
  

 Zwariowana Siódemka       
 

 

 

 
Gazetka Szkoły Podstawowej nr 7 

im. Stanisława Staszica w Tczewie 
 

 

marzec 2017 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

CO? GDZIE? KIEDY? (BYŁO...JEST...BĘDZIE...) 

 

 

 

 Rok Rzeki Wisły w SP 7 

 Wycieczki do Muzeum Wisły 

 Wywiad z nową nauczycielką w Oddziale   

       Przedszkolnym – panią Lucyną Ukleją 

 Co słychać w „0”?   

 Pasowanie klasy I na czytelnika 

 Uczymy się angielskiego 

 Rozwijamy nasze talenty –  Zuzia Sawczak 

 Jakie święta obchodzimy w marcu ? 

 Wiadomości sportowe 

 Wiadomości z biblioteki 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 ROK  RZEKI  WISŁY   

 2017 w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie 

 

 
      Obchody „Roku Rzeki Wisły – 2017” w SP 7 rozpoczęto  

zajęciami programowymi w dniu 15 marca 2017.  Wszystkie klasy 

otrzymały tematy dotyczące – oczywiście - Wisły. Tematy były 

różnorodne i należało wykazać się pomysłowością i inwencją 

twórczą. Swoją pracę zaprezentowano na apelu. Klasy 0-I 

omówiły temat „Miasta  nad Wisłą i ich zabytki”, klasy II 

przygotowały inscenizacje legend o Wiśle, klasy III - historię i 

współczesność tczewskich mostów. 

 

 



Klasy IV zajęły się florą i fauną nadwiślańską, klasy V 

zaprezentowały Wisłę i jej dopływy, natomiast klasy VI 

poszukiwały nazw związanych z WISŁĄ na terenie Tczewa. 

Uczniowie przygotowali pomysłowe plakaty i zaprezentowali 

owoce swojej pracy na apelu. 

 

 
Klasy wykonywały także pracę plastyczną na temat „Tradycja i 

kultura kultywowana nad Wisłą”. Plakaty oraz prace plastyczne 

ozdobiły szkolny hol oraz  bibliotekę. 

Na zajęciach programowych klasy IV- VI omówiły także wyjścia 

do Muzeum Wisły, Centrum Konserwacji Wraków i Statków oraz 

przyrodniczy spacer nad Wisłą, natomiast klasy 0-III umilały 

wszystkim  pobyt na sali gimnastycznej  piosenkami o naszej 

pięknej Wiśle. 



 

 
Zwycięzcami zostały wszystkie klasy, które na zakończenie 

imprezy pani wicedyrektor Katarzyna Baza obdarowała 

dyplomami i prezentami. Sponsorami szkolnej imprezy była Rada 

Rodziców, Sklepik Uczniowski oraz Urząd Miasta w Tczewie. 

Wszystkim należą się serdeczne podziękowania. 

 

     „Siódemka” promuje także Rok Rzeki Wisły poprzez 

organizację zajęć bibliotecznych i świetlicowych (o następującej 

tematyce: Wisła od źródła do ujścia, Tczewskie mosty – historia 

i współczesność, Legendy o Wiśle, Miasta nad Wisłą i ich zabytki, 

Flora i fauna nadwiślańska, Transport na Wiśle, Wisła i jej 

dopływy,  Turystyka nad Wisłą, Bezpieczeństwo nad Wisłą); 

gazetki ścienne promujące Rok Rzeki Wisły; wyjścia klas do: 

Muzeum Wisły, Centrum Konserwacji Wraków i Statków, 



Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, Fabryki 

Sztuk, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta; wycieczki 

piesze po Tczewie i okolicy – nad Wisłą. 

Ponadto SP 7 organizuje już w kwietniu Międzyszkolny Konkurs 

Świetlicowy na grę planszową  pt. „Tczew – miasto nad Wisłą” 

oraz weźmie udział w Międzyszkolnym Konkursie organizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 8 w Tczewie. Przez cały rok w 

szkolnej bibliotece organizowane są wystawy o tematyce 

wiślanej. 

W szkole, która ma swą siedzibę nad samą Wisłą nie może 

zabraknąć tematyki o bezpieczeństwie. W związku  z tym 

zaplanowano  spotkania ze Strażą Miejską, z Policją oraz lekcje  

i zajęcia pt.: „Bezpiecznie żyję nad Wisłą”. 

  

                                                                                                                                                                

Od redakcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYCIECZKI DO MUZEUM WISŁY 

 

KLASA V A 

 

   

 
We wtorek 7 marca klasa V A wybrała się do Muzeum Wisły. 

Celem wyprawy było zwiedzenie wystawy zatytułowanej „Wisła w 

dziejach Polski”. Poznaliśmy  historie, legendy i podania związane 

z rzeką. Ważne a zarazem ciekawe informacje uzyskaliśmy od 

przewodnika wystawy, który przedstawił nam znaczenie  

i rolę Wisły w historii Polski. 

Temat był nam szczególnie bliski, bo przecież mieszkamy   

i uczymy się w mieście położonym nad Wisłą. 

 

                                                     

 

Opracował Kornel Wasielewski 

 



ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 
            29 marca Oddział Przedszkolny wybrał się na wycieczkę 

po naszym mieście Tczewie. 

Przedszkolaki najpierw zapoznały się z historią Tczewa, a 

głównie przyswoiły wiadomości dotyczące rzeki Wisły. A więc 

najpierw spacer po Bulwarze Nadwiślańskim i historia naszych 

pięknych mostów, Stare Miasto, łazienki wybudowane przez 

doktora Schefflera, Mury obronne, Poczta Główna, Ratusz, 

Wieża Ciśnień i inne. 

 

 



Spacer po Tczewie zakończył się w Muzeum Wisły, gdzie 

przedszkolaki zwiedziły wystawę poświęconą rzece Wiśle od 

zarania dziejów aż do dziś. 

 

 
Tak na marginesie to nie obyło się bez zabaw na placu zabaw na 

Bulwarze Nadwiślańskim i zdjęć na ławeczce naszego 

kociewskiego poety Romana Landowskiego. 

 

 
                                                                    Od redakcji 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wywiad z panią Lucyną Ukleją 

       
Witam panią bardzo serdecznie, jestem redaktorką 

szkolnej gazetki „Zwariowana siódemka”. Chciałabym zadać pani 

kilka pytań, aby uczniowie mogli panią lepiej poznać. 

 
Red.: Czy podoba się pani nasza szkoła? 

L.U.: Nasza szkoła bardzo mi się podoba, Gdy przyszłam do tej 

szkoły bardzo dobre pierwsze wrażenie zrobili na mnie, zarówno 

pan dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, jak 

i uczniowie. Wszyscy są bardzo mili i serdeczni. Jest to mała 

szkoła i wszyscy się znają. Odczuwam tu dobrą atmosferę. Mimo 

że jestem „nowa”, to nie czuję się tu źle.   

Red.: Gdzie pani wcześniej pracowała? 

L.U.: Wcześniej pracowałam w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Bernarda Janowicza w  Brzeźnie Wielkim. 

Red.: Gdzie pani mieszka? 
L.U.: Mieszkam z rodziną w Starogardzie Gdańskim. 

Red.: Starogard to stolica Kociewia. Czy w związku z tym pani 

rodzina praktykuje jakieś tradycje kociewskie?   



L.U.: W mojej rodzinie kultywuje się tradycje kociewskie, 
zwłaszcza te związane z kuchnią. Gotuję parzybrodę, czyli 

kapuśniak z białej kapusty, ziemniaczane kluski (golce) ze 

skwarkami i kiszoną kapustą, smażę refkacze (małe ziemniaczane 

kluseczki odsmażane na słoninie), piekę ziemniaczaną babkę ze 

słoniną (szandar). Często przygotowuję też ajntopfy, czyli gęste 

dania jednogarnkowe na bazie warzyw, w tym kapusty i 

ziemniaków oraz różnych kawałków mięsa. Od czasu do czasu 

przygotowuję zylc, czyli galaretę z nóżek. Na wieczerzę wigilijną 

gotuję brzan, czyli zupę z owocowego suszu oraz lepię pierogi z 

kapustą i grzybami. Do wieczerzy wigilijnej zasiadamy zawsze po 

zachodzie słońca, czyli nie wcześniej niż o godz. 1630. Pod obrus 

zawsze kładziemy wiązkę siana, a na stole stawiamy nieparzystą 

liczbę dań. Przy stole zawsze pozostaje wolne miejsce z pełnym 

nakryciem dla nieobecnych wśród żyjących, samotnego gościa lub 

zaginionego wędrowca. 

Red.: Dlaczego uczy pani w przedszkolu? 

L. U.: Pracując z dziećmi w przedszkolu – wychowuję je, 

stymuluję ich rozwój i uczę. Lubię kreatywne myślenie i pracę z 

dziećmi. W swojej pracy spotykam się z różnymi charakterami – 

w związku z tym jest to bardzo ciekawa praca, która także 

rozwija mnie. 

Red.: Co lubi pani robić w wolnym czasie? 

L.U.: Wolny czas lubię spędzać z moją rodziną, czytać książki, 

rozwiązywać krzyżówki i jeździć na rowerze. 

Red.: Jaka jest pana ulubiona piosenka i książka? 

L.U.: Nie mam jednej ulubionej książki ani piosenki. Lubię 

czytać i słuchać muzyki. Wszystko zależy od nastroju i 

okoliczności. 

Red.: Co pani sądzi o naszych przedszkolakach? 

L.U.: Przedszkolaki to fajne dzieciaki! Mają sto pomysłów na 

godzinę, sto pytań naraz, bardzo lubią się bawić, śpiewać, 



rysować i malować. 

Red.: Jaki jest pani ulubiony kolor? 

L.U.: Lubię wszystkie kolory, ale najbardziej fiolet. 

Red.: Jaka jest pani ulubiona potrawa? 

L.U.: Nie mam jednej ulubionej potrawy, lubię smakować różne 

potrawy, zwłaszcza w czasie podróży w inne regiony naszego 

kraju lub za granicą. 

Red.: Dziękuję bardzo za wywiad i życzę wszystkiego dobrego w 

naszej szkole. 

  

                                                                                                
Wywiad przeprowadziła  Amelia Kasprowicz 

 

 

 

   CO  SŁYCHAĆ  W  „ZERÓWCE” ?     

     

Red.: Czy lubicie chodzić do „O” ? 

Tak, bo jest nowa pani. 



Red.: A jakie zajęcia lubicie najbardziej ? 

Lubimy, gdy pani nam czyta książki i lubimy się bawić. 

Red.: Czy umiecie już pisać i czytać? 

Tak. 

Red.:W co najbardziej lubicie się bawić? 

PETSZOP, LEGO, WOJNY 

Red.: Czy znacie jakieś baśnie? 

Tak - „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”, „Brzydkie kaczątko”, 

„Królowa Śniegu”... 

Red.: Kto Wam je czyta? 

Mama i pani w przedszkolu. 

Red.: Za parę miesięcy przyjdziecie do szkoły, macie jakieś 

wyobrażenie – jak tam będzie? 

Super fajnie. 

 

Do „O” chodzi: 

 15 DZIEWCZYNEK 

 



 10 CHŁPCÓW 

 

Red.: Życzę wam powodzenia w szkole i miłej zabawy. 

 

 

                               Wywiad przeprowadziła Amelia Kasprowicz

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  PASOWANIE  NA CZYTELNIKA 

  
23 marca 2017 roku odbyło się w naszej szkolnej bibliotece  

pasowanie klasy I na czytelników. 

Uroczystość odbyła się w bajkowym świecie wróżek, 

krasnoludków i innych bajkowych postaci – w których to role 

wcieliły się członkinie Koła Przyjaciół Biblioteki. 

Po złożeniu uroczystej przysięgi książce – pierwszaki zostali 

pasowani przez pana dyrektora na czytelników. 



 
Cała uroczystość przebiegała w miłej atmosferze. Rodzice 

oraz pani bibliotekarka przygotowali dla uczniów upominki i 

niespodzianki. 

 

 

 

 

Liczymy, że po tak wspaniałym dniu przybędzie nam dobrych i 

wiernych czytelników. 

 

 

 

 

 



Pierwszaki wypożyczają pierwszą książkę. 

 

 

 

 
ZAPRASZAMY DO ŚWIATA KSIĄŻEK !!! 

 

                                                                                                            

Koło Przyjaciół Biblioteki 

 

 

 



UCZYMY SIĘ ANGIELSKIEGO 

 

English Corner 

 
W tej sekcji prezentowane są prace uczniów z klas IV-VI  

o różnorodnej tematyce w języku angielskim. 

W tym miesiącu uczniowie sporządzili ankiety dotyczące 

zdrowego trybu życia oraz Świąt Wielkanocnych. 

Swoje prace prezentują Julia Ładyga, Kornel Wasielewski, 

Aniela Wardin i Dominika Szulc. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZWIJAMY NASZE 

TALENTY 

 
Czuwaj! 

Jestem Zuzia i chciałabym wam 

opowiedzieć o harcerstwie. 
Należę do niego już sześć lat. 

W pierwszej klasie zaczęłam 

chodzić na zbiórki do gromady 

zuchowej (10 GZ "Wodny 

Świat"). 

Gdy przyszłam na zbiórkę po 

raz pierwszy, czułam się 

dziwnie. Wszyscy mieli ubrane 

mundury, znali zabawy i 

piosenki. Jednak, wszyscy byli 

strasznie pozytywnie nastawieni i większość z tych osób znam do 

teraz. 

Zaczęłam poznawać historię harcerstwa, pląsy, gry i węzły. 

W tym roku pojechałam też na pierwszy obóz. Pamiętam go 

bardzo dobrze... Byłam wtedy strachliwa i bałam się każdego 

napotkanego robaka. Mimo to wszystkie moje koleżanki, które 

spały że mną w namiocie pomagały mi. Sprawdzały czy nie mam 

pod poduszką owadów, a gdy zwiało nam namiot w czasie burzy, 

to uspokajały mnie. Zdobywałyśmy razem sprawności i 

śpiewałyśmy w namiocie. Przeze mnie nie przepadają teraz za 

szantą "Hiszpańskie Dziewczyny", bo praktycznie cały czas ją 
śpiewałam. 

     W czwartej klasie przeszłam do drużyny harcerskiej (101 

tczewskiej drużyny wodnej harcerskiej "Niezatapialni"). 

Wszystkie sprawności, które zdobyłam w zuchach były tu 

nieważne. Musiałam odszywać z prawego rękawa wszystkie (a 



miałam zapełniony cały). 

Niby wszystko było podobnie, a jednak inaczej. Tutaj nie 

zdobywamy już sprawności na zbiórkach, przykładamy większą 

wagę do umundurowania i wiedzy. Teraz wiem naprawdę dużo 

więcej niż przedtem. Mimo to nadal staram to doskonalić. 

W drużynie jesteśmy też podzieleni na zastępy (w zuchach były 

to szóstki). Jestem zastępową zastępu "Glonojady" (w zeszłym 

roku zdobyłam sznur). Mamy nawet własny proporzec. Należą do 

niego cztery dziewczyny: Wiktoria, Julia, Ania i ja. Bardzo się 

lubimy i jesteśmy pieszczotliwie nazywane "Glonojadkami". 

Na zbiórkach pracujemy właśnie w zastępach. Kadra organizuje 

nam różne ciekawe zajęcia. 

Ze zbiórki na zbiórkę przechodzimy od historii, przez musztrę, 

aż do żeglarstwa. Jedno jest pewne - zawsze coś się dzieje. 

Co jakiś czas jeździmy na biwaki. Śpimy w różnych szkołach, 

najczęściej od piątku do niedzieli. Drużyna, która organizuje 

biwak, musi mieć wszystko dobrze zaplanowane. Nocleg, koszty, 

zajęcia, jedzenie... To naprawdę trudne zajęcie. Jednak nawet 

gdyby były okropne warunki, to harcerze i tak świetnie by się 

bawili. 

Wcześniej wspominałam o pierwszym obozie. Co roku na nie 

wyjeżdżamy. Nawet jeśli nie jesteś w harcerstwie, to możesz na 

taki przyjechać. Każda drużyna organizuje swój, więc jest z 

czego wybierać. 

W zeszłym roku tematem obozu mojej drużyny było żeglarstwo. 

Nauczyłam się wybijać szklanki, rozróżniać wiatry, węzły i wiele 

innych rzeczy. 

Gdy tak się czyta o harcerstwie, to można stwierdzić, że 

harcerze mają trochę ciężkie życie. Jeżdżą na biwaki zamiast 

odpoczywać w weekendy, wracają cali obdrapani i brudni z 

obozów, powinni trzymać się prawa harcerskiego i być wzorem 

dla innych. Ale mogę stwierdzić jedno. Choćbym wróciła z obozu 



lub biwaku połamana i wydarzyłoby się nie wiem co, nie 

wyobrażam sobie przestać i nie przyjść w piątek na zbiórkę. 

 

Jeśli ktoś chciałby dołączyć do drużyny - nikt wam nie broni. W 

naszym hufcu jest parę drużyn i macie wybór. Ja oczywiście 

zapraszam chętnych do swojej. Zbiórki odbywają się w SP 5, w 

piątki o siedemnastej. Aktualności pojawiają się na blogu 

www.wodniacy.bloog.pl 

  

Czuwaj! I może do zobaczenia na zbiórce !!! 

 

                                                                                                                             
Zuzia Sawczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  JAKIE ŚWIĘTA OBCHODZIMY W MARCU ? 

 (dziwne święta i te zwykłe…) 
 

  1.03.    -  Środa Popielcowa, Narodowy Dzień Pamięci   

 03.03.  - Dzień  Pisarzy 

 08.03.  - Dzień Kobiet 

 10.03.  - Dzień Mężczyzn 

 11.03.  - Dzień Sołtysa 

 15.03   - Dzień Konsumenta     

 20.03.  - Początek Astronomicznej Wiosny 

 21.03.  - Dzień Poezji, Dzień Wagarowicza 

 22.03.  - Dzień Morza Bałtyckiego 

 24.03.  - Dzień Życia 

 25.03.  - Dzień Czytania Tolkiena, Dzień Gofra 

 27.03.  - Dzień Teatru 

 30.03.  - Dzień Mufinka 

 31.03.  - Dzień Budyniu 

 
 



Kącik Sportowy 
 

 
Parę tygodni temu w Nyonie rozlosowano ćwierćfinałowe pary 

Ligi Mistrzów, które zapowiadają się bardzo ciekawie. 

 

 
 

Borussia Dortmund Łukasza Piszczka zmierzy się z As Monaco 

Kamila Glika, Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zagra 

w hicie z Realem Madryt, Atletico Madryt zagra z najsłabszym 

teoretycznie zespołem Ligi Mistrzów, czyli Leicester City 

Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego, a Fc Barcelona 

zagra przeciwko Juventusowi Turyn. 

 

                
 Opracował Szymon Kamaszewski 

 



          

Wiadomości z biblioteki 

Czytelnictwo w marcu 
 
Klasa                                 Średnia przeczytanych książek na jednego 

ucznia 

II A                                         2,1    najlepiej czytająca klasa 

II B                                         1,6     

II C                                         1,1 

III A                                       1,4 

III B                                       1,0          

III C                                       2,1    najlepiej czytająca klasa 

IV A                                        0,6            

IV B                                        0,9 

V A                                          1,0 

V B                                          1,1            

VI A                                        0,7   

VI B                                        0,5      najgorzej czytająca klasa 

 

 

NAJLEPSZA  CZYTELNICZKA W MARCU 

 

OTYLIA ULENBERG  -  KLASA  II a 

( przeczytała 10 książek ) 

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO 



NAŚLADOWNICTWA! 

 

 

Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy 

Mszanowskiej: 

 Zuzanna Sawczak, Wiktoria Dus, Wiktoria Tuszyńska, 

Amelia Kasprowicz i Julia Podjacka, Szymon 

Kamaszewski, Kornel Wasielewski. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko                                     

 

 


