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W sobotni czerwcowy dzień

I znów się udało! Pogoda była
zaplanowana już dawno, dużo
atrakcji i dobra zabawa!

  Piknik Rodzinny
          patrz s. 6

.

Od pikniku do wakacji 
już tylko jeden krok!

Życzymy Wam, aby były słoneczne i
bezpieczne. 
Aby przyniosły interesujące podróże i
niezapomniane wrażenia.
Do zobaczenia we wrześniu! 

Wyniki konkursu „Mam talent”
Zwycięzcą została: Paulina Kwiatkowska z kl. 4s (śpiew)
Laureatami zostali: Anastazja Mordzińska i Zofia Jankowska z kl.
6s (wystukiwanie rytmu kubkami i śpiewanie), 
Kornelia Misiak z kl. IIb (śpiew),
Małgorzata Pruchińska i Bartłomiej Kędzierski z kl.3b (gra na
skrzypcach)
Nagrodę publiczności otrzymała: Zuzanna Pracz z kl. 5s (taniec)
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                               Wygraliśmy 
                  ... i pojechaliśmy na biwak!

W sobotę 13 maja kolorową paradą
rozpoczął się VIII Piknik Europejski,
na którym prezentowaliśmy
Holandię. W paradzie było nas 250
osób. Dołączyli do naszych
sportowców także kolarze z klubu
BeneqTeam. W paradzie
przeszliśmy ulicą Tumską.
Pierwszy przystanek był przed
Novym Kinem Przedwiośnie, gdzie
mieliśmy kilka minut na
prezentację. Nasze popisy oceniało
jury. Zbieraliśmy punkty właśnie za
paradę, prezentację Holandii na
Starym Rynku, grę miejską i
występy sceniczne. Udało się!
Zebraliśmy najwięcej już po raz
czwarty! Po trzech wygranych,
poproszono nas, żebyśmy nie brali
udziału. I po roku przerwy, znów
sukces!
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Ogrodowisko

17 maja odbył się w naszej szkole Festiwal Nauki.
Wszyscy uczniowie sami decydowali, na jaką lekcję
pójdą, a mieli do wyboru: taniec, optykę, ogrodnictwo,
lekcja podróżowania , gry z piłkami eduball, kreatywne
fryzjerstwo, wyrób biżuterii, pszczelarstwo, zabawy z
tangramem i logiką, zajęcia z czasów, gdy rodzice byli
mali, mapy XXI wieku.

"Brałam udział w lekcji o przeszłości, fryzjerstwie,
ogrodzie i tańcu. Na początku panie rozdały nam
kartki, aby kupić mięso i dostaliśmy również tarcze
naszej szkoły. Na lekcji fryzjerstwa robiliśmy ozdoby z
cienkich sznurków. Na ogrodowisku jedliśmy roślinki i
poznawaliśmy trujące rośliny" - wspomina Ola.

Mieszczuch na Antarktydzie Wraps, raps, rups - kreatywne fryzjerstwo

Spokojnie, to tylko filc

Podróż do przeszłości - gdy rodzice byli mali

                            Festiwal Nauki

  Szóstoklasiści siedzieli w ławce z pierwszakami
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Ile lat pani pracuje jako nauczyciel i dyrektor?
Jako nauczyciel od 1985 roku, czyli 32 lata.
Wicedyrektorem jestem od roku 1991 roku – 26 lat.
Które ze swoich osiągnięć uważa Pani za
największe?
Zdobycie przez szkołę Certyfikatu Szkoły Wspierającej
Uzdolnienia, ponieważ to wyzwoliło cały szereg bardzo
ciekawych działań np.
·  prowadzenie warsztatów kreatywności dla płocczan
·  Szkolny cykl spotkań z ludźmi sukcesu / prawnik,
ordynator szpitala, znani aktorzy, mistrzyni Polski we
fryzjerstwie, prezydent Płocka/
·  Napisanie książki ”Czarny kot w walizce” i projektu
edukacyjnego „Kot czyta, nie błądzi”, dzięki któremu
uczniowie poznali proces wydawania i dystrybucji
książek, a w szkole pojawiły się na zajęciach drony,
drukarki 3D i czytanie stało się modne.
Co jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela?
Uczenie w taki sposób, by wszystkie lekcje były
ciekawe i obudziły w dzieciach pasję poznawania.
Ciągłe dokształcanie się, poszukiwanie nowych metod
i ciekawych materiałów. Niespoczywania na laurach,
niepopadanie  w rutynę.
Co daje największą satysfakcję?
Nawiązanie porozumienia i więzi z młodzieżą.
Zdobycie ich zaufania. To, że mamy wspólne tematy
do rozmów, że proszą mnie  o pomoc, kiedy mają
problem i powierzają swoje najgłębsze tajemnice. 
Mam również satysfakcję, jeżeli po skończeniu
podstawówki nie mają kłopotów z językiem polskim.
Idą do gimnazjum zaopatrzeni w gruntowną wiedzę,
czują się w nowej szkole pewnie, wyróżniają się
polonistycznymi wiadomościami. 
Czy nasza „Zadra Gag@dka” daje Pani poczucie
spełnienia?
Oczywiście, dzięki gazetce wielu uczniów odkryło w
sobie talent dziennikarski. Wspólnie zgłębialiśmy
nieznane dziedziny, bywaliśmy w ciekawych
miejscach, poznawaliśmy fascynujących ludzi.
Ja też uczyłam się od moich dziennikarzy np. co to
jest parkur, o którym nie miałam zielonego pojęcia. 
Koło dziennikarskie było świetnym miejscem na
wykazywanie się inicjatywą, to prawdziwa kuźnia
pomysłów. Uczniowie wymyślili np. naszą stałą 
rubrykę „Posłuchaj psychologa”. 

Jak wspomina pani początki pracy w szkole?
Z zapałem przystąpiłam do pracy, ale nie wszystko
robiłam dobrze. Uważam, np. że moje pierwsze lekcje
były dla uczniów za trudne. Bardzo miło wspominam
natomiast atmosferę  w szóstce. Spotykaliśmy się
często po lekcjach, bardzo się lubiliśmy. Było jakoś na
wszystko więcej czasu… 
Co najbardziej zapamiętała Pani ze szkoły jako
uczennica?
Matematyczkę, która rzucała w nas kredą. Bardzo się
jej baliśmy. Nauczyciela języka rosyjskiego, który
rozkochał mnie w tym przedmiocie. Moje przyjaciółki –
Danusie i Gosię. Słowem – ludzi.
Gdyby nie była pani tym, kim jest – nauczycielem,
dyrektorem – kim by pani była?
Na pewno podróżnikiem. Poznawanie świata – to moja,
druga po uczeniu, pasja. Jest tyle fascynujących kultur
do poznania i tyle dróg do przebycia, tyle rozmów do
przeprowadzenia. Świat ma cudowny smak i zapach.
Zapach przygody!
Kto jest Pani największym autorytetem?
Podziwiam Beatę Pawlikowską. To samotnie
podróżująca w najdalsze zakątki świata  kobieta,
świetna pisarka. Utalentowana ilustratorka i
dziennikarka. 

                               Rozmawiamy 
       z panią wicedyrektor Lucyną Małolepszą

.
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C.d. wywiadu

Druga postać – to Janina Ochojska. Niepełnosprawna
osoba, która niesie pomoc potrzebującym na całym
świecie. Wyjeżdża tam, gdzie toczą się wojny lub
zdarzają trzęsienia ziemi i powodzie.
Jak pani spędza wolny czas?
Lubię serfować po Internecie, czytać książki lub
podróżnicze czasopismo Traveler. Najchętniej robię to
w ogrodzie, pod moją ukochaną brzozą.
  Czy lubi Pani zwierzęta? Czy ma pani jakieś
zwierzę?
Bardzo. Uważam, że dom bez zwierząt traci na 
duszy. Mam czarnego kota, którego nazywam  po
prostu Kicior. Miałam jeszcze białą suczkę – Pulę,
która już odeszła, a która szczerze kota nienawidziła,
zwłaszcza, gdy ten coś jadł.
  Jakie ma pani plany na przyszłość?
Nie spieszyć się . Nie mieć stu spraw na głowie.
Marzę, żeby się trochę ponudzić i polenić. I mieć
bardzo dużo czasu na podziwianie tego, co uważam
za piękne.
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   Spotkanie autorskie

              Ale się działo…. 

W dniu 8 czerwca sala gimnastyczna szóstki została
zamieniona w przytulną kawiarenkę. Pani dyrektor
Lucyna Małolepsza opowiadała o książce swojego
autorstwa „Czarny kot w walizce” oraz o
nowatorskich działaniach szkoły promujących czytanie
- o projekcie "Kot czyta nie błądzi". Każdy, kto przybył,
obejrzał fragmenty filmu "Tropem książki",
nakręconego z udziałem dzieci, wysłuchał rozmów z
nauczycielami współtworzącymi książkę i
prowadzącymi lekcje w ramach Festiwalu Nauki oraz
obejrzał występ szkolnego zespołu "Odlot". Spotkanie
poprowadziła dziennikarka i prezenterka Telewizji
Polskiej – pani Monika Andrzejczak. 
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Stopka redakcyjna

Stanisław Adamczak
Dawid Brzozowski
Jakub Chmurzyński
Natalia Chojnacka
Julia Dziubińska
Barbara Jezierska
Alicja Karpińska
Krystyna Kubera
Maciej Mordzak
Gabriel Przemyłski
Aleksander Staroń
Jakub Supiński
Piotr Wojciechowski
Przemysław Zieliński
opiekun – Bożena Bońkowska

             Piknik Rodzinny już siódmy raz!
Występy artystyczne, zawody sportowe dla dzieci, mecz nauczyciele contra rodzice, kiermasz książek,
stoiska klasowe, prezent - niespodzianka od Rady Rodziców dla wszystkich dzieci i wiele innych atrakcji
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    Śpiewające świetliczaki
Konkurs, w którym popisywały się klasy I-III polegał na ułożeniu tekstu
piosenki o świetlicy szkolnej do dowolnej melodii i oczywiście
zaprezentowaniu tej piosenki. Wszyscy wykonawcy  wypadli znakomicie.
Gratulujemy zwycięzcom, klasie IId!
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