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,,ALE TO JUŻ BYŁO..."

     Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim
upragnione wakacje. Kończymy naukę w klasie piątej i
dlatego właśnie chcielibyśmy dokonać krótkiego
podsumowania roku szkolnego. O wrażenia, sympatyczne,
ale też trudne momenty zapytałam swoich redakcyjnych
kolegów.
  Powiedz, jaką sytuację uważasz za najwspanialszą w tym
roku szkolnym?
  Ania i Ola zgodnie podkreślają, że z entuzjazmem powitały
radiowęzeł i automat, w którym można kupić napoje i drobne
przekąski. Podkreślają, że miło jest też posłuchać muzyki na
przerwach. To bardzo relaksuje i poprawia nastrój. Chłopcy
dodają, że bardzo podobała im się zdalna nauka, ponieważ taka
forma pracy wydaje im się łatwiejsza. Miłe było też to, że
mogliśmy rano dłużej pospać i nie traciliśmy czasu na dojazdy,
jednak chłopcy mówią też o minusach takiej pracy.

   Czasem mimo złego samopoczucia musieli łączyć się z klasą i
uczestniczyć w zajęciach. A ja najlepiej zapamiętałam Mikołajki,
dyskotekę, wycieczki klasowe. Hubertowi podobało się to, że
klasa mogła być razem, wspólnie uczestniczyć w zajęciach, że
się zgrała, było sympatycznie.
  A co było w tym rok najtrudniejsze, co sprawiło wam
przykrość?
  Dziewczęta wskazują naukę, zdalne nauczanie, pojedynki o
chłopaków i miłosne rozczarowania. Aleksander jest lekko
rozczarowany faktem, że w tłumie dziewcząt został potraktowany,
jak jedna z nich.
  W naszej szkole mamy wspaniałą stołówkę i pyszne obiady.
Co smakowało Wam w tym roku najbardziej?
  Uczniowie zgodnie wskazują kotlety schabowe, zupę
pomidorową, kaszę z sosem i kawałkami mięsa, a do tego
ogórek, naleśniki.
   Koniec roku to czas podsumowań, ale też czas, kiedy
snujemy plany wakacyjne. W imieniu redakcji chciałabym
życzyć wszystkim nauczycielom i uczniom udanego
wypoczynku, wielu ciepłych i słonecznych dni oraz
niezapomnianych wrażeń.
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SŁOWO OD REDAKCJI

SKŁAD

LATO W PIOSENCE I WIERSZU

REDAKCJI

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

Kącik przyrodniczy Aleksandra Gomułka

Kącik historyczny Aleksander Stefański

Redaktor naczelna - Amelia Zawodniak

Opieka nad zespołem redakcyjnym
p. Magdalena Michalska

,,Lato, lato, lato czeka,/ razem z latem czeka rzeka,/
razem z rzeką czeka las,/ a tam ciągle nie ma nas”.

„Leżę na łące,/ Ni ko go nie ma: ja i słoń ce”. 

„Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą
papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą
w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka”

„A mnie jest szkoda lata/ I letnich złotych wspomnień”.
„O, siądź na moim oknie, przecudowne lato,/
niech wtulę mocno głowę w twoje ciepłe pióra/
korzennej woni”. 

„Powietrze lekko drgało tak/ W dzień gorącego lata/
Nie wiem jak wpadłem na Twój ślad/ W dzień
gorącego lata/ I wtedy to poznałem cię/ W dzień
gorącego lata/ Wiedziałem, że przygarniesz mnie/
W dzień gorącego lata”. 

  Drodzy Czytelnicy,

          czerwiec to miesiąc bardzo ważny, bo
wystawianie są w nim oceny na zakończenie roku
szkolnego, ale też wyczekiwany przez wszystkich
uczniów, ponieważ jest ostatnim miesiącem nauki,   
po którym następują wakacje, czyli czas odpoczynku  i
zabaw.

          Pamiętajmy, że wszędzie może zdarzyć coś
niebezpiecznego, więc unikajmy zabaw przy jezdni,
trzymajmy się z dala od zbiorników wodnych, kiedy
jesteśmy bez opieki dorosłych.

          W imieniu Redakcji życzę wszystkim
Czytelnikom niezapomnianych, a przede wszystkim
bezpiecznych wakacji i udanego wypoczynku.

                                                   Amelia Zawodniak,
                                                   redaktor naczelna
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24 LUTEGO 2022 ROKU

        24 kwietnia 2022 roku cały świat zamarł na
wieść o agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę.         
W telewizji zobaczyliśmy wybuchy,
bombardowania i ludzi, którzy niewinnie ginęli.  To
niewyobrażalna tragedia i wielki dramat dla
milionów ludzi. Przerażeni i pełni współczucia
otworzyliśmy swe serca dla naszych sąsiadów.
Jednym z nich jest Zhenya. Dziś dołączyła do nas,
by porozmawiać i opowiedzieć o swoich
doświadczeniach.
       Jesteś mieszkanką Charkowa, miasta
położonego w północno-wschodniej części
Ukrainy. Tam Rosjanie uderzyli na początku. Czy
spodziewaliście się tego?
Pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Cały czas mieliśmy
nadzieję, że wojny nie będzie. W telewizji nie było
komunikatów i nawet mieszkańcy o niej nie mówili.
Żyliśmy normalnie. 

Miesiąc wcześniej w szkole uczono nas, jak
zachować się na wypadek wojny: chować się
do metra, do piwnic, kłaść się na podłodze.
Jak wyglądał pierwszy dzień wojennego
koszmaru?
Już o trzeciej rano mama słyszała szum jadących
czołgów. Cały dzień właściwie nic się nie działo, ale
już wieczorem usłyszeliśmy wybuchy. Bardzo się
baliśmy. Nikt nie poszedł tego dnia ani do pracy, ani
do szkoły. Do godziny dziewiątej byliśmy w
mieszkaniu, a później poszliśmy do piwnicy. Tak
funkcjonowaliśmy, noce spędzaliśmy w piwnicy, na
dzień wracaliśmy do domu. 8 marca podjęliśmy
decyzję, żeby opuścić Charków i jechać do Polski-
mama, ja, siostra. Postanowiłyśmy jechać do
koleżanki mamy, która mieszka w Płocku. Jechałyśmy
z Charkowa do Lwowa, a później autobusem do
Lublina i dalej do Płocka. 9 marca byliśmy już w
Płocku.
Jest z nami również Akim, który przybył z
Krzywego Rogu. Powiedział nam, że w jego
mieście była jednostka pancerna, która została
zbombardowana, a na obrzeżach miasta było 
lotnisko, które też zniszczono.

Wszyscy czuliśmy się zagrożeni, tym bardziej, że
wiele myśliwców i pocisków przeleciało nad moim
domem. Budynków mieszkalnych zniszczono
niewiele, ale i tak postanowiliśmy uciekać.
Uciekaliśmy z mamą i siostrą do taty, który już od 5 lat
był w Płocku.
  Zhenya jest z nami półtora miesiąca, a Akim
około miesiąca, więc postanowiliśmy zapytać o
ich wrażenia z pobytu w polskiej szkole. Czy
podoba Wam się w naszej szkole?
  Tak, bardzo.
  Co podoba Wam się najbardziej?
  Stołówka, obiady bardzo nam smakują.
  Która z polskich potraw jest dla Was
najsmaczniejsza?
  Pierogi z mięsem, rosół, chleb.
  Które zajęcia interesują Was najbardziej?
  Matematyka, wychowanie fizyczne.
  Jakie przedmioty w ukraińskiej szkole najbardziej
lubiliście?
  Historia, geografia, wychowanie fizyczne, język
ukraiński.
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24 LUTEGO 2022 ROKU

NASI MILUSIŃSCY DZIEŃ DZIECKA

Czy Wasi znajomi opuścili rodzinne miasta w
związku z wybuchem wojny?
  Tak, raczej wszyscy. Niektórzy uciekali do Francji,
Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Czech i na Słowację.
  Czy tęsknicie za rodzinnymi domami?
  Tak, tak. Płock jest niedużym miastem, więc
wszystko już zobaczyłem. Wolę większe miasta.
Bardzo podoba nam się Wisła, Stare Miasto, Galeria
Mazovia, Galeria Mosty. Lubię też chodzić na boisko  i
grać w koszykówkę.
  Jak wyglądają Wasze relacje z polskimi
kolegami? Czy znaleźliście już bliskie osoby?
  Tak, bardzo lubię Nikolę i siedzimy razem w ławce.
Ja jeszcze nie znalazłem, ale często rozmawiam z
ukraińskimi kolegami.
  Uczęszczacie na dodatkowe lekcje języka
polskiego. Ile macie godzin w ciągu tygodnia?
  Sześć i osiem plus pięć podstawowych. Język polski
jest dla nas trudny wolimy mówić niż czytać i pisać.

Czy uważacie, że polscy uczniowie są
koleżeńscy?
  Niektórzy. Jest coraz lepiej, chociaż na początku
czuliśmy się trochę obco, nie wiedzieliśmy, jak
zostaniemy przyjęci, ale jest dobrze. Sympatyczni są
nauczyciele, bardzo nam pomagają, wspierają.
  Jakie macie narodowe święta?
  28 czerwca obchodzimy Święto Konstytucji Ukrainy.
Jest świątecznie i uroczyście, ładnie się ubieramy i
eksponujemy narodowe barwy.
  Kiedy rozpoczynają się u Was wakacje?
  24 maja, a do szkoły wracamy 1 września. W Polsce
rok szkolny trwa dłużej, wiec pod tym względem
mamy lepiej.
   Dziękujemy za poświęcony czas. Życzymy Wam
przede wszystkim spokoju, żebyście czuli się u
nas dobrze i bezpiecznie, żebyście mogli wrócić
bezpiecznie do swoich domów, a jeżeli zechcecie,
to oczywiście zostać z nami.

      Mops to pies miniaturowy o wysokości około 25-
33 cm w przypadku dorosłych osobników. Jest
kwadratowym, krępym, muskularnym psem - a do
tego zaskakująco ciężkim: waży około 6,3-8,1 kg.
Jego sierść jest krótka, miękka i lśniąca. Występuje w
umaszczeniu srebrnym, morelowym, płowym lub
czarnym.Mopsy są zaskakującymi zwierzętami
ponieważ trzeba kupić im odpowiednią karmę,
zapytajcie czemu? Odpowiedź jest prosta, to troszkę
dziwne ale mopsy jak ludzie są leniwe ale też szalone
a do tego gdy kupi im się nie odpowiednią karmę to
jak człowiek wypuszcza gazy. Mopsy trzeba brać
przynajmniej raz na miesiąc do weterynarza, czemu?
Dlatego że tej rasie psa wypadają gałki oczne, nie
bójcie się to tylko raz na 2/1 miesiące wypadają. 
Pozdrawiam
Ola

Co byś chciała/chciał robić w Dniu Dziecka?
Oglądać filmy 33%
Mieć dzień wolny 51%
Bawić się 10%
Dostać słodycze 6%
Gdzie chciał/chciałabyś spędzić Dzień Dziecka?
W parku trampolin 25%
Na basenie 15%
W domu 30%
W sumie nie wiem 10%
W szkole 5%
Niespodzianka 15%
Z kim chciał/chciałabyś spędzić Dzień Dziecka?
Z rodziną 38%
Z przyjaciółmi 24%
Z drugą połówką 19%
Sam/ sama 7%
Ze starym przyjacielem 12%
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Płock – co warto zobaczyć w byłej stolicy Polski?

     Płock to miasto o wieloletniej historii z kilkoma
bardzo ciekawymi atrakcjami i zabytkami. Podczas
wycieczki do Płocka zobaczymy średniowieczne
budowle, barwne freski, świetne zbiory sztuki i
rzemiosła artystycznego. Płock może poszczycić się
historią sięgającą dziesięciu wieków
wstecz.Większość najważniejszych zabytków i atrakcji
Płocka zlokalizowanych jest w samym centrum
miasta, na Wzgórzu Tumskim i w jego najbliższej
okolicy. Zwiedzanie nie powinno być kłopotliwe, chyba
że będziemy chcieli zejść na molo. Wtedy trzeba
będzie pokonać dość dużą różnicę wysokości.
  Bazylika Katedralna

Na Wzgórzu Tumskim tuż przy budynkach Muzeum
Diecezjalnego stoi jedna z najstarszych budowli
sakralnych w Polsce – Bazylika Katedralna
Wniebowzięcia NMP. Została konsekrowana w 1144
roku, a w jej wnętrzach wieczny spokój znaleźli dwaj
polscy królowie – Władysław Herman i Bolesław
Krzywousty. Na zewnątrz posiada elementy gotyckie,
romańskie i renesansowe. Niewątpliwie na uwagę
zasługują też niesamowite Drzwi Płockie, a właściwie
ich kopia, bo oryginał znajduje się w Soborze św. Sofii
w Nowogrodzie Wielkim. Przepięknie zdobione
przyciągają wzrok, ale łatwo je ominąć, jeśli wejdziesz
bocznym wejściem.
ZOO w Płocku
Ogród Zoologiczny w Płocku został uruchomiony w
1951 roku. Jednak już wcześniej mieszkańcy miasta
mogli podziwiać rośliny i zwierzęta w niewielkim
ogródku. W późniejszych latach liczba zwierząt
sukcesywnie rosła i tak w obecnej chwili płockie ZOO
może poszczycić się 580 gatunkami zwierząt. Piękne
położenie wśród dużej ilości zieleni powoduje, że
miejsce to chętnie odwiedzają mieszkańcy i turyści.
 Bulwar

Na prawym brzegu Wisły wybudowano bulwar.
Możesz po nim spacerować, bawić się na różnego
rodzaju instalacjach albo usiąść pod dachem,
chroniąc się przed słońcem lub deszczem. Wzdłuż
bulwaru znajduje się również kilka przystani, do
których przybijają statki pasażerskie i prywatne jachty
lub łodzie. 

i

i

i

i
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Płock – co warto zobaczyć w byłej stolicy Polski?

Spacerując bulwarem dojdziesz w końcu do płockiego
mola. Jest ono jednak trochę inne niż inne tego typu
budowle. Co je wyróżnia? Molo w Płocku ustawione
jest nie jak pozostałe prostopadle, a równolegle do
brzegu. Czyni to je jedynym w Polsce tak
skonstruowanym obiektem.
Kościół farny św. Bartłomieja
Kościół św. Bartłomieja został postawiony w 1356
roku z inicjatywy króla Kazimierza III Wielkiego, co
czyni go najstarszym istniejącym
kościołem parafialnym, jaki posiada Płock. Działa
nieprzerwanie od 1356 roku, a więc ponad 660 lat.
Początkowo wejście do Kościoła św. Bartłomieja
znajdowało się od strony Wisły, a nie tak jak dzisiaj od
strony rynku. Zmiana nastąpiła po osunięciu się
skarpy w 1723 roku, kiedy to przystąpiono do remontu
kościoła. Warto zajrzeć do wnętrz tej budowli. Choć
nie powalają wielką ilością złoceń ani bogactwem
wystroju, to czuć w nich ciszę i spokój.
Spichlerz w Płocku – Muzeum Etnograficzne
Budynkiem położonym na skarpie zwróconej swoim
czołem do Wisły jest dawny spichlerz. Został on
wybudowany na przełomie XIX i XX wieku i służył do
magazynowania żywności. Dziś jego funkcja jest inna.
Po koniecznych przeróbkach i modernizacjach
wnętrza powstał w nim oddział Muzeum
Mazowieckiego poświęcony etnografii. Obecnie
znajdują się tam trzy wystawy stałe:
·  Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata –
przedstawia grupy ludności zamieszkujące Mazowsze
oraz ich zwyczaje i przekonania
·  Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby
buddyjskiej Azji – jak się pewnie domyślasz,
gromadzi eksponaty sztuki orientalnej
·  Bolesław Biegas, rzeźba i malarstwo – zbiory
obejmują prace polskiego artysty przełomu XIX i XX
wieku.
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Jedną z głównych atrakcji turystycznych jest Muzeum
Mazowieckie, a dokładnie jego część
zawierająca największą w Polsce kolekcję
eksponatów secesyjnych i art deco. Na czterech
piętrach rozmieszczono ekspozycje ukazujące:

i i

https://muzeumplock.eu/
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Płock – co warto zobaczyć w byłej stolicy Polski?

·  aranżację wnętrz mieszczańskich
·  sale rzemiosła artystycznego
·  galerię malarstwa i rzeźby okresu Młodej Polski
·  medalierstwo i biżuterię z przełomu XIX i XX wieku.
Odrębne miejsce w tym samym budynku zajmuje
interesująca wystawa pod tytułem „X wieków Płocka”.
Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że Muzeum
Mazowieckie w Płocku powstałym z inicjatywy
społecznej. Jego inauguracja miała miejsce w 1821
roku i jest najstarszym polskim muzeum .

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Stary Rynek kryje też miejsce, do którego zmierza
wielu głęboko wierzących katolików nie tylko z Polski,
ale i całego świata. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, a właściwie jego klasztor był miejscem
pierwszego objawienia św. Siostry Faustyny
Kowalskiej. Dostała ona w nim polecenie
namalowania obrazu z podpisem „Jezu Ufam Tobie”. 
W 2000 roku kaplica klasztorna została podniesiona
do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. Możesz zobaczyć w niej obraz Jezusa
Miłosiernego czy relikwie św. Siostry Faustyny.

Małachowianka – najstarsza szkoła w Polsce 
W XII wiek wdowa po Wojsławie, opiekunie Bolesława
Krzywoustego, postanowiła przekazać datki na
postawienie świątyni, która została poświęcona św.
Michałowi. W 1180 roku, a więc prawie od samego
początku istnienia kolegiaty, powstała przy niej szkoła
typu „trivium”, co w dość swobodnym tłumaczeniu
można przenieść na dzisiejszą szkołę podstawową.
Dzisiejsze liceum „Małachowianka”, taką nazwę nosi,
prowadzi naukę nieprzerwanie od ponad 800 lat.
Dlatego jest najstarszą polską szkołą. Jeśli zajrzysz
do środka, to w dawnej kaplicy, która obecnie jest
aulą, możesz zobaczyć przepiękne polichromie
pochodzące z 1915 roku. W muzeum szkoły
znajdzieszjeden z najstarszych w Polsce sztandarów
harcerskich, który pochodzi z 1920 roku. Z tarasu
gotyckiej wieży można podziwiać panoramę Płocka.

Zamek i Muzeum Diecezjalne
Tak ważne jak Płock miasto musiało w dawnych
wiekach posiadać zamek. Budowla ta była dość
imponująca, a jej początki sięgały XIII wieku. Niestety
do dnia dzisiejszego z powodu osunięcia się skarpy
po warowni pozostały tylko dwie wieże. Pomiędzy
nimi w XVIII wieku zakonnicy z opactwa
benedyktynów postawili klasztor i
kościół.Uruchomiono w części pomieszczeń Muzeum
Diecezjalne. 

Skarbiec muzeum uważany jest za jeden z
pięciu najbogatszych w Polsce. Znajdziesz wśród nich
takie perełki jak:
·  kielich Konrada Mazowieckiego
·  pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”
·  najstarszą zachowaną polską koronę – Herm św.
Zygmunta
·  XII-wieczną Biblię Płocką
·  Perykopy ewangeliczne z 1160 roku
·  dyplom lokacyjny miasta Płocka z 1237 roku.

i i

http://www.mdplock.pl/
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WAKACJE

NAJ

BEZPIECZNE

NAJ

Najsmaczniejsze owoce:
-truskawki,
-czereśnie,
-maliny,
-porzeczki.

Najlepszy dzień czerwca:
-Dzień Dziecka,
-zakończenie roku szkolnego,
-pierwszy dzień wakacji.

Najdłuższy dzień w roku:
-22 czerwca.
Najpiękniejsze kwiaty czerwca:
-jaśmin,
-róże,
-goździki,
-chabry.

Jaki jest twój ulubiony dzień w czerwcu?
-zakończenie roku szkolnego 30 %
-pierwszy dzień wakacji 26 %
-Dzień Ojca 23 %
-Dzień Dziecka 21 %

Co planujesz robić w wakacje?
-wyjadę nad morze 27 %
-udam się za granicę 20 %
-pojadę w góry 20 %
-spędzę czas u babci 17 %
-nie planuje wyjeżdżać 16 %

   Wakacje to słońce, kąpiele w jeziorze lub morzu,
piesze wędrówki, relaks i zabawa. Warto
przestrzegać kilku podstawowych zasad
bezpieczeństwa, żeby były w pełni udane.               
 Na wakacjach, podobnie jak na co dzień,
zachowuj umiar i rozsądek we wszystkim, co
robisz. To nadrzędna zasada bezpieczeństwa.
Przedstawione niżej zasady wskazują, jak
zachowywać się w konkretnych sytuacjach.

    

Chroń się przed słońcem.                               
Nawadniaj się.
Uważaj nad wodą.
Przygotuj się do wędrówek.
Na terenach zielonych chroń się przed kleszczami
i owadami.
Zwracaj uwagę na to, co jesz.
Zabierz na wyjazd apteczkę pierwszej pomocy.
Naucz się podstaw ratowania życia lub przypomnij
je sobie.
Pamiętaj o numerach alarmowych. 
Za granicę zabierz ze sobą kartę EKUZ.
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