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W tym numerze: 

– Życzenia świąteczne 

– Wywiad z nowym nauczycielem geografii 

– „Zerówka” w „Fabryce Świętego Mikołaja” 

– Kiermasz świąteczny przygotowany przez Radę Rodziców 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

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

 

 

– Życzenia świąteczno – noworoczne 

 

– Wywiad z nowym nauczycielem geografii panem Jarosławem Koseckim 

 

– W Teatrze Muzycznym w Gdyni 

 

– X Festiwal Twórczości Kociewskiej w Tczewie 

 

– „Zerówka” w „Fabryce Świętego Mikołaja” 

 

– Kiermasz świąteczny przygotowany przez Radę Rodziców 

 

– Bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych 

 

– Strefa śmiechu 

 

– Wiadomości z biblioteki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŻYCZYMY.... 

                    ŻYCZYMY.... 

                                        ŻYCZYMY.... 

 

 

 

Świąt białych, pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek 

oraz nadzieję, że nadchodzący rok 

będzie lepszy niż ten, który właśnie mija 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Wesołych świąt 

                                               wszystkim czytelnikom „Zwariowanej Siódemki” 

                                                                          składa Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYWIAD  Z  PANEM  JAROSŁAWEM  KOSECKIM 

- nauczycielem geografii 

 

 

Red.: Od ilu lat uczy Pan geografii? 

J.K.: Już od 28. 

Red.: Co Pan sądzi o likwidacji gimnazjów? 

J.K.: Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Materiał geografii niewiele się 

zmienił - tyle tylko, że czasu na jego realizację jest mniej. 

Red.: Jak Panu podoba się w „7”? 

J.K.: Muszę przyznać, że całkiem nieźle. Fajna, przyjazna młodzież, oczywiście w 

zdecydowanej większości. 

Red.: Jakie skończył Pan studia? 

J.K.: Studia nauczycielskie na kierunku geografii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna). 

Red.: Jakie miał Pan oceny? 

J.K.: No oczywiście dobre, chociaż zdarzały się wpadki, jak chyba każdemu. 

Red.: Gdzie Pan poprzednio pracował? 

J.K.: Pracę rozpocząłem w Zbiorczej Szkole Gminnej w Pelplinie. Od 1989 r. uczę w 

Tczewie – SP nr 3, Gimnazjum nr 2, SSP nr 2. 

Red.: Co może Pan powiedzieć o swojej rodzinie? 

J.K.: Moja rodzina to żona (także jest nauczycielką) i dwoje dzieci (starsza córka i 

młodszy syn). 

Red.: Jaka jest Pana ulubiona potrawa? 

J.K.: No oczywiście tradycyjny polski schabowy, a w następnej kolejności zrazy. 

Red.: Serdecznie dziękujemy za wywiad i korzystając z okazji życzymy w imieniu 

całej redakcji „Zwariowanej siódemki” zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku 2018. 

 

                                                                           Wywiad przeprowadziła: Wiktoria Dus 

 



 

W  TEATRZE  MUZYCZNYM  W  GDYNII 

 

 

     We wtorek 5 grudnia klasa I a, I b oraz VI a wybrały się do Teatru Muzycznego   

w Gdyni. Spektakl opowiadał o historii Piotrusia Pana, którą zapewne każdy zna. 

 Piotruś Pan to magiczny chłopiec o wielkim sercu. Mieszka w Niebywalencji. Swoją 

krainę zamieszkuje z grupką osieroconych chłopców. Spektakl był niesamowity oraz 

cudownie zrobiony, w najnowocześniejszej technologii 3D. Dzięki niesamowitym 

efektom specjalnym, przenieśliśmy się na chwilę do świata baśni. Mogę się założyć, 

że długo nie zapomnimy Piotrusia Pana, Kapitana Haka, piratów i całej 

Niebywalencji. 

 

                                                                                 Opracował Kornel Wasielewski 

 

 

 

Libretto: Jeremi Przybora 



 

Prapremiera w najnowocześniejszej technologii 3D tylko na Dużej Scenie Teatru 

Muzycznego w Gdyni! 

Libretto musicalu zostało specjalnie przygotowane przez Jeremiego Przyborę, 

wybitnego polskiego satyryka, mistrza słowa, współtwórcę „Kabaretu Starszych 

Panów”. Autorem muzyki jest Janusz Stokłosa, kompozytor, autor muzyki do wielu 

filmów i spektakli teatralnych (w tym do musicalu „Metro”, za którą został 

nominowany do broadwayowskiej nagrody Tony). Spektakl wyreżyserował Janusz 

Józefowicz, aktor, reżyser i choreograf, dyrektor teatru Studio Buffo, pomysłodawca  

i reżyser musicalu „Metro”. 

„Piotruś Pan” jest spektaklem familijnym, wprowadza widzów w magiczny świat 

baśni i ekscytujących wydarzeń, które dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej 

technologii 3D będą dosłownie na wyciągnięcie ręki. Widzowie są uczestnikami 

jedynej w swoim rodzaju zabawy łączącej świat dziecięcej wyobraźni  

z niesamowitymi możliwościami współczesnej techniki. W tej wielkiej przygodzie, 

zmierzymy się ze złowrogimi piratami, ogrzejemy się w kręgu indiańskich ognisk  

i odkryjemy nowe lądy.) 

                                                              Cyt.: za  „Teatr Muzyczny w Gdyni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Festiwal Twórczości  Kociewskiej w Tczewie 

 

      W tym roku Festiwal Twórczości Kociewskiej w Tczewie obchodził Jubileusz 10-

lecia. Impreza ta ma charakter regionalny, jej ideą i celem jest m.in. poznawanie 

twórców kociewskich, ich utworów oraz pielęgnowanie lokalnej tożsamości. 

    Poprzez przybliżenie dorobku wybranych twórców kociewskich pragniemy 

pielęgnować tożsamość regionalną mieszkańców Kociewia. 

Nasza szkoła brała udział w festiwalu 9 razy. Wielokrotnie zajmowaliśmy I i II 

miejsca. W 2011 roku za spektakl „Piękna Pani” otrzymaliśmy główną nagrodę 

festiwalu „Grand Prix”. W związku z tym nauczyciele, którzy wielokrotnie 

przygotowywali uczniów do Festiwalu zostali zaproszeni na spotkanie z Prezydentem 

Tczewa oraz synem pana Romana Landowskiego – Januszem Landowskim na 

promocję książki R. Landowskiego ”Poezje”. 

Wszyscy wyróżnieni za pracę na rzecz Kociewia zostali nagrodzeni nową książką R. 

Landowskiego oraz dyplomem. 



Z naszej szkoły wyróżniono: p. Zofię Gromowską, p. Zdzisławę Mszanowską i p. 

Katarzynę Bazę.     

 

     25 października 2017 roku odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie 

X Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego w kategorii – 

recytacje. Naszą szkołę reprezentowało ośmioro uczniów. 

W kategorii przedszkoli i „0”: 

• Piotr Szramka zajął III miejsce 

• Zuzanna Golińska - wyróżnienie 

• Nina Pokorska – wyróżnienie 

Klasy I - III: 

• Szymon Podjacki zajął III miejsce 

 

 Maria Stolarska - wyróżnienie 

 

 

 

 



 

 

Klasy IV – VI: 
• Martyna Bronowicka – II miejsce 

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły. 

Uczniów przygotowała pani Zdzisława Mszanowska i pani Monika Podjacka. 

 

 

W tym roku w kategorii "Inscenizacje" brało udział 7 zespołów z Tczewa, 

Starogardu Gdańskiego i okolic. Kółko teatralne naszej "7" pod kierunkiem p. 

Karoliny Garskiej zajęło 3 miejsce z przedstawieniem "Legenda o Pinczynie", a także 

otrzymało dodatkową nagrodę za działania artystyczne od posła p. Kazimierza 

Smolińskiego. 

 

 

 



A oto my - artyści z „Siódemkowego” teatru: 

Julia Żyła Amelia Kasprowicz, Oliwia Stawicka, Wiktoria Dus, Zofia Sawczak, 

Wiktoria Tuszyńska, Zuzanna Sawczak, Mikołaj Knieć, Krystian Szyjkowski 

i reżyser całego zamieszania 

pani Karolina Garska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Zerówka” w Fabryce Świętego Mikołaja 

      Nasi najmłodsi uczniowie, czyli Oddział Przedszkolny, wybrał się do Gdańska w 

poszukiwaniu Mikołaja i magii świąt. 

 Już po wyjściu z autokaru spotkaliśmy pomocnika Mikołaja – Elfa, który 

zaprowadził nas do fabryki Świętego Mikołaja – a tam moc niespodzianek. Najpierw, 

z pomocą Elfa, próbowaliśmy znaleźć przepis na piernik Pani Mikołajowej (która to 

właśnie gdzieś wyjechała).   

 

Potem przydzielono nam opiekuna – Elfa Fiołka. Wraz z Fiołkiem przechodziliśmy 

przez różne sale, komnaty, place zabaw. 

Do najciekawszych należała sala pisania listów do Mikołaja ( niestety nasza 

„zerówka” jeszcze nie umie pisać, więc narysowała prośby do Świętego Mikołaja) 

 

 



 

 



w jednej sali wąchaliśmy zapachy całego świata 

 

 a jeszcze w innej piekliśmy świąteczne pierniki, 



w niektórych salach zjeżdżaliśmy na dmuchanych ślizgawkach, 

 



w jednej z ostatnich sal malowaliśmy postacie bajkowe, a potem po użyciu specjalnej 

aplikacji na tablecie, nasze rysunki ożyły -  poruszały się i stawały się trójwymiarowe. 

I tak , po kilku godzinach magicznej zabawy, dotarliśmy do Świętego Mikołaja. 

 

 

 

Wszyscy zrobiliśmy sobie zdjęcia na kolanach u Mikołaja ( oczywiście niektórzy 

dokonali tego wyczynu z większymi oporami - trzymając panią Monikę za rękę), 

chwila rozmowy 



 

 

 

i cóż – powrót do domu 

i oczekiwanie na Wigilię, 

czy też Mikołaj spełni nasze marzenia. 

 

                                                                                                                                                           

Od redakcji 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiermasz Bożonarodzeniowy 

   Jak co roku, w okresie świątecznym, odbył się w naszej szkole Kiermasz 

Bożonarodzeniowy. 

 

W przepięknej scenerii nasi uczniowie śpiewali i tańczyli świąteczne piosenki, 

pastorałki i kolędy. 

 

 



Gwóźdź programu to oczywiście Święty Mikołaj, z którym można było zrobić sobie 

zdjęcie. 

 

Na kiermaszu odbyły się warsztaty ozdabiania pierniczków i malowania kartek 

świątecznych. 

 



Odbyła się również aukcja ozdób świątecznych prowadzona przez  

wiceprzewodniczącą Rady Rodziców i dyrektora szkoły. 

 

W czasie występów można było zakupić ciasto, pierniki, ozdoby choinkowe. 

 



 

 

Cała impreza była magiczna. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały 

się w zorganizowanie kiermaszu. 

 

 

Wesołych Świąt! 

 

                                                                                                                        

                                                                            Opracowała Julia Podjacka 



UWAGA RODZICE !!! 

 

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE ZABAW ZIMOWYCH 

 

 

Dekalog bezpiecznego zachowania się 

podczas zabaw zimowych: 

 

 Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg także tych rzadko 

uczęszczanych. Zwracamy uwagę, czy zachowana jest bezpieczna odległość do 

najbliższej ulicy. Skąd możemy mieć pewność, że wyhamujemy na czas, 

widząc zbliżający się samochód? 

 

 Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy 

kamyczków. Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie, żeby nie 

uszkodzić komuś oka. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające 

samochody – zaskoczony kierowca może stracić równowagę i spowodować 

wypadek. 

 

 Na łyżwach jeździ się tylko wyznaczonych miejscach. Stawy, 

           jeziora czy rzeki, nawet jeśli pokryte są (z pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są  

           bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać! 

 

 Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą i 

zachęcają do gonitwy, jednak nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa 

białego puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu. 

 

 Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o obowiązujących na stokach 

przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Warto też zapoznać się z dekalogiem 

narciarskim, opracowanym przez GOPR 

 

http://www.gopr.pl/poradnik/wskazowki-dla-narciarzy 



 

 Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może stwarzać 

duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. 

 

 Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec 

w porę nadjeżdżającego z nadmierną prędkością samochodu. 

 

 Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a 

samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegamy przez 

ulicę. Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy też, by 

doczepić do rękawa lub plecaka elementy odblaskowy. 

 Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami lub kamieniami. 

Informujemy o nich osobę dorosłą. 

 Uważamy na źle zabezpieczone konstrukcje ze śniegu. Dach igloo, w 

momencie odwilży, grozi zawaleniem i przysypaniem nas. O nieszczęście 

nietrudno ! 

 

PAMIĘTAJ !!! 

 



WAŻNE TELEFONY: 

 

999 - Pogotowie Ratunkowe 

 

998 - Straż Pożarna 

 

997 – Policja 

 

112 - Ogólnopolski numer alarmowy 

 

601 100 100 - Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR 

 

 

 

 

Drodzy rodzice ! 

 

      Zwichnięta ręka? Złamana noga? Zimą, gdy chodniki są oblodzone, o wypadek 

na śliskiej powierzchni nietrudno, nawet mając świetne buty łatwo stracić równowagę 

na pokrytym cienką warstwą lodu chodniku. Wszystkiego nikt nie przewidzi, to 

oczywiste. Pamiętajmy jednak, iż dzieci mają fantazję i wyobraźnię, za to często nie 

analizują zachowań w 

sposób przyczynowo-skutkowy. Chwila beztroskiej zabawy może zakończyć się 

tragicznie. Do wypadków dochodzi bardzo często podczas rzucania się śnieżkami, 

jazdy na nartach i łyżwach oraz zjeżdżaniu na sankach. Przypominajmy więc wciąż 

naszym pociechom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa - i interesujmy się tym, 

w jaki sposób spędzają swój wolny czas. 



 

 STREFA  ŚMIECHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŁAM  JĘZYK 

Idzie wąż wąską dróżką, 

nie porusza żadną nóżką.                              

 - Tato, co to jest? 

 - To są czarne jagody, córeczko. 

 - A dlaczego są czerwone? 

 - Bo są jeszcze zielone. 

 - Dlaczego masz takie brudne ręce? - pyta tata. 

 - Bo bawiłem się w piaskownicy! 

 - A dlaczego masz czyste palce? 

 - Bo gwizdałem na psa! 



        

 

ZAGADKA: Co powstanie z połączenia dwóch stonóg? 

                       Zamek błyskawiczny.   

 

ZAGADKA: Po co myje się szklanki? 

                       Żeby się zmieściło więcej herbaty. 

 

 

– Jaki przedmiot w szkole lubisz najbardziej? 

– Dzwonek, mamusiu. 

 

 

 

 

     - Nie rozumiem, jak jeden człowiek       

       może zrobić tyle błędów?! - dziwi się 

      nauczycielka, oddając pracę domową uczniowi. 

    - Wcale nie jeden – odpowiada uczeń 

 – Pomagali mi mama i tata. 

 

                                                                         

 

 - Mamo ja dziś nie idę do szkoły! Zasmucona mama pyta: 

 - A co się stało? Przecież nie jesteś chory. 

 - Nie jestem, ale pani powiedziała, że jak ktoś nie odrobi pracy domowej, to ma się dziś w szkole 

nie pokazywać. 



                                                                                ZAGADKA: Jak wygląda gęś? 

                                                                                                       Gęś wygląda oczami. 

 

 

 

 

 

 

      -      

 

 

 

 

Mamo, po co Ty się malujesz? 

– Żeby ładnie wyglądać. 

– A kiedy to zacznie działać? 

 

 

 

 

 

 

 - Mamo! Dzisiaj na matematyce tylko ja odpowiedziałem pani na pytanie! 

 - A o co pytała? 

 - Kto nie odrobił lekcji. 

Mama pyta: 

 - Czy umyłaś już uszy? 

 - Nie, ale jeszcze słyszę! 



Wiadomości z biblioteki 

Czytelnictwo IX-XII 

Klasa                             Średnia przeczytanych książek na jednego ucznia 

II A                                          2,3 

III A                                         6,1             najlepiej czytająca klasa 

III B                                         4,6          

III C                                        4,7 

IV A                                         2,7                

IV B                                        2,5 

IV C                                        2,7 

V A                                          2,3 

V B                                          1,9            najgorzej czytająca klasa 

VI A                                        2,7 

VI B                                        3,4 

VII A                                       2,2 

VII B                                      3,5     

 

 

 NAJLEPSZY  CZYTELNIK  ( przeczytał 17 książek ) 

 Jakub  Motyl – klasa III B 

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO NAŚLADOWNICTWA! 

 



 

 

 

 

                                                                           

 

 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej: 

 Zuzanna Sawczak, Wiktoria Dus, Wiktoria Tuszyńska, Amelia Kasprowicz, 

Julia Podjacka, Kornel Wasielewski, Szymon Kamaszewski. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko. 

                                                                           


