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 NOWA w naszej siódemce, czyli rozmowa z Julią Mułkowską z  

      klasy VI B 

 Wywiad z nową nauczycielką historii – panią Magdaleną   

      Fraszkiewicz 

 Rodzinne Jasełka w III C   
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      Ładyga z klasy VI A 

 Jakie święta obchodzimy w styczniu? 

 Najlepsi uczniowie SP7 w I semestrze 2016/2017 

 Nasza twórczość 

      
    W dzisiejszym numerze publikujemy pracę literacką Laury   Wołowiec – 

recenzja książki Agnieszki Stelmaszyk „ Kroniki Archeo” . 
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Szlachetna paczka w SP7 w Tczewie 

 
W naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował akcję 

charytatywną "Szlachetna Paczka". Pomagaliśmy rodzinie wychowującej 

pięcioro dzieci. Zbieraliśmy produkty żywnościowe, słodycze, środki 

czystości, odzież, obuwie, koce, pościel, ręczniki, zabawki, przybory 

szkolne, słodycze i inne potrzebne tej rodzinie rzeczy. Zbiórka trwała od 

24 listopada do 9 grudnia. 

Dzięki zaangażowaniu 

uczniów naszej szkoły, 

rodziców oraz nauczycieli i 

pracowników szkoły udało 

nam się zebrać wszystkie 

potrzebne produkty i rzeczy 

dla tej rodziny. Zapakowane 

paczki (było ich 38 sztuk, 

dodatkowo drobne upominki 

dla każdego dziecka) wraz z 

uczniami, rodzicami oraz z p. 

Barbarą Jasińską i p. Justyną 

Włodarczyk - Surdacką 

przekazaliśmy 10 grudnia 

potrzebującej rodzinie z 

Gniewu. Nasza szkoła w 



podziękowaniu otrzymała pamiątkowy dyplom. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie i serce!   

 Był to prawdziwy prezent dający radość tej rodzinie. 

 

 

 

 
NOWA w naszej „siódemce”, czyli wywiad z Julką 

Mułkowską z klasy VI B 
 

 

 

Red.: Czy podoba Ci się nasza szkoła? 

Julka: Tak, bardzo. 

Red.: Czy twoim zdaniem nauczyciele w szkole dobrze uczą? 



Julka: Są fajni i dobrze uczą. 

Red.: Dlaczego przeniosłaś się do nas do szkoły? 

Julka: Przez problemy w mojej starej szkole. 

Red.: Czy czujesz się dobrze w klasie? 

Julka: Dobrze się czuję, a koledzy i koleżanki są mili. 

Red.: Jaka według ciebie panuje atmosfera w szkole? 

Julka: Atmosfera w szkole jest przyjazna i spokojna. 

Red.: Do jakieś szkoły chodziłaś? 

Julka: Chodziłam do 11. 

Red.: Gdzie sobie lepiej radzisz ? 

Julka: Lepiej radzę sobie w 7. 

Red.: Życzę Ci wszystkiego najlepszego w naszej szkole- dobrych ocen, a 

przede wszystkim prawdziwych przyjaciół. 

 
                                                              Wywiad przeprowadziła  Amelia Kasprowicz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad z panią Magdaleną Fraszkiewicz 
 

       Witam panią bardzo serdecznie, jestem redaktorką szkolnej gazetki 

„Zwariowana siódemka”. Chciałabym zadać pani kilka pytań, aby uczniowie 

mogli panią lepiej poznać. 

 

 

1. Czemu polubiła Pani historię? 

Czemu? Hmm… muszę się zastanowić. 

   Odkąd pamiętam historia zawsze była obecna w moim życiu. Zanim 

zaczęłam chodzić do szkoły o historii dowiadywałam się w domu, bo 

rozmawiali o niej mój dziadek, babcia i tata. Kiedy byłam starsza 

interesowałam się historią mojej rodziny, godzinami wypytywałam 

dziadków o przeszłość moich przodków. Myślę, że rosłam z tym i to 

polubienie, zaciekawienie do przeszłości przyszło do mnie naturalnie, jeśli 

mogę tak powiedzieć. Gdy poszłam do szkoły zaciekawienie wzrastało, 

chciałam wiedzieć więcej, jak kiedyś żyli ludzie, co myśleli, co robili w 

miejscu, w którym obecnie się znajduję, dlaczego było tak a nie inaczej, 

jak zmieniał się wygląd miast itd. No i zostało mi tak do dziś. 

2.  Który okres w historii uważa Pani za najciekawszy? 

Trudne pytanie. W każdym okresie historycznym, epoce jest coś co mnie 

interesuje, ale jeśli muszę wybrać, to wybieram czasy najnowsze. 



3. Czy w szkole podstawowej chciała Pani zostać nauczycielką? 

W szkole podstawowej ilość pomysłów na to kim zostanę, jak będę duża 

była tak ogromna, że długość jednego życia nie starczyłaby na ich 

realizację :) I tak między innymi był okres, kiedy chciałam być 

piosenkarką, jak większość moich koleżanek w klasach I-III, a w 

starszych zdarzyło się, że tak… chciałam być nauczycielką. 

4. Co Pani sądzi o naszej szkole i uczniach? 

Pracuję w „Siódemce” od niedawna, ale bardzo szybko się tutaj 

zaaklimatyzowałam. Panuje tu przyjazna atmosfera wśród nauczycieli oraz 

uczniów. Lubię pracować w naszej szkole i z Wami. Znamy się co prawda 

dopiero niecałe pół roku, ale myślę, że jesteście miłymi i ciekawymi 

osobami. 

5. Z jakich przedmiotów miała Pani najlepsze oceny? 

Nie będzie to chyba zaskoczeniem, że z historii i powiem nieskromnie, że 

bardzo dobra byłam z tego przedmiotu. Myślę, że mogę dodać do tego 

grona geografię, język polski, plastykę… Może powiem tak, lubiłam się 

uczyć. 

6. Co jest najtrudniejsze w Pani zawodzie? 

Ja bym zmieniła, to pytanie na: Czego nie lubi Pani w swoim zawodzie? A 

nie lubię stawiać uwag uczniom, ale cóż… zdarza się. 

7. Co Pani sądzi o ośmioletnich podstawówkach? 

Zostawię, to dla siebie. 

8. Pochodzi Pani z Tczewa? 

Tak. 

9. Czy ma Pani jakieś zainteresowania? 

Tak. Uwielbiam czytać książki, interesują mnie stare fotografie, 

malarstwo, geografia/podróże, aktywny wypoczynek. Lubię długie 

wędrówki po lesie. 

10. Gdzie chciałaby Pani wyjechać na wakacje? 



Trochę tych miejsc jest. W Polsce chciałabym pojechać w góry, 

jakiekolwiek. Gdzieś dalej, to marzy mi się wyprawa do Peru- Andy, 

geoglify w Nazca; Nowej Zelandii; rajd po USA i tam na mojej trasie 

byłyby nie tylko miejsca historyczne, ale także niezwykłe Parki Narodowe 

między innymi park Yosemite, Yellowstone czy park Olympic w okolicach 

Waszyngtonu. 

Jest jeszcze jedno miejsce, ale podróż tam jest niemożliwa. Gdyby 

istniały podróże w czasie, to chciałabym spędzić, chociaż jeden dzień w 

przedwojennej Warszawie. 

11. Gdzie Pani studiowała? 

Na Uniwersytecie Gdańskim. 

12. Jaki jest Pani ulubiony film i książka? 

Trudno mi wybrać, wiele filmów i książek uwielbiam. W kinie lubię oglądać 

produkcje Marvela, w domu coś „poważniejszego”. Jeśli chodzi o książki, 

to moją ulubioną książką w szkole podstawowej była powieść węgierskiego 

pisarza Ferenca Molnàra „Chłopcy z Placu Broni”. Zachęcam do sięgnięcia 

po nią. 

13. Czy ma Pani jakiś autorytet? Kto nim jest? 

Jest wiele osób, które podziwiam. Jedną z nich jest Jan Karski. 

14. Kim Pani by została, jeśli nie nauczycielką? 

Jeśli nie zostałabym nauczycielką, to i tak zapewne „siedziałabym” w 

historii. Myślę, że konserwatorem zabytków albo historykiem sztuki. 

Nawet niewiele brakowało, aby tak się stało. 

  

  Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę sukcesów w pracy zawodowej. 

                                                                    

 

Wywiad przeprowadziła Zuzanna Sawczak 

 

 



Rodzinne Jasełka w III C 

 
 

    Dnia 9 stycznia 2017 r. o  godz.1700 klasa III c wraz  z Panią Moniką 

przygotowała świąteczny program „Jasełka”, na który przybyli rodzice, 

rodzeństwo, babcie i dziadkowie, bliska rodzina oraz  Pani wicedyrektor 

Katarzyna Baza. Uroczystość Jasełek była  niezwykle nastrojowa. 

Publiczność  mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca 

do schronienia na noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach 

zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska 

przybyli tak honorowi goście, jak trzej mędrcy i złożyli dzieciątku pokłon. 



Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego 

dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana była 

kolędami i pastorałkami. 

 Ogromne zaangażowanie młodych aktorów i Pani Moniki opłaciło się, 

gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. 

Natomiast dzieci miały możliwość uczestniczenia w tradycji, a także 

możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. 

                                      

                                                    Opracowała Julia Podjacka 

 

 

 

         

 

 
 
 



ROZWIJAMY NASZE TALENTY 

 
Julia Ładyga 

 
   Cześć ! Nazywam się Julka Ładyga i chciałabym Wam opowiedzieć o 

mojej pasji, którą jest piłka ręczna. Moja przygoda ze sportem zaczęła 

się tak... W naszym mieście rozpoczęły się międzyszkolne zawody w mini 

lidze piłki ręcznej rocznik 2004. Zawody odbywały się raz w miesiącu. 

Niektóre mecze udawało się naszej drużynie wygrywać. 

Po półrocznej rywalizacji podszedł do mnie trener MKS Sambor Tczew i 

powiedział, że dobrze gram. Zaproponował mi, abym przyszła na trening 

jego drużyny i zobaczyła, czy mi się spodoba. W następnym tygodniu 

zaczęłam regularnie uczęszczać na treningi. Od tego czasu minął już rok. 

Zostałam członkiem klubu MKS Sambor Tczew oraz otrzymałam 

legitymację członkowską. 

 



 Razem z moją drużyną reprezentujemy nasze miasto Tczew na zawodach, 

byłyśmy między innymi w Cardei, Elblągu oraz w Ustce. 

Uwielbiam grać w piłkę ręczną. Najlepsze z tego wszystkiego jest 

zmęczenie i rywalizacja – uwielbiam to. 

Wolę spędzać czas na boisku niż błąkać się po galeriach handlowych. 

Zachęcam wszystkie koleżanki i kolegów do uprawiania sportu. Każdy 

może znaleźć coś dla siebie. 

 

 

 

Julia Podjacka   

 

 Muzyka w moim życiu towarzyszyła mi od moich narodzin. Zawsze 

była. Lubię słuchać muzyki, śpiewać, tańczyć, grać. 

 Swoje zainteresowanie muzyką zaczęłam od śpiewania w Centrum 

Kultury i Sztuki w Tczewie, gdzie uczęszczałam na warsztaty wokalne 

(miałam 5 lat).                                

 

W wieku 7 lat postanowiłam nauczyć się gry na fortepianie. Więc 

podeszłam do egzaminu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w 

Tczewie. Przyjęli mnie i teraz gram na fortepianie, chodzę na zajęcia 

z kształcenia słuchu i rytmikę. 



 

 Dla mojego rozwoju i relaksu chodzę również na basen – uczę się pływać, 

nieźle mi idzie. 

Rozwijam również język angielski od 6 roku życia w Centrum Helen Doron 



w Tczewie. 

 Dużo jest tego, nie zawsze mam chęci, aby uczestniczyć w tych 

zajęciach, przychodzi chwila zwątpienia, po co mi to? 

Ale wiem, że kształtując umiejętności rozwijam swoją wyobraźnię, 

poznaję fantastycznych ludzi. 

Talent to coś ważnego i nie wolno go zmarnować, trzeba go rozwijać i 

utrzymywać, jak długo się da. 

   

 

 

 

 

JAKIE ŚWIĘTA OBCHODZIMY W STYCZNIU? 

 ( dziwne święta i te zwykłe...) 

 
  1.01.  -  Nowy Rok 

  6.01.  -  Trzech Króli 

 

 

 

 

  7.01.  -  Dzień Dziwaka 

  9.01.  -  Dzień Sprzątania Biura 

14.01.  -  Dzień Ukrytej Miłości 

15.01.  -  Dzień Wikipedii 

18.01.  -  Dzień Kubusia Puchatka 

 

 

 

 

 

21.01.  -  Dzień Babci 

22.01.  -  Dzień Dziadka 

23.01.  -  Dzień Najbardziej Kochanych 



24.01.  -  Dzień Środków Masowego Przekazu 

27.01.  -  Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

31.01.  -  Dzień Przytulania 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAJLEPSI UCZNIOWIE 

W I SEMESTRZE 

 
Klasy I – III uczniowie wyróżniający się w nauce 

 

 
Klasa I A –  Emilia Dems, 

               Kacper Jahn 

               Tomasz Kasprowicz 

               Karol Korczyński 

               Bartosz Nikiel 

               Maja Turowska 

 



 
Klasa II A – Oliwia Chmielewska 

               Celina Górna 

               Marcel Rak 

               Maria Stolarska 

               Magdalena Żuraw 

 

Klasa II B – Błażej Kinder 

               Krystian Łebek 

               Maja Zając 

               Olga Wojciechowska 

               Łukasz Olech 

               Antonina Połom 

               Julia Gawrońska 

               Oliwia Sobańska 

 

Klasa II C –  Alan Czarnecki 

                Wiktoria Krupka 

                Marek Siemaszkiewicz 

                Paulina Wojewódka 

                Urszula Przybylska 



                Olimpia Waruszewska 

                Kordian Jarmołkowicz 

 

 

Klasa III A – Tymoteusz Lenart 

                Alina Myrda 

                Olaf Pazdan 

                Aleksandra Żukowska 

 

Klasa III B -  Marta Bawół 

                 Adrian Kreft 

                 Konrad Łebek 

                 Adrian Sadza 

                 Maria Nowińska 

                 Zofia Bonk 



                  Mateusz Górski 

              Nina Korczyńska 

 

Klasa III C -  Julia Błaszczuk 

                 Aleksandra Ciman 

                 Szymon Jabłoński 

                 Marta Kruk 

                 Wiktoria Lange 

                 Julia Stankiewicz 

 

 

Klasy IV – VI średnia ocen i zachowanie 

  

 

 
Klasa IV A -  Maria Samolej (5,27; bdb) 

                Michalak Małgorzata (5,18; bdb) 

 



Klasa IV B -  Jagoda Szoła (5,45; wz) 

                Zofia Sawczak (5,45; wz) 

                Alicja Surdacka (5,18; wz) 

                Mikołaj Welsandt (5,00; bdb) 

 

Klasa V A -  Dominika Szulc (5,36; wz) 

               Szymon Kamaszewski (4,91; wz) 

               Kamila Guzmann (4,91; bdb) 

               Kornel Wasielewski (4,82; bdb) 

 

Klasa V B -  Borys Szoła (5,73; wz) 

               Julia Podjacka (5,36; wz) 

               Weronika Olszewska (5,00; wz) 

 

 

Klasa VI A -  Wiktoria Dus (5,27; wz) 

                 Klaudia Pehnke (4,91; wz) 

                 Daria Depka (4,82; bdb) 

                 Igor Leszczyński (4,80; bdb) 

                 Wiktoria Tuszyńska (5,18; wz) 

 

Klasa VI B -  Zuzanna Sawczak (5,64; wz) 

                 Amelia Kasprowicz (5,36; wz) 

                 Oliwia Stawicka (5,00 wz) 

                 Seweryn Grabowski (5,00 wz) 

 

                      
 

 

 

 

 

 



NASZA TWÓRCZOŚĆ 

 

    Prezentujemy pracę literacką uczennicy klasy VI A 

 Laury Wołowiec. 

 

Recenzja do książki Agnieszki Stelmaszyk „ Kroniki 

Archeo”. 
 

   Rodzeństwo Ania i Bartek są dziećmi archeologów. Także Mary Jane, 

Jim i Martin mają rodziców archeologów. Rodzice znają się. 

Dzieci zaprzyjaźniają się i czekają ich ciekawe przygody. 

A wszystko zaczęło się zupełnie niewinnie – od artykułu w gazecie. 

Prasa donosiła o odkryciu nowego grobowca. Wszyscy ruszyli do Kairu. 

Każdy chciał poznać legendę Nefertiti i dotrzeć pierwszy do klejnotu. 

Przygoda goni sensację, wciąż odkrywane są nowe tajemnice i nieznane 

grobowce. 

Zapraszam do lektury! 

Wszystkie tomy „Kronik Archeo” w naszej szkolnej bibliotece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiadomości z biblioteki 

 
Czytelnictwo w I semestrze  2016/2017 

 
Klasa                            Średnia przeczytanych książek na jednego ucznia 

II A                                         5,6 

II B                                         4,4    

II C                                         4,0 

III A                                       4,4 

III B                                        6,8          najlepiej czytająca klasa 

III C                                        4,0 

IV A                                         4,0            

IV B                                         4,0 

V A                                           3,6 

V B                                           3,2            najgorzej czytająca klasa 

VI A                                         4,4  

VI B                                         4,4  

 

 

NAJLEPSZA  CZYTELNICZKA W I SEMESTRZE 
OTYLIA ULENBERG  -  KLASA  II a 

 
( przeczytała 48 książek ) 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO 

NAŚLADOWNICTWA! 


