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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

       11 listopada 2021 roku obchodziliśmy 103. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z okazji tej, jak co roku,
zorganizowane zostały w naszym mieście uroczystości, w
których udział wzięła redakcja ,,Osiemnastki", miesięcznika
redagowanego  w SP 18 w Płocku.
   Patriotycznym akcentem naszej obecności było złożenie
kwiatów przy Płycie Nieznanego Żołnierza, zaś dziennikarskiej
tradycji uczyniliśmy zadość, prosząc o rozmowę Pana Andrzeja
Nowakowskiego, Prezydenta Miasta Płocka.
   Plonem spotkania jest wywiad, którego udzielił nam Gospodarz
uroczystości. Oto on:
         Dzień dobry,
nazywam się Amelia Zawodniak, jestem redaktor naczelną
,,Osiemnastki”, miesięcznika redagowanego w Szkole
Podstawowej nr 18 w Płocku.

       Chociaż jesteśmy młodą redakcją, staramy się relacjonować
ważne wydarzenia, które dotyczą lokalnej społeczności, być
wszędzie tam, gdzie dzieje się cos ważnego. Dzisiaj przyszliśmy
na Stary Rynek, by upamiętnić 103. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
  Panie Prezydencie, czy zechciałby Pan chwilę z nami
porozmawiać?
Tak, oczywiście. Miło Was tu dzisiaj widzieć.
       
       Święto Niepodległości jest szczególnym dniem dla każdego
Polaka, bowiem przypomina nam, jaką wartością jest wolność, 
 a jaką niedolą może być niewola. Jesteśmy tutaj, by wyrazić
swoje patriotyczne uczucia, poczuć atmosferę jedności, zarówno
narodowej, jak i lokalnej.
   
       Panie Prezydencie, co czuje Pan, kiedy widzi te tłumy, biało
– czerwone flagi, słyszy słowa ,,Mazurka Dąbrowskiego”? 

    Czuję przede wszystkim radość i dumę z tego, że jesteśmy
tu razem, że jesteśmy Polakami i możemy świętować
odzyskanie niepodległości w wolnym kraju.

A.T. A.T.
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SŁOWO OD REDAKCJI

SKŁAD REDAKCJI

NARODOWE PRZYSŁOWIA

Drodzy Czytelnicy,
  listopad to jedenasty miesiąc w roku, ma 30 dni. Jest
to miesiąc jesienny, jego nazwa pochodzi od
opadających liści. Miesiąc z częstymi opadami
deszczu, wiejącym wiatrem, co nie zachęca do
wychodzenia z domu.
  Pierwszego listopada obchodzimy Wszystkich
Świętych, odwiedzamy wtedy groby zmarłych, co
przypomina nam o przemijaniu, o tym, że wszystko
ma swój kres.
  Listopad to również miesiąc szczególnie ważny dla
Polaków, ponieważ występuje w nim Narodowe
Święto Niepodległości, z okazji którego nasza
redakcja udała się na Plac Narutowicza, przy Płycie
Nieznanego Żołnierza. Odbywały się tam obchody
tego wyjątkowego dnia, a my jako szkolna delegacja
złożyliśmy kwiaty oraz przeprowadziliśmy wywiad z
Panem Andrzejem Nowakowskim, Prezydentem
naszego miasta. Serdecznie zachęcam do
przeczytania tak intersującej rozmowy.
                        
                   Amelia Zawodniak, redaktor naczelna

Strzeż mnie, Panie Boże, od przyjaciół, bo przed
wrogami sam się obronię.
Nie od razu Kraków zbudowano.
Polak, gdy głodny, to zły.
Polak, Węgier dwa bratanki - i do szabli, i do szklanki.
Póki świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi
bratem.
Czas najlepszym lekarzem.
Biada temu domowi, gdzie krowa dobodzie wołowi.
Dobre słowo mało kosztuje, a pomaga wiele.
Lepszy w domu groch, kapusta, niż na wojnie kura
tłusta.
Bóg pomaga tym, co sami sobie pomagają.
Broda nie czyni mądrym.
Słówko wróblem wyleci, a powróci wołem.
Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć.
Nie kijem go, to pałką.
Biednemu  zawsze wiatr w oczy.
Sen mara, Bóg wiara.
Czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka .
Z wielkiej chmury (burzy) mały deszcz. 
Bez pracy nie ma kołaczy.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Aktualności - Amelia Zawodniak, Hubert Gardziński,
Aleksandra Gomułka, Karol Modliński, Aleksander
Stefański, Aleksandra Traczyk, Anna Witkowska

Kącik przyrodniczy - Aleksandra Gomułka, Iwona
Wójcik, Patryk Ambroziak, Michał Gęsiarz

Kartka z kalendarza - Amelia Zawodniak

Sonda - Aleksander Stefański, Aleksandra Gomułka,
Anna Witkowska, Aleksandra Traczyk

Kącik ,,Naj" - Aleksandra Traczyk

Sport - Hubert Gardziński, Karol Modliński

Przysłowia - Anna Witkowska

Kącik EKO - Amelia Zawodniak

Redaktor naczelna - Amelia Zawodniak

Opieka nad zespołem redakcyjnym
p. Magdalena Michalska
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      Niedawno uczestniczyliśmy w ,,Grze miejskiej”, wraz z
przewodnikiem odwiedziliśmy ważne dla naszego miasta i kraju miejsca,
spacerowaliśmy urokliwymi uliczkami. To wspaniałe, że Płock ma tak
bogatą historię, malownicze położenie i swoich bohaterów. Na które z
lokalnych wydarzeń chciałby Pan szczególnie zwrócić naszą uwagę?

     Jeśli mówimy o historii, to oczywiście 1920 rok. Jest to bardzo
ważne wydarzenie świadczące o naszej tożsamości. O tym, że jako
mieszkańcy Płocka potrafiliśmy zjednoczyć się, broniąc naszego
miasta przed bolszewikami.
     
     W maju obchodziliśmy 70. rocznicę powstania Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego  w Płocku. Z tej okazji odwiedziliśmy placówkę i
przeprowadziliśmy bardzo obszerny wywiad z jej dyrektorem – Panem
Krzysztofem Kelmanem. Wiele się wtedy dowiedzieliśmy nie tylko o
zwyczajach zwierząt, sposobach ich pozyskiwania, ale również o historii
ogrodu.
   Panie Prezydencie, czy możemy liczyć na dalszy rozwój naszego
ZOO?
  
     Oczywiście, ZOO będzie się na pewno bardzo rozwijało               
w najbliższych latach.
  
       W czerwcu odwiedziła naszą szkołę Pani Profesor Jagoda
Jakubowska – Opalińska, córka patrona SP 18 w Płocku – Pana
Profesora Jana Zygmunta Jakubowskiego. Opowiedziała nam  między
innymi o dzieciństwie i głębokim związku Pana Profesora z płocką ziemią.
Jakich wielkich synów zrodziła jeszcze nasza mała ojczyzna?
 
        Oj, bardzo wielu! Mnie szczególnie bliski jest Władysław
Broniewski – wybitny  poeta, twórca, który uczył się w szkole,         w
której ja również się uczyłem, czyli w płockiej Jagiellonce.
 
        W naszym mieście ostatnio wiele się zmieniło, jest ładniejsze,
nowocześniejsze, bardziej przyjazne środowisku. Wciąż jednak patrzymy
z nadzieją na nowe inwestycje. Jestem młodym sportowcem,
bramkarzem Szkółki Płock i marzę, by treningi mogły się odbywać w
nieco lepszych warunkach, by Orliki miały równą powierzchnię, żeby było
ich więcej. Czy możemy na to liczyć?
       Na razie budujemy stadion, ale powstają także kolejne boiska.   
 Za chwilę będziemy mieli boisko przy Zespole Szkół Usług i
Przedsiębiorczości, a w przyszłym roku przy Ekonomiku.
    
        Dzisiaj mamy narodowe święto. Za chwilę zostaniemy poczęstowani
gęsiną,  co również wiąże się z polską tradycją kulinarną. Jakie potrawy
naszej kuchni smakują Panu najbardziej?
  
       Ojej, to ciekawe! Najbardziej smakują mi barszcz ukraiński i
pierogi ruskie, ale oczywiście - jak najbardziej - schabowy z
kapustą. Też jest smaczny.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T.
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       Moje kolejne pytanie dotyczy dojazdów do Płocka. Mieszkam w
Grabinie i codzienne dojeżdżanie do szkoły autobusem bywa nieco
kłopotliwe. Problemem jest to, że autobusy kursują tam tylko w sezonie
letnim. Czy jest szansa na zmianę tego?
  
      Oczywiście, istnieje taka szansa, ale to  jest o tyle
skomplikowane, że prezydent odpowiada za komunikację miejską w
Płocku. Jeżeli są autobusy poza miasto, to musi być w tym
momencie porozumienie z wójtem gminy, tu akurat  - w twoim
przypadku - gminy Łąck. Jeśli wójt z gminy Łąck będzie chciał, żeby
tam autobusy również  kursowały, to musimy się porozumieć i
będziemy tę komunikację organizować.
  
       Panie Prezydencie, dzisiejsze spotkanie na długo pozostanie w
naszej pamięci. Czy możemy prosić Pana o autografy, by cieszyć się tą
chwilą jeszcze bardziej?

       Oczywiście, to będzie dla Oli i całej redakcji.
  
     Panie Prezydencie, serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i
interesującą rozmowę. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania chciałabym
wręczyć Panu w imieniu Redakcji kilka numerów miesięcznika
,,Osiemnastka” i zachęcić do przeczytania wywiadów z Panem
Dyrektorem Krzysztofem Kelmanem i Panią Profesor Jagodą
Jakubowską – Opalińską.
  
       Bardzo Wam dziękuję, na pewno przeczytam. Obiecuję! Miło, że
przyszliście. Zapraszam na gorącą gęsinę i wspólne świętowanie.
Wszystkiego dobrego!

A.W.

M.M. M.M.

A.W.

M.M. M.M.
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KARTKA Z KALENDARZA SONDA

  W jaki sposób manifestujesz swoje patriotyczne
uczucia:
- Śpiewam patriotyczne pieśni 37 %
- Eksponuję symbole narodowe 29 %
- Uczestniczę w obchodach świąt narodowych 19 %
- Znam historię swojego kraju 8 %
- Dbam o piękno i poprawność języka 7 %
 Ulubione potrawy narodowe:
- rosół 29 %
- pomidorowa 23 %
- kotlet schabowy 19 %
- pierogi 15 %
- bigos 14 %
 Najpopularniejsze polskie pieśni patriotyczne:
- „Legiony” 42 %
- „Rozkwitały pąki białych róż” 27 %
- „Pierwsza kadrowa” 17 %
- „Przybyli ułani pod okienko” 9 %
- „O mój rozmarynie” 5 %

SYMBOLE NARODOWE

1 listopada- Dzień Wszystkich Świętych
2 listopada- Dzień Zaduszny
3 listopada- Dzień myśliwych
4 listopada- Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania
Przemocy i Nękaniu w Szkole
5 listopada 1370 roku- zmarł Kazimierz Wielki, ostatni
król Polski z dynastii Piastów
5 listopada- Dzień Pióra Wiecznego
8 listopada 1144 rok- konserwacja Płockiej
Katedry
8 listopada- Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i
Gotowania
10 listopada- Dzień Jeża
10 listopada- Dzień Ulicy Sezamkowej
11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości
12 listopada- Światowy Dzień Drwala
13 listopada 1924 roku- Władysław Reymont otrzymał
Literacką Nagrodę Nobla
13 listopada- Światowy Dzień Dobroci
14 listopada- Międzynarodowy Dzień Łamańców
Językowych
14 listopada- Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę
16 listopada- Międzynarodowy Dzień Tolerancji
17 listopada 1370 roku- Ludwik Węgierski został
koronowany w Krakowie na króla Polski
17 listopada- Międzynarodowy Dzień Studenta
18 listopada- Dzień Myszki Miki
18 listopada- Światowy Dzień Filozofii
20 listopada 1648 roku- Jan II Kazimierz Waza został
wybrany na króla Polski
21 listopada- Dzień Życzliwości
21 listopada- Dzień Pracownika Socjalnego
22- 26 listopada- Dni Honorowego Krwiodawstwa
23 listopada 1981 rok- w Katedrze Płockiej
umieszczono kopię średniowiecznych Drzwi
Płockich
24 listopada- Dzień Buraka
25 listopada- Światowy Dzień Pluszowego Misia
26 listopada- Dzień Ciasta
27 listopada- Dzień bez zakupów
28 listopada- Dzień Pocałunku
29- 30 listopada- Andrzejki
30 listopada- Dzień Niebieskiej Czapki
30 listopada- Dzień Białych Skarpetek

Orzeł

Orzeł to królewski ptak,
w naszym godle jest od lat.
Białe skrzydła rozpościera,
w nich nadzieja się zawiera.
Czerwień w tle dostojność czyni,
wie to każda gospodyni.
Złota blask się w słońcu mieni,
kiedy dostatek promieni.
Nasza duma to i sława,
kiedy hymn się rozpowiada.
Śladem przodków w kraj idziemy,
silni duchem, zjednoczeni.

Zespół redakcyjny SP 18 w Płocku
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KĄCIK SPORTOWY

KĄCIK NAJ

    Hej, jestem Hubert. W tym numerze chciałbym
przedstawić Wam przedstawić 10 najlepszych piłkarzy
tego roku.  Od razu mówię, to jest mój ranking.
Miejsce 10. : Gianluigi Donnaruma . Zwycięzca Euro
2020, kapitalny finał przeciwko Anglikom, cudowny
sezon Serie A i zasłużył na transfer do takiego giganta
jak PSG.
Miejsce 9.: Federico Chiesa wielka niespodzianka
sezonu serie a zdobył 9 goli i został mianowany
najlepszym zawodnikiem Juventusu. Oprócz tego tak
jak Donnaruma zwycięzca Euro, również i wtedy grał
znakomicie.
Miejsce 8. : Tomas Muler . Ponad 20 asyst w
Bundleslidze, kapitalny partner dla Roberta
Lewandowskiego.
Miejsce 7.: Josua Kimish . Również jak Muler
mnóstwo asyst, a do tego 8 goli w poprzednim
sezonie.
Miejsce 6.: Cristiano Ronaldo. 29 goli w serie a, król
strzelców Euro 2020 najstarszy z tej stawki, ale wciąż
jeden z najlepszych na świecie.
Miejsce 5: Manuel Neuer. Najwięcej czystych kont w
Bundleslidze, efektowne parady, kapitalny refleks i
umiejętność dyrygowania obroną dają mu zasłużone
5. miejsce.
Miejsce 4.: Engolo Kante. Zwycięzca ligi mistrzów,
mimo niskiego wzrostu umiejętnościami , dorównuje
najlepszym obrońcom na świecie.
Miejsce 3.: Jorhinio . Tak jak Kante zwycięzca ligi
mistrzów, do tego Mistrzostw Europy oraz bardzo
dobry sezon w Chelsea.
Miejsce 2.: Lionel Messi. Zwycięzca Copa America,
król strzelców La Liga i do tego aż 17 asyst w tym
roku.
Miejsce 1.: Chyba każdy już wie kto jest najlepszym
piłkarzem w tym roku: Robert Lewandowski! Po 40
latach pobił rekord Gerda Mulera pod względem
bramek w bundleslidze a dokładnie 41. Powinien
otrzymać Złotą Piłkę w tym i poprzednim roku.
A teraz 3 wyróżnienie
1. Karim Benzema 21 goli w poprzednim sezonie
laliga
2. Mohamed Salah 21 goli w Premier Legue
3. z dedykacją dla Olka: Pepe

Najpopularniejsza polska potrawa
kotlet schabowy
rosół
pomidorowa
pierogi ruskie 
Najbardziej popularni Polacy
Robert Lewandowski
Jan Paweł II
Maryla Rodowicz
Adam Małysz
Józef Piłsudski
Najpopularniejsze miejsce w Polsce
molo w Sopocie
Krupówki w Zakopanem
Łazienki Królewskie
Morskie Oko

internet

A.G.

internet

A.G.
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