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        Wiersze uczniów  płockich szkół o świętym 
     Janie Pawle II zgłoszone na konkurs w SP 6.    

.

Janie Pawle II
jesteś człowiekiem
przysłanym przez
Boga i wszystkich
świętych.
Swoją mądrością,
dobrym sercem i
wielkodusznością
zapaliłeś płomyk w
moim sercu.
/G. Łagodzińska
 SP 6 / 

Był na świecie
Człowiek Wielki.
Gdy odszedł,
 polały się kropelki.
Myślę, że dobrze
mu w niebie
Janie Pawle
ja wciąż pamiętam
Ciebie.
/I. Denst SP 6 /

Gdy przed nami
trudna klasówka,
Święty Janie Pawle,
módl się za nami.
A do głowy nijak nie
wchodzą słówka,
Święty Janie Pawle,
módl się za nami.
Kiedy posprzeczam

się z moim kolegą,
Święty Janie Pawle
módl się za nami.
A potem nie wiemy
nawet po co i
dlaczego.
Święty Janie Pawle,
módl się za nami.
/I nagroda 
A.Luft SP 5/ 

Siłę przebicia
czterech żywiołów
dały Ci wiarę,
zastępy aniołów.
Serce i miłość
każdego człowieka
zdobyte duchem,
ciałem i śmiercią
/N. Marcinkowska/

SP 1

Kwietniowe słońce jaśnieje za oknem,
zielenią się trawy i pola.
Kwiaty radośnie wystawiają główki,
czy to już pora?
/M.Ferszt SP 17/
Ja piszę, czas odmierzam,
a prośby Bogu powierzam
/ N.Koźmińska SP Muz./

Kiedy mi smutno, kiedy klasówka,
kiedy choroba i wielki żal
Wołam do Ciebie Ojcze kochany
Ty mnie przybliżasz do nieba bram.
/K.Tomaszewska SP Sikórz/

.
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             Kreatywne sposoby na ...

      Bieg  Skarpy - 25.04

      31 maja  /sobota/ - Szkolny Piknik Rodzinny

   Szkolne kalendarium

Boisz się
zaspać? Wstaw
 swój telefon
komórkowy do
wysokiej
szklanki, a
zadzwoni
bardzo głośno.

Małe
drobiazgi
możesz
trzymać w
pudełku po
tik takach. 
Porysowaną
płytę CD
przetrzyj
bananem .

Startowało aż
 347 uczniów, w
tym dwoje
niewidomych .
 Nasi najlepsi
zawodnicy to:
Oliwia i Milena
 Antonowicz  

Damian
Langhotz 
II m.  
Natalia
Grudzień 
III m. 
Tobiasz Bielak 

V m. 6.05 otwarty
wtorek
10.05 Piknik
Europejski,
 /Litwa/. 
16.05 elimina
cje do turnieju
 Mam talent

21 i 22.05 -w  
szkole fotograf
30.05 -wyniki
szóstoklasistów
ze sprawdzianu

.

.

Prosty sposób
na
wyczyszczenie
klawiatury to
karteczki
samoprzylepne.
Jeżeli masz
kłopot z
odklejeniem
naklejek,
podgrzej je
najpierw

suszarką do
włosów, a
odkleją się bez
problemu.
Sierść
zwierzęcia łatwo
usuniesz z
kanapy, jeśli
przetrzesz
mebel ręką w
gumowej
rękawiczce.  

i wytrzyj
ściereczką. Ten
sposób pozwoli
ci odtworzyć
nagranie. 
Jeśli twoje
nożyczki się
stępiły, przetnij
nimi kilka razy
folię aluminiową
a same

się
naostrzą.Gdy
niespodziewa
nie zgaśnie
światło, a w
domu nie
możesz znaleźć
świeczki,zapal
zapałką zwykłą
kredkę
świecową.  

.

.

.
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W życiu miałam
wiele ciekawych
marzeń. Jednak
największym z
nich było to, aby
umieć latać.

Weszła na sam
szczyt
wysokiego jak
drapacz chmur
dębu i skoczyła
przestraszona,
lecz
zafascynowana
Ona naprawdę
leciała… lecz
nie trwało to
zbyt długo…

Pewnego dnia powiedziałam o tym mojej najlepszej
przyjaciółce - Kasi. Ona oznajmiła mi, że ma podobne
sny. Od samego początku wiedziałam, że jesteśmy
jak dwie krople wody.Wracając do tematu, ja i Kasia po
szkole założyłyśmy tajny klub. Chciałyśmy
skonstruować skrzydła.
- Mam pomysł, ja naszkicuję plan przyrządu do latania,
a ty zbierzesz potrzebne materiały.-zaproponowała
Kasia.
- Świetny plan, a więc do roboty!!!- krzyknęłam z
entuzjazmem.
  Po wielu godzinach wysiłku zmęczone, jak po biegu
w maratonie, zakończyłyśmy pracę. Co prawda 

- Jestem zmęczona, wypróbujemy je jutro. Przecież
jest weekend. -rzekła naprawdę wykończona Kasia.
- Zgoda, jutro spotkamy się tu o 11.00- powiedziałam.
  Po powrocie do domu opowiedziałam wszystko
mamie. Z początku zaczęła się śmiać, ale potem
przyznała, że mamy świetną wyobraźnię. Naprawdę
cieszę się, że mam taką super przyjaciółkę!
Nazajutrz wstałam bardzo wcześnie i przyszłam na
miejsce spotkania już o 10.00, ale to nic, Kasia również
przybyła o tej godzinie. Długo kłóciłyśmy się która z
nas poleci pierwsza, w końcu wyliczanka
rozstrzygnęła nasz spór. Najpierw leciała Kasia! 

-
Aaaaaaaaaaa!!!-
krzyknęła
głośno Kasia
spadając.
  Po paru
godzinach miała
już gips na ręku.
Z jednej strony
żałuję, że to ja
nie poleciałam
pierwsza, a z
 drugiej... Warto
przecież
spełniać
marzenia, nawet

jeśli
ryzykujemy.
Dzięki tej całej
historii
niewątpliwie
bardzo dobrze
zapamiętam, co
znaczy
mitologiczne
powiedzenie
 ikarowy lot.

 

stworzyłyśmy
tylko jedną parę
skrzydeł ,
 ale to  wydało
nam się w tym
momencie
zupełnie
nieistotne.

.

.

.

Stopka redakcyjna

 
I.Denst, F.Jankowski,
J.Kaczmarczyk, A.Kamola,
M.Kuliński, J.Król, J.Kuśmirek,
J.Kwiatkowska, G.Łagodzińska,
G.Olczuk, W.Pawelec,
L.Rozwadowska, O.Walczak,
P.Zmudczyńska, M.Chrobot,
K.Jóźwiak, J.Karaśkiewicz,
W.Leszczyńska,     W.Zagajewska

opiekun Lucyna Małolepsza

Pierwsza z lewej autorka
tekstu-Iga Denst

W roli mitologicznych bóstw.

.
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„Złoty absolwent” szóstki - olimpijczyk 
z Monachium, piłkarz – Jerzy Kraska.

 Za najlepszego piłkarza na
świecie uważa Pelego.

           Był trenerem Roberta Lewandowskiego.

Nieustępliwy i pomysłowy.
Mistrz Olimpijski -1972r.

Do SP 6 chodził
w latach  
1958 -1965

Zagrał 154
mecze w Lidze
Polskiej, 14 w
reprezentacji
Polski , strzelił 3
gole.  

ur.24 XII
1951r.
grał na
pozycji
defensywn.
pomocn.
 mistrz
olimpijski,
trener .

.

W
jubileuszowym
numerze Zadry
 pisaliśmy o
słynnym
absolwencie
szóstki,
olimpijczyku –
Michale
Łogoszu.

Dzisiaj
przedstawiamy
Wam kolejnego
„złotego
absolwenta”
 Jest nim znany
piłkarz – Jerzy
Kraska.

.

Mistrz olimpijski
swoją karierę
rozpoczął w
Płocku w Klubie
Mazovia Płock,
do którego miał
kilkadziesiąt
metrów.

Po lekcjach z
kolegami grali w
piłkę nożną ,
trochę później
rozpoczęły się
regularne
treningi.
Czternastokrotny

reprezentant
Polski bardzo
dużo
zawdzięcza
rodzicom i
nauczycielowi
wychowania
fizycznego.

Mając 17 lat
przeniósł się do
Gwardii
Warszawa,
której barwom
pozostał wierny
przez 24 lata –
17 lat jako
zawodnik i 7
jako trener. Był
także trenerem
drugiej drużyny
Legii Warszawa.

To tam przez
trzy lata
trenował
Roberta
Lewandowskiego,
w którym widział
bardzo
przyszłościowego
zawodnika.  

Trener kadry
polskiej
Kazimierz
Górski tak
mówił o Krasce:
„Prawdziwą
wartość Kraski
poznaliśmy

na igrzyskach w
Monachium.
Wykonał każde  
zadanie. Był
nieustępliwy,
szybki, ofiarny i
pomysłowy".

.

.

trener
Kazimierz
Górski

.
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Zanim kupisz psa, dowiedz się jak najwięcej 
  o jego rasie. Psiej natury nie zmienisz.  

Najczęstsze błędy
właścicieli psów.

Ucząc psa chodzenia przy nodze, trzymaj smycz  luźno.
Napięta  sprawia, że psiak się będzie szarpał. 

Nerki psa zamierają po
czekoladzie i rodzynkach.

  

.

.

Za
profesjonalną
lekcję
 dziękujemy
P.Dariuszowi
Więckowskiemu
trenerowi i
hodowcy
owczarków
niemieckich
KAMABEDA.

Zawsze
podchodź do
zwierzęcia z
przodu.Jeżeli
chcesz, aby
Twój psiak w
przyszłości nie
bał

się wystrzałów,
przyzwyczajaj
go do hałasu, np
strzelając obok
niego z bicza.
Rób to z kimś
dorosłym. 

-wywoływanie
agresji w psie
-spanie w łóżku
z małym
psiakiem, a
później
zakazanie mu
tego.Pies staje
się ogłupiały.

-pozwalanie
obcym na
karmienie
Twojego
psa.Zwierzę
otrzymuje
informację,

że obcy jest
dobry i  nie
stanie  w Twojej
obronie.
-tuczenie psa,
 zachoruje na
stawy.

Jeżeli wołasz
swojego pupila,
a on bardzo
długo nie słucha
i nie przychodzi
do Ciebie , nigdy
go nie karć.
Wprost
przeciwnie, gdy
wreszcie
przyjdzie, trzeba

go ZAWSZE
pochwalić. W
przeciwnym
razie psiak
zakoduje sobie,
że przyjście do
pana wiąże się z
awanturą.Miej w
kieszeni drobny
smakołyk. 

Jeżeli musisz
skarcić
psa,nigdy go
nie bij.
Możesz
mocniej
docisnąć go
na
kręgosłupie-
zrozumie.  

www.camabeda.com.pl

.



Jeżeli musisz
przejść obok
obcego psa,
rozluźnij się,
opuść
swobodnie ręce.
Absolutnie nie
patrz psu w
oczy, bo to jest
sygnał do walki.
Nie próbuj go
głaskać, na to
zawsze

musi wyrazić
zgodę
właściciel. Jeżeli
ci pozwoli,
pogłaszcz psa
otwartą dłonią w
taki sposób, aby
pies ją widział.
Zwierzę musi
nabrać
przekonania, że
w tej ręce nie
masz np.
kamienia.     
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Ta nietypowa forma aktywności
fizycznej została zapoczątkowana  
i usystematyzowana  we Francji. 

      PARKUOR
    /czytaj parkur/

      Rozwijaj się  

      Filozofia

Główną ideą
Parkour jest
pokonywanie
przeszkód
stojących na
drodze w jak
najefektywniejszy
sposób przy

wykorzystaniu
swojego ciała ,
oraz tego
wszystkiego, co
nas otacza. W
"filozofii"
Parkour zawiera
się również

dążenie do
doskonalenia
własnej osoby i
wzmacniania
siebie zarówno
fizycznie jak i
psychicznie.
Osoba

uprawiająca
Parkour to
traceur. (nabój,
pocisk).

.
Parkour to
 przyjaźnie na
całe życie.
Filozofia
parkouru jest
blisko związana
z nauką
mistrzów
wschodnich
sztuk walki.
Wywodzi się z

tradycyjnych
wartości
przekazywanych
z pokolenia na
pokolenie.Praw-
dziwy traceur
powinien być
silny, by być
użytecznym. 

.

Parkour  ćwiczą
z powodzeniem
Kuba
Karaskiewicz,
Kacper
Jóźwiak,
Krzysiek
Tomczak 
i Tomek
Malinowski.

Kuba, Kacper, Tomek 6b

.



            

.

. .

Traceur dąży 
do tego, by był
w stanie
pokonać każdą
przeszkodę –
nie tylko
podczas
treningu, ale
również

w codziennym
życiu. Stara się
cały czas
rozwijać
zarówno swoje
ciało, jak i
umysł. 
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         Co warto obejrzeć i  przeczytać. 

                  Film

  Znamy szkolnych Mistrzów  Pięknego Czytania

"Zapałka na zakręcie" -      
        K.Siesicka

Wszystko się
zmienia gdy do
miasteczka
przyjeżdża
Becky. W roli
głównej
Leonardo
Dicaprio.

Czasem
człowiek ma
ochotę
obejrzeć film,
ale który
wybrać? Oto
nasze dwie
przemyślane
propozycje.

Co gryzie
Gilberta
Grape'a –
10/10*amerykański
film z 1993 roku
w reżyserii
Lasse
Hallströma.
 Gilbert  żyje w
cichej mieścinie.
 Pracuje

jako pomocnik
w  sklepie
spożywczym i
zajmuje się
swoim
upośledzonym
umysłowo
bratem Arniem..

Mój przyjaciel
Hachiko 9/10*
/familijny/
 Profesor Wilson
 prowadzi
spokojne życie.
Mieszka z dala
od zgiełku

wielkiego
miasta.Pewnego
wieczoru jego
życie zmieni się
jednak w
sposób
diametralny

i zaskakujący.
Wracając z
pracy  znajduje
 szczeniaka o
rozbrajająco
niewinnym
spojrzeniu. 

.

 Mada, poznaje
chłopaka innego
od wszystkich
dotychczas jej
znanych. Marcin
jest nieufny,
samotny,

tajemniczy. To
świetna  książka
o sprawach
ważnych i
niełatwych ...

.

.

. .

.

.

.



Mistrz Czytania
klas 4-6
Jan Jaworski 
/kl. 4b/

Mistrzyni
Czytania 
klas 1-3
Anastazja
Mordzińska 
/kl 3d/

II miejsce :
Agata Jezierska
/6a/ i Oliwia
Zmudczyńska
/3b/

III miejsce
Wiktoria
Pawelec /5s/
Antoni
Kosieradzki /1b/
Nina Denst/2b/ .
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   Jak szybko nauczyć się na klasówkę?

     Sukcesy w XX  Lidze
         przedmiotowej 

                   Jak dobrze wyjść na zdjęciu?

       II miejsce szkoły 
  XXVII Cross Szczutowa  

np. rok 1944
zapamiętaj jako
"dwie jedynki
dwa
krzesełka".Obrazy
koduje  się
szybciej niż
cyfry.

Jeżeli masz
mało czasu,
rób
notatki.wy-
pisz sobie na
kartce to, co
jest
najważniej-
sze. Pisząc,
też się
uczysz.

JĘZ. POL.KL6  
R. Grabowska II
m
K. Różycka II m
drużynowo  II
miejsce 
JĘZ. ANG KL.6

R. Grabowska
III m
MATEMATYKA
KL 6
M.Dmochowska
V m 
HISTORIA KL 5
J. Wolińska 

III m. Wysokie
miejsca
indywidualne:
D.Langholtz  
kl. 5s I m
O.
Antonowicz(4s)
IIm 

M. Antonowicz
(6s) II m
N. Grudzień
(5s) 
II m
T.Bielak  6sIIm
J.Opasiński IIIm

.

.

Przeczytaj
jeszcze raz
notatki przed
snem.Ty śpisz,
ale twój mózg
pracuje. Rano
koniecznie
powtórz
materiał, choćby
idąc do
szkoły.Nie

mów w
myślach, tylko
tak ,abyś
słyszał swój
głos.Szukaj
skojarzeń, one
skutecznie
ułatwiają
zapamiętywanie.W
cyfrach stosuj
symbole
 

.

.

.

.

.



Jeżeli jesteś
osobą szczupłą,
możesz ustawić
się z brzegu,
jeśli jednak
chcesz, by fotka
ujęła ci kilka
centymetrów
zawsze stawaj
w centrum
grupy. Nie
marszcz czoła,
nie mruż oczu i

wcale nie
musisz patrzeć
prosto  w
obiektyw
aparatu, to
trochę
sztuczne.Staraj
się unikać w
stroju dużej
ilości koloru
czerwonego,
aparat go
bardzo nie lubi.  


