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Przybyliśmy Zobaczyliśmy Opisaliśmy...

Otwarte Serce                   

Lepszy Smak Życia

Gabriel Fleszar!!              

28 września 2013r. odbyła
się akcja charytatywna pod
hasłem Otwarte serce.
Została zorganizowana
przez stowarzyszenie Koło
Przyjaźń, które zbiera
fundusze na rzecz chorych i
potrzebujących dzieci z
powiatu kwidzyńskiego.
Z naszej szkoły w akcję
czynnie włączyła się

p. Zofia Cieślakowska z kl.
3a, która przygotowała
pokaz mody ekologicznej.
 Niezwykłe cuda z
papieru wykonane przez
panie i dzieci zostały
przekazane na aukcję
charytatywną. 

 Przez cały dzień uważnie
przyglądała się
wydarzeniom redakcja
szkolnej gazetki Szóstka z
Plusem pod opieką p.
Jolanty Drypy. Redakcji
udało się wejść za kulisy
i  przeprowadzić wywiad z
gwiazdą wieczoru
Gabrielem Fleszarem.  

Hubertus

Lepszy Smak Życia

Otwarte Serce

W maju 2013r. klasa 4b z
wychowawczynią Jolantą
Drypą miała okazję gościć
w leśniczówce Wydry
dzięki zaproszeniu p.
Andrzeja Mularczyka –
myśliwego. Oprócz
ciekawych informacji ze
świata przyrody na dzieci
czekał również plener
malarski z p. Wandą
Bojarczuk ze
stowarzyszenia Kontrasty.

Efektem pobytu były prace
plastyczne wykonane
przez uczniów, spośród
których p. Bojarczuk
wybrała 10 najlepszych.
Zostały one wystawione
podczas tegorocznych
obchodów Hubertusa na
zamku w Kwidzynie. A
autorzy z wychowawczynią
otrzymali zaproszenie na
uroczystą galę wręczenia
nagród, która odbyła się

15.09.2013r. na Placu
Teatralnym w Kwidzynie.
Nagrodzeni uczniowie to:
Joanna Beń, Julia Golder,
Małgorzata Gruza, Adrian
Jagielski, Oskar
Karasiewicz, Zuzanna
Muzolf, Urszula Mularczyk,
Filip Stachulski, Łukasz
Sterankowicz, Martyna
Śliwińska.

8.10.2013r. przedstawiciele
naszej szkoły uczestniczyli
w Gimnazjum nr 3 w
podsumowaniu projektu
Poczuj lepszy smak życia.
Akcja trwała rok i miała na
celu propagowanie
zdrowego stylu życia. 
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MODA NA SEZON ZIMA Nowy to
świetna
okazja, by
uzupełnić
zawartość
swojej szafy o
nowinki
modowe. stre,
podkreślone
poduszkami
ramiona to już
przeszłość. W
sezonie
jesień-zima
2013/14 ramię
ma miękką,
zaokrągloną
formę. 

Ciemne odcienie
czerwieni - bordo,
burgund, były hitami
poprzedniej jesieni i
nie zabrakło ich
również w sezonie
2013/14. Bardzo nas
to cieszy, bo to
niezwykle eleganckie,

a wciąż niebanalne
kolory. Jeśli macie
płaszcz kolorze
zielonym łączcie go z
innymi odcieniami tej
barwy oraz kolorem
czerwonym, który
"przetnie" go w modny
sposób. Jeśli
posiadacie 

płaszcz lub
kożuszek w kolorze
jasnego brązu, czy
beżu łączcie go z
pochodnymi mu
kolorami, swoisty total
look nawet zimą
święci swoje modowe
triumfy. Jedni go
kochają uznając za
niesamowicie kobiecy,

inni nienawidzą,
mówiąc o nim jako
kiczowatym.. O czym
mowa? O, jak się
okazuje kontrowersyjnym
stylu retro. Jednak
jedno jest pewne! Ten
trend ma wciąż silną
pozycję!

Masz dość słodkich
letnich falbanek i
pasteli? To zapewne
ucieszy cię
wiadomość, że jednym
z mocniejszym
trendów będzie styl
męski. Surowe, proste
w formie płaszcze,
koszule i marynarki
wyglądają jak wyjęte z
szafy chłopaka.
Brakiem zaskoczenia
jest krata, która
powraca, lecz to
bardzo dobrze, bo czy
istnieje bardziej
przytulny i
rozgrzewający wzór?
Poza tym świetnie

komponuje się z
męskim stylem. Modne
również jest futro.
Zarówno jak i
prawdziwe, też
sztuczne. Glamour
stylizacji rodem z
klubów lat 70., a więc
połyskujące ubrania,
geometryczne ubrania i
psychodeliczne wzory
to kolejne hity sezonu.



Wzorzyste i kolorowe
kurteczki, płaszczyki,
sweterki z dzianiny,
spodnie oraz
spódniczki są
absolutnie must have. 
Na naszych ubraniach
również modne będą
ubrania z motywami
zwierzęcymi. Skórzane
kurtki oraz spodnie są
również bardzo modne
w tym sezonie.
Biel wcale nie jest
kolorem

zarezerwowanym dla
lata. Grube dzianiny,
puchowe kurtki i szale
świetnie prezentują się
w odcieniu śnieżnej
bieli. W grę wchodzi
również kolor
śmietankowych lodów i
kremu migdałowego. 
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MODA NA SEZON JESIEŃ - ZIMA Najmodniejszymi
dodatkami w tym
sezonie będą te w
rozmiarze XXL.
Puchate, futrzane
czapy i rękawiczki dają
niesamowity efekt
całemu strojowi. Tak
samo biżuteria w tym
rozmiarze będzie
idealnym
wykończeniem całego
stroju.

Różnorodne,
kolorowe, niedbałe,
kolorowe i eleganckie
fryzury, są oczywiście
must have!
Przedziałek z boku
niekwestionowany hit
wybiegów. Intensywny
i zwariowany kolor na
włosach będzie
bardzo

modny. Możemy
nosić kolorowe ombre
lub jeden zwariowany
kolor na całej długości
włosów. Oczywiście
jeśli nie jesteś na tyle
odważna równie
modne będą
pojedyncze, kolorowe
pasma. Włosy
zaczesany do tyłu

będą bardzo
eleganckie. Niedbale
ułożone włosy
wyglądają bardzo
ciekawie. Grzywka w
tym sezonie zaczyna
się już na czubku
głowy, sprawia
wrażenie nieco za
długiej i zaczesujemy
ją na bok. Efekt taki
wygląda niebanalnie. 

Warto wyposażyć się
w ciepłe i wygodne
buty. Takimi mogą być
np. buty trekkingowe.
Eleganckie i modne
będą buty na koturnie,
botki lub skórzane
kozaczki. W
nadchodzącym
sezonie jesień-zima
2013 Venezia
proponuje przede
wszystkim modne
łączenia materiałów -
głównie zamszu z
bogatą gamą
kolorystyczną skóry
lakierowanej. Nie
zabraknie też zdobień -
złotych oraz srebrnych

klamer, przetarć,
łańcuchów,
metalicznych cekinów,
a także
wprowadzonych po raz
pierwszy metalowych
siatek. Nowością jest
duża ilość złotych i
miedzianych, nawet
podwójnych suwaków.
Stanowią one nie tylko
funkcjonalny dodatek,
ale także oryginalną
ozdobę szerokiej gamy
kozaków i botków.
Brunatne kolory mocno
nawiązują do jesienno-
zimowej aury.  



//AGATA
//PATRYCJA

Na końcach włosów
również możemy nosić
fale. Warkocze chyba
nigdy nie wyjdą z
mody. Im bardziej
kreatywny warkocz
tym fryzura bardziej
elegantsza. Gładkie,
proste rozpuszczone
włosy dodadzą
większej elegancji
naszej stylizacji. Na
głowach możemy
nosić ozdobne
biżuterie.

  Sezon ten zapowiada
się bardzo ciekawie.
Jest wiele ubrań, które
będą modne, więc
mamy bardzo duży
wybór. Każdy znajdzie
coś idealnego dla
siebie. A więc: do
wyboru do koloru!
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Ciekawostki
Umiejętność pływania
człowiek
wykorzystywał w
czasach starożytnych
i średniowieczu.
 

                                                Sport          



Nikola Olszewska

Nikola Śliwa

Głownym zainteresowaniem
współczesnej młodzieży to sport. Jedną
z wielu naszym zdaniem ciekawych
dyscyplin sportu jest pływanie.

♥♥

Pływanie jest
to  metoda poruszania
się w wodzie
wykorzystywana przez
człowieka, zwierzęta
oraz maszyny. Jest
popularną aktywnością
rekreacyjną,
szczególnie w krajach
o cieplejszym klimacie
i naturalnych
zbiornikach wodnych.
W 1796 powstał
pierwszy klub pływacki
Upsala Simsällskap w
Szwecji. Klub istnieje
do dnia dzisiejszego i
szczyci się tytułem
najstarszego klubu na
świecie. W Kwidzynie

istnieje jeden klub
sportowy pływacki: MTS
KWIDZYN.

 

Ciekawostki
Starożytni umiejętność
pływania stawiali na
równi z umiejętnością
pisania i czytania.

Pierwszy oficjalny
konkurs pływacki
zorganizowano w
Japonii w 35 r. p.n.e.

Pływanie jest również
dyscypliną
paraolimpijską,
uprawianą przez osoby
niepełnosprawne. W
celu podziału
zawodników na klasy,
które rywalizują między
sobą, a także w celu
porównania wyników
stosuje się grupy
niepełnosprawności: od
S1 do S10
upośledzenia narządów
ruchu, S11-S13
narządów wzroku oraz
S14 intelektualne.

Pływaczka MTS
Kwidzyn jest srebrną
medalistką mistrzostw
Polski. Kwidzynianka
triumfowała na swoim
koronnym dystansie 50
metrów stylem
motylkowym. Nikola
Olszewska została
mistrzynią Polski
juniorek w pływaniu. Na
przepięknej pływalni
Aquasfera w Olsztynie
zawodniczka MTS
Kwidzyn wygrała
wyścig na 50 m stylem
motylkowym. Do  tego
dołożyła jeszcze

brązowy medal na 800
m stylem dowolnym. W
trakcie mistrzostw
Nikola pobiła również
dwa rekordy okręgu
pomorskiego.

Pływanie
Niepełnosprawnych
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                                      KALENDARIUM Mam nałóg jedzenia
słodyczy, za to
nienawidzę warzyw.
Czy jest sposób, aby
jedzenie warzyw
sprawiało mi

♥♥

http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywanie#cite_note-1


Dnia 24 października odbyły się
wojewódzkie biegi przełajowe 10
osobowe z przekazywaniem
pałeczki. Każda uczestniczka biegła na
800 m.

11 listopada odbędzie
się turniej siatkówki
klas 4-6. Dziewczyny z
naszej szkoły będą
brały w nim
udział.Życzmy im
powodzenia.

             PORADY

Redakcjo! Jestem
maniakiem gry na
komputerze.
Chciałbym z tym coś
zrobić, ale nie wiem co.
Nie mam nigdy
pomysłu na jakieś inne
zajęcie oprócz
bawienia się z kolegą,
który ma na mnie zły
wpływ. Proszę mi
pomóc Redakcjo.
  Piotrek

INFORMACJE    NA  
BIEŻĄCO !!!!!!!!!!!!!!

          ODPOWIEDZI

Stopniowo graj coraz
mniej. W końcu
dojdziesz to takiej
liczby grania
tygodniowo może
nawet miesięcznie, że
będziesz zadowolony.
W wolnym czasie,
kiedy nie grasz na
komputerze, zagraj z
kolegą, koleżanką w
gry planszowe lub
wyjdź na dwór i pobaw
się z kimś innym niż z
tym kolegą, który ma
na ciebie zły wpływ.

sprawiało mi
przyjemność? Proszę
doradźcie coś.
                                 
 Ala

Powiedz o tym
rodzicom, niech nie
zostawiają słodyczy w
dostępnym dla Ciebie
miejscu. Co do warzyw
to musisz
posmakować kilka
rodzajów, żeby
zobaczyć, które Ci
smakują, a które nie.

Piszcie do naszej
redakcji z problemami,
a odpowiemy
na Wasze pytania.
Piszcie pod e-mail:
z7karas@interia.pl

...

Karas
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                                                  ,,Krudowie''

...

Zuzia

mailto:z7karas@interia.pl


Najmłodsi widzowie będą rozanieleni, podziwiając puszyste i słodziuchne
stwory wykreowane w komputerze, nieco starsi kinomani na pewno docenią
slapstickowy humor i kilka udanych żartów językowych. Dorośli nie będą
walczyć ze snem dzięki wizualnej stronie utworu. 

.Świat się zmienia. To
straszne zaczynać
recenzję od takiego
suchara, ale jak na
złość wytwórnia
DreamWorks
postanowiła za myśl
przewodnią swojego
filmu przyjąć właśnie
coś w mniej więcej
takim stylu. Na
ekranie jest kolorowo,
dzieje się dużo, tak
żeby dzieciaki miały
na co popatrzeć i nie
marudziły, że rodzice

zabrali je do kina na
jakieś nudne nie
wiadomo co, kiedy
spokojnie mogły
zostać w domu
nabijając kolejne
godziny w LoLa,
Minecrafta czy co
tam teraz jest modne.
Oprócz tego jednak
„Krudowie” są
wyraźnie „o czymś”,
nie będąc jedynie
pstrokatym
zapełniaczem czasu.

Krudowie, to kolejna
bardzo dobra animacja
zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych. Jej
bohaterami jest
sympatyczna rodzinka
jaskiniowców.
Pozbawieni domu
wyruszają w niezwykłą
podróż, która łączy się
z wędrówkami płyt
tektonicznych. CO to
znaczy? Kolejny raz w
świecie animacji trzeba
będzie walczyć

o przetrwanie świata, w
iście komediowym i
sympatycznym stylu.

Gosia
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