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  Gdy w Narodzenie pogodnie,    
       będzie tak cztery tygodnie.

Pierwsze
choinki pojawiły
        się 
w Strasburgu  
w XVII wieku. 

Kiedy w zimie piecze,
to w lecie ciecze.

Julia

.

                                      
                                          DWUMIESIĘCZNIK DLA KLAS 4 -6

   Kolorowe wydanie znajdziecie na stronie szkoły oraz platformie Junior Media

Niech anioły
przywieją białe jak
śnieżny puch
myśli, a niebo
 otworzy drzwi
 ku lepszej
przyszłości.

Swoim
czytelnikom
najserdeczniejsze
życzenia składa
cały zespół
redakcyjny wraz 
z opiekunem.

Jezus raczej nie
urodził się zimą
Wielu historyków
jest zgodnych, że
narodziny Syna
Bożego
prawdopodobnie
miały miejsce
wiosną.

Okazywanie
świątecznego
nastroju  w latach
1659-1681
kosztowało mandat
 5 szylingów. W
brytyjskich
koloniach w
Ameryce Płn, Boże
Narodzenie było
bowiem nielegalne.

Ile zwrotek ma
najdłuższy hymn
świata?

Wyobraźcie sobie,
że najdłuższym
hymnem
narodowym jest
hymn Grecji. Ma aż
158 zwrotek, 
w których chwali
się męstwo,
odwagę 

i poświęcenie
bojowników. Przy
oficjalnych
okazjach śpiewa
się tylko dwie
zwrotki hymnu.

Ile stron liczy
najgrubsza
książka świata?

Jeśli ktoś

nie przepada za
czytaniem, to nie
polecamy mu
książki Agaty
Christie,
specjalizującej się
w świetnych
kryminałach. jedna
z jej książek ma aż
4032 strony
 i została wpisana
do Księgi Rekordów
Guinessa. 

Wolińska

D.Gzowska
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    JAMES RODRIQUEZ          NEYMAR JUNIOR

              Wschodząca gwiazda Real Madrit

Neymar
Junior

.

Zakupiony
 w okienku
transferowym
sezonu 2013/14
za 70 mln euro.
Jednak AS
Monaco odrzucił
o

 tę ofertę i
zaproponowało
swoją -80 mln
euro.
Ostatecznie
Real Madrit
przyjął tę cenę.

23-latek błysnął
formą podczas
Mistrzostw
Świata w
Brazylii 2014,
gdzie został
królem
strzelców.

                      Sport  na świecie
                      Sport w Szóstce

Kolumbijczyk
ma przed sobą
wielką karierę.
Na razie w
Realu James
strzelił 4 gole 
      w 10
meczach.James
Rodriguez,
reprezentant
Kolumbii i
zawodnik Realu
Madryt, zrobił

konkurencję
swojemu
koledze 
z drużyny -
Cristiano
Ronaldo.
Kolumbijczyk
podobnie jak
Portugalczyk
otworzył własną
linię bielizny
J10.

Czy wiesz, że  
       okno
transferowe
jest 2 razy 
w roku; zimą
    i latem.
Właśnie wtedy
kluby mogą      
kupować
nowych graczy.

.

.

Młody brazylijski
gracz (ur.1992)
występujący 
w roli
napastnika.
Karierę
zaczynał 
w Santosie.
Tam popisywał
się przed

kolegami
wspaniałym
 dryblingiem*
 i celnymi
strzałami.
Dziwiło ich to,że
20-latek może
tak wspaniale
grać. 

 drybling-

potocznie

nazywany

kiwaniem.

Seria

nagłych

zwrotów

ciała z piłką. 

Najlepszy
piłkarz w
Brazylii: 2011
Nagroda
Puskása: 2011
(Najpiękniej
- sza bramka
2011 roku)

Zarobki 8,8 mln
euro.Do
Santosu 
dostał się w
2003 roku,
kiedy miał
 11 lat.

.

.

.
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Reprezentacja naszej szkoły po raz drugi w historii
startów w dyscyplinie "Cztery ognie" zdobyła tytuł        
            MISTRZÓW MIASTA PŁOCKA.
22.10.2014r. nie daliśmy szans i w pięknym stylu
pokonaliśmy rywali z SP 11, SP 3, SP 16. Piotrek
Szczepanek uzyskał tytuł najlepszego zawodnika.

W dniu 17.11.2014r. nasi uczniowie zdobyli pierwsze
miejsce w  Spółdzielczym  Klubie Osiedlowym 
    w konkursie "Moje miasto Płock".

. .

                                            ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ Z HASŁEM

1, Jest za oknem  2. Śpiewasz podczas wigilii  3. Jest  24XII, 25 XII i 26 XII  5. Leży tam Jezus
6. Jedno z dań świątecznych  7. Całujesz się pod nią

Halowe 
Mistrzostwa 
Polski
LA dla każdego

Niezwykłą przygodę sportową przeżyli w dniu
14.12.2014r. uczniowie naszej szkoły, uczestnicząc w
Ogólnopolskim Mityngu Lekkoatletycznym w
Toruniu.Uczniowie naszej szkoły zdobyli:
II miejsce - Oliwia Antonowicz (5S) - 600m
II miejsce - Sebastian Żebrowski ( 5S) - 200m
VI miejsce - Natalia Grudzień (6s) - 600m
VII miejsce - Patrycja Paśnik (5s) - 200m
Miłą niespodziankę sprawili nasi zawodnicy startujący
w sztafecie 7X200m zdobywając w pięknym stylu I
miejsce. Płock pokonał ekipy z dużych miast
wojewódzkich. W zawodach brała udział także Julia
Kwiatkowska. Gratulujemy!

Na MistrzostwachN.

Wiesz, który
kolor jest
najbardziej
wystrzałowy?
Granat.

.

.

. .

PolskiGrudzień
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Saksofon, 
mimo że jest
wykonany z
metalu
nazywany jest
instrumentem
drewnianym.

A to dlatego, że
jego ustnik
zawiera
drewniany
stroik.

Kiedyś 
w Polsce głowę
nazywano
żartobliwie
gitarą. Stąd
powiedzenie
"Stary nie
zawracaj gitary"

      200
 uczestników
  przysłało
600 utworów
 na  konkurs
wojewódzki
 w Bieżuniu.
odbył się on
25.11.2014r. 

                  GABRYSIA OLCZUK 
- LAUREATKĄ KONKURSU POETYCKIEGO

Gabrysia

Julia Wolińska

Miłość / fragm./
Miłość. 
Czymże 
ona jest w
dzisiejszych
czasach?
Czy to
spełnianie
materialnych
zachcianek

naszych
partnerów?
Czy może bycie
z tą osobą, z
którą pragniemy
spędzić całe
życie
dzielić się z nią
chwilą, snuć
plany na
przyszłość?

Jesień

Czy nie widzisz
że z liści
powstają konie
i gdy wiatr
zawieje one 

zrywają 
się do galopu?
Coś woła je 
w oddali...
Znikają za

nieboskłonem 

a ty 

podziwiasz ich

majestatyczne

zniknięcie.

   Rejonowy Konkurs Kolęd i Pastorałek "Cicha noc"
                               

W konkursie
występowały 24
duety ze szkół
podstawowych i
 gimnazjów. Nas
reprezentowały
dwa duety:Julia
Wolińska i Julia
Kaczmarczyk
/na zdjęciu/ oraz
Natalka Imielska
i Aleksandra
Olszewska.

Dziewczęta
prezentowały
się bardzo
ładnie, ale tym
razem nagroda
główna została
przyznana
Szkole
Podstawowej 
nr 16 z 
Płocka. 

.

                                 Przyjaciel
Co znaczy słowo przyjaciel i kto to jest? 
Przyjaciel nie wyszukuje w nas na siłę dobrych cech.
Toleruje i dzieli się. Uzupełnia...

W XVI wieku instrumenty były świadectwem bogactwa
i gromadzono je jako cenne przedmioty.Szczególnie
lutnie cieszyły się powodzeniem. Jedna z większych
kolekcji w Austrii liczyła ich aż 140. 

.

Olczuk

Julia Kaczmarczyk

.

.
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Kwiat Świąt
Bożego
Narodzenia.

/opowiadanie
Ani Kamoli z
6s/

Równo rok
temu pewna
rodzina przeżył
a niezwykłą
przygodę.
Wszystko
zaczęło się 23
grudnia.
Dwunastoletnia
Anastazja żyła
w Łącku
niedaleko
Płocka. Jej
mama – to
Laura, tata-
Kuba, a
starsza
siostra 

- Amelka
.Jak co roku
23 grudnia
panowała
gonitwa za
lampkami i
bombkami,
gdyż choinka
w tym domu
jest zawsze
ubierana na
ostatnią
chwilę.
Wszyscy więc
biegali po
całym domu,
nawet psy i
trzy koty.
Tylko jedna
Anastazja
siedziała
smutna w
stajence przy
domu i patrzyła
na konie
stojące w
boksach.

Oto co sobie
myślała:
-Czy naprawdę
na świecie nie
ma magii?
Przecież to nie
jest możliwe,
żeby te
wszystkie
fantastyczne
postaci: anioły,
krasnale,
wróżki, czy
Mikołaj istniały
tylko w
wyobraźni
człowieka.
Nagle wzrok
utkwił jej na
kucyku- starej
klaczy z
niebieskimi
oczyma. Jej
prawdziwe imi
ę to Fallada,
ale
dziewczynka

zwracała się
do niej
imieniem
Destyna / z
ang.
przeznaczenie/.
Gdy spojrzała
w oczy klaczy,
nie mogła się
oprzeć
wrażeniu, że
iskra w oku
konia do niej
przemawia:
-Jutro, gdy
wybije północ,
zaniosę cię na
grzbiecie ku
odpowiedzi na
wszystkie
twoje pytania.
Anastazja nie
mogła
zignorować
tego, co
usłyszała.
Następnego

dnia wszyscy
przeżywali
wielkie emocje.
Po wigilijnej
kolacji, gdy cał
y dom usnął
Anastazja
cicho jak
myszka
wymknęła się
do stajni. Gdy
tylko weszła,
na jej twarzy
zagościł
uśmiech, gdyż
zobaczyła, że
Destyna czeka
na nią tak, jak
obiecała.
Nastolatka
szybko
wskoczyła na
grzbiet
wierzchowca.
Wtedy klacz
zaczęła biec
na północ.

Po 20
minutach
znalazły się
przed
trzymetrową
choinką,
Dziewczynka
zamyśliła się i
wtedy
usłyszała ten
sam głos, co
wczoraj:
-Wejdź pod
drzewo.
Dziewczynka
zeskoczyła z
kuca i pobiegła
we wskazane
miejsce.
Najpierw oślepi
ł ją niezwykły
blask. Chwilę
potem, gdy
przyzwyczaiła
się do światła,
ujrzała  biały
kwiat. Już
miała go
zerwać, gdy on
sam spadł jej
na ręce. 

Po przyjrzeniu
się roślinie nie
miała
wątpliwości-to
był lotos.
Trzymając
kwiat, dosiadła
kucyka i po
chwili znów była
w domu. Wciąż
przyglądała się
lotosowi i szukał
a odpowiedzi na
swoje pytania.
Nalała wody i
wstawiła kwiat
do wody. Wtedy
stało się coś
dziwnego . Nad
lotosem pojawiła
się tęcza, a w
niej obrazek:
czuła rodzina
pełna miłości i
malutki
Chrystus.

Wtedy
Anastazja
uświadomiła
sobie, że to
właśnie w
miłości tkwi
magia. A święta
są najwyższym
szczytem tej
magii, bo wtedy
spotykają się
rodziny z
nadzieją na
kolejne
szczęśliwe dni.
Wtedy w
ludziach 
odżywa
wspomnienie o
narodzinach
Chrystusa i są
po prostu
szczęśliwi.
Anastazja
spojrzała za
siebie

 To był właśnie
ten  moment, 
w którym
dziewczyn
-ka wszystko
zrozumiała.

Karolina Jasińska
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  Nowi 
w SP 6

Jak długo
śpicie?
O. F. – Jak
najdłużej.
Co Was różni?
O.F. Nie wiemy.

 Jaka była
Wasza
poprzednia
szkoła?
Olek – Zielona
Filip – Większa,
 w  Skępem.

.

.

Bliźniaki nie mają takich samych linii papilarnych pomimo posiadania
prawie identycznego kodu DNA.Zdarzają się cztery razy na tysiąc
porodów.Polski rejestr liczy 3100 par bliźniąt.

W poniedziałek,
kiedy do klasy
5s przyszli nowi
uczniowie , do
szatni wpadły
dziewczęta.
- Mamy
bliźniaków w
klasie! –
ucieszyły się.
Na początku

5b myślała, że
to żart. 
-Jak mają na
imię?- padło
koronne pytanie.
Jakoś tak Bolek

i Lolek...    
    

Czy w
poprzedniej
szkole Was
rozróżniano?
O – tak.
F – Nie.  
Czy to
denerwujące,

że ciągle  ktoś
Was myli ?
O – Wcale.
Jakie macie
zainteresowania?
O.F. – Piłka
nożna.
Wyobraźcie

sobie, że na
dworze pada,
zimno. Co
robicie?
F. – Idziemy
grać w piłkę.

Lubicie się
uczyć?
O.F. – Nie.
Wasz ulubiony
przedmiot?
O.F. – WF
A najmniej
lubiany?

O.F. – Historia.
Chętnie
odwiedzacie
znajomych?
F. Nie bardzo.
 Umiarkowanie.

Co robicie w domu, jeśli macie czas?
O.F. -Oglądamy telewizję.
Na przykład co?
O -  Filmy przygodowe.
F – Albo fantastycznonaukowe.

Nie jesteście jednakowo ubrani. Cenicie sobie
swoją prywatność? Pożyczacie sobie np.
wzajemnie ubrania?
O . – Nie pożyczamy.  Oczywiście, że cenimy  sobie
prywatność.

          Co chcielibyście znaleźć pod choinką?

O.F. – Telefon.    Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

rozwiąż

Stopka
redakcyjna
M.Świgost 
red. naczelny
M.Zakrzewska
z-ca redaktora
A.Chełkowska
J.Marciniak 
K.Zarębowska
J.Dąbrówka
N.Imielska

J. Jaworski
A. Kalwasińska
S.Lechmitz
N.Matuszewska
A.Pychińska

.

.

rebus
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postaw na kolor

bluzę zawiąż w pasie na supeł

.

W CO SIĘ
UBRAĆ  NA 
KARNAWA
- ŁOWĄ
IMPREZĘ?
Lorena, Natalia i
Rafał proponują,
by strój przede
wszystkim był
wygodny.

Nie może
przeszkadzać 
w  zabawie.
Dziewczęta
stawiają na
kolor i kontrast.
Eksponują nogi.
Jeśli sukienka,
to musi być
ciekawa. Warto

zainwestować w
falbanę, czy
frędzle, które
dobrze
prezentują się w
tańcu. Uwagę
przykują
kolorystycznie
dodatki: np
kapelusz, getry. 

.

.

.
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Smutne życie
trawy 

/autorka
 Iga Denst
   kl. 6s/

…No i w końcu
się zaczęło.
Rosłam i
rosłam! A
wokoło
mnóstwo
pachnących
kwiatów. Małe
robaczki
gilgotały mnie
od korzonków
aż po czubek
źdźbeł.
Uwielbiałam
motyle i ważki.
Milo było
słyszeć bzz…
bzyczące
pszczółki.
Zwierzęta
lekko i bardzo
delikatnie po 
mnie stąpały.
Kocham
wiosnę!
Nic jednak nie
trwa wiecznie.

Nadeszła
jesień.
Wrzesień.
Smutna pora
roku. Teraz
nikt nie zwraca
na mnie uwagi.
Tak jakbym nie
istniała.
Rozbawione
dzieci skaczą
po mnie, kopią
i biegają. Au!!!
Nawet nie
słyszą…
- Przestańcie
proszę –
powiedziałam
łagodnie.
- Dzieci,
przestańcie! –
odezwałam się
 trochę groźniej
ale nadal
bezskutecznie.
-Tam jest plac
zabaw! Idźcie

stąd!-
wrzasnęłam
wreszcie
 z gniewem.
To nie miało
sensu, nie
obchodził ich
mój ból.
Niestety, to był
ledwie
 początek.
Katastrofa
miała dopiero
nastąpić.
Starsi
uczniowie szli,
nie zważając
dosłownie na
nic; pluli jeden
po drugim.
Skandal! Czuję
się po prostu
poniżona. Jest
mi
jednocześnie i
smutno i
wstyd.

Nagle rozlega
się mój
ulubiony
dźwięk.
Dzyyyyyń!!!
Donośnie
rozbrzmiewa
dzwonek.
Wszystkie
dzieci wbiegają
do szkoły.
Zostaje tylko
woźny, który
miło grabi ze
mnie liście.
-Ach trawko,
trawko –
wzdycha
smutno-
wiosną cię
podlewałem,
latem kosiłem i
podziwiałem, a
teraz widzę jak
umierasz.
-Oby do
wiosny

– pomyślałam i
z nadzieją
zasnęłam.
 

DOWCIPNIE

W wigilię chłop
jedzie furmanką,
a obok biegnie
pies. Ponieważ
koń biegnie
leniwie, chłop
bije go batem.
- Jeszcze raz
mnie uderzysz,
to będziesz
szedł piechotą! -
mówi koń.
- Pierwszy raz
słyszę, żeby
koń mówił! -
dziwi się chłop.
- Ja też! - mówi
pies.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Przedszkolak
pyta kolegę:
- Co dostałeś

na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że
dostaniesz
lepsze prezenty!
- To super
prezent! Dzięki
niej zarabiam
codziennie
złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje,
żebym przestał
trąbić!
.......................
Lekcja
wychowawcza.
Nauczycielka
pyta dzieci, kim
chciałyby
zostać, kiedy
dorosną. Dzieci
wymieniają
zawody

piosenkarza,
aktora,
strażaka,
policjanta... tylko
Jasio mówi, że
chciałby zostać
św. Mikołajem.
- Czy dlatego,
że rozdaje
prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego,
że pracuje tylko
jeden dzień w
roku!
....................
- Jak nazywa
się żona św.
Mikołaja?
- Merry
Christmas.

       Biuro Listów  Świętego
Mikołaja 
        Polska Wioska Świętego Mikołaja 
                Przystanek Mikołajów 
                57-215 Srebrna Góra. 

Zachęcamy do napisania listu przez całą klasę.
                            Odpisze???

.
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Ze starego
swetra lub
skarpetki zrób
ocieplacz na
ulubioną
filiżankę mamy.

Jak bez pieniędzy
zrobić prezenty  
   gwiazdkowe? 

3

.

4

1 2

.

1. Pomysł na stroik bożonarodzeniowy. Szyszki na
pewno znajdziesz na spacerze. Zbierz ich kilka. W
domu poszukaj ozdobnej wstążki. Przywiąż lub
przyszyj szyszki.Stroik możesz dodatkowo ozdobić
bombkami.

2. Dorośli są wiecznie zabiegani i  brakuje im czasu na
uporządkowanie zdjęć. Idź do sklepu spożywczego i
poproś o kartonowe pudełko po produktach. Ozdób je
według własnego pomysłu, a do środka włóż zdjęcia.
Na pudełku umieść podpis np "Wakacje - Kołobrzeg
2012 r."  

Ładne serwetki / w sklepie z używaną odzieżą kupisz je po 50 gr/ przewiąż wstążeczką na  słoikach. Wykonaj
ozdobne etykiety, które możesz za darmo  wydrukować ze strony:
http://pieknoinspiracji.blogspot.com/2012/11/etykiety-na-przetwory-do-wydrukowania.html
Dobrym pomysłem będzie także przygotowanie całego zestawu różnych etykiet do podpisania przetworów
domowych.Babcia lub mama ucieszą się na pewno.

3. Wiórki do kąpieli, to świetny prezent dla siostry.
Zetrzyj mydło na tarce do jarzyn /musi być
suche/.Zapakuj do woreczka i przewiąż
wstążeczką.Do podpisania możesz wykorzystać
etykiety, o których piszemy przy słoiczkach.

4. Znad morza często przywozimy muszle. Stop kilka
starych świeczek w kuchence mikrofalowej. Knoty
zrób ze sznurówki lub sznurka. Nalej płyn do muszli
/Uwaga! Gorące! Nie oparz się!/ Wstaw zrobione
świeczki do wystudzenia i gotowe.

.

.

.

. .

.
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znajdź

Pozdrawiam
wszystkich
Paweł
Leszczyński    
z 5b
Życzenia dla
Pani Dyrektor
 i Wicedyrektor
Piotr Siczek
Wesołych świąt
życzę Pawłowi,
Krzyśkowi,
Sebkowi
 i Marcelowi 
z Ib
Piotrek Cebulski
Chciałbym
pozdrowić Kub
ę
Antek 
Kosieradzki
Wszystkiego
dobrego dla
Basi, Filipa,
Olka, Ady,
Janka, Tadka,
Piotrka i Julki
Dominika
Jakacka
Fajnych świąt
dla Amile,
Piotrka
Szczepana,
Basi Balskiej,
Oli Rytczak
(?)
Chciałbym
pozdrowić
Roksanę
Piórkowską
P.Bucholc
Uwielbiam Was
kochane: Ania
Kozakiewicz i
Wiktoria
Rutkowska
I.Smętek
Kocham Cię
Magdo
Graczyk
autor zastrzegł
anonimowość

Lubię Cię
Radek
Czarek
Wiśniewski
Pozdrawiam
Alę i mojego
psa
Klara
Szulczewska
Pozdrawiam
Mikołaja, z
którym
mogłabym
pakować
świąteczne
prezenty, bo 
z Mikołajem
byłoby
fajnie. Julia
Kuśmirek
Pozdrawiam
Natalię
Grudzień.Kupię
Ci czapkę
indyka, o której
marzysz
Julia Kuśmirek
Dziękuję Oli
Olszewskiej za
to, że mi nie
dokucza.
Konrad
Olszewski
Przy okazji
przekazuję
życzenia Natalii
Matuszewskiej
i Oli
Olszewskiej 
Wiktoria
Głowacka
Pozdrawiam
Patrycję
Julia
Gruszczyńska
Dziękuję za
wszystko Ali
Pychińskiej i
Natalii
Gruszczyń
-skiej
Natalia Chrobot

Pozdrawiam
Wikę :)
Alka
Serdeczne
pozdrowienia
dla Natalki
Chrobot i Julii
Gruszczyń
-skiej od Natalii
Alkę i Pati
pozdrawiam
ja Wika z  5b
Pozdrawiam
Mikołaja, z
którym
mogłabym
spędzić święta
Natalia Grudzień

GWIAZDA
OBOK
Wpisz  liczby
liczby od 1 do
14
rozmieszczone
tak, aby suma
czterech liczb
na każdym
prostym
odcinku była
taka sama.  

.

różnice


