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Przynosi deszcze, szarugi, dzień krótki, a wieczór długi.
Ptaki wysyła za morze i jeża usypia w norze.

Witamy w jesiennym numerze
gazetki szkolnej. Życzymy miłej
lektury!

Poznajmy się!
Nowi dziennikarze!

Jesień w Płocku

         
            Kup "Z@drę Gagadkę"
Kup naszą gazetkę i weź udział w
losowaniu Bonu Szczęśliwca. Razem z
gazetką otrzymasz kupon, który musisz
uzupełnić swoim nazwiskiem i oddać pani
Bożenie Bońkowskiej. Na drzwiach sali nr
25 znajdziesz informację, kiedy odbędzie
się losowanie i kto został szczęściarzem
(czytelnik z kl. I-III i IV-VI). Szczęściarz
może za okazaniem bonu zrobić darmowe
zakupy w kwocie 10 zł. w sklepiku
szkolnym.

Dlaczego, według dzieci, warto czytać „Zadrę G@gadkę”:
może dostarczyć dużo rozrywki
zawiera różne rzeczy
jesteśmy lepsi z czytania     
dowiadujemy się wielu rzeczy
lepiej czytać niż siedzieć w internecie  
można znaleźć siebie na zdjęciu
czasami można wygrać zakupy w sklepiku

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 24 12/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZadra Gag@dka

Witamy wszystkich czytelników
naszej gazetki! Postaramy się, aby
pisemko Wam się podobało.

    Zapraszamy 
     do zabawy

         Moda
  na bransoletki

Sztuka składania
papieru

Origami czyli
jak z papieru
można zrobić
coś ciekawego.
W origami może
bawić się
każdy!
Koniecznie to
sprawdźcie!
Tak, jak my!

To my redagujemy dla Was gazetkę

.

.

łódka, samolot,
kubeczek

Bransoletki z
gumek
Zestawy do
wyplatania
gumowych
bransoletek to
absolutny hit
wśród dzieci.

Z kolorowych
gumek, można
samemu zrobić
bransoletkę.
Odrobina
wprawy, trochę
ćwiczeń

i ozdobę można
przygotować
w kilka minut.
Moda na
bransoletki
zapanowała
w szkołach,

a dzieci
prześcigają się
w tworzeniu
coraz bardziej
wymyślnych
wzorów.

Sami
sprawdziliśmy,
że bransoletkę
można zrobić w
kilka minut.
Zabawa
wciągnęła i
dziewczynki,     
i chłopców.
Ćwiczy

sprawność
dłoni. Rodzice,
podczas
zakupu, muszą
uważać na
chińskie
podróbki gumek,
z których dzieci
wyplatają
bransoletki.

Sztuka
składania
papieru
pochodzi prosto
z Chin, po czym
rozwinęła się w
Japonii.
Następnie
ogarnęła cały
świat. Jest wiele
książek,

w których
możecie szukać
wzorów na
papierowe
fantazje. Można
także wpisać
hasło w Google
"origami dla
dzieci". Tam są
propozycje.

.

.

.

.
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Ślubowanie
kl. Ia, Ib, Ic, Id
odbyło się
w SP nr 6 
9 października
2014 roku

.

       Z wizytą 
    na Stadionie 
  im. Kazimierza   
     Górskiego

     Uczniowie z kl. Ic i IIIa odwiedzili stadion 
           Wisły Płock z okazji Dnia Chłopca
 Wycieczka zwiedzania stadionu rozpoczęła od
głównego budynku klubowego, gdzie oglądano gabinet
prezesa Jacka Kruszewskiego. Uczniowie mieli okazję
przymierzyć się do prezesowskiego fotela i poznać
bogatą historię klubu. 
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie szatni
naszych piłkarzy, loży honorowych i vip-owskich.
Następnie pokój spikera oraz monitoringu. Dzieci
zostały obdarowane plakatami drużyny Wisły, a
piłkarze, którzy przybyli na trening, złożyli na nich
swoje podpisy.

             Ślubowanie pierwszoklasistów
Ślubowanie to uroczysta deklaracja składana       
przez dzieci, które publicznie zobowiązują się
przestrzegać określonych zasad:
Będę starał się być dobrym i uczciwym.  
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. 
Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i
rodziców. 
Będę uczył się tego, co piękne. 
Będę kochał swoją Ojczyznę.
Ślubuję uroczyście!

.

Pasowanie to nadanie dzieciom tytułu ucznia poprzez wręczenie legitymacji szkolnej. Pierwszoklasiści oficjalnie
zostają włączeni do społeczności szkolnej. Dla dzieci jest to powód do dumy, bo bycie uczniem jest czymś
ważnym i cennym. Pierwsze zadanie prze nimi, to dotrzymać danego słowa!
                                  Dostałam pierwszy dokument - powiedziała Tosia. 
                Nigdy nie zapomnę tej imprezy, rodzice byli ze mnie zadowoleni - dodał Mateusz.
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Lotnicze
Pogotowie
Ratunkowe 
i klasa IIIa

          
      Stopka redakcyjna  

      Stanisław Adamczak
      Dawid Brzozowski
      Natalia Chojnacka
      Krystyna Jaworska
      Alicja Karpińska
      Krystyna Kubera
      Mikołaj Leśniak
      Julia Michałowska
      Maciej Mordzak
      Gabriel Przemyłski
      Aleksander Staroń
      Jakub Supiński
      Piotr Wojciechowski
      Przemysław Zieliński
      Amelia Piusińska
   opiekun: Bożena Bońkowska

Gdybym był królem lasu...
    
  Gdybym był królem lasu, to dbałbym o swoje królestwo i jego
mieszkańców. Ludzi, którzy niszczyliby las, karałbym niemiłymi
niespodziankami, np. spadającą na głowę lawiną szyszek. Na początku
każdej pory roku, organizowałbym wspaniały bal dla wszystkich
mieszkańców lasu. Ludzi dbających o las nagradzałbym, np. pysznymi
jagodami, grzybami i jeżynami.              Wiktor Kiełbasa, kl. IIIb

     Gdybym była królową lasu, to starałabym się z godnością wypełniać
moje obowiązki. Ponieważ kocham rośliny i zwierzęta, dbam o to, aby
wygodnie im się mieszkało. Codziennie moje pomocnice mrówki
podlewają rośliny magicznym płynem. Ten płyn powoduje, że rośliny
pięknie rosną. Zaczarowane świetliki oświetlają drogę, kiedy zwierzęta
szukają pożywienia. Uważam, że jestem dobrą królową, ponieważ moi
poddani okazują mi swoja miłość i wierność. Wspierają mnie, kiedy
potrzebuję ich pomocy.                  Natalia Woźniak, kl. IIIb

Gdybym był królem lasu:
1. W okolicy zburzyłbym wszystkie
fabryki.
2. Postawiłbym tabliczki z napisem
"Nie śmieć".
3. Powołałbym Radę Lasu złożoną
ze zwierząt i z ptaków.
4. Rada wykonywałaby polecenia
króla i wyłapywałaby ludzi
zaśmiecających las.
5. Raz w tygodniu Rada Lasu
sprzątałaby uschnięte gałęzie,
opadłe liście.
6. Turystów wyposażyłbym w
lornetki, lupy i aparaty fotograficzne.
Dzięki zmianom zapewniłbym
moim poddanym dobre życie w
ekologicznym środowisku, a
odwiedzającym niesamowite
przeżycia i bezpieczeństwo. 
            Bartek Gontarek, kl. IIIb

Łamańce
językowe
1. Agatki
zagadki to gratki
dla tatki.
2. Ej, lej olej.
3. Tata czyta
cytaty Tacyta.
4. Ulu, ululaj
Eulalię.
5. Felek
wróbelek miał
mały werbelek.

Kuba za sterami śmigłowca
Pewnie już wie, kim zostanie.

Dobrze, że poszkodowanym jest
manekin

6. Szedł Sasza
suchą szosą
szurając
sandałami.
7. Pchła pchłę
pchła do wody.
8. Leży Jerzy
na wieży i nie
wierzy, że na
drugiej wieży
leży Jerzy.
9. I cóż, że ze
Szwecji?

.

Żółtym
śmigłowcem
porusza się
służba
ratownictwa
medycznego. 
Dzieci
podziwiały
sprzęt i uczyły
się od
ratowników
udzielania
pierwszej
pomocy.
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