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,,100 WYZWAŃ NA STULECIE OBRONY PŁOCKA”

PODJĘLIŚMY WYZWANIE 35. 
,,ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM”

       Rok 2020 to dla nas, płocczan, czas bardzo ważnych
wspomnień, bowiem w sierpniu mogliśmy uczcić setną  rocznicę 
bohaterskiej obrony Płocka przed bolszewikami.
  Armia bolszewicka, chcąc przedostać się na tyły wojsk polskich i
dotrzeć od zachodu pod Warszawę, zaatakowała Płock 18
sierpnia 1920 r. Walka o miasto i przyczółek mostu przez Wisłę
trwała 21 godzin. Na ulicach wzniesiono barykady. W obronie
uczestniczyli, oprócz żołnierzy, w tym z Tatarskiego Pułku
Ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza, także płocczanie,          a
wśród nich kobiety i dzieci. Obrońców wspierali marynarze Flotylli
Wiślanej z okrętów „Minister”, „Wawel” i „Stefan Batory”, które
ostrzeliwały z rzeki pozycje bolszewików w zajętej przez nich
części miasta.

    W trakcie walk na ulicach Płocka bolszewicy dopuszczali się
licznych zbrodni, rozbojów i gwałtów na cywilach, w tym ludności
żydowskiej. Najmłodszym poległym wśród stawiających opór
bolszewikom był 14-letni harcerz Antolek Gradowski. Dzięki
bohaterskiej postawie mieszkańców Płock pozostał niezdobyty, a
bolszewicy zmuszeni zostali do odwrotu.
  Zespół redakcyjny Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku
uczestniczył 18 sierpnia 2020 roku w uroczystych obchodach
obrony Płocka. Teraz podejmujemy wyzwanie Książnicy Płockiej i
przenosimy się do początku lat 20. XX wieku, by porozmawiać ze
świadkami wydarzeń sierpnia 1920 roku. Oto kilka pytań, które
chcielibyśmy im zadać:

1.  Wolna Polska, wolne miasto, wolni ludzie.  O których
wydarzeniach rozgrywających się w Płocku 18 i 19 sierpnia 1920
roku powinniśmy w szczególności wiedzieć i pamiętać?

Ciąg dalszy: strona 3.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 11 03/2021 | Strona 2  
www.juniormedia.plosiemnastka

SŁOWO OD REDAKCJI

SKŁAD REDAKCJI

                       Drodzy Czytelnicy!
        
         Pragnę Was serdecznie powitać w nowej
odsłonie naszej szkolnej gazetki. W ubiegłym roku
prowadzili ją uczniowie klasy VIII a, którzy opuścili już
mury tej szkoły. Teraz za sterami zasiedliśmy my,
zespół redakcyjny złożony z uczniów klas V a, V b     
 i IV c. Wraz z tym numerem rozpoczynamy swoją
dziennikarską przygodę. Postaramy się prowadzić
,,Osiemnastkę" w sposób rzetelny i interesujący, by
każdy z Was mógł się dowiedzieć, co dzieje się w
naszej szkole, a także zrelaksować się i pośmiać. 
       Pandemia zmusza nas do izolacji, co bywa trudne
i przykre, ponieważ nie możemy spotkać się na
szkolnym korytarzu i tak zwyczajnie porozmawiać. W
takiej sytuacji pomocna może okazać się właśnie
gazetka, która przypomni nam, że jesteśmy pewną
społecznością, uczniami płockiej Osiemnastki.
                                        Wiktoria Guzmańska, 
                                         redaktor naczelna

Aktualności:
Zuzanna Borowska
Wiktoria Guzmańska
Julia Gzylewska
Sonda:
Aleksandra Gomułka 
Zuzanna Borowska
Wiktoria Guzmańska
Kącik ,,NAJ":
Aleksandra Gomułka
Zuzanna Borowska
Wiktoria Guzmańska
Julia Waszkiewicz
Aleksandra Traczyk
Amelia Zawodniak
Kącik czytelniczy
Aleksandra Gomułka

Sport:
Karol Modliński
Hubert Gardziński
Wywiady:
Zuzanna Borowska
Wiktoria Guzmańska
Kronika artystyczna:
Anna Witkowska
Aleksander Stefański
Maja Wojciechowska
Kącik czytelniczy:
Aleksandra Gomułka

Opieka nad zespołem redakcyjnym:
p. Magdalena Michalska
p. Agnieszka Gawlińska

      
      Z okazji Świąt Bożego Narodzenia klasy
5 B i 5 C przygotowały życzenia świąteczno –
noworoczne. Uczniowie zaśpiewali kolędy                   i
przygotowali piękne życzenia dla swoich koleżanek i
kolegów pozostających w domach, rodziców,
nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.            

     W przedsięwzięciu tym udział wzięły: p. Katarzyna
Wiśniewska, p. Agnieszka Gawlińska, p. Anna
Przybylska-Głowacka. 

A.G. A.G.
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2. Młodzi obrońcy Płocka, harcerze i harcerki, wielcy
duchem, waleczni, ofiarni.  W jaki sposób
manifestowali swoje patriotyczne uczucia Antoni
Gradowski, Tadeusz Jeziorowski, Jan Wichrowski,
Stefan Zawidzki, Józef Kaczmarski oraz ich dzielni
koledzy i bohaterskie koleżanki?

3. Zjednoczeni we wspólnym celu.  Jaką rolę w walce
z wojskami bolszewickimi w sierpniu 1920 roku
odegrała ludność pochodzenia żydowskiego?

4. ,,Kurier Płocki” jako lokalny organ prasowy w latach
1915 - 1931.  Jaką rolę w czasie działań obronnych
1920 roku odegrał ten periodyk?

5. ,,Epidemia hiszpanki grasuje po Płocku, zbierając
obfite pokłosie.”  Słowami tymi ,,Kurier Płocki”
informował mieszkańców miasta o zagrożeniu
pandemią grypy, dyscyplinując ich i apelując o
rozwagę.  Jakie piętno w naszej lokalnej historii
odcisnęła ta śmiercionośna choroba i jak radzono
sobie z jej skutkami?

6. ,,Różdżką Duch Święty dziateczki bić radzi, 
Różdżka bynajmniej zdrowiu nie zawadzi,  Różdżka
popędza rozumu do głowy,  Uczy paciorka, a broni
złej mowy.” Model nauczania i sposoby
dyscyplinowania naszych rówieśników
upowszechniane  w szkołach podstawowych na
początku 2. dekady XX wieku.

7. Blaski i cienie dzieciństwa.   Jakie radości i jakie
smutki wpisywały się w bieg dnia powszedniego dzieci
 i młodzieży? 

8. Śladami walecznych.   Czy dzisiejszy Płock
pamięta o swoich obrońcach? Wybierzmy się na
spacer ulicami noszącymi ich imiona, odwiedźmy
miejsca ich spoczynku i odczytajmy na tablicach
pamiątkowych ich nazwiska.

A.G.

A.G.

A.G.

A.G.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 11 03/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plosiemnastka

KARTKA DLA SENIORA

KĄCIK CZYTELNICZY 

       Grudzień to czas, kiedy należy pomyśleć
o innych, zwłaszcza tych samotnych, dla
których ciepły uśmiech znaczy bardzo wiele.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom,
uczniowie naszej szkoły co roku
przygotowują kartki dla seniorów. Tak było i
w tym roku, wykonaliśmy wiele pięknych
prac, które zachwycały pomysłowością i
kolorystyką.
       Najlepszym prezentem dla dzieci, które
brały udział w tym przedsięwzięciu,  był
szeroki uśmiech seniorów. Prace, które
wykonali uczniowie naszej szkoły, były
naprawdę zachwycające. Dzieci były bardzo
zadowolone, że mogły zrobić dla starszych
osób coś dobrego. Pamiętajcie, dobro
zawsze wraca! Wierzymy, że w następnym
roku znów będzie taki konkurs, że znowu
będziemy mogli pomóc.

Hej, nazywam się Ola i będę prowadziła kącik
czytelnika. W bieżącym wydaniu gazetki opowiem
Wam o książce pt. ,, Opowieści z Narnii’’. Traktuje ona
o niezwykłej przygodzie czworga dzieci Łucji, Piotra,
Zuzanny i Edmunda. Narnia jest to przepiękna kraina,
którą zamieszkują ludzie, mówiące zwierzęta, karły,
olbrzymy, fauny, centaury i dużo innych stworzeń.
Narnia  to niewielkie królestwo. Jej wschodnią granicę
stanowi wybrzeże Wielkiego Oceanu Wschodniego.
Królem Narni jest lew Aslan, który rządzi nią
sprawiedliwie i uczciwie, ale czy na pewno zawsze.
Dowiesz się, jak przeczytasz. Polecam przeczytać
książkę pod kocykiem z ciepłą herbatką. Dziękuję, że
przeczytałeś mój pierwszy opis książki, która mnie
zaciekawiła i do zobaczenia w kolejnym wydaniu
gazetki.

A.G. A.G.
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DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA

DLA DZIADKA ... DLA BABCI ...

        Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się 
w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok
później święto to zaczął popularyzować „Express
Poznański”, a jego głównym pomysłodawcą był
Kazimierz Flieger. W roku 1966 również „Express
Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia „Dniem Babci”.
     Dzień Babci i Dzień Dziadka to dwa magiczne dni,
które stanowią doskonałą okazję, by podziękować
naszym ukochanym dziadkom za ich ciepły uśmiech,
opiekę, cierpliwość, zrozumienie i najlepsze obiady na
świecie. 
      Do niedawna organizowano w tych dniach w
przedszkolach i w szkołach uroczyste akademie,
podczas których każdy wnuczek mógł zaśpiewać
piosenkę czy wyrecytować wierszyk dla swoich
dziadków. Pandemia odebrała nam tę możliwość,       
 ale są przecież laurki, telefony i odwiedziny. Możemy
zawsze ofiarować naszym bliskim swój czas, bo teraz
potrzebują go szczególnie. 

Mój dziadzio
Mój Dziadzio jest dobry.
Mój Dziadzio wszystko naprawia:
Gdy się zepsuje światło
albo maszyna do szycia
albo dzwonek przy drzwiach.
Mój Dziadzio umie zrobić latawca,
a nawet łuk i strzały.
– Patrz, Dziadziu, zepsuł się księżyc!
Niedawno był okrągły,
a dziś jest cały wyszczerbiony.
Napraw księżyc, Dziadziu!

Kochana Babciu!

Wymaluję na laurce czerwone serduszko,
ptaka, co ma złote pióra                               
i kwiaty w dzbanuszku.
Żyj babuniu moja miła sto lat albo dłużej.
Bądź wesoła i szczęśliwa,                         
zdrowie niech ci sprzyja.
Dzisiaj droga babciu masz twarz
uśmiechniętą,
Więc niech przez rok cały                           
  trwa to twoje święto.
Dziś dla ciebie babciu płyną białe
chmurki,
a wiatr je układa w świąteczne laurki.
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

     Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest
corocznie 9 lutego. Szkoła Podstawowa nr 18 w
Płocku również włącza się w obchody tego święta, by
przypomnieć swoim wychowankom, jak właściwie
korzystać z zasobów internetowych, jak bezpiecznie
poruszać się w sieci. Nasi uczniowie uczestniczyli w 
akcji zorganizowanej przez KMP w Płocku.  

     Przedstawiciele klas  4C, 5 B, 5 C,6 C podjęli
rozmaite działania na terenie szkoły: wykonali plakaty
tematyczne i zaprezentowali je na korytarzach
szkolnych. W salach lekcyjnych tworzyli gazetki
ścienne z rysunkami, hasłami, dostępnymi gadżetami
tematycznymi. W klasach realizowane były
poszczególne zadania w wirtualnym projekcie
Sieciaki.pl. 
      Uczestniczyliśmy w  misji ,, Bezpieczny Internet",
aby uzyskać status Sieciaka. Uczniowie musieli
przebrnąć przez 15 misji, a poznawali w ten sposób
zasady netykiety, rozwiązywali zadania, quizy i
zapoznawali się z zagrożeniami, jakie mogą spotkać
każdego w sieci.
       Akcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem,
a wiadomości i umiejętności zdobyte w jej trakcie z
pewnością będą przydatne w codziennym życiu,
zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy to bardzo często
korzystamy z internetu.
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    WALENTYNKI CIEKAWOSTKI            WALENTYNKI

Walentynki – ciekawostki
Uważa się, że za rozpowszechnienie obchodzenia
święta zakochanych odpowiedzialni są Brytyjczycy.
Do Polski walentynki dotarły późno, bo dopiero w
latach 90. ubiegłego wieku. Jakie jeszcze ciekawe
historie są powiązane z walentynkami?
William Szekspir wspomniał o święcie zakochanych w
„Hamlecie”,
Zwyczaj wysyłania sobie miłosnych kartek powstał w
Wielkiej Brytanii,
Walentynki w Czechach obchodzi się dwa razy w roku
(14 lutego oraz 1 maja). Zakochani masowo
zawieszają kłódki na moście Karola – wierzą, że
dzięki temu ich miłość będzie wieczna,
W Japonii to kobiety obdarowują mężczyzn
prezentami,
Tylko w Stanach Zjednoczonych w walentynki
sprzedaje się około 2000 róż.

Walentynki – historia
Pierwsze wzmianki o walentynkach pojawiły się już w
epoce renesansu. Zwyczaj okazywania sobie miłości
powstał najprawdopodobniej na zachodzie oraz
południu Europy. Uważa się, że to Rzymianie jako
pierwsi obchodzili święto zakochanych. Walentynki
przypadają 14 lutego, a nazwa wzięła się od świętego
Walentego, który był uważany za obrońcę przed
ciężkimi chorobami. Jednak szerzej św. Walenty jest
znany jako patron zakochanych.
Tego dnia ludzie wyznają sobie miłość. Zakochani
obdarowują się drobnymi upominkami, wręczają sobie
kartki z miłosnymi wierszykami. Miasta są
przyozdobione sercami i kwiatami.
W naszej szkole walentynki są że rysujemy
walentynkę i wrzucamy do pojemnika na walentynki.
Dla nas to frajda była bo my robiliśmy po 5
walentynek.

internet internet
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ALEKSANDER STEFAŃSKI I JEGO WIELKA PASJA

           
       Aleksander Stefański to uczeń klasy IV c
Szkoły Podstawowej  nr 18 w Płocku, który od
trzech lat trenuje taniec towarzyski. Pierwsze kroki
taneczne stawiał, będąc jeszcze w przedszkolu, by
następnie rozwijać swój talent w Szkole Tańca
Falcon w Płocku pod okiem wykwalifikowanej
kadry trenerów.
         
       Razem ze swoją partnerką - Julią, którą poznał
podczas zajęć, doskonali swoje umiejętności w
trakcie odbywających się trzy razy w tygodniu
treningów. 
        
      Aleksander bierze również udział                      w
dodatkowych szkoleniach  tanecznych  oraz
wyjazdach wakacyjnych z udziałem specjalistów 
z dziedziny tańca towarzyskiego. Jest to
doskonała okazja, aby zarówno dopracować 
swoje umiejętności, jak również zawrzeć nowe
znajomości. 

    
       W ramach zajęć grupowych poznaje też
elementy tańca nowoczesnego, ale to taniec
towarzyski jest dyscypliną, która szczególnie
sprawia mu największą przyjemność i dostarcza
wielu wrażeń, choć wymaga ciężkiej pracy, wielu
wyzwań, systematyczności i wytrwałości.          

     Niejednokrotnie sprawdził się wraz ze swoją
partnerką w organizowanych na terenie Polski
turniejach tańca towarzyskiego. Trwająca
pandemia pokrzyżowała plany organizatorom tego
typu imprez, jednakże Aleksander nie ustaje w
treningach i ciężko pracuje, aby wkrótce
ponownie stanąć na parkiecie przed
publicznością, reprezentując zarówno swój klub
jak i miasto.

    
Życzymy wytrwałości i wielu sukcesów!
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O NAUCE I DAWNIEJ I DZIŚ

      To już rok ... Niestety, ciężki i przykry rok zmagań
całego świata z epidemią, koronawirusem, chorobami,
codziennymi problemami rodzinnymi. Dla uczniów to
jednak przede wszystkim zmiana sposobu
kształcenia, zdobywania wiedzy. To wielka rewolucja
w ich młodym życiu, bo przecież pozmykani w
domach nie mają kontaktu z rówieśnikami w stopniu,
który im się należy, którego potrzebują. 
      Redakcja ,,Osiemnastki" postanowiła zapytać
uczniów naszej szkoły o ich wrażenia i  wnioski,
samopoczucie i stosunek do nauki zdalnej.
Czy tęsknicie za ,,starą" szkołą?
Tak, bardzo. Zdalne lekcje są fajne, ale nie zastąpią
nam tradycyjnych. To nie to samo - odpowiedziała Ola
z IV c
Czego brakuje Wam najbardziej?
Kiedyś więcej na lekcjach mogłam zrozumieć,
nauczyć się, jakoś bardziej ta wiedza do mnie
docierała. Teraz nie wszystko rozumiem. 

Czasem nie mogę się skupić. Coś przerywa, zacina,
występują problemy z internetem, a to mnie bardzo
rozprasza - dodaje Amelia.
Mnie brakuje kolegów, chciałbym się z nimi zobaczyć,
porozmawiać, pożartować. Może byśmy pograli w
piłkę, poszli na boisko. Byłoby fajnie - stwierdził
Hubert. 
Ja tęsknię za nauczycielami, naprawdę - kwituje Ola.
Pamiętacie pyszne obiady, które gotowały dla nas
panie kucharki? - rozrzewnił się Olek.
Ja mam czasem wrażenie, że nie do końca w tym
wszystkim uczestniczę, że jestem za jakąś szybą, nie
mam wpływu na to, co się dzieje, że w każdej chwili
mogę wypaść z gry, bo przecież wystarczy, żeby
przestał działać internet i wszystko znika, lekcja,
nauczyciel, koledzy. To wszystko jest takie pozorne    i
nietrwałe, kończy ze smutkiem Wiktoria, a koledzy jej
przytakują.

                   MAM WRAŻENIE, ŻE JESTEM ZA SZYBĄ                         
   I NIE DO KOŃCA TYM UCZESTNICZĘ

B.A.

B.A.

B.A.

B.A.

B.A.

B.A.

B.A.

B.A.
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FERIE W SZKOLE

WRAŻENIA UCZESTNIKÓW FERYJNYCH ATRAKCJI

      Ferie w dobie pandemii nie muszą być czasem
straconym, bo przecież każdy z nas potrzebuje chwili
wytchnienia, relaksu i zabawy po pełnym wyzwań
semestrze nauki. Uczniowie klas młodszych: 1b,
1a,4b mieli okazję, by spędzić klika dni w wesołym
towarzystwie, a to dzięki inicjatywie pań  Agnieszki
Gawlińskiej, Ewy Kowalik. To one zadbały, by na
twarzach naszych dzieciaków zagościły uśmiechy.
Dzieci mogły uczestniczyć w rozmaitych zajęciach
rekreacyjno – sportowych, grach, zabawach, które
zorganizowane zostały na sali gimnastycznej. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się także gimnastyka
korekcyjna   i zabawy taneczne.
Uczniowie obejrzeli również film „Cudowny chlopak”,
wykonali prace plastyczne - plakaty o tematyce
zimowej. 
  Wiele radości sprawiły też zabawy na śniegu w
parku, lepienie bałwanów, zabawa śnieżkami,             
w berka oraz spacer zimowy.

1.  Co Was skłoniło do wzięcia udziału w zimowym
wypoczynku w szkole?

     Chcieliśmy w końcu spotkać się z kolegami,
wspólnie pobawić ze sobą, porozmawiać, spędzić
czas poza domem. 

2.  Co dokładnie robiliście podczas zajęć w szkole?

Bawiliśmy się, graliśmy w piłkę nożną , w
koszykówkę, w siatkówkę. Było dużo zawodów,
konkurencji sportowych, wyścigów. Sporo ćwiczyliśmy
na materacach. Zajęcia były na sali gimnastycznej.
Oglądaliśmy też wzruszający i trochę śmieszny film   
„ Cudowny chlopak”, rysowaliśmy plakaty na tematy
zimowe. A ostatniego dnia spadł śnieg i lepiliśmy
bałwany w parku na Wisłą , rzucaliśmy się śnieżkami,
biegaliśmy, udaliśmy się na długi spacer zimowy. 

3.  Czy w przyszłym roku też byście chcieli
uczestniczyć w takim wypoczynku?  

     Zajęcia były super, bo mogliśmy spotkać się           
 z kolegami i pobawić i przyjść w końcu do szkoły. 

4. Czy podobały się Wam te zajęcia? 

   TAK, na pewno się zapiszemy za rok! Chcemy
każdego roku uczestniczyć w takich feriach. 

5. Co byście zmienili tych zajęciach? 

    Nic!!! Albo tylko, żeby były dłużej i żeby było
jeszcze więcej dzieci. Ale tak naprawdę było super! 

A.G.

A.G.

A.G.

A.G.
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KOSZYKARSKIE EMOCJE Z KAROLEM MODLIŃSKIM

FERIE W SZKOLE
FOTORELACJA

         W dniu 26 stycznia 2021 roku była rocznica
tragicznej śmierci koszykarza NBA Kobe Brayant’a. 
Zginął on w katastrofie helikoptera wraz z swoją 13
letnią córką Gianną. 
       
         Słynny amerykański koszykarz miał 41 lat. Kobe
Bryant został wybrany przez Charlotte Hornets, ale już
kilka dni później trafił do Los Angeles Lakers. 

        Pierwszy mecz w NBA rozegrał w listopadzie
1996 r. Bryant sięgnął razem z Los Angeles Lakers po
pięć tytułów mistrzowskich, dwukrotnie był wybierany
jako najbardziej wartościowy zawodnik finałów. Dwa
razy był najlepszym strzelcem w lidze. 

       W trakcie 20 sezonów w NBA Kobe Bryant zdobył
33 643 punkty, co dało mu czwarte miejsce      w
klasyfikacji wszech czasów. 

A.G.

internet

A.G.

internet
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ANNA WITKOWSKA 
NASZA SZKOLNA TANCERKA

MAJA WOJCIECHOWSKA I JEJ GITAROWA PASJA

Drodzy czytelnicy!  

     Chciałabym opowiedzieć  Wam o niezwykłym
studiu tańca FAME. Dla mnie to niezwykle
interesujące miejsce w Płocku.

     Co roku, na początku lata organizowany jest wielki
festiwal tańca Fame Dance Festiwal  w Amfiteatrze
nad brzegiem Wisły. Wtedy wszystkie grupy taneczne
prezentują swoje układy, które trenują od kilku
miesięcy. Są to pełne energii  i wymagające układy.
 
     W ciągu roku wybrane grupy taneczne i tancerze
indywidualni jeżdżą na zawody, gdzie osiągają
wysokie miejsca. Jestem szczęśliwa, że uczęszczam
do tego zespołu. Razem z moją przyjaciółką chodzimy
na zajęcia do Fame już od kilku lat. 
     Cieszę się, bo właśnie tam  poznałam swoją pasję
do tańca.

A.W.

       Chciałabym opowiedzieć Wam o mojej pasji. Jest
nią gitara.
    Gitara to stary arabski instrument muzyczny.           
Należy do grupy instrumentów strunowych -
szarpanych. Pudło rezonansowe gitary klasycznej  ma
kształt owalny, w środku jest zwężone.                W
środkowej części płyty wierzchnej znajduje się okrągły
otwór rezonansowy. Długa szyjka zaopatrzona jest w
metalowe progi. 6 strun stroi się  w kwartach z tercją
między struną 4 a 5: E, A, d, g, h, e1. Grający skraca
struny lewą ręką.                           Swój renesans
przeżyła w II połowie XX wieku. Obecnie używa się
gitary głównie jako instrumentu akompaniującego do
śpiewu oraz w zespołach jazzowych, dla których
budowana jest w kilku odmianach. internet

A.W.

internet
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KĄCIJ ,,NAJ"

KĄCIK NAJ ZIMOWE PRZYSŁOWIA

SONDA

Co jest najlepsze w styczniu i lutym?
-najpiękniejsza zima
-najwięcej śniegu
- najlepsze mandarynki i pomarańcze
-najlepsza pora na wyjazd w góry
-najwspanialszy Nowy Rok
-najfajniej spędzony czas w  ferie
-najsmaczniejsze pączki w tłusty czwartek
- najsłodsze czekoladki w walentynki
-najchętniej oglądany sport to s
Najwspanialsze prezenty walentynkowe
- kwiaty
- czekoladki
- pluszowe maskotki
- biżuteria
- perfumy
- serdeczny uśmiech
- kolacja przy świecach
- komedia romantyczna
- przytulas

Gdzie spędziłeś ferie?
- u babci: 38%
- w domu:   30%- u rodziny:   24%- w górach:   8%

Z kim spędziłeś ( - as ) walentynki?
- z bliską osobą: 38%- samotnie w domu: 21%- z
rodziną:   26%- z przyjaciółmi: 15%

Co jadłeś w tłusty czwartek?
- pączki: 52 %
- faworki: 24 %
- domowe ciasta: 19 %
- jestem na diecie: 5 %

Najważniejsze święto wszystkich dziadków:
 Dzień Babci, Dzień Dziadka
Najpopularniejsze święto zakochanych:
 walentynki
Najsłynniejsza para zakochanych:
Romeo i Julia
Najsłodszy dzień w roku
 tłusty czwartek
Najmilszy dzień kotów:
Światowy Dzień Kota - 17 lutego
Najpopularniejsze sporty zimowe:
 łyżwiarstwo
 saneczkarstwo
 narciarstwo
 snowboarding
 hokej
Najfajniejsze budowle śnieżne:
 bałwan
 igloo

Gdy woda zimą w rzekach huczy, to na wiosnę
mróz dokuczy.
Jak niedźwiedź budę buduje, to zima się szykuje.
Gdy zima mocno rzeki lodem ścina, wiele
ciężarnych ma w ten rok syna.
Dłużej świat zima ziębi, niż lato ogrzewa.
Byłoby lato dłuższe, żeby nie zima.
Dopiero zimą można odróżnić biednych od
bogatych.
Co lato uzbiera, to zima pożera.
Przyjdzie czas, kiedy zima zapyta nas, co
robiliśmy przez całe lato.
Zima starym dokucza, a młodych naucza.
Gdy nie wymrozi zima, sierpień zbierać co nie
ma.
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KĄCIK PIŁKARSKI HUBERTA GARDZIŃSKIEGO

     W dzisiejszym numerze gazetki
prezentuję zespół piłkarski Wisła Płock, w
kolejnych numerach będę opisywał kluby
polskie oraz zagraniczne wraz z sylwetkami
najbardziej znanych piłkarzy.
       Zespół Wisła Płock powstał w 1947 roku
pod nazwą Elektryczność Płock. Od 2002
roku używana nazwa to Wisła Płock.
Potocznie piłkarzy nazywa się Nafciarzami,   
a barwy klubowe to niebiesko-biało-
niebieskie.
     Największym sukcesem Wisły Płock jest
zdobycie Pucharu Polski i Superpucharu
Polski w 2006 roku. W pierwszym spotkaniu
rozgrywanym w Lublinie wygrali Nafciarze
3:2, bramki zdobyli Ireneusz Jeleń i Zarko
Belada.
    W drugim meczu finałowym Pucharu
Polski Wisła pokonała w Płocku Zagłębie
Lublin 3:1.

 Gole strzelili wówczas Paweł Magdoń,
Wahan Geworgjan i Maciej Truszyński.
     Mecz o Superpuchar kraju został
rozegrany 22 lipca 2006 r. w Warszawie,
gdzie Wisła Płock pokonała Legię Warszawa
2:1. O zwycięstwie Nafciarzy przesądziły
bramki Pawła Magdonia i Pawła Sobczaka.
     Na początku XXI w. w klubie występowało
kilku piłkarzy, którzy odegrali później dużą
rolę w reprezentacji Polski:
    Radosław Sobolewski (grał w Wiśle Płock 
  w latach 1998-2002) w latach 2003-2007
występował 32 razy w reprezentacji (jako
defensywny pomocnik strzelił jednego gola).
     Ireneusz Jeleń (w Wiśle Płock w latach
2002-2006) w reprezentacji w latach 2003-
2012, 

zaliczył 29 meczów i strzelił pięć goli.
· Marcin Wasilewski (w Wiśle Płock w latach
2002-2005), w reprezentacji w latach 2002-
2013 zagrał aż 60 razy i choć grał na pozycji
obrońcy, zdobył 3 bramki.
· Sławomir Peszko (w Wiśle w latach 2003-
2008) w reprezentacji Polski w latach 2008-
2018 zagrał w 44 spotkaniach, strzelając 2
gole.
· Adrian Mierzejewski (w Wiśle w latach
2003-2008) w reprezentacji 2010-2013
zaliczył 41 występów i strzelił 3 bramki.
      Patrząc na obecny skład reprezentacji
Polski przeszłość w Wiśle Płock mają Jacek
Góralski (2011-2015) oraz Arkadiusz Reca
(2015-2018).


	,,100 WYZWAŃ NA STULECIE OBRONY PŁOCKA”
	PODJĘLIŚMY WYZWANIE 35.
	,,ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM”

	SŁOWO OD REDAKCJI
	SKŁAD REDAKCJI
	Aktualności:
	Sport:
	Sonda:
	Kronika artystyczna:
	Kącik ,,NAJ":
	Kącik czytelniczy:

	KARTKA DLA SENIORA
	Grudzień to czas, kiedy należy pomyśleć o innych, zwłaszcza tych samotnych, dla których ciepły uśmiech znaczy bardzo wiele. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, uczniowie naszej szkoły co roku przygotowują kartki dla seniorów. Tak było i w tym roku, wykonaliśmy wiele pięknych prac, które zachwycały pomysłowością i kolorystyką.
	Najlepszym prezentem dla dzieci, które brały udział w tym przedsięwzięciu,  był szeroki uśmiech seniorów. Prace, które wykonali uczniowie naszej szkoły, były naprawdę zachwycające. Dzieci były bardzo zadowolone, że mogły zrobić dla starszych osób coś dobrego. Pamiętajcie, dobro zawsze wraca! Wierzymy, że w następnym roku znów będzie taki konkurs, że znowu będziemy mogli pomóc.

	KĄCIK CZYTELNICZY
	DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA
	DLA DZIADKA ...
	DLA BABCI ...
	Mój dziadzio
	Kochana Babciu!
	Mój Dziadzio jest dobry. Mój Dziadzio wszystko naprawia: Gdy się zepsuje światło albo maszyna do szycia albo dzwonek przy drzwiach. Mój Dziadzio umie zrobić latawca, a nawet łuk i strzały. – Patrz, Dziadziu, zepsuł się księżyc! Niedawno był okrągły, a dziś jest cały wyszczerbiony. Napraw księżyc, Dziadziu!
	Wymaluję na laurce czerwone serduszko, ptaka, co ma złote pióra                                i kwiaty w dzbanuszku. Żyj babuniu moja miła sto lat albo dłużej. Bądź wesoła i szczęśliwa,                          zdrowie niech ci sprzyja. Dzisiaj droga babciu masz twarz uśmiechniętą, Więc niech przez rok cały                              trwa to twoje święto. Dziś dla ciebie babciu płyną białe chmurki, a wiatr je układa w świąteczne laurki.


	DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
	WALENTYNKI CIEKAWOSTKI

	WALENTYNKI
	ALEKSANDER STEFAŃSKI I JEGO WIELKA PASJA
	Aleksander Stefański to uczeń klasy IV c Szkoły Podstawowej  nr 18 w Płocku, który od trzech lat trenuje taniec towarzyski. Pierwsze kroki taneczne stawiał, będąc jeszcze w przedszkolu, by następnie rozwijać swój talent w Szkole Tańca Falcon w Płocku pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerów.
	Razem ze swoją partnerką - Julią, którą poznał podczas zajęć, doskonali swoje umiejętności w trakcie odbywających się trzy razy w tygodniu treningów.
	Aleksander bierze również udział                      w dodatkowych szkoleniach  tanecznych  oraz wyjazdach wakacyjnych z udziałem specjalistów  z dziedziny tańca towarzyskiego. Jest to doskonała okazja, aby zarówno dopracować  swoje umiejętności, jak również zawrzeć nowe znajomości.
	W ramach zajęć grupowych poznaje też elementy tańca nowoczesnego, ale to taniec towarzyski jest dyscypliną, która szczególnie sprawia mu największą przyjemność i dostarcza wielu wrażeń, choć wymaga ciężkiej pracy, wielu wyzwań, systematyczności i wytrwałości.
	Niejednokrotnie sprawdził się wraz ze swoją partnerką w organizowanych na terenie Polski turniejach tańca towarzyskiego. Trwająca pandemia pokrzyżowała plany organizatorom tego typu imprez, jednakże Aleksander nie ustaje w treningach i ciężko pracuje, aby wkrótce ponownie stanąć na parkiecie przed publicznością, reprezentując zarówno swój klub jak i miasto.
	Życzymy wytrwałości i wielu sukcesów!


	O NAUCE I DAWNIEJ I DZIŚ
	Czego brakuje Wam najbardziej?
	MAM WRAŻENIE, ŻE JESTEM ZA SZYBĄ                             I NIE DO KOŃCA TYM UCZESTNICZĘ

	FERIE W SZKOLE
	WRAŻENIA UCZESTNIKÓW FERYJNYCH ATRAKCJI
	KOSZYKARSKIE EMOCJE Z KAROLEM MODLIŃSKIM
	FERIE W SZKOLE
	FOTORELACJA
	ANNA WITKOWSKA
	NASZA SZKOLNA TANCERKA
	MAJA WOJCIECHOWSKA I JEJ GITAROWA PASJA

	KĄCIJ ,,NAJ"
	SONDA
	Gdzie spędziłeś ferie?
	Z kim spędziłeś ( - as ) walentynki?
	Co jadłeś w tłusty czwartek?

	KĄCIK NAJ
	ZIMOWE PRZYSŁOWIA
	Najważniejsze święto wszystkich dziadków:
	Najpopularniejsze święto zakochanych:
	Najsłynniejsza para zakochanych:
	Najsłodszy dzień w roku
	Najmilszy dzień kotów:
	Najpopularniejsze sporty zimowe:
	Najfajniejsze budowle śnieżne:
	KĄCIK PIŁKARSKI HUBERTA GARDZIŃSKIEGO
	W dzisiejszym numerze gazetki prezentuję zespół piłkarski Wisła Płock, w kolejnych numerach będę opisywał kluby polskie oraz zagraniczne wraz z sylwetkami najbardziej znanych piłkarzy.
	Zespół Wisła Płock powstał w 1947 roku pod nazwą Elektryczność Płock. Od 2002 roku używana nazwa to Wisła Płock. Potocznie piłkarzy nazywa się Nafciarzami,    a barwy klubowe to niebiesko-biało-niebieskie.
	Największym sukcesem Wisły Płock jest zdobycie Pucharu Polski i Superpucharu Polski w 2006 roku. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Lublinie wygrali Nafciarze 3:2, bramki zdobyli Ireneusz Jeleń i Zarko Belada.
	zaliczył 29 meczów i strzelił pięć goli. · Marcin Wasilewski (w Wiśle Płock w latach 2002-2005), w reprezentacji w latach 2002-2013 zagrał aż 60 razy i choć grał na pozycji obrońcy, zdobył 3 bramki. · Sławomir Peszko (w Wiśle w latach 2003-2008) w reprezentacji Polski w latach 2008-2018 zagrał w 44 spotkaniach, strzelając 2 gole. · Adrian Mierzejewski (w Wiśle w latach 2003-2008) w reprezentacji 2010-2013 zaliczył 41 występów i strzelił 3 bramki.
	Mecz o Superpuchar kraju został rozegrany 22 lipca 2006 r. w Warszawie, gdzie Wisła Płock pokonała Legię Warszawa 2:1. O zwycięstwie Nafciarzy przesądziły bramki Pawła Magdonia i Pawła Sobczaka.
	Na początku XXI w. w klubie występowało kilku piłkarzy, którzy odegrali później dużą rolę w reprezentacji Polski:
	Radosław Sobolewski (grał w Wiśle Płock    w latach 1998-2002) w latach 2003-2007 występował 32 razy w reprezentacji (jako defensywny pomocnik strzelił jednego gola).
	Patrząc na obecny skład reprezentacji Polski przeszłość w Wiśle Płock mają Jacek Góralski (2011-2015) oraz Arkadiusz Reca (2015-2018).
	Ireneusz Jeleń (w Wiśle Płock w latach 2002-2006) w reprezentacji w latach 2003-2012,



