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       ZAPACHNIAŁO JESIENIĄ...*

  PT. BIOTECHNOLOGIA  
           KASZTANÓW

Lato pozostawiło po
sobie jedynie cudowne
wspomnienie beztroski,
ciepła i luzu.
Niepostrzeżenie
nadeszła jesień - mgły,
szaruga i nauka.

Ale jesień to nie tylko
obowiązki, melancholia i
zimno. Spójrzcie wokół, jak
piękne kolory Was otaczają
- czerwień, złoto, brąz we
wszystkich odcieniach.
Liście szeleszczą pod
nogami. Poranne mgły
malowniczo zasnuwają
świat, a chmury przybierają
najdziwniejsze kształty. 

A jesień tego roku jest dla
nas wyjątkowo łaskawa.
Słońce przygrzewa,
rozświetlając świat wokół
nas. Pozwala jeszcze na
chwilę zapomnieć o ciepłych
butach i szalikach. W tak
sprzyjającą pogodę warto
wybrać się do lasu, parku
czy chociażby na spacer
uliczkami osiedla, aby
dostrzec otaczające
nas piękno i feerię barw.  
Bo nigdzie jesień nie jest
tak złota, jak w Polsce.

*tytuł ballady Jaskra -
soudtrack z serialu
"Wiedźmin"

Jesień

   Pewnego pięknego dnia, w ostatnią środę
października, zostaliśmy zaproszeni do VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Karola Baczyńskiego w
Radomiu na lekcję otwartą zatytułowaną  ,,Biochemia
kasztanów’’. Tematyka miała opierać się na  jakże
niezwykłym owocu drzewa kasztanowca, witającego
nas we wrześniu swym pięknym wyglądem  i
połyskującą powierzchnią odbijającą blask jesiennych
promieni słonecznych.
  Z samego rana wyruszyliśmy do liceum. Droga była 

idealnym odwzorowaniem
terminu ‘’złota polska
jesień’’. Ciągnące się w
nieskończoność kolumny
kolorowych koron drzew 
tworzyły przyjemny widok
dla naszych oczu. 
Na miejscu zostaliśmy
ciepło powitani przez
dyrektora oraz nauczycieli
tej placówki. Następnie
przeszliśmy do właściwej
części programu. 

ciąg dalszy na str. 4
Lekcja otwarta

                KOCHAMY KASZTANY, 
     CZYLI LEKCJA OTWARTA W VII LO

Jakub Chamski
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    Najlepszy reportaż 
 z jesiennych wędrówek

25 września 2015 roku
wszystkie klasy
pierwsze, w tym
nasza, wybrały się na
pieszy rajd
integracyjny. O
godzinie 7.45
zebraliśmy się pod
szkołą. Do czasu
przyjścia nauczycieli
panował harmider.

Po chwili jednak
przyszli wychowawcy
i uspokoili oraz
policzyli uczniów.
Następnie wsiedliśmy
do autokaru. Wyjazd
trochę się opóźnił z
powodu spóźnialskich,
ale i tak podczas
jazdy panowała miła z
zabawna atmosfera.

Podróż minęła szybko
i bez żadnych
utrudnień. Po 30
minutach autokar się
zatrzymał, a my przez
szyby ujrzeliśmy łąkę
i las. Dowiedzieliśmy
się, że znajdujemy się
w miejscowości
Budki. Wysiedliśmy z
pojazdu i dobierając

się w grupy,
ruszyliśmy leśną
drogą. Mijaliśmy
jezioro, pokonaliśmy,
skacząc po
kamieniach, strumień.
Wyznaczone osoby
zajęły się
wykonywaniem
zadań, które
wyznaczyła

nam nauczycielka
geografii.

 Konkurs wygrała klasa
1d. Wszyscy
uczestnicy zawodów
dostali drobne, słodkie
nagrody. Zaczęło się
robić późno. Szybko
posprzątaliśmy po
pikniku i zajęliśmy
miejsca w autokarze.
Przed szkołę
dotarliśmy około 14 i
zaraz zmęczeni, 
rozeszliśmy się do
domów.
W poniedziałek
wszyscy miło
wspominali wycieczkę.
Długo rozmawialiśmy i
żartowaliśmy  na temat
tego, co wydarzyło

się w piątek. Mamy z
rajdu liczne, dobre
wspomnienia. Już
teraz zastanawialiśmy
się, jaki będzie
przyszłoroczny.
Niestety, musieliśmy
wrócić do naszych
codziennych,
szkolnych
obowiązków. Trochę
żałujemy, że takie
wędrówki nie są
organizowane częściej.
  
Aleksandra Molik    
Agnieszka
Olszewska
kl. 1d

          JESIENNE WĘDRÓWKI INTEGRACYJNE
                      KLASY I     CHLEWISKA

Biedroneczko biedroneczko...

Jesienne wędrówki
integracyjne są już
wieloletnią tradycją
naszej szkoły. Co roku,
w ostatni piątek
września idziemy
poznawać piękne
okolice naszego miasta
i siebie nawzajem.
Następnie biblioteka
szkolna ogłasza
konkurs na najlepszy
reportaż z rajdu, a
 zwycięskie prace
zamieszczane

są w gazetce szkolnej.
I oto właśnie na łamach
tego numeru znalazły
się najlepsze z
najlepszych
sprawozdań.
Finalistami konkursu
są:
Aleksandra Molik i
Agnieszka Olszewska
z kl,. 1d, Aleksandra
Brzeska z kl. 2b oraz
Angelika Jurczak z kl.
3b. Zwycięzcom
gratulujemy!   

Marsz z przeszkodami

Czas na posilek

Las jesienia urzeka

 Nastrój popsuł nam
widok dzikich wysypisk
śmieci. Niektórzy
zbierali grzyby i robili
zdjęcia. Inni woleli
podziwiać piękno
natury, rozmawiając z
kolegami i
koleżankami.
Po około 2 godzinach
dotarliśmy do celu –
zabytkowej huty w
Chlewiskach. Tu
czekało już na nas
przygotowane ognisko.
Każdy z nas szybko
zabrał się do pieczenia

kiełbasek. Po
zaspokojeniu głodu i
pragnienia z
zaciekawieniem
obejrzeliśmy hutę i
wysłuchaliśmy
pogadanki o jej historii.
Kolejną atrakcją było
zwiedzenie muzeum
starych samochodów i
motocykli. Następnie
odbyły się zawody
zorganizowane przez
nauczycieli wf-u.
Reprezentanci klas
biegali, odbijali i
podbijali piłkę.

Julia Karasińska
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      ŹRÓDŁA  KRÓLEWSKIE

 25 września 2015 roku w Publicznym
Gimnazjum nr 6 w Radomiu, jak co
roku, zostały zorganizowane rajdy
integracyjne, w których uczestniczyła
cała społeczność szkolna. Ich celem jest
nawiązywanie przyjaźni oraz 

lepsze poznanie się
uczniów, jak i miłe
spędzenie czasu w
gronie rówieśników
i nauczycieli.
Wszyscy
uczestniczący w
wycieczkach spotkali
się o godzinie 7:50
przed budynkiem
szkoły. Klasy drugie w
tym roku podróżowały
do rezerwatu Źródła
Królewskie, będącego
częścią kozienickiego
nadleśnictwa. Dotrzeć
mieliśmy tam
autokarami i już po
godzinie byliśmy na
miejscu, gdzie czekał

na nas przewodnik.
Opowiedział nam o
terenie, na którym się
znajdowaliśmy
i zaprosił na krótki
spacer po okolicy.
Wędrówka minęła nam
przyjemnie z racji
sprzyjającej pogody,
bowiem temperatura
była wprost idealna na
piesze wycieczki. Nie
było też deszczu ani
nadmiernego wiatru, co
również było
niewątpliwym plusem.
Po przejściu krótkiej
trasy, przygotowanej
przez przewodnika,
wyruszyliśmy 

właściwym szlakiem,
nazwanym ''Królewskie
Źródła''. Szliśmy
lasem, wzdłuż rzeki
Zagożdżonki, zbierając
rosnące tu i ówdzie
grzyby oraz słuchając
opowieści o historii
rezerwatu. Według
legendy król Polski,
Władysław Jagiełło
zaspokajał swoje
pragnienie przy
tamtejszych źródłach,
co poskutkowało
nazwaniem ich
królewskimi.
Nauczyciele pomagali

nam 
w wykonywaniu zadań
terenowych. Służyli
radami w kwestii
zaznaczania
pokonywanego przez
nas szlaku na mapie, a
przewodnik opisywał
nam występujące w
kompleksie leśnym
naturalne formy terenu.
Po godzinnym
spacerowaniu
wróciliśmy na teren
rekreacyjny, gdzie
rozpaliliśmy ognisko. 

Piekliśmy kiełbaski,
pianki, a nawet
kanapki.
Zorganizowane zostały
także konkursy
sportowe, w których
mogliśmy spróbować
swoich sił w
dyscyplinach takich jak
np. piłka nożna czy
siatkówka.
Około godziny 12
wyruszyliśmy w drogę
powrotną do Radomia.
Humory dopisywały
nam w dalszym ciągu i
cały autokar
wypełniony

był naszymi
rozmowami oraz
śmiechem. O 13:00
byliśmy już przed
szkołą, skąd
rozeszliśmy się do
swoich domów
zmęczeni, ale
zadowoleni ze
spędzenia czasu
wspólnie, integrując się
jako społeczność
szkolna.

Aleksandra Brzeska,
kl. 2b

                      JESIENNE WĘDRÓWKI INTEGRACYJNE
                                               KLASY II

    
    Zapraszamy do
 odwiedzenia naszej
 strony internetowej:

   www.gim6radom.    
       edupage.org
   gdzie znajdziecie
 więcej relacji i zdjęć  
   z życia szkoły.

          STOPKA            
   REDAKCYJNA

Redakcja 6PRESS:
Aleksandra Molik 1d
Agnieszka Olszewska
kl. 1d
Aleksandra Brzeska
kl. 2b
Angelika Jurczak 
kl. 3d

Hubert Skopek kl. 2a

Fotografie:
Jakub Chamski kl. 1b
Julia Karasińska 
kl. 3d

Opiekunowie:
Wioletta Styczyńska
Anna Kaim

A droga daleka przed nami...

Jesień

Nad Królewskimi
źródłami  unosiła  się
mgła. Mieliśmy
wrażenie, że zaraz
wynurzy się z niej
król Władysław

Jagiełło ze swoją
świtą, aby
skosztować wody      
  i odpocząć przy
źródełku.

IG

Jakub Chamski
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       INTEGRACYJNE  JESIENNE WĘDRÓWKI
             KLASY III

Lekcja otwarta pt. "Biotechnologia
kasztanów" w VII Liceum
Ogólnokształcącym im. K.K.
Baczyńskiego w Radomiu.
ciąg dalszy artykułu ze strony 1  

Dowiedzieliśmy się
wiele ciekawych
rzeczy na temat 
kasztanów, o których
opowiadali nam
prowadzący. W
międzyczasie
wykonywaliśmy 
eksperymenty, a pod
koniec odpowiadaliśmy
na pytania. Za dobrą
odpowiedź byliśmy
nagradzani
…prawdziwymi
kasztanami! Po
upływie godziny
lekcyjnej prezentacja
dobiegła końca, a na
pamiątkę otrzymaliśmy
zakładki do książek

oraz inne upominki.
Wróciliśmy do szkoły i
kontynuowaliśmy
lekcje. 
  Prezentacja pt.
,,Biochemia
kasztanów’’ pokazała
nam, że otaczający
nas świat skrywa wiele
tajemnic i
ciekawostek. 
Dzięki tej prelekcji
każdy z nas  inaczej
spojrzy na ten owoc. 
  Hubert Skopek kl. 2a

W piątkowy ranek , 25
września 2015 roku
spotkaliśmy się przed
szkołą, aby odbyć
coroczny rajd w
ramach szóstkowych
wędrówek
integracyjnych. Każdy
rocznik pojechał w inne
miejsce. Celem  klas
trzecich był teren
Kozienickiego Parku
Krajobrazowego –
rezerwat przyrody
Ponty Dęby.
  Punktualnie o godzinie
7.45 uczniowie i
nauczyciele spotkali

się przed szkołą. Gdy
autokary podjechały,
wsiedliśmy do nich i
zaczęliśmy wycieczkę.
Po 30 minutach
byliśmy na miejscu,
gdzie już czekał na nas
przewodnik. 
Wyruszyliśmy na
trasę, słuchając
opowieści o florze i
faunie parku. 
Dowiedzieliśmy się
między innymi, że w
rezerwacie Ponty Dęby
występuje aż 40
rodzajów

Wędrowaliśmy kilka
godzin, lecz pogoda
dopisywała. Mimo
zmęczenia i obolałych
nóg, humory
dopisywały. Pod koniec
rajdu doleciał nas
zapach dymu. Okazało
się, że doszliśmy do
punktu wyjścia, gdzie
czeka już na nas
ognisko. Upiekliśmy
kiełbaski i posililiśmy
się, aby odzyskać siły
po wyczerpującej
wędrówce. Po posiłku
każda klasa zrobiła
sobie pamiątkowe

zdjęcie. Po relaksie na
świeżym powietrzu,
wróciliśmy do
autokarów i ruszyliśmy
w drogę powrotną.
Rad okazał się jak
zwykle świetnym
pomysłem. Zamiast
siedzieć w salach
lekcyjnych, mamy
okazję poznać piękne
okolice Radomia i
zintegrować się z
rówieśnikami oraz
nauczycielami.
Angelika Jurczak kl. 3d

KOZIENICKI 
PARK 
KRAJOBRAZOWY

  
    REZERWAT
    PONTY DĘBY

       KOCHAMY KASZTANY
  Biblioteka szkolna  
 zachęca do wzięcia  
        udziału w 
            XXXII    
 Międzynarodowym    
      Konkursie
       Literackiej
 Twórczości Dzieci
      i Młodzieży 
       im. Wandy            
    Chotomskiej

 Do biblioteki szkolnej  
do 22.12.2015 r.  
należy dostarczyć      
utwór prozatorski      
lub kilka wierszy.
Tematyka prac jest
dowolna. Po
szczegółowe informacji
zapraszamy do
biblioteki.

   Masz pomysł na      
  ciekawy artykuł?
           Lubisz              
    fotografować?
        Chciałbyś            
  współredagować      
       gazetę?
      Zapraszamy 
   do  współpracy 
         z gazetką
          6PRESS

Zamyśleni

Dobrze się bawimy

IG
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