
SZÓSTKA 6 
Gazetka uczniów Gimnazjum nr 6 w Legionowie    Listopad 2011 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie! 

Jesteśmy uczniami Gimnazjum nr  6 w 

Legionowie. Nasza szkoła jest jeszcze 

bardzo młoda. Ma zaledwie trzy 

miesiące. Są tu tylko dwie pierwsze 

klasy. Mamy jednak już swój samorząd 

wybrany  demokratycznie. Byliśmy na 

kilku wycieczkach. Bawiliśmy się na 

zabawie andrzejkowej. Chyba się 

lubimy, bo czas spędzany razem 

szybko nam płynie. Teraz chcemy 

wydawać naszą gazetkę. Będzie ona 

dotyczyć naszych szkolnych spraw. 

Każdy uczeń może tu ujawnić swoje 

zdolności i talenty. Czekamy na 

redaktorów, fotografów, grafików i 

szkolnych pisarzy. 

Zespół redakcyjny 

 

 

 

 

Pierwsze Osiągnięcia 

Nasze gimnazjum jest nowe, ale już możemy 

pochwalid się pierwszymi osiągnięciami. 

Sandra Dembowska z kl.Ia i Karol Lewioski z kl.Ib 

zostali laureatami w XIII edycji konkursu „Legiony a 

Niepodległośd Polski w latach 1914 – 1918. Rola 

Józefa Piłsudskiego”. Na początku listopada odbyły się 

zawody sportowe w koszykówkę chłopców. Uczniowie 

klas Ia i Ib  zdobyli puchar za III miejsce. Stanął on na 

honorowym miejscu w szklanej gablocie. 

                            Miejsce spotkao gimnazjalistów 

W naszej nowej szkole został utworzony "Klub 

Gimnazjalisty". Istnieje on od niedawna, ale uczniowie 

już spędzają w nim wszystkie przerwy. Mają tam 

możliwośd grania  na komputerze i planszach. Mogą 

się również zrelaksowad i spędzid miło czas w gronie 

przyjaciół.  



Dzieje się…  

 

 

Nasza utalentowana Ania. 

W listopadzie mogliśmy podziwiać talent 

naszej koleżanki Ani Ickiewicz z klasy Ib. 

Wystawiła ona swoje obrazy w „Oknie 

mistrza” w naszej szkole. Anka maluje 

farbami, pastelami i węglem. Jesteśmy 

zachwyceni. Życzymy ci sukcesów, Aniu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekcja polskiego   

Na lekcjach nie jest nudno, jeżeli sami 

uczniowie ją tworzą. Tak było na zajęciach 

języka polskiego dotyczących omawiania 

dramatu Juliusza Słowackiego pt. 

„Balladyna”. Sceny z życia wdowy i jej 

córek zaprezentowali na klasowej scenie 

Agata Chmielak, Sylwia Małkiewicz, Ola 

Małkiewicz, Dominika Kowalska, Sandra 

Dembowska, Patrycja Komorek, Olga 

Składanek, Ola Mazewska, Ania Ickiewicz 

i Krzysztof Łopatowski. Uczniowie 

świetnie ukazali wielkie emocje, które 

targały głównymi bohaterami. Była więc 

miłość Aliny, zazdrość Balladyny i 

niezdecydowanie Kirkora. Ciekawa 

okazała się również scenografia. Kolejne 

slajdy stanowiły tło dla zdarzeń nad 

jeziorem Gopło, a uosobiona wierzba w 

postaci Oli szumiała złowieszczo, będąc 

świadkiem tragicznych zdarzeń. W 

dzbanach pojawiły się papierowe maliny. 

Na scenie znalazły się nawet prawdziwe 

miecze. Realizm i fantastyka zawitały na 

chwilę w naszej klasie. Oby więcej takich 

prezentacji.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Przed spektaklem 

 

Skierka i Chochlik 

 

 

Zwiewna Goplana 

W chacie wdowy 

 

Kirkor i Balladyna 

 

Zamyślona Alina 

 

 

Skierka i Chochlik na rozkaz Goplany 

 

 


