
   

Zwariowana Siódemka     

 

 
 

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 7 

im. Stanisława Staszica w Tczewie 

 
kwiecień 2017 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

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

 

 

 

 Rekolekcje Wielkopostne 

 Lekcja biblioteczna w MBP im. A. Skulteta 

 Teatralne wyjazdy 

 Zajęcia edukacyjne „My nie gryziemy” 

 Międzyszkolny Świetlicowy Konkurs Plastyczny na     

     grę planszową pt.”Tczew-miasto nad Wisłą” 

 Laureatka Olimpiady polonistycznej – Wiktoria Dus 

 Rozwijamy nasze talenty –  Marysia Stolarska 

 Jakie święta obchodzimy w kwietniu? 

 Wiadomości z biblioteki 

     

 

 

     

 

 
 

 

 

 
 



WIADOMOŚCI ZE  SZKOLNEGO  KÓŁKA  

MISYJNEGO 
 

 Rekolekcje 
 

         3-5 kwietnia odbyły się rekolekcje szkolne. Rekolekcje prowadził 

Ks. Radosław Karczewski -wicedyrektor wydziału duszpasterskiego 

diecezji pelplińskiej. 

W czasie nauk rekolekcyjnych  uczniowie naszej szkoły spotykali się 

w kościele. Uczestniczyli we wspólnym  śpiewie  i słuchaniu Słowa 

Bożego. W czasie rekolekcji ksiądz przytaczał fragmenty z Księgi 

Rodzaju o stworzeniu świata. 

Wszyscy uczniowie spontanicznie i aktywnie uczestniczyli w 

rekolekcjach. 
 

 

 

Hospicjum 
 

Przed świętami 3 naszych uczniów wyruszyło do tczewskiego 

hospicjum, aby złożyć życzenia wszystkim tam przebywającym. 

Dzieci ofiarowały samodzielnie wykonane laurki oraz uśmiech. 

Towarzyszyło nam szczere wzruszenie. 

 

 



Gigantyczna Pisanka 
 

 

 

 

 

Nasza szkoła brała udział w 

konkursie „Projekt na 

najpiękniejszą pisankę”. Wśród 

nadesłanych najlepszych 100 prac 

okazało się, że przeszło do finału 

tylko 20 projektów, w tym również 

nasz. 

5 kwietnia uczniowie naszej szkoły 

w składzie: Maciej Boratyn, 

Weronika Wojciechowska, Aniela 

Stopa i Wiktoria Turowska wraz z p. 

katechetką wybrali się do Gdyni. 

 W centrum handlowym Riviera 

czekała na nich mega wielka pisanka, 

którą trzeba było wystroić. Cały czas 

towarzyszyła nam świetna zabawa 

wśród fleszy aparatów. 

 Był to super spędzony czas. Każdy 

uczestnik otrzymał nagrodę. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niedziela Palmowa 
 

       Aniela Stopa, oraz Maciej Boratyn wykonali przepiękną 

palmę wielkanocną, którą ofiarowali do WSD w Pelplinie. 
 

                                                                                                      

 

 

 

Opracowała  p. K. Trojanowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEKCJA  BIBLIOTECZNA  W  MBP 
 

    Dnia 19 kwietnia klasy IV wraz z polonistką panią Justyną 

Włodarczyk-Surdacką i szkolną bibliotekarką panią Zdzisławą 

Mszanowską wybrały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra 

Skulteta w Tczewie na lekcję biblioteczną reklamującą akcję czytelniczą 

„Czytelniczy ekspres”. 

Nasi uczniowie zapoznali się z warunkami uczestnictwa w konkursie, 

przypomnieli sobie gatunki literackie oraz posłuchali głośnego czytania 

fragmentów kilku książek. Na zakończenie wzięli udział w krótkim quizie. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody. 

 
 

Po zajęciach w MBP „czwartaki” 

zwiedzały nasze miasto. Ze 

względu na Rok Wisły głównie 

skupiono uwagę na Tczew – jako 

miasto nadwiślańskie. A więc 

Wieża Ciśnień, Łazienki Miejskie, 

Mosty Tczewskie, Bulwar 

Nadwiślański, gdzie wycieczka 

zakończyła się – oczywiście – na 

Placu Zabaw.  

 

 
                                                                                                                         Od redakcji 



 

 

TEATRALNE  WYJAZDY 
 

     

 

 

 
Dnia 25 kwietnia 2017 r. nasza szkoła zorganizowała dla klas IV – VI 

wyjazd na przedstawienie teatralne „Dynastia Miziołków”. Spektakl ten 

miał miejsce w I LO w Malborku w wykonaniu aktorów Teatru 

Współczesnego z Krakowa. 

Po przyjeździe rozdano bilety i zajmowaliśmy miejsca. Zaczęło się. 

Spektakl opowiadał o codziennych wydarzeniach, emocjach i 

przemyśleniach rodziny Miziołków. 

Miło się słuchało, bo aktorzy tak wyraźnie artykułowali dźwięki i mówili w 

sposób bardzo płynny. 

Wyjazd na przedstawienie teatralne większości uczniom się spodobał, 

chociaż byli i tacy, którym przedstawienie nie przypadło do gustu, dlatego 

tym osobom polecam książkę Joanny Olech „Dynastia Miziołków”. 



Natomiast następnego dnia 26 kwietnia 2017 roku klasy: I a, II a, II b  

III a i III c pojechały do Malborka na przedstawienie teatralne „Baśnie 

Braci Grimm” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa. 

 

Dzieci zobaczyły m.in. baśnie „Śpiąca Królewna”, „O wilku i 

siedmiu koźlątkach” , „Czerwony Kapturek”, „Żabi Król”. 

Spektakl ukazywał postawy moralne, dzięki którym dzieci uczą 

się rozgraniczać dobro od zła, a także przyswajać pozytywne 

wzorce postępowania. Kolorowa i ruchoma scenografia oraz 

efekty specjalne rozbudzały dziecięcą wyobraźnię. 

Po przedstawieniu klasa I a, II a, II b udały się na spacer wokół 

murów zamku krzyżackiego w Malborku. 

 

 
         Opracowała Julia Podjacka 

 

 

 



KULTURA  KWITNIE !!! 

KINO 

 
 Dnia 23 marca 2017 r. klasy IV i V wybrały się do kina na 

film pt. ,,Piękna i Bestia”. To jedna z najsłynniejszych animacji 

Disneya. Wiele osób na całym świecie słyszał i oglądało tę 

wzruszającą baśń. My obejrzeliśmy najnowszą odsłonę tej baśni 

w wersji aktorskiej. Największe wrażenie robiła oczywiście gra 

aktorska, a także stroje oraz wykonanie scen muzycznych, 

przewijających się przez cały seans. I chociaż piękną historię 

miłosną wszyscy znaliśmy, to film bardzo nam się podobał. Oby 

więcej takich wyjść do kina! 

 

 

 



TEATR 

 
       Dnia 20 kwietnia 2017 r. klasa V A odwiedziła Teatr w 

Elblągu. Obejrzeliśmy spektakl zatytułowany: „Tajemniczy 

ogród”.  To ciekawa opowieść, która wzrusza, bawi oraz uczy. 

Przede wszystkim ukazała nam siłę przyjaźni, która potrafi 

odmienić życie. Widowisko dostarczyło nam także wiele emocji, 

gdyż na żywo oglądaliśmy wspaniałą grę aktorską oraz liczne 

efekty świetlne i muzyczne. 

                                                                  

                                                                                                  

 

                                                                                                 Opracował Kornel Wasielewski 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA  EDUKACYJNE 

„MY  NIE  GRYZIEMY” 

 
        W dniach 28.04. 2017 r. oraz 04.05.2017 r. odbyły się u nas 

zajęcia edukacyjne pod nazwą "My nie gryziemy" organizowane 

przez fundację Ewy Naworol. Przed szkołą stał samochód 

(amerykański truck) fundacji będący jednocześnie salą 

edukacyjną. 

 

Celem Fundacji Ewy Naworol jest edukacja dzieci w zakresie 

profilaktyki pogryzień i ataków przez psy. 

Z pasji do zwierząt i miłości do dzieci powstała ogólnopolska 



akcja edukacyjna ,,My Nie Gryziemy”, która obejmuje: 

• szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki pogryzień i 

ataków przez psy, 

• szeroko pojętą edukację dotyczącą bezpiecznego obcowania i 

komunikacji ze zwierzętami, 

• zwracanie uwagi dzieci i dorosłych na sygnały wysyłane przez 

psy wyrażane przez mowę ich ciała, 

 

• przekazanie zasad odpowiedzialnego wychowania psa.   



VIII – edycja Międzyszkolnego 

 ŚWIETLICOWEGO 

Konkursu  plastycznego 

pt.”Tczew miasto nad Wisłą” 

 

 
Dnia 28 kwietnia odbyło się w naszej szkole uroczyste 

podsumowanie Międzyszkolnego 

Świetlicowego Konkursu 

Plastycznego na Grę Planszową. 

W tym roku konkurs nosił tytuł 

„Tczew miasto nad Wisłą” (w 

związku z obchodami Roku Rzeki 

Wisły – 2017). 

Na początku pani wicedyrektor 

Katarzyna Baza powitała wszystkich laureatów konkursu i ich 

opiekunów. Następnie chór (pod batutą pani Karoliny Kornas) 

zaśpiewał piosenkę „Płynie Wisła, płynie...” w pięknej aranżacji i 

jeszcze ciekawszej choreografii. Klasa III B pod opieką swojej 

wychowawczyni pani Wioletty 

Kowalewskiej przygotowała 

program artystyczny pt.” 

Historia Tczewskich Mostów”. 

 

Po występach artystycznych 

pani dyrektor wraz z 

organizatorkami konkursu (p. 

Bożena Danecka, p. Dorota Żyśko i p. Zdzisława Mszanowska) 

wręczyła wszystkim laureatom dyplomy i nagrody. 

Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni do biblioteki 

na słodki poczęstunek. 



Serdecznie gratulujemy laureatom z naszej szkoły, a byli 

to: 

Karolina Marchel 

Marek Siemaszkiewicz   

Urszula Przybylska 

Szymon Podjacki 

Julia Podjacka 

Aleksandra Żukowska 

Weronika Kropidłowska 

Agata Guz 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Rozmowa z laureatką 

Olimpiady polonistycznej 

- Wiktorią Dus 

 
Red.: Cześć Wiktoria, chciałabym Ci zadać kilka pytań odnośnie Olimpiady 

polonistycznej. 

Po pierwsze, jak długo przygotowywałaś się do pierwszego etapu? 

W.D.: Nie uczyłam się na pierwszy etap, ponieważ zupełnie o nim 

zapomniałam. 

Red.: A jak było z dalszymi etapami? 

W.D.: Stawały się coraz trudniejsze. 

Red.: Jak dawałaś sobie radę ze stresem? 

W.D.: Starałam się uspokoić poprzez chodzenie po korytarzach. 

Red.: Jaka była twoja reakcja, kiedy dowiedziałaś się, że przechodzisz do 

ostatniego etapu Olimpiady jako jedyna z naszej szkoły? 

W.D.: Bardzo się ucieszyłam i zaczęłam skakać z radości. 

Red.: Jak i ile przygotowywałaś się do ostatniego i najważniejszego 

etapu? 



W.D.: Zostawałam godzinę dłużej w szkole w każdy poniedziałek no i 

oczywiście uczyłam się w domu. 

Red.: Jakie były wyniki? 

W.D.: Zostałam finalistką Olimpiady Polonistycznej z wynikiem 98% z 

testu. 

Red.: Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów polonistycznych i nie 

tylko!!!   
                                                                        

 

 Wywiad przeprowadziła Wiktoria Tuszyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZWIJAMY  NASZE  TALENTY 

Cześć ! 

Nazywam się Marysia i chodzę do klasy II A. 

 

Chciałabym Wam opowiedzieć o moich pasjach. Największą z nich są 

skrzypce.  

 
 

Od trzech lat uczęszczam do Szkoły Muzycznej I stopnia w Tczewie. 

Uczę się gry na skrzypcach i chodzę na zajęcia słuchu i rytmikę. 



Moje zainteresowania muzyczne rozwijam również w centrum Kultury i 

Sztuki w Tczewie, gdzie uczęszczam na warsztaty wokalne do chóru 

„Pasjonatka”. 

 

 

                

 

Od trzeciego roku życia uczyłam się tańca towarzyskiego w szkole tańca 

„Staccatto”. Niestety z powodu braku partnera zrezygnowałam. 

Może w przyszłości wrócę na parkiet. 



 

 

 

 

Bardzo lubię pływać i raz w tygodniu chodzę na basen. 

Dla przyjemności lubię uczyć się języka angielskiego. 

Bywa tak, że jestem bardzo zmęczona, ale kiedy przychodzi wrzesień 

wyliczam zawsze mnóstwo zajęć dodatkowych, na które chcę się zapisać. 

Uważam, że warto rozwijać swoje talenty i zainteresowania. 

 

                                                                                                                                   

Maria Stolarska 

 

 

 

 

 

 

 



 JAKIE ŚWIĘTA OBCHODZIMY W KWIETNIU ? 

 (dziwne święta i te zwykłe...) 

 

1.04.  - Prima aprillis, Dzień Ptaków 

2.04.  - Dzień Książki dla Dzieci 

4.04.  - Dzień Bezdomnych Zwierząt 

6.04.  - Dzień Sportu 

7.04.  - Dzień Zdrowia 

11.04. - Dzień Radia 

12.04. - Dzień Czekolady 

14.04. - Dzień Ludzi Bezdomnych 

15.04. -  Dzień Sztuki 

18.04. - Dzień Ochrony Zabytków 

22.04. - Dzień Ziemi 

23.04. - Dzień Książki i Praw Autorskich 

26.04. - Dzień Własności Intelektualnej 

28.04. - Dzień Ziemi 

29.04. - Dzień Tańca 

 
 

 

 

 



Wiadomości z biblioteki 

Czytelnictwo w kwietniu 

 
Klasa                                 Średnia przeczytanych książek na jednego 

ucznia 

 

I A                                           2,2      najlepiej czytająca klasa 

II A                                         1,8    

II B                                         1,2     

II C                                         0,2      najgorzej czytająca klasa 

III A                                       0,2      najgorzej czytająca klasa 

III B                                       1,1          

III C                                       0,6    

IV A                                        0,3           

IV B                                        0,6 

V A                                          0,4 

V B                                          0,4            

VI A                                        0,8   

VI B                                        0,9       

 

NAJLEPSZA  CZYTELNICZKA W IV 

OTYLIA ULENBERG  -  KLASA  II a 

 
(przeczytała 8 książe ) 

 
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                                     

 

 


