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      Za progiem czekają wakacje!         

Laba, przerwa w nauce, wolne,
relaks, odprężenie, wypoczynek,
luz, albo po prostu WAKACJE!

Z czym kojarzą ci się
wakacje? 

- z wypoczynkiem na dworze
- z wysoką temperaturą i z morzem
- można przez dwa miesiące nie chodzić
do szkoły
- z chodzeniem po górach
- z wyjazdem nad jezioro Białe
- szkoda, że nie będę się mogła spotkać z
moimi przyjaciółmi ze szkoły
- będę mieć dużo atrakcji, będę nocował u
kolegi, a on u mnie
- bardzo się cieszę, bo będę jechała na
obóz i nad morze

.

 W ostatnim numerze gazetki w tym roku szkolnym

* wywiad z panią dyrektor Martą Szczecińską
* słów kilka o Pikniku Europejskim
* kto wygrał "Mam talent" i co się działo 
   na Pikniku Rodzinnym?
* ważne osiągnięcia uczniów
* ciekawostki z życia szkoły

.
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2.  Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?
W SP 6 pracuję 11 rok.
3.  Jakich przedmiotów Pani uczyła?
Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, czyli
uczyłam i nadal uczę klasy I-III. Dodatkowo od 8 lat
prowadzę koło naukowe.
4.  Co jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela?
W pracy nauczyciela, jak w każdej innej są zadania
łatwe i trudne, ale te drugie traktuję zawsze jak
wyzwania. Powinniśmy uczyć się pokonywać
trudności.
5.  Czy myślała Pani kiedyś o zmianie zawodu?
Nie, ponieważ już jako dziecko zawsze zajmowałam
się młodszymi.
6.  Czego Pani najbardziej nie lubi w zachowaniu
uczniów?
Mogę powiedzieć, czego nie lubię u ludzi, boli mnie
brak szacunku do drugiego człowieka. 
7.  Jakie miała Pani plany na przyszłość, gdy miała
Pani kilkanaście lat?
Oj, wtedy chciałam zostać olimpijczykiem w
badmintonie, niestety nie wyszło. Karierę sportową 
skończyłam niedługo po studiach.

12.

Bardzo dziękujemy, że zechciała
Pani Dyrektor przyjść do nas i
udzielić wywiadu dla „Zadry
Gag@dki"

    Pani wicedyrektor Marta Szczecińska 
               była naszym gościem

1.  Czy praca wicedyrektora szkoły jest ciężka?
Czy ciężka? Jest zupełnie inna niż praca, którą
dotychczas wykonywałam. Tak jak Wy, codziennie 
uczę się nowych rzeczy. Przyznam, że czasami bywa
trudno, ale ciekawie.

8.  Czy jako dziecko otrzymywała Pani kary od
rodziców?
No jasne. Rodzice uczyli mnie, co jest dobre i złe.
Starali się, żebym wyrosła na odpowiedzialnego i
wartościowego człowieka.
9.  Czy to prawda, że nauczycielem Pani, była pani
dyrektor Fabiszewska?
Pani dyrektor Fabiszewska nie była wychowawcą
klasy, do której chodziłam, jednak wielokrotnie
przygotowywała mnie do konkursów recytatorskich i
piosenki dziecięcej. Najmilej wspominam naszą grupę
teatralną, kiedy pod okiem pani dyrektor wystawiliśmy
„Calineczkę”.
10.  Co najbardziej zapamiętała Pani ze szkoły jako
uczennica?
Jestem absolwentką naszej szkoły i szczerze powiem,
że mam wiele pięknych wspomnień. Najcieplej
wspominam moją przyjaciółkę ze szkolnej ławki, lekcje
matematyki i grę w gumę z koleżanki i kolegami.
11.  Jak spędza Pani wolny czas?
Tu nie będę oryginalna. Czas wolny lubię spędzać z
moją rodziną.
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12 maja 2018 roku po raz kolejny wzięliśmy udział
                     w Pikniku Europejskim!

Udział naszej szkoły w Pikniku Europejskim polegał na przystąpieniu do
gry miejskiej, na zorganizowaniu stoiska poświęconego Polsce, na
występie artystycznym na scenie na Starówce i przemarszu w paradzie,
w której reprezentowaliśmy, wspomnianą już, Polskę.

Parada Europejska, jak zawsze, była jedną z głównych atrakcji, a my, jak
zawsze, solidnie się do niej przygotowaliśmy.  Wyruszyliśmy spod
płockiego teatru. Przemarsz, który odbył się ulicą Tumską i Grodzką,
zakończył się przy scenie na Starówce.
W paradzie "szóstki" szli: żołnierze, partyzanci, łączniczki, lekarki,
sanitariuszki, powstańcy, powojenni uczniowie, kobiety, maki, robotnicy,
okrągły stół i kibice.
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        Jej pasją jest bieganie

.

Ola Giżyńska z kl. Ia debiutowała na trasach
biegowych w roku 2011 podczas "Biegu Soczewka".
Miała wówczas niecałe 2 latka. Rodzice zarażali ją 
miłością do sportu i  biegania poprzez wspólne
wyjazdy na zawody i obozy sportowe. Była jeszcze
maluchem w wózku, kiedy z tatą brała udział w „Biegnij
Warszawo” na dystansie 10 km i, co ciekawe, cały
dystans pokonali w rewelacyjnym czasie 38 min. 16 s !

Ważniejsze osiągnięcia sportowe Oli
1 miejsce w kategorii dziewcząt na dystansie 100
metrów  w Biegu Europejskim - Płock 2016 
3 miejsce w kategorii dziewcząt na dystansie 100
metrów w XXXVI Biegu Soczewka z BOP -
Soczewka 2016 rok
3 miejsce w biegu na dystansie 100 metrów w
ramach IV Płockiej Szybkiej Trójki - kategoria
dziewczynki - 2017 rok
3 miejsce w Biegu Krasnala w ramach V Płockich
Biegów Rodzinnych - Płock 2015 r
3 miejsce w Biegu Krasnala w ramach IV Płockich
Biegów Rodzinnych - Płock 2016 r
1 miejsce w Biegu Europejskim na dystansie 100
metrów - Płocku 2018

Ola oprócz biegania systematycznie uczęszcza na
treningi pływackie i chętnie towarzyszy rodzicom w
trakcie treningów ogólnorozwojowych. 

Rodzice Oli: Karolina i Przemysław Giżyńscy są
maratończykami, wielokrotnymi medalistami
Mistrzostw Polski Masters; zajmują czołowe lokaty w
biegach długich. 

28 maja w naszej szkole odbyły się eliminacje
szkolnego konkursu młodych talentów

„Szkolny MAM TALENT”.
Do udziału zgłosiło się 32 uczniów w różnorodnych
prezentacjach. Były to popisy gry na instrumentach
muzycznych, wokalne, taneczne, gimnastyczne i
recytatorskie. Jury pod przewodnictwem pani dyrektor
Marty Szczecińskiej wyłoniło następujących uczniów,
którzy przeszli do finału:
1.  Alicja Dryńkowska, kl. 1a – śpiew
2.  Julia Gapińska, kl. 1a – śpiew
3.  Igor Duch, kl. 1b – umiejętności piłkarskie
4.  Marcelina Kapuścińska, kl. 2a – recytacja
5.  Kornelia Misiak, kl. 3b – śpiew
6.  Zofia Drozdowska, kl. 3d – śpiew
7.  Aniela Zalech, kl. 3d – śpiew
8.  Magdalena Garbuś, kl. 3d – śpiew
9.  Aleksandra Jankowska, kl. 5s – śpiew
10.  Stanisław Przybysz, kl. 5b – gra na instrumencie
11.  Zuzanna Pracz, kl. 6s – taniec
12.  Anastazja Mordzińska, kl. 7s – śpiew
13.  Oliwia Maciejewska, kl.7s – śpiew

.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA

Uczniowie SP6 zostali zwycięzcami VII edycji
Międzyszkolnego Konkursu "W świecie baśni
H.Ch. Andersena.
W składzie naszej drużyny znaleźli się:
Zuzanna Więcek - IIIA
Paweł Guga - IIIC
Marta Żakieta - IIID
W kategorii indywidualnej pierwsze miejsce zajęła
Marta Żakieta, natomiast na trzecim miejscu uplasował
się Paweł Guga.

GRATULUJEMY !!!

15 maja 2018r. w Szkole Podstawowej nr 21
odbył się Międzyszkolny  Konkurs
Piosenki Przyrodniczej pod hasłem
„Niezapominajka 2018”.
W konkursie brały udział następujące szkoły:
SP nr 5, SP nr 6, SP nr 11, SP nr 17, SP nr
18, SP nr 21, SP nr 22,SP nr 23 oraz  SP w
Proboszczewicach.

Naszą szkołę reprezentowały dwie
wokalistki: Julia Dziubińska z klasy 4s
i Sylwia Dmochowska z klasy 6s. Obie
dziewczynki otrzymały wyróżnienia.
                    GRATULUJEMY !!!

23 maja 2018r. w  Szkole Podstawowej nr 17 odbył się
III Międzyszkolny  Konkurs Piosenki Ekologiczno-
Turystycznej pod hasłem „Na Majówkę”. 
Wyniki konkursu:
W  kategorii soliści II miejsce zajęła Oliwia
Maciejewska z klasy 7s za wykonanie piosenki „Pod
jabłonią”. W  kategorii zespoły III miejsce otrzymał
zespół w składzie: Julia Szymańska ( kl.7s), Sylwia
Dmochowska (kl.6s), Kinga Białobrzeska (kl.6s), Ula
Chojnacka (kl.6s) i Oliwia Koper (kl.6s). Zespół
wokalny wykonał piosenkę zatytułowaną „Obozowa
kołysanka”.
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Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

Wyniki głosowania do "Książkowej listy
przebojów roku szkolnego 2017/2018 "
Głosowanie odbyło się w dniach 17.04-11.05.2018r. 
Wzięło w nim udział 299 uczniów.

I MIEJSCE - J.R. Rowling "Harry Potter"- 69 głosów
II MIEJSCE - "Nela mała reporterka" - 18 głosów
III MIEJSCE - J.R.R. Tolkien "Hobbit" - 16 głosów
Ile głosów otrzymały inne tytuły książek można
sprawdzić w bibliotece szkolnej.
 

8 czerwca poznaliśmy wyniki VI Rejonowego
Konkursu Historycznego "Źródła historyczne
bogactwem kulturowym narodu". Celem konkursu
organizowanego przez Archiwum Państwowe
w Płocku była popularyzacja wiedzy dotyczącej
dokumentów historycznych, źródeł drukowanych,
wiedzy na temat archiwów, a także rozbudzanie
zainteresowania historią własnej rodziny, regionu
i kraju. Tematem przewodnim było hasło "Drogi do
niepodległości". Zadanie konkursowe polegało na
przygotowaniu prezentacji multimedialnej osnutej wokół
dokumentu historycznego, historii rodzinnej
lub lokalnej. Wyróżnienie w konkursie otrzymał
Krzysztof Gajewski z klasy VIIS.
Po wręczeniu nagród młodzież i nauczyciele
uczestniczyli w prezentacji dokumentów oraz zwiedzili
magazyny Archiwum Państwowego w Płocku.

Dnia 6.06.2018 r. uczniowie naszej szkoły kl.
IIA, IIIA, IVS, VA wzięli  udział w wielkiej
płockiej akcji czytania dzieciom pod hasłem
"Czytać wypada, czyli książek parada"
w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom.

Wspólnie głośno czytaliśmy i biliśmy rekord
w czytaniu "Rzepki" Juliana Tuwima na rynku
Starego Miasta.
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PIKNIK RODZINNY 2018

9 czerwca w naszej szkole odbył
się VIII Festyn Rodzinny
"BEZPIECZNIE I ZDROWO -
PIKNIK NA SPORTOWO -
POLSKA BIAŁO-CZERWONI".
Wśród wielu atrakcji znalazły się
się m.in. konkursy sportowo-
rekreacyjne, przeciąganie liny,
kiermasz książki używanej, skoki
na trampolinie i stoisko z kolorową
watą cukrową. Malowanie twarzy,
włosów, czyli kreatywne
fryzjerstwo polecała świetlica
szkolna.

Natomiast chleb ze smalcem,
ogórek małosolny, grochówkę i
kompot serwowała nasza
kuchnia. Płocka Drużyna
Kusznicza dała pokaz walki na
miecze oraz zaprezentowała
wspaniałe stroje średniowiecz-nych
rycerzy. Śmiałkowie próbo-wali
zmierzyć się z ogromnymi
mieczami, przymierzali elementy
stroju rycerza oraz wysłuchali
krótkiej lekcji historii o walkach i
obyczajach rycerskich. Wielkim
zainteresowaniem cieszyły się też
wystawy prac plastycznych oraz
stoiska przygotowane przez
uczniów wszystkich klas. 

Klasa IIB zapraszała do zabawy z piłkami
Klasa IIIB i koło kulinarne reklamowały stoisko
promujące zdrową żywność, zagadki i krzyżówki
dla całej rodziny oraz degustację kanapek i
napojów
Klasa IIID zapraszała do zakupu wspaniałych,
własnoręcznie wykonanych wachlarzy

Na stoiskach pozostałych klas dominowały pyszne
ciasta, babeczki, lody i napoje.

Klasa VIA oferowała porady dietetyczne oraz test
profilaktyczny, czyli analizę składu ciała

Ciekawą atrakcją było też oglądanie policyjnego
motocykla, wnętrza oraz wyposażenia radiowozu.
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PIKNIK RODZINNY 2018

Uczniowie VIS w wybudowanym przez siebie
foodtruck'u serwowali pyszne hot-dogi,
tortille, gofry, ciasta, lemoniadę i szaszłyki.
VIIS prowadziła sklepik sportowy, w którym
można było nabyć wszystko, co jest
potrzebne kibicowi, czyli gustowne
bransoletki, gwizdki, wuwuzele, girlandy z
biało-czerwonych kwiatów, nakrycia głowy i
szaliki. Aby kibic nie opadł z sił kusiły zdrowe
napoje izotoniczne, smakowite kanapki i
desery w barwach narodowych.

Największym zainteresowaniem
cieszył się jednak finał konkursu
"Mam talent".
I miejsce - Stanisław Przybysz
(VB) oraz Alicja Dryńkowska (IA).
II miejsce - Julia Gapińska z IA
i Anastazja Mordzińska z VIIS.
III miejsce - Marcelina
Kapuścińska z IIA i Magda
Gabruś z IIID.
Wyróżnieni zostali również: Igor
Duch, Kornelia Misiak, Zosia
Drozdowska, Ola Jankowska,
Zuzia Pracz i Aniela Zalech.
          GRATULUJEMY !!! :-)
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