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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY?

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Rekolekcje Wielkopostne
– Wywiad z nowym uczniem naszej szkoły 

Maciejem Skalskim
– Pierwszy Dzień Wiosny
– Pasowanie klasy I B na czytelnika
– Poszukiwanie wielkanocnego zajączka
– Strefa śmiechu
– Wiadomości z biblioteki



ŻYCZYMY....
      ŻYCZYMY....
          ŻYCZYMY...
                                                                                

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

 i wśród przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja". 

                     Wesołych świąt
                   wszystkim czytelnikom „Zwariowanej Siódemki”

                                składa Redakcja

 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
  

W dniach 12-15 marca w naszej szkole odbyły się 
Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził ks. Sebastian Baś. 
Zajęcia dla dzieci prowadzone były w dwóch grupach wiekowych. 
W klasach I – VII tematem przewodnim było:

 „Jestem dzieckiem Boga”. 
Właśnie rozważania o sakramencie Eucharystii towarzyszyły nam
w czasie rekolekcji.

 Ksiądz rekolekcjonista w sposób atrakcyjny prowadził swoje 
konferencje - uczniowie widzieli „operację na otwartym sercu”, 
słuchali słów Pisma Świętego, śpiewali, młodsze klasy chwaliły 
Boga tańcem uwielbienia. 
  Wszyscy doświadczyli spotkania z Jezusem w sakramencie 
pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
  Bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły oraz naszym Nauczycielom 
i Wychowawcom za zaangażowanie i trud włożony w prowadzenie 
tych rekolekcji.



Rekolekcjom towarzyszyły różne konkursy.

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

    Nasza szkoła brała udział  w konkursie na najwyższą palmę
wielkanocną organizowaną przez Urząd Miejski w Tczewie. W to
wielkie przedsięwzięcie zaangażowali się rodzice z kl 1 b . Nasza
palma była piękna i kolorowa. Cel konkursu został osiągnięty, miał
na celu propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami
Wielkanocnymi,  pogłębienie  wiedzy  na  temat  symboliki  i
znaczenia  palmy  w  obrzędowości  ludowej.  Konkurs  stworzył
okazję  do  międzypokoleniowej  działalności  artystycznej  oraz
wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego
robienia palm.



KONKURS  NA  STACJĘ  DROGI  KRZYŻOWEJ  I  PISANKĘ  
WIELKANOCNĄ

  W naszej szkole został zorganizowany konkurs na Stację Drogi 
Krzyżowej oraz pisankę wielkanocną.
 Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną 
techniką ilustracji do wybranej stacji Drogi Krzyżowej.

Dla wielu uczniów udział w konkursie był okazją do wyrażenia 
wdzięczności Bogu za dar zbawienia, danie świadectwa swojej 
wiary, pogłębienie wiedzy na temat Męki, Śmierci i 



Zmartwychwstania Jezusa. 

Pielęgnując polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne po raz 
kolejny zorganizowany został w naszej szkole konkurs na pisankę.
Technika prac to papieroplastyka, decoupage - wyklejanie 
serwetkowymi motywami. 
Wszystkie prace były piękne i różnorodne.
                

                                     Opracowała pani katechetka Katarzyna Trojanowska

WYWIAD Z MACIEJEM SKALSKIM
 – NOWY W „7”

Red.: Cześć Maciek, czy mogłabym Ci zadać kilka pytań, w związku z 
tym, że w tym roku szkolnym zmieniłeś szkołę?

M.S.: Cześć, oczywiście.

Red.: Do jakiej szkoły poprzednio chodziłeś?



M.S.: Do „11”.

Red.: Dlaczego zmieniłeś szkołę?

M.S.: Ze względu na reformę w oświacie, a w „11” nie ma siódmych 
klas.

Red.: Polubiłeś swoją nową klasę?

M.S.: Tak, jest w porządku.

Red.: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?

M.S.: W-f.

Red.: A najfajniejszy nauczyciel.

M.S.: To oczywiste, że pani Marta Rembiasz, bo uczy W-F – u. 

Red.: Jakie są Twoje zainteresowania?

M.S.: Sport, czyli w moim przypadku piłka nożna.

Red.: Wróćmy jeszcze do szkoły, możesz wymienić różnice między 
naszą szkołą a „11”.

M.S.: „11” jest większa, a innych różnic nie dostrzegam. 

Red.: W takim razie, w której szkole czujesz się lepiej.

M.S.: W „7”.   

Red.: No to miło słyszeć. A dziewczynę już masz. 

M.S.: Nie.   

Red.: Naciskam na ten sam temat, interesuje mnie jeszcze, w której
szkole są ładniejsze dziewczyny?

M.S.: W „siódemce”.  

Red.: I jeszcze parę luźnych pytań, Twoja ulubiona potrawa.

M.S.: Pizza.

Red.: Jak na miłośnika sportu, to nie bardzo wyszukane menu, 
chciałam jeszcze spytać o Twój ulubiony sport, ale pewnie 
odpowiesz...

M.S.: Oczywiście, że piłka nożna.



Red.: Dzięki za wywiad, w imieniu redakcji „Zwariowanej siódemki” 
życzę Ci powodzenia w nauce i sukcesów sportowych.

                                     Wywiad przeprowadziła Wiktoria Tuszyńska

PIERWSZY  DZIEŃ WIOSNY

  21  marca  ,  jak  co  roku  odbyły  się  w  naszej  szkole  zajęcia
programowe. W tym roku realizowalismy projekt pt. 

„PSZCZOŁY WLATUJĄ DO SZKOŁY”.



To  nazwa  projektu  edukacyjnego  prowadzonego  w  Szkole
Podstawowej nr 7 im. St. Staszica w Tczewie w ramach współpracy z
Fundacją Pokolenia i finansowanego dzięki akcji„Giving Circle”.

Głównym  założeniem  projektu  jest  zwrócenie  uwagi  społeczności
osiedla  Staszica  w  Tczewie  na  pszczoły  i  inne  owady  zapylające
rośliny  uprawiane  przez  człowieka.  Nasze  działanie  ma  zachęcić
mieszkańców  do  stworzenia  na  swoich  posesjach  warunków
przyjaznych owadom zapylającym. 





Centrum naszych działań będzie teren SP nr 7. Zainteresowanych 
odsyłamy do zakładek na stronie internetowej „Projekty i pozyskane 
fundusze”. 

                                                                                         Od redakcji

PASOWANIE KL. I B  NA  CZYTELNIKA

      Dnia 26 marca odbyło się w naszej szkole Pasowanie klasy I
B na czytelnika naszej szkolnej biblioteki.
Pasowanie odbyło się w bardzo uroczystej oprawie – odświętnie
ubrani pierwszacy, atmosfera pięknie przygotowanej czytelni a
przede wszystkim rodzice i  dziadkowie,  którzy przybyli  na tę
ważną dla każdego ucznia uroczystość. 



   Wychowawczyni kl.I B p. Wioletta Kowalewska stwierdziła, że
cała  klasa  pięknie  już  czyta  i  może  wypożyczać  książki  z
biblioteki.
Po  programie  artystycznym,  przygotowanym  przez  Koło
Przyjaciół  Biblioteki,  pierwszaki  zdawały  egzamin  przyjęcia  na
czytelnika, a następnie pan dyrektor Jan Kur pasował wszystkich
na czytelników szkolnej biblioteki. 



Na zakończenie  nowi  czytelnicy  otrzymali  dyplomy,  upominki  i
małe słodkości, a od Rady  Rodziców książki. Po podpisaniu Karty
Czytelnika wypożyczyli swoją pierwszą książkę.



     Wszystkim pierwszakom życzymy wytrwałości w czytaniu,

zawsze takiego zapału do „książki” i samych sukcesów w szkole.
                                                  

                                                                       Od redakcji



POSZUKIWANIE WIELKANOCNEGO
ZAJĄCZKA 

Już  jutro  wyczekiwane  przez  wszystkich  ferie
wielkanocne. W związku z tym – żyjemy już atmosferą
świąt.  A  jak  Wielkanoc  –  to  oczywiście  poszukiwanie
ZAJĄCZKA. 



    Klasy młodsze i „zerówka” miały to szczęście, że 
przyszedł do nich zając i pochował im małe niespodzianki.
  „Oddział Przedszkolny” szuka ukrytych przez zajączka 
prezentów.  

                     
Opracowała Julia Podjacka



 
STREFA  ŚMIECHU

Idzie zajączek przez las i niesie pod pachą teczkę. Spotyka go 
wilk i pyta:
- Co tam niesiesz?
- Swoją pracę magisterską.
- Ha! A jaki temat?
- "Zając najgroźniejszym zwierzęciem w lesie".
- No! Ty chyba sobie kpisz!
- To chodź za krzaczek!
Wpadają za krzaczek, słychać straszliwy łomot, skowyt. Po chwili
zza krzaczka wypada wilk z obłędem w oczach, sierść z niego 
prawie zdarta... Po chwili wychodzi zając, a za nim niedźwiedź. 
Misio poklepuje zająca po plecach i mówi:
- Widzisz zajączku! Nie jest ważny temat pracy magisterskiej, 
tylko promotor. 



Przed świętami wielkanocnymi zajączek, odwiedzając 
niedźwiedzia wręczył mu wielkanocną pisankę. Gdy misiek wziął ją
w łapy, pisanka wybuchła i wybiła mu wszystkie zęby. 
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś kinder-
niespodzianki? 



Wiadomości z biblioteki 
Czytelnictwo w marcu 

Klasa             Średnia przeczytanych książek na jednego ucznia

II A                 0,3             najgorzej czytająca klasa 

III A                0,8             

III B                 1,2         

III C                 1,1  

IV A                1,8              najlepiej czytająca klasa                  

IV B                0,6                        

IV C                0,4                           

V A                 0,6                           

V B                 0,5            

VI A                0,6                         

VI B                 0,6                           

VII A                0,5                        

VII B                1,1                        

 NAJLEPSZA  CZYTELNICZKA  (przeczytała 7 książek) 

 Oliwia Woźniak – klasa III C

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO
NAŚLADOWNICTWA! 



 Gazetk  redaguj  pod opiek  pani Zdzis awy Mszanowskiej:ę ą ą ł

 Zuzanna Sawczak, Wiktoria Dus, Wiktoria Tuszy ska, Amelia Kasprowicz, ń

Julia Podjacka. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota y ko. Ż ś

                                                                          


