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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

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

 

 

 
 Święta majowe 

 Biblioteczne spotkania 

 Rozśpiewana szkoła 

 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 

 Wycieczka ekologiczna do Gdynii Orłowa 

 Piknik Szkolny 

 Rozwijamy nasze talenty –  Borys Szoła 

 Jakie święta obchodzimy w maju ? 

 Wiadomości z biblioteki 

     

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 
 



ŚWIĘTA  MAJOWE 

 
     Warto wspomnieć, że od 1 do 3 maja obchodzimy ważne święta 

państwowe – proszę nie sądzić, że to tzw. „długi weekend”. 

A więc: 

 

1  MAJA  - ŚWIĘTO PRACY   i rocznica wstąpienia Polski do 

 UNII  EUROPEJSKIEJ 
 

   1 Maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy - został 

wybrany jako święto robotnicze przez kongres założycielski II 

Międzynarodówki, obradujący w Paryżu w 1890 roku. Data 1 maja miała 

uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku, brutalnie 

stłumionego przez policję. 

   W Polsce, głównie na terenach zaboru rosyjskiego, pierwsze pochody i 

strajki organizował II Proletariat i Związek Robotników Polskich. W 1891 

roku w Łodzi i Żyrardowie doszło do starć z wojskiem, a następnie do 

represji władz carskich. Z późniejszych demonstracji największe 

rozmiary przybrały wystąpienia z lat 1905-7 i 1917-19. 

 

     1 maja 2004 roku Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 



2  MAJA  -  DZIEŃ  FLAGII 

 
      Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja 

skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności 

na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce 

dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej 

tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków 

podlegały zmianie. 

 

 

 

 

3 MAJA  -  ŚWIĘTO  KONSTYTUCJI 

 
    3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. Zostało wprowadzone na 

pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Co 

ciekawe, od 1946 roku aż do roku 1990 świętowanie tego dnia było 

zakazane przez władze. 2 maja obywatele musieli zdejmować flagi, tak 

aby 3 maja nie było ich widać. Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja 

w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności 

prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. 

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w 

Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych z 1787 r. - spisaną ustawą tego typu. Konstytucję 3 Maja 

uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach 

maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji 

była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w 

uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, 



który nakazywał wcześniejsze ogłoszenie projektu. 

 Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję 

przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: 

 król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj , 

któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje. 

                                                                                     ( wiadomości na podstawie „Wirtualnej Polski”) 

 

 

 

 

 

         W naszej szkole Święto Konstytucji obchodziliśmy 28 kwietnia. 

 Klasa III C przygotowała akademię, którą przedstawiła w postaci audycji 

radiowej za pośrednictwem szkolnego radiowęzła. 

 

 

 
                                                                                                                           Od redakcji 

 

 

 

 

 

 

 



 
BIBLIOTECZNE  SPOTKANIA 

Z panią Katarzyną 

Machulską  -  

podróżniczką 

 
 Dnia 12 maja klasy V i 

VI wybrały się do Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. 

Aleksandra Skulteta na 

naszym osiedlu na spotkanie z 

podróżniczką – panią 

Katarzyną Machulską. Pani 

Kasia,  z wielką pasją, 

opowiadała nam o swoich 

zagranicznych wyprawach, przede wszystkim do Azji. Zwiedziła wiele krajów 

azjatyckich. Dzięki własnym obserwacjom i doświadczeniom, przekazała nam 

informacje związane z kulturą, zwyczajami oraz życiem codziennym Azjatów.  

Wspominała również o wielkich zabytkach, legendach oraz obyczajach panujących w 

różnych krajach. Podróżniczka pokazała nam liczne pamiątki związane z wyjazdami. 

Mogliśmy je dotknąć, powąchać, a nawet przymierzyć. 

                                                                         

 

 
 

Opracował Kornel Wasielewski 

 



 

ROZŚPIEWANA SZKOŁA 
 

      W dniach 12-13 maja uczennice naszej szkoły uczestniczyły w XVI Wojewódzkim 

Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Czersku. 

 W kategorii klas 1-3 -  Alina Myrda zajęła II miejsce, a Jagoda Szoła zdobyła 

wyróżnienie w kategorii klas 4-6. 

 

 

    ALINA  MYRDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JAGODA  SZOŁA  i  p. KAROLINA  KORNAS 

 

 

 

 

 

 

 

  ALICJA  SURDACKA 

 

 

 

 Osiągnięcie dziewczynek z uwagi na liczbę 

uczestników jest znaczące.  

GRATULACJE !!



MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS WIEDZY 

O  UNII EUROPEJSKIE DLA KLAS  III i IV 
              

 

Dnia 24 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie odbyła się XI 

edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas III i IV. 

 

 
   Tegoroczne „Spotkanie Młodych 

Europejczyków” z tczewskich szkół 

było poświęcone zagadnieniu jakości 

wody pitnej w  Unii Europejskiej 

oraz krajach afrykańskich 

borykających się z brakiem wody 

pitnej i umieralnością dzieci w Kenii 

i Etiopii, gdzie brak wody powoduje 

śmiertelne choroby. Pierwszy etap 

konkursu rozpoczął się na sali 

gimnastycznej przedstawieniem 

zatytułowanym „Woda to życie”. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dyrektor Szkoły Jan Kur powitał Zastępcę Prezydenta Miasta Tczewa p. Adama 

Urbana, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie p. Mirosława Augustyna, 

Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej p. Bożenę Chylicką, Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej p. Zenona Drewę, Zastępcę Przewodniczącego Komisji Finansowo – 

Budżetowej p. Józefa Ziółkowskiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców SP nr 7 p. 

Magdalenę Sobolewską, a także nauczycieli z przybyłych szkół. 

 

   

      
Drugi etap konkursu przebiegał 

w salach lekcyjnych, gdzie 

uczniowie w dwóch kategoriach 

wiekowych pisali testy z 

zakresu podstawowych 

wiadomości o krajach Unii 

Europejskiej. 



 Do udziału w konkursie swoich 

uczestników z klas III i IV zgłosiły 

następujące szkoły: SSP nr 2, SP 

nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP 

nr 11 oraz SP nr 12. 

Łącznie z klas III i IV do konkursu 

przystąpiło 26 uczestników. 

W kategorii klas III wyłoniono 

następujących zwycięzców: 

 

 

 

 

I miejsce – Olaf Pazdan  -  

SP nr 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce – Marta Bawół  

- SP nr 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III miejsce -   Julia Michna - SP nr 10 

 



KLASY III WRAZ Z NAUCZYCIELAMI I JURY 

 

 
 

 

W kategorii klas IV zwycięzcami zostali: 

I miejsce – Przemysław Hendrysiak - SSP nr 2 

II miejsce – Małgorzata Michalak – SP nr 7 

III miejsce – Jakub Hasse – SP nr 10 

 

 

 



 

 

KLASY IV WRAZ Z NAUCZYCIELAMI I JURY 

 
 

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują tegorocznym sponsorom, za ufundowanie 

wspaniałych nagród dla wszystkich uczestników konkursu oraz Radzie Rodziców przy 

SP nr 7 za ufundowanie dla wszystkich poczęstunku. Szczególne podziękowanie 

kierujemy do: 

- Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie  - Pana Marcjusza Fornalika -  

głównego sponsora nagród 

- Przewodniczącej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7  - Pani Magdalenie 

Sobolewskiej – drugiego sponsora nagród. 

 

Organizatorami konkursu były Nauczycielki Edukacji Wczesnoszkolnej: 

Wioletta Kowalewska, Roma Warnke, Karolina  Lubiszewska, Teresa Szydlik, Halina 

Tomaszewska, Monika Podjacka, Krystyna Konofał oraz polonistka -  Justyna 

Włodarczyk  - Surdacka. 

 

Dziękujemy i zapraszamy za rok na XII edycję konkursu. 

 

 



WYCIECZKA EKOLOGICZNA 

 DO GDYNII ORŁOWA 

             
 Dnia 19 maja klasa IV B i V B pojechały na wycieczkę do Gdyni Orłowa, a dokładniej to 

na Piknik ekologiczny do parku w Kolibkach. 

 

 

 

 

„ Historia tego parku sięga XIV wieku, a pierwsza wzmianka „Colypka” trafnie 

nawiązywała do ukształtowania terenu – kolebki. Teren ten miał burzliwe dzieje, a wraz 

ze zmianą właścicieli kształtował się jego obecny wizerunek. Położony na styku lądu i 

morza, niegdyś wyznaczający granicę Wolnego Miasta Gdańska. Tak jak przewrotna 

jest historia tego miejsca, tak i bogata różnorodność biologiczna. Park jest „oazą” dla 

okolicznych mieszkańców, jadłodajnią dla dzikich zwierząt, a mieszkańcy Trójmiasta 

jeszcze niedawno mogli pojeździć tam konno, korzystając z szeroko pojętej 

hipoterapii.  Park ma wiele twarzy, historia miesza się tu ze współczesnością, a 

przyroda konkuruje o każdy niezagospodarowany fragment”. 

                                                                                           (opracowano na podstawie Programu Pikniku) 

 



 

Wszyscy uczestnicy Pikniku brali udział w Grze Terenowej o bioróżnorodności. 

W grze tej poznawaliśmy rodzaje drzew, rolę martwego drewna w ekosystemie,  

dowiedzieliśmy się jakie ptaki żyją w parku w Kolibkach i szukaliśmy ich gniazd. 

Na głównym placu piknikowym prezentowały się Parki i Rezerwaty Przyrody z całej 

Polski. 

 

 

 Między innymi, w ramach obchodów ROKU RZEKI WISŁY mogliśmy poznać 

przyrodnicze i geograficzne a także transportowe znaczenie Królowej Polskich Rzek. 

Następnie szliśmy brzegiem morza aż do mola w Orłowie, skąd mogliśmy podziwiać 

słynne Klify Orłowskie. 



 

  

Na zakończenie pyszne lody... i najgorsze – pan Czarek z panią Karoliną poganiali nas, 

jak na jakimś sprincie, na dworzec PKP.  Dobrze, że ostatnia szła pani Zdzisia i trochę 

hamowała ten „maraton”. Uff... zdążyliśmy !   

                                                                                                                

                                                                                                        

Opracowała Julia Podjacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIKNIK  SZKOLNY 

  

  Dnia 27 maja odbył się w naszej szkole Piknik. 

 

Jak co roku Piknik organizowany jest przez Radę Rodziców. Rodzice zajmują się 

załatwieniem namiotów, sceny, ławek, przygotowaniem całej logistyki na boisku. 

Załatwiają także stoiska handlowe, zapiekanki, lody itp... pieką także pyszne ciasta. 

 

     



 

Nauczyciele z uczniami przygotowują loterię fantową, konkurencje i rozgrywki 

sportowe, dekoracje oraz oczywiście programy artystyczne. 

 

 



 

 

A oto największe atrakcje Pikniku: 

 Wodzirej – p. Rafał Krupka 

 Loteria fantowa 

 Malowanie twarzy 

 Bańki mydlane 

 Mini ZOO 

 strzelnica 

 Sprawnościowy tor przeszkód 

 Bieg przełajowy dla klas I – III 

 Kawiarenka oferująca ciasta upieczone przez 

rodziców, zimne napoje, kawa, herbata 

 Bufet – przekąski, hamburgery, hot-dogi, 

tortilla, babeczki, kiełbaski z grilla, piersi z grilla 

 trening Nordic Walking 

 

 

 

 



Tradycją już się stało, że pan dyrektor tego dnia wręcza stypendia dla najlepszych 

uczniów. 

 Na zakończenie Pikniku odbyło się losowanie nagród. Główną nagrodę  -  rower górski  

-  wygrała uczennica klasy V B Kinga Arend. 

 

Sponsorami naszego Pikniku byli: 

 

1. Rada Rodziców, Sklepik Uczniowski – SP 7 

2. Zakład Usług Komunalnych 

3. K-2 – Borzechowo- p. Katarzyna Langowska – dostawca w programach unijnych 

„Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka” 

4. Pani Joanna Olech – Willa „Leśne Ustronie” i p. Roman Sroka – właściciel Firmy 

ROMBUS – przewozy autokarowe – ufundowali główną nagrodę – rower 

5. Pracownia Fluorystyczna ”Stary Rower” - pp. Jewsienia 

6. Venus – Sklep Jubilerski – p. Wojciech Socha 

7. Firma PZU „ŻYCIE” 

8. p. Bożena Danecka – ufundowała obraz o marinistycznej tematyce 

9. Hurtownia Elemix 

10. Avon 

11. Instytut Zdrowia i Urody „Enia” - p. Bożena Łucka 

12. Bruno Tassi – dostawca wędlin 



13. Piekarnia „Wąs” 

14. P. Karolina Bobrowska, P. Magdalena Stolarska, P. Marzena Machuta 

15. Firma „Moje Bambino” 

  

Serdecznie dziękujemy !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZWIJAMY  NASZE  TALENTY 

 

     Cześć ! Nazywam się  Borys Szoła  i chodzę do kl. V B. 

 Od rodziców wiem, że odkąd pamiętają byłem ciekawy wszystkiego. Zadawałem 

mnóstwo pytań i tak mi zostało...po prostu lubię wiedzieć...jak to działa?...skąd się 

wzięło?...dlaczego tak, a nie inaczej. Moje życie to również muzyka i taniec. Na 

początku pojawiła się perkusja, chociaż myślałem też o gitarze.  Rytm bębnów 

zwyciężył.  Na początku grałem tylko w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ale odkąd 

mam perkusję w domu gram trochę częściej. 

 

 
 

 
         Mówiąc o tańcu, warto wspomnieć, że nie byłbym tancerzem, gdyby nie film 

„Step up: all in” (opowiadający  o  tańcu nowoczesnym). Krótko po obejrzeniu tego 

filmu zaproponowano mi udział  w  treningach  tańca towarzyskiego. Taniec okazał się 

czymś więcej niż hobby. Dzięki ciężkiej pracy oraz talentowi, który podobno posiadam 

(słowa trenera), wychodzą mi i mojej partnerce (Zosi Bonk, którą znacie ze szkoły) 

niezłe tańce :) Taniec to nie tylko kroki i ich zapamiętywanie, ale też trening 

wyczynowo-kondycyjny. Z klubem STAKATO, w którym trenuję jeździmy na obozy 

sportowe . Mamy też szkolenia, lekcje indywidualne  oraz regularne treningi- trzy razy 

w tygodniu. 



 
 
  Jednak taniec to nie wszystko. Nie zapominam o ulubionej piłce nożnej i badmintonie, 

który szczególnie sobie upodobałem. 

 Jestem fanem gier planszowych, a dokładniej gry MONOPOLY, jak i gry KOLEJKA. 

Bardzo lubię łamigłówki matematyczne i jazdę na nartach najlepiej w Małe  Ciche koło 

Zakopanego. 

 

 Z ostatniej chwili...... 

    Zosia Bonk z kl.III B i Borys Szoła z kl. V B 14 maja na Ogólnopolskim Turnieju 

Tańca o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego zdobyli srebrny medal w kategorii 12-

13 F. 

Gdy ciężkie treningi i szkolenia w ciągu tygodnia przynoszą medalowe miejsca, to 

bardzo cieszy, ale potem znowu zabierają się za szlifowanie swoich umiejętności i tak 

do kolejnego turnieju.. 

 

 

 

 

 

 



JAKIE ŚWIĘTA OBCHODZIMY W MAJU ? 

 (dziwne święta i te zwykłe...) 

 

 
1.05.  - Święto Pracy, wstąpienie Polski do Unii 

Europejskiej 

2.05.  - Dzień Flagi 

3.05.  - Święto Konstytucji 

8.05. -  Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

9.05.  - Dzień Europy 

15.05. - Dzień Polskiej Niezapominajki, Dzień Rodzin 

19.05. - Dzień Dobrych Uczynków 

21.05. - Dzień Kosmosu 

25.05. - Dzień Mleka, Dzień Królewny 

26.05. - Dzień Matki 

31.05. - Dzień Sąsiada, Dzień Bociana Białego 

 

 

 

 

 

 

 



Wiadomości z biblioteki 
Czytelnictwo w  V 

 

 

Klasa                                 Średnia przeczytanych książek na jednego 

ucznia 

I A                                          1,0       

II A                                    2,4    najlepiej czytająca klasa 

II B                                         1,6     

II C                                         1,7      

III A                                       0,5      najgorzej czytająca klasa 

III B                                       0,8          

III C                                       1,6    

IV A                                        1,1           

IV B                                        1,2 

V A                                          1,3 

V B                                          1,0            

VI A                                        0,5     najgorzej czytająca klasa 

VI B                                        0,7       

 
NAJLEPSZA  CZYTELNICZKA W V 

OLIWIA  CHMIELEWSKA  -  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                                     

 

 


