
   Zwariowana

   Siódemka
Gazetka Szkolna

przy Szkole Podstawowej nr 7
 w Tczewie

Styczeń 2018

http://sp7tczew.superszkolna.pl/


Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY?

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Jasełka, Wigilie klasowe

– Wywiad z nową uczennicą klasy VI A Nadią Drząszcz

– Wyjazd do Warszawy w ramach projektu unijnego „Sięgnijmy 
po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej 
Tczew”

– 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

– Dzień Babci i Dzień Dziadka w „Zerówce”

– Bal karnawałowy

– Pamiętajmy o WALENTYNKACH

– Uczniowie wyróżniający się w nauce w I semestrze 2017/2018

– Nietypowe święta w marcu

– Wiadomości z biblioteki

JASEŁKA  I  KLASOWE  WIGILIE
    

Dnia 22 grudnia, w naszej szkole, odbyły się Jasełka i Wigilie klasowe. 

W tym roku przedstawienie było szczególnie wyjątkowe – wzięli w nim 
udział również  nauczyciele.



 Kółko teatralne wraz z panią Karoliną Garską zaangażowało do pomocy 
pana Cezarego Wójcika oraz diablice czyli panią Basię Jasińską, Basię 
Rokitę, Anię Poniewską i Martę Rembiasz.

Jak zwykle przedstawienie było świetne, a publiczność uśmiała się do łez.
Nauczyciele spisali się świetnie w rolach złych charakterów ( według 
niektórych uczniów są nimi na co dzień), uczniowie zaś grali postacie 



pozytywne. 

Następnie wszyscy rozeszli się do klas, gdzie odbyły się klasowe wigilie.

                                   
                                Opracowała Zuzia Sawczak



WYWIAD  Z NOWĄ UCZENNICĄ KLASY VI A
NADIĄ DRZĄSZCZ

Red.:  Cześć ! Czy zgodziłabyś się na wywiad do naszej szkolnej gazetki 
„Zwariowana siódemka”?

N.D.: OK

Red.: Z jakiej szkoły do nas przyszłaś i co było powodem tej zmiany?

N.D.: Przyszłam z SSP nr 2. Powodem zmiany była kontuzja, przez którą 
nie mogłam pływać wyczynowo.

Red.: Podoba Ci się nasza szkoła?

N.D. Szkoła bardzo mi się podoba. Nauczyciele są mili i bardzo ich lubię.

Red.: Kto jest Twoim ulubionym nauczycielem?

N.D.: Lubię wszystkich, ale najbardziej pana Czarka.

Red.: Czy masz już jakieś koleżanki i jak dogadujesz się ze swoją klasą?

N.D.: Tak,  mam. Mamy dobry kontakt, chociaż z niektórymi nie 
rozmawiam za dużo. 

Red.: Masz jakieś hobby, pasje?

N.D.: Ostatnio polubiłam piłkę ręczną.

Red.: Twój ulubiony cytrus?



N.D.: Chyba cytryna i mandarynka...

Red.: Jaki jest Twój ulubiony kolor?

N.D.: Czarny, szary i biały.

Red.: Dziękuję Ci bardzo za wywiad! Powodzenia w szkole!

                                                     Wywiad przeprowadziła Amelka Kasprowicz

Wyjazd do Warszawy w ramach projektu
unijnego „Sięgnijmy po więcej”

Centrum Nauki Kopernik

   

Dnia 9 stycznia 2018 r. klasy V i VI wybrały się na wycieczkę do 

Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. 

Jest to świat samodzielnego eksperymentowania. Mogliśmy zobaczyć m. in. 

6 wystaw stałych, jedna wystawa czasowa, 400 eksponatów  np.  zegar 

Kopernika, latający dywan, wahadło Foucaulta, bańki mydlane .  Jest tu 

coś dla wielbicieli adrenaliny. Fani mocniejszych wrażeń niż eksperymenty 

z wodorem mogą doświadczyć na własnej skórze trzęsienia ziemi, poznać 

tajemnice ludzkiego ciała.  Nas urzekło miejsce w Strefie Światła, które 

zaburza proporcje ciała dzięki oszukaniu perspektywy.



 

A w czasie spaceru, w okolicach Centrum widzieliśmy Stadion Narodowy. 



Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN 

    Dnia 18 stycznia 2018 r. klasy IV pojechały także do Warszawy, z tą 

różnicą, że zwiedzały Muzeum Ewolucji.  W Muzeum można było 

zobaczyć rozwój życia na ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem 

kręgowców lądowych. Atrakcją są oryginalne kości dinozaurów odkrytych 

podczas polsko-mongolskich wypraw na Pustynię Gobi. Placówka 

prezentuje też rekonstrukcje kręgowców pochodzących z unikatowego 

cmentarzyska mezozoicznych gadów i płazów w Krasiejewie (woj. opolskie)

jak również efektowny model afrykańskiego australopiteka (nazwanego 

przez naukowców imieniem Lucy). Najnowsza ekspozycja ukazuje 

natomiast drapieżniki z różnych stron świata oraz ich ofiary. 



Po wyjściu z muzeum oglądaliśmy Pałac Kultury.



Po zwiedzaniu obie grupy miały zapewniony obiad – był OK. 

Wyjazdy zorganizowano w ramach projektu unijnego „Sięgnijmy po więcej 

– rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew”.

                                                              Opracowała Julia Podjacka

26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

SIEMA!!!



Jestem Zuzia Sawczak z VII B i razem ze swoją siostrą Zosią 

z V B jesteśmy wolontariuszkami WOŚP.

Dnia 14 stycznia uczestniczyłyśmy w 26 Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jest to drugi finał, w którym uczestniczyłyśmy, 
jednak ten z pewnością był zimniejszy. Jak co roku dostaliśmy od 
sponsorów „wośpowe” upominki, tym razem – rękawiczki i komin.

W sztabie (znajdującym się w naszym hufcu – pisałam Wam już kiedyś, że 
jesteśmy z siostrą harcerkami) byłyśmy już o siódmej rano. Oczywiście 
humor wolontariusza bardzo szybko się zmienia i o 702 staliśmy się 
zmęczonymi, zrzędzącymi na zimno wrakami ludzkimi., co zmieniło się 
wraz z pierwszymi rozdanymi naklejkami i brzęczącymi monetami w 
puszkach. Zbieraliśmy pieniążki do godziny chyba 2000.

Po podliczeniu okazało się,że zebraliśmy 34 tys. ( w tym 489 zł moje).

Wszystko zakończyło się światełkiem do nieba, pamiątkowym zdjęciem i 
rozdaniem nagród w konkursach.

                                            Opracowała Zuzia Sawczak

                                                                                         



Od redakcji!!!

Praca wolontariusza wymaga wyrzeczeń, ale pomagać innym to wielka 
satysfakcja i duma, że jest się dobrym człowiekiem – wrażliwym na los 
innych. Jako szkoła jesteśmy dumni, że mamy wśród nas wolontariuszki.

DZIEŃ  BABCI  I  DZIEŃ  DZIADKA 
W  „ZERÓWCE”

       

Dnia 16 stycznia 2018 r. oddział przedszkolny zaprosił swoje babcie i 

dziadków na przedstawienie z okazji ich święta „Dzień Babci i Dziadka”. 

Dzieci były odświętnie ubrane, recytowały wiersze i śpiewały piosenkę 

„Babcia od bajek, dziadek od zagadek”.

Każda babcia i dziadek otrzymali upominek i wspaniały całus oraz uśmiech

od swoich kochających wnucząt.                                               

                                                 Opracowa a Julia Podjackał



BAL  KARNAWAŁOWY
Rada Rodziców, jak co roku, zorganizowała nam Bal karnawałowy.

Klasy I-III bawiły się od 1400 do 1600, a klasy IV-VII od 1600

 do 1900 . Uczniowie fantastycznie się poprzebierali!

 Można było zobaczyć księżniczki, czarownice, piratów i zwierzęta. Wśród
klas I – III trudno kogoś wyróżnić szczególnie, ponieważ jak zwykle 
wszyscy byli przepięknie przebrani, 



natomiast w klasach starszych zachwycała Maja Maras z klasy V B oraz 
Wiktoria Sobańska z klasy VI B.                      

Oczywiście nauczyciele również ubrani byli w kostiumy. Najbardziej 
podobał nam się strój pani Ani Poniewskiej i pani Aureli Czerwińskiej



DJ - e puszczli fajną muzykę, przy której wszyscy świetnie się bawili. 

Zorganizowane było parę konkursów, w których uczniowie mogli zdobyć 
drobne upominki. W klasach uczniowie mieli przygotowany słodki 



poczęstunek i napoje.
 Na balu panowała przyjazna atmosfera i dzieci zadowolone wróciły do 
domów. 

                                    
                                                   Od redakcji



PAMIĘTAJMY  O  WALENTYNKACH
  

14 lutego obchodzimy Dzień Zakochanych, czyli WALENTYNKI ( od św. 
Walentego).

Na początku trochę historii.

Patronem Święta Zakochanych jest Św. Walenty. Żył on w starożytnym 
Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał 
młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty 
złamał zakaz i potajemnie udzielał ślubów.

 Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty 
córkę więziennego strażnika, a później udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz
skazał go na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie list dla córki 
strażnika, który podpisał "Od Twojego Walentego". 

No i tak to się zaczęło!!!

Pamiętajcie tego dnia o WALENTYNKACH, upominkach, ale przede 
wszystkim powiedzcie bliskim, że ich kochacie.



A oto „walentynkowe” prace naszych uczennic

JULIA  PODJACKA

Nie szukaj w życiu pieknych kwiatów,

lecz pięknych serc i pięknych dusz.

Bo kochać i kochanym być, to coś,

dlaczego warto żyć!

Dzień Świętego Walentego,

To dzień dobry dla każdego!

W tym dniu wszyscy to wyznają,

Że chcą kochać i kochają!



Zuzanna Sawczak

„Walentynka”

                Eliza zmierzyła swoją przyjaciółkę wzrokiem. Skrzyżowała ręce 
na piersi, a Paulina westchnęła.

– Tak! Wiem, nie lubisz Walentynek – powiedziała Paula.

– To po co mnie namawiasz na jakieś walentynkowe spotkania, filmy i 
inne bzdety?  

       Blondynka usiadła na łóżku i pokręciła głową. Druga dziewczyna 
wzięła szklankę soku.

– Mówiłaś inaczej, gdybyś miała chłopaka... Eliza zakrztusiła się 
napojem i zrobiła się czerwona. Odstawiła szklankę na biurko i 
podeszła do Pauli.

– Walentynki są przereklamowane. Poza tym niepotrzebny mi chłopak.

– Zrzędzisz, a masz 14 lat. Wiesz, że to ten wiek, w którym pojawiają 
się pierwsze miłlości?

– Bywa – brunetka wzruszyła ramionami i usiadła obok przyjaciółki.

    Paula zaśmiała się i włączyła laptopa.

– Obejrzymy jakiś horror? - spytała z nadzieją Eliza.

– Nie, nie lubię ich!

– A kryminał? Proszę!

– Też nie – blondynka zaczęła wystukiwać coś na klawiaturze – dziś 
wybrałam coś specjalnego.

Paula włączyła film, a Eliza przewróciła oczami.

– „Gwiazd naszych wina”. Masakra...

* * *

Cała klasa uważnie wpatrywała się w karton, który stał na biurku pani 
Malwiny. Pudło było pomalowane na czerwono i obklejone serduszkami.

    Nauczycielka wyjęła pierwszą kartkę z serduszkami, potem drugą, 
kolejną i kolejną. Każdy cieszył się z papierowej walentynki, jakby była ze 



złota.

Paulina przeglądała swoje walentynki. Zebrała ich całkiem spory stos. Co 
się dziwić! Była ładną i zgrabną dziewczyną. 

Jeden charakter pisma Paula rozpoznała od razu. Należał do Elizy. Po za 
tym kartka była czarna z czerwonymi wstążkami, a to ulubione kolory jej 
przyjaciółki.

– Wysłałaś mi walentynkę... szepnęła do niej.

– No – mruknęła brunetka.

   Coś jej w tym nie pasowało. Paula znała swoją przyjaciółkę i wiedziała, 
że coś musiało się stać. Przecież Eliza nigdy nie wysyłała kartek 
walentynkowych. Paulina zamyśliła się.

   Gdy zadzwonił dzwonek, wszyscy wybiegli z klasy. Oczywiście  wzięli 
ze sobą walentynki, żeby się nimi pochwalić przed kolegami i koleżankami 
z innych klas.

       Eliza i Paula siedziały na ławce.

– Czemu ją wysłałaś?

– No bo ty dajesz mi walentynki co roku, a ja nigdy ci nie dałam – 
wzruszyła ramionami.

 Paula przyjrzała się jej uważnie. Eliza bawiła się rękawami swojego 
czarnego swetra. 



– Ale ty nie lubisz walentynek!

– Zmieniłam zdanie... - brunetka znowu wzruszyła ramionami.

– Kręcisz...

 Po chwili na hol weszli chłopcy z II C. Pokazywali swoje kartki, a 
Paulina zaniemówiła. Zielonooki blondyn o imieniu Damian, trzymał w 
ręku dokładnie taką samą kartkę jak ona. Eliza, która była zarumieniona, 
posłała mu uśmiech. Chłopak odmachał jej. Paula patrzyła to na nią, to na 
niego.

Chwyciła przyjaciółkę i zaprowadziła do łazienki. Zamknęła drzwi i 
założyła ręce na biodra.

– Od kiedy? No tłumacz się teraz!

Eliza cała czerwona, stała pod ścianą ze spuszczoną głową.

– Ale jak byłaś u mnie, to mówiłaś, że walentynki są przereklamowane, 
a chłopak ci nie potrzebny!

– No bo... - zaczęła niepewnie

– Jak wracałam od ciebie, to na niego wpadłam i się przewróciłam... I 
on mnie zaprosił do cukierni, bo mówił, że musi mi jakoś wynagrodzić
upadek. I rozmawialiśmy. Dowiedziałam się, że on lubi horrory... 
Dyskutowaliśmy też o tym, który film jest straszniejszy.  I tak jakoś 
wyszło, że według niego mam ładne, niebieskie oczy, ślicznie się 
rumienię i uroczo wyglądam. A potem zadzwoniła mama i kazała 
wracać do domu. Na koniec dał mi swój numer  i odprowadził mnie do
domu... , no i jeszcze powiedział, że lubi walentynki...

 Eliza skończyła opowiadać, a Paula zaśmiała się.

– Jakoś chaotycznie tłumaczysz. A poza tym.. Zakochałaś się! - 
wykrzyczała przytulając przyjaciółkę.

– No chyba tak, skoro się przy nim rumienię...

Paulina puściła Elizę.

– Czemu nie powiedziałaś mi wcześniej?

– Tak jakoś wyszło... Zresztą wtedy nie wymigałabym się od tego 
twojego walentynkowego wyjścia. Ale chyba teraz mi nie odpuścisz, 



co nie?

– Masz rację, nie odpuszczę. Koniecznie musisz wziąć ze sobą 
Damiana.

– Nie! - pisnęła brunetka.

 Paula zaśmiała się i wyszła z Elizą z łazienki. Potem obie przyjaciółki 
spacerowały po holu trajkotając jak katarynki.

UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W
NAUCE

W I SEMESTRZE 2017/2018

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
ZUZANNA GOLIŃSKA

NINA POKORSKA

JAKUB MYRDA

BARTOSZ ZIELIŃSKI



KLASA I A
NATALIA FEISTER

KAROLINA WASIELEWSKA

DOMINIK WOJTANOWSKI

STANISŁAW ŻUKOWSKI

AGATA FOJUT

KLASA I B
ŁUCJA JEZIERSKA

AMELIA MICHALAK

KAROLINA MARCHEL

KATARZYNA RADZEWICZ

FILIP KNIEĆ

KLASA II A
EMILIA DEMS

TOMASZ KASPROWICZ

BLANKA KRZEMIŃSKA

BARTŁOMIEJ NIKIEL

KLASA III A
OLIWIA CHMIELEWSKA

CELINA GÓRNA

DAWID MELKA

MARCEL RAK

MARIA STOLARSKA

OTYLIA ULENBERG



KLASA III B
ŁUKASZ OLECH

BŁAŻEJ KINDER

OLGA WOJCIECHOWSKA

KINGA BOBROWSKA

OLIWIA SOBAŃSKA

KLASA III C
ALAN CZARNECKI

WIKTORIA KRUPKA

URSZULA PRZYBYLSKA

MAREK SIEMASZKIEWICZ

OLIMPIA WARUSZEWSKA

PAULINA WOJEWODKA

KLASA IV A
OLAF PAZDAN

ALINA MYRDA

KLASA IV B
MARTA BAWÓŁ

ADRIAN KREFT

ADRIAN SADZA



KLASA IV C
ALEKSANDRA CIMAN

JULIA BŁASZCZUK

KLASA V A
MARIA SAMOLEJ

KLASA V B
MIKOŁAJ WELSANDT

ZOFIA SAWCZAK

ALICJA SURDACKA

KLASA VI A
DOMINIKA SZULC

NATALIA PEPLIŃSKA

SZYMON KAMASZEWSKI

KLASA VI B
WERONIKA OLSZEWSKA

JULIA PODJACKA

BORYS SZOŁA

MATEUSZ WOJCIECHOWSKI

KLASA VII A
KLAUDIA PEHNKE



KLASA VII B
SEWERYN GRABOWSKI

AMELIA KASPROWICZ

ZUZANNA SAWCZAK

OLIWIA STAWICKA

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

                                                              Kółko redakcyjne

NIETYPOWE ŚWIĘTA W LUTYM

1 II – ŚWIATOWY DZIEŃ WYBORÓW

2 II – MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ

4 II – DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

5 II – DZIEŃ NUTELLI

7 II – DZIEŃ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

8 II – TŁYSTY CZWARTEK



9 II – DZIEŃ PIZZY

11 II – DZIEŃ CHOREGO

12 II – DZIEŃ KAROLA DARWINA, DZIEŃ PISANIA PIÓREM

13 II – DZIEŃ RADIA

14 II – WALENTYNKI

14 II -  POPIELEC

16 II – DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ

17 II – DZIEŃ KOTA

18 II – DZIEŃ BATERII

20 II – DZIEŃ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

21 II DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

22 II – DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW



23 II – DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

24 II – DZIEŃ NIESPODZIEWANEGO CAŁUSA

25 II – ŚWIATOWY DZIEŃ POWOLNOŚCI

26 II – DZIEŃ SPANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

27 II – DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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