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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Bohaterski czyn małych dziewczynek 
– Międzyszkolny Konkurs Gwary Kociewskiej 

w naszej szkole
– Mam talent
– Piknik szkolny
–  Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii 

Europejskiej   
– Wycieczka do miasta Kopernika
– Strefa śmiechu
– Kalendarium majowe 

                                    

     



Bohaterski czyn małych dziewczynek 
i nieco większych

    
 Już drugi rok z rzędu dziewczynki z klas trzecich ( ale i 

starsze), po Pierwszej Komunii Świętej, obcinają włosy i oddają 
na Fundację Rak'n'Roll, a dokładnie na akcję prowadzoną przez 
fundację „Daj Włos”.
Jesteśmy dumni, że w naszej szkole jest coraz więcej takich 
małych bohaterek, które obcinają hodowane latami włosy, aby 
oddać je na peruki dla kobiet i dzieci po chemioterapii.

Alicja Surdacka

Julia Gawrońska



i jej włosy na fundację rak’n’roll

                     



Zuzia Szamecka

       
                                     

                              Natasza Załug



       

 Oliwia Jahn

                      Roksana Lipiak



Jagoda Kulpa

                                       Magda Kamaszewska



Adriana Markowicz

       Justyna Włodarczyk-Surdacka

To chyba nie jest komunijne zdjęcie? 
Ale liczy się przede wszystkim gest i serce!



MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GWARY KOCIEWSKIEJ

    W dniu 16 maja br. odbył się w naszej szkole Międzyszkolny 
Konkurs Gwary Kociewskiej.
   Uczniowie tczewskich podstawówek recytowali wiersze oraz gadki 
w gwarze kociewskiej. 
W kategorii klas I – III
I – miejsce zajęli – Szymon Podjacki i Zuzia Szamecka z naszej 
szkoły;

II – miejsce – Liliana Bizewska ze SSP nr 2;
III – miejsce – Zuzia Jabłońska – także z naszej szkoły,



a w kategorii klas IV – VI
I miejsce – Martyna Bronowicka – SP 7 i Mateusz Zblewski – SP 12

II miejsce – Klaudia Liebrecht, Aleksander Stacewicz, Maksymilian  
                     Meller z SP 8 oraz Maria Schwedt z SP 8
III miejsce – Filip Bleszyk z SP 2 i Oliwia Grzankowska z SP 10.
 

Konkurs odbywał się w przemiłej i przyjacielskiej atmosferze.



 
Na zakończenie p. dyrektor Jan Kur wręczył prezenty zwycięzcom i 
podziękowania organizatorkom p. Zdzisławie Mszanowskiej i p.Zofii 
Gromowskiej.



Szczególne podziękowania należą się sponsorowi, którym były 
Zakłady Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  w Tczewie.

 
Od redakcji

Mam talent

       W naszej szkole odbył się Międzyklasowy Konkurs "Mam talent" 
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Wybrani uczniowie 
zaprezentowali swoje talenty przed jury i publicznością. 



 Wszyscy byli świetnie przygotowani.
A oto wyniki:

I miejsce w kategorii klas 0-3 zdobyła klasa Ib, która przygotowała 
bardzo oryginalny taniec z użyciem boom boom rurek.

II miejsce w kategorii klas 4-7 zdobyła Weronika Jakimiuk, która 
zaprezentowała taniec nowoczesny.

    

                                                                   Od redakcji



PIKNIK  SZKOLNY
 

Jak co ro roku – w piękną majową sobotę – odbył się w naszej szkole 
piknik, który został zorganizowany przez Radę Rodziców (p.Monika Iwicka 
– Waruszewska, p. Magdalena Marchel, p. Agnieszka Przybylska i p. 
Magdalena Stolarska) z udziałem nauczycieli i uczniów.
  Piknik uroczyście otworzył p. dyrektor Jan Kur witając wszystkich 
bardzo serdecznie.



Następnie p. dyrektor wręczył stypendia najlepszym uczniom w naszej 
szkole oraz Pióro Dyrektora Szkoły w dyktandzie ortograficznym.
A oto stypendyści:
Alina Myrda
Olaf Pazdan
Adrian Sadza
Marta Bawół
Aleksandra Ciman
Maria Samolej
Zofia Sawczak
Mikołaj Welsandt
Alicja Surdacka
Natalia Peplińska
Dominika Szulc
Borys Szoła
Weronika Olszewska
Julia Podjacka
Amelia Kasprowicz
Zuzanna Sawczak
Pióro Dyrektora Szkoły:
Zofia Sawczak (kl. V B) – w kategorii klas IV-V
Borys Szoła (kl.VI B)     – w kategorii klas VI-VII
Program artystyczny przygotowali uczniowie naszej szkoły. Były to przede
wszystkim piosenki, wiersze i dużo tańca.



Nad oprawą muzyczną czuwali DJ No Name Rafał Krupka i Waldemar 
Belka.



Ponadto na pikniku można było wziąć udział w loterii fantowej (główna 
nagroda – rower); 

zjeść przepyszne ciasta upieczone przez mamy; posilić się na słono w 
Piknikowym Bufecie, który oferował bigos, hot-dogi, tortillę, kiełbaski z 
grilla oraz surówki.
Do tego oczywiście lody, kawa, herbata i zimne napoje.



Aby to wszystko spalić – wystarczyło skorzystać z trampoliny albo udać
się  na  boisko,  aby  wziąć  udział  w  sprawnościowym  torze  przeszkód,
rowerowym  torze  przeszkód,  w  biegach  przełajowych  ewentualnie  w
wyścigach  na  hulajnodze.   Gdyby  atrakcji  sportowych  było  mało  to
wystarczyło wziąć udział w treningu bokserskim z bokserami z Klubu Wisła
Tczew.
W piknikowej  atmosferze  należało  pomalować  sobie  twarz,  popuszczać
bańki mydlane i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie piknikowe w odpowiednim
nakryciu głowy. 



Można było także nauczyć się robić soki owocowo - warzywne oraz 
wykonać piękną laurkę, np. na zbliżający się Dzień Matki.
   

 Piknik nie miałby tej rangi gdyby nie sponsorzy, którym bardzo 
serdecznie dziękujemy.
A oto oni:



1. Rada Rodziców, Sklepik Uczniowski przy SP 7
2. Zakład Usług Komunalnych  
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie
4. ZUOS – Tczew
5. K-2  Borzechowo – p.Katarzyna Langowska – dostawca w programach 

unijnych „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”
6. Koło Łowieckie „Kociewiak” z siedzibą w Rudnie - blender
7. GS Żukowo – masarnia i piekarnia
8. Pracownia Florystyczna „Stary Rower” (pp. Jewsienia) - voucher
9. Venus – sklep jubilerski (p. Wojciech Socha) – zestaw biżuterii
10. Firma Ubezpieczeniowa „Mentor”z siedzibą w Toruniu
11.  Bożena Danecka – obraz malowany na płótnie
12. Master Szewc – Box nr 20 na Manhatanie (p. Knieć)
13. Firma kosmetyczna Oriflame – prostownica do włosów oraz voucher
14. Instytut Zdrowia i Urody „Enia” (p. Bożena Łucka) - voucher
15. Salon Urody „Bio beauty room” ( pp. Waruszewscy) – rower - 

nagroda główna i bon upominkowy
16. „Bart-El” - zestaw narzędzi
17. Klub Sportowy Wisła – rękawice bokserskie

 
Na zakończenie pikniku losowano główne nagrody. Rower wygrał Tomasz 
Ostrowski – serdecznie gratulujemy wygranej.



Piknik Szkolny odbył się w przemiłej rodzinnej atmosferze. Dziękując raz
jeszcze  wszystkim  organizatorom i  sponsorom,  zapraszamy  wszystkich
mieszkańców Osiedla Staszica za rok do wspólnej zabawy. 

Od redakcji

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii
Europejskiej

   
XII  Spotkanie  Młodych  Europejczyków  odbyło  się  dnia

28.05.2018r.  w  Szkole  Podstawowej  nr  7  w  Tczewie,  była  to  już  XII
edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas
trzecich pod  hasłem  ”Kulinarne  podróże  po  Europie  z  bohaterami
baśni”.
      Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy z
różnych źródeł informacji na temat symboli Unii Europejskiej, zgłębianie
tradycji kulinarnych wybranych krajów UE oraz propagowanie twórczości
baśniopisarzy europejskich takich jak: H. CH. Andersen, Ch. Perrault oraz
bracia J. i W. Grimm.
    Konkurs został poprzedzony częścią artystyczną, w której uczniowie SP
nr  7  zaprosili  wszystkich  gości  i  uczestników  konkursu,  w  kolorową
podróż.  Przebrani  w  stroje  ulubionych  baśniowych  bohaterów
prezentowali  ciekawe   informacje  na  temat  wybranych  krajów  Unii
Europejskiej.
    Miło nam było powitać wśród zaproszonych gości:
- Naczelnik wydziału Edukacji – panią Sylwie Olek
- Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym – pana Stanisława
Marciniaka
-  Zastępcę  Przewodniczącego  Komisji  Finansowo  –  Budżetowej  –  pana



Józefa Ziółkowskiego
-  Dyrektora  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Aleksandra  Skulteta  w
Tczewie – pana Krzysztofa Kordę
- Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców SP nr 7 – panią Monikę  Iwicką –
Waruszewską
- Skarbnika Rady Rodziców SP nr 7 – panią Magdalenę Marchel
  W konkursie startowali uczniowie klas trzecich z następujących szkół:
SSP nr 2, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 12 . 
   Wszyscy uczniowie zaprezentowali wspaniałą wiedzę na temat symboli,
kultury  oraz  tradycji  krajów  Unii  Europejskiej.  Każdą  szkołę
reprezentował trzyosobowy zespół. Zadania były zróżnicowane. Uczniowie
rozwiązywali  krzyżówki,  testy,  odpowiadali  ustnie  oraz  w  formie
plastycznej. 
Najlepszymi zespołami w tegorocznej XII edycji okazały się:
 - 1 miejsce – reprezentacja SP nr 5 w Tczewie
-  2 miejsce – reprezentacja SP nr 11 w Tczewie
-  3 miejsce  - reprezentacja SP nr 12 w Tczewie
Wyróżnione  zespoły  oraz  pozostali  uczestnicy  otrzymali  wspaniałe
nagrody, które zostały ufundowane przez:
 - Prezydenta Miasta Tczewa
- Intertoll Polska Sp. z o. o.
- Radę Rodziców przy SP nr 7 w Tczewie
                            

    Opracowała p. Wioletta Kowalewska



Wycieczka do miasta Kopernika
      

Dnia 30 maja klasa III B i III C pojechały na wycieczkę do Torunia. 

   

   Jak przystało na miasto Mikołaja Kopernika najpierw 
odwiedzono Planetarium, gdzie odbył się seans pt. „ Cudowna 
podróż”. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Stacji 
Kosmicznej, gdzie nasi uczniowie mogli skorzystać z zabaw 
interaktywnych.
   Następnie zwiedzano Stare Miasto z przewodnikiem, a po 
pysznym obiedzie z wieży katedralnej można było podziwiać 
Panoramę Torunia. 

  





 Do ciekawostek wycieczkowych należy zaliczyć rejs statkiem po
Wiśle i oczywiście wypiek pierników w Piernikowej Chatce. 

Wycieczka była bardzo udana, ciekawa i pełna wrażeń.

                                                                                                       Od redakcji



Strefa śmiechu

Wchodzi klient do kawiarni i widzi
 psa zamawiającego lody czekoladowe.
- Dziwne, pies zamawia lody czekoladowe!
Na to kelnerka:
- Też się zdziwiłam, zwykle zamawia truskawkowe.

Pacjent siedzi w gabinecie lekarskim i skarży się:
- Panie doktorze, stale dzwoni mi w uszach.

Co mam robić?
- Jak to co? - dziwi się lekarz. Odebrać!

– Tato, dlaczego żyrafy mają takie długie szyje? - pyta syn.
– Aby mogły pyskami dosięgać liści na drzewach- odpowiada ojciec
– To czemu liście rosną tak wysoko?
– Żeby żyrafy nie musiały się schylać. 



Jaś rozmawia z tatą:
– Gdzie byłeś?
– Na rybach.
– A co łowiłeś?
– Szczupaki.
– Dużo złowiłeś?
– Ani jednego.
– To skąd wiesz, że to były szczupaki?



JAKIE ŚWIĘTA OBCHODZIMY W MAJU ?
(dziwne święta i te zwykłe...)

1.05. -  Święto Pracy 
2.05. - Dzień Flagi RP, Dzień Grilla
3.05. - Święto Konstytucji 3 Maja
4.05. - Dzień Gwiezdnych Wojen
7.05. - 150 rocznica urodzin Władysława Reymonta
8.05. - Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek

9.05. - Dzień Unii Europejskiej

11.05. - Dzień bez śmiecenia
12.05. - Dzień Pielęgniarek
14.05. - Dzień Farmaceuty
15.05. - Dzień Polskiej Niezapominajki; Dzień Rodzin



16.05. - Dzień Straży Granicznej
17.05. - Dzień Społeczeństwa Informatycznego
18.05. - Dzień Muzeów
19.05. - Dzień Dobrych Uczynków
20.05. - Dzień Morza
21.05. - Dzień Kosmosu, Dzień Rozwoju Kulturalnego
22.05. - Dzień Praw Zwierząt
23.05. - Dzień Wymiaru Sprawiedliwości
24.05. - Dzień Parków Narodowych
25.05. - Dzień Dzień Mleka; Dzień Królewny
26.05. - Dzień Matki

27.05. - Dzień Samorządu Terytorialnego
28.05. - Dzień Amnesty International
29.05. - Dzień Sąsiada; Dzień Bociana Białego
31.05. -  Boże Ciało

 

 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

                                                                          


