji?
– Wrażenia?...
Jeszcze nie
wiem, ale już
wiem, jakie
przywiózł
wyrażenia!

Żona mówi do
męża:
- Kochanie,
marzy mi się,
żeby założyć na
plażę coś
takiego, co
sprawiłoby, że
wszyscy by
osłupieli.
- Łyżwy załóż.

List Jasia z
wakacji: Jest
pięknie. Świetnie
wypoczywam.
Bądźcie
spokojni i nie
martwcie się o
mnie. P.S. Co to
jest epidemia?
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