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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Zakończyliśmy I semestr – NAJLEPSI WŚRÓD 
NAS

– Bal karnawałowy
– Pasowanie klas I na czytelników naszej 

szkolonej biblioteki
– Wycieczka klasy V C do Loopy’s World
– Dzień otwarty szkoły
– Moja Pasja – Kasia Radzewicz
– Nietypowe święta w marcu
– Recenzje do nowych książek zakupionych w 

ramach “Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”

– Strefa śmiechu
                                    



NAJLEPSI WŚRÓD NAS
  
Zakończyliśmy I semestr 2018/2019 roku.  Nasze sukcesy, 
a często też porażki, wyszły teraz na jaw.
Ci z porażkami – niech się zastanowią nad sobą – i zabiorą do
pracy, jest jeszcze czas,  bo jak mówią “na poprawę nigdy nie
jest za późno”.
Tym najlepszym serdecznie gratulujemy sukcesów w nauce i  –
oby tak dalej.

Najlepsi uczniowie z Oddziałów Przedszkolonych

OP 1:

Kinga Krzemińska
Amelia Bronowicka
Franciszek Małkiewicz
Jakub Borkowski
Filip Bobrowski
Mateusz Siemaszkiewicz

OP 2:

Venessa Mehlberg
Oliwia Sulawiak
Hubert Szlagowski
Piotr Szramka



Najlepsi uczniowie klas I

Kl. I A:

Bianka Przybyła
Nadzieja Skrzyńska
Nina Pokorska
Julia Mehmedov
Bartłomiej Waruszewski
Bartosz Zieliński

Kl. I B

Bartosz Chronowski
Zuzanna Golińska-Klepacz
Aleksander Kujawa
Marika Wąsik
Jan Wardin



Najlepsi uczniowie klas II:

Kl. II A

Natalia Feister
Karolina Wasielewska
Agata Fojut
Dominik Wojtanowski
Stanisław Żukowski

Kl. II B

Łucja Jezierska 
Amelia Michalak 
Karolina Marchel   
Katarzyna Radzewicz 
Karolina Ziółkowska 
Olaf Piorun,
Dominik Głowacki 
Filip Knieć 
Kamil Kreja



Najlepsi uczniowie klasy III:

Emilia Dems
Blanka Krzemińska
Tomasz Kasprowicz
Jessica Liegmann

Najlepsi uczniowie klas IV:

Kl. IV A
Dawid Melka
Marcel Rak
Maria Stolarska
Otylia Ulenberg
Magdalena Żuraw

KL. IV B
Łukasz Olech
Szymon Podjackiej
Kinga Bobrowska
Julia Gawrońska
Oliwia Sobańska
Maja Zając
Irena Armatowska
Antonina Połom



Kl. IV C
Marek Siemaszkiewicz
Wiktoria Krupka

Najlepsi uczniowie klas V:

Kl. V A

Olaf Pazdan
Tymoteusz Lenart
Maria Kujawa

KL. V B

Marta Bawół
Adrian Sadza



Kl. V C

Aleksandra Ciman
Julia Błaszczuk
Julia Stankiewicz

Najlepsi uczniowie klas VI:

Kl. VI A

Maria Samolej

Kl. VI B

Zofia Sawczak
Alicja Surdacka
Maja Maras



Najlepsi uczniowie klas VII:

Kl. VII A

Dominika Szulc
Aleksandra Steinke
Kamila Guzmann

Kl. VII B

Julia Podjacka
Weronika Olszewska

Najlepsi uczniowie klas VIII:

Kl. VIII A

Klaudia Pehnke



Kl. VIII B

Amelia Kasprowicz
Seweryn Grabowski
Zuzanna Sawczak

                                                             
                                                                                         Od redakcji

BAL  KARNAWAŁOWY
  Dnia 30 stycznia odbył się w naszej szkole Bal Karnawałowy.
Najpierw bawiły się klasy O -III, a później klasy IV-VIII.     



Każda grupa bawiła się 3 godziny.
Większość uczniów miała przepiękne stroje bajkowe i nie tylko.
Przebrani byli także niektórzy nauczyciele. 
Stroje prezentowano w klasach i na sali gimnastycznej. 



Na sali odbywały się także wszelkiego rodzaju konkursy.

 Najpopularnielsze to oczywiście konkursy taneczne. Wszyscy 



chętnie brali w nich udział. Najlepsi zostali nagrodzeni. 

Oprócz  szalonych  tańców  i  zabaw  na  sali  gimnastycznej,
uczniowie spędzali czas w klasach na słodkim poczęstunku.
DJ to jak zwykle pan Rafał Krupka, a bal zorganizowała nam Rada
Rodziców. 
Wszystkim  serdecznie  dziękujemy  za  wolny  dzień  od  nauki  i
wspaniałą zabawę. 

                                                                
Opracowały Julia Podjacka i Weronika Olszewska

                 



PASOWANIE KLAS I NA CZYTELNIKA
    
Dnia 6 lutego 2019 roku w naszej szkolnej bibliotece odbyło się 
Pasowanie klas I na czytelników. 

Mija I semestr, a więc wszystko wskazuje na to, że pierwszaki 
umieją już czytać. Ukoronowaniem tej umiejętności jest 
Pasowanie na Czytelnika. Od tej pory już będą mogli wypożyczać 
książki.



Po kilku lekcjach bibliotecznych, na których to pierwszaki 
poznali wszystkie regulaminy obowiązujące w bibliotece oraz 
wszelkie zasady zachowania w bibliotekach i w czytelniach, 
nauczyli się szanować i kochać książki, przyszedł czas na 
PASOWANIE.

Najpierw odbył się krótki program artystyczny w wykonaniu  
członków Koła Przyjaciół Biblioteki – Małgosia Michalak, Nikola 
Szulc, Julia Podjacka, Weronika Olszewska, Wiktoria Dus, 
Wiktoria Tuszyńska, Zuzia Sawczak -  pod czujnym okiem Pani 
mgr Zdzisławy Mszanowskiej – naszej szkolnej bibliotekarki.
Uroczystego Pasowania na Czytelnika dokonała Pani 
Wicedyrektor mgr Katarzyna Baza w obecności wychowawczyni 



klasy I A - Pani mgr Moniki Podjackiej i wychowawczyni 
klasy I B - Pani mgr Haliny Tomaszewskiej oraz przedstawicieli 
rodziców.

Po pasowaniu uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki, 

natomiast rodzice otrzymali specjalny list do rodziców, 
zachęcający rodziców do wspólnego czytania z dziećmi.



List do rodziców:
„Dlaczego warto czytać dzieciom książki?”

    „Bez  względu  na  to,  ile  masz  zajęć  Drogi  Rodzicu,
najważniejszą rzeczą,  jaką możesz zrobić  dla  przyszłości
swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie,
jest codzienne głośne czytanie oraz ograniczenie telewizji,
komputera i Internetu”. 
Szanowni Państwo!
Rodzina  odgrywa  ważną  rolę  w  kształtowaniu  u  dzieci
nawyku  czytania.  Pierwszy  kontakt  dziecka  z  książką  ma
miejsce właśnie  w domu rodzinnym.  Edukacja w szkole  to
kolejny  etap,  w  którym  możemy  utrwalać  u  małych
czytelników  zamiłowanie  do  książek.  Wyrobienie  nawyku
czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka
ważne i  kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może się udać
tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. Książka jest
jednym  z  najważniejszych  środków  w  dziedzinie
przekazywania wiedzy. Czytanie rozwija sferę poznawczo –
intelektualną,  wzbogaca  wartości  moralno  –społeczne,
rozwija  pamięć  i  wyobraźnię,  zapewnia  zdrowy  rozwój
emocjonalny  dziecka  oraz  zapobiega  uzależnieniu  od
telewizji i komputerów. 
Drodzy Rodzice zachęcamy Was gorąco, abyście rozbudzali
i  podtrzymywali  zainteresowania  czytelnicze  waszych
pociech  poprzez  codzienne  głośne  czytanie  dzieciom
-wystarczy 20 minut dziennie. Gdy dziecko idzie do szkoły
powinniśmy mu nadal  głośno  czytać.  Zanim dzieci  opanują
trudną technikę czytania, muszą włożyć w to wiele wysiłku i



pracują przez dłuższy czas na prostych i  mało ciekawych
tekstach. Prawdopodobnie jest niewielu sześcio-, siedmio-,
czy  ośmiolatków,  którzy  samodzielnie  są  w  stanie
przeczytać  np.  „Opowieści  z  Narnii”,  ale  prawie  wszyscy
mogą bez trudu ich wysłuchać i zrozumieć cale bogactwo ich
treści.  Dlatego  też  nie  powinniśmy  przestawać  dziecku
czytać w początkach nauki  szkolnej,  a  przełoży się to na
rozwój języka i umiejętność rozumienia świata. Od dawien
dawna rodzice i  dziadkowie  czytali  swoim dzieciom bajki,
wiersze,  opowiadania.  Postarajmy się,  aby tak  było  nadal.
Pamiętajmy o korzyściach, które płyną z czytania dla dzieci.

10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki:

1. Czytanie  książek  zacieśnia  więź  uczuciową  między
rodzicami, a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos
rodzica, a bliski kontakt daje poczucie bezpieczeństwa.

2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. 
3. Słuchanie  czytanych  książek  rozwija  inteligencję

dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania
zdań i zachęca do samodzielnej nauki i czytania. 

4. Książki wychowują. 
5. Książki wyrabiają wrażliwość. Niejedna książka poruszy

nasze serca.
6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie 

spędzić czas. 
7. Książki rozwijają pasje u dzieci. 
8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o 

dziecku. 
9. Książki  porządkują  dziecięcy  świat.  Dzięki  bajkowym



postaciom  dziecku  łatwiej  jest  zrozumieć  codzienne
sprawy. 

10.  Książki  podpowiadają,  jak  porozumieć  się  z
rówieśnikami i rodzeństwem.

    Dajmy, więc szansę naszym wychowankom, by wyrośli na
mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi! 
Czytajmy dziecku codziennie! Proszą Was o to nauczyciele,
dyrekcja i szkolna bibliotekarka. 



 



 Na zakończenie zaproszeni goście spędzili czas przy kawce, a
nasi  najmłodsi  czytelnicy  słuchali  bajek  przy  różnych
słodkościach.
                                                                                                         Od redakcji

Klasa V C w Loopy’s World 
    Loopy’s World to największy w Polsce plac zabaw, czynny cały 
rok.
Tutaj nikt się nie nudzi! 

Klasa V C wraz ze swoją wychowawczynią panią Dorotą Żyśko 
wybrała się w piekny zimowy dzień do Gdńska  do Loopy's Worldu
na najlepszą rozrywkę i  mnóstwo atrakcji.



Zadbali tam o swoją kondycję i aktywność fizyczną. Wśród 
najciekawszych atrakcji zachwyciły ich: wielopoziomowa 
konstrukcja ruchowa, labirynty, tory przeszkód, trampoliny, 
zjeżdżalnie i wiele, wiele innych atrakcji.
Na terenie Centrum działa Restauracja Loopy’s serwująca 
przepyszne przekąski, napoje i desery, z których oczywiście 
uczniowie V C skorzystali. 

                                                     

                                                                                                               Od redakcji



DZIEŃ  OTWARTY  SZKOŁY

 Dnia 27 lutego odbył się Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 
7 w Tczewie. 

Jak  co  roku  najpierw  spotkaliśmy  się,  ze  wszystkimi
zainteresowanymi, na sali gimnastycznej, gdzie pan dyrektor Jan
Kur  przedstawił  wszystkie  walory  naszej  szkoły,  a  następnie
zaprosił  wszystkich gości na program artystyczny w wykonaniu
naszych uczniów. 



Po  programie  artystycznym  można  było  obejrzeć  szkołę  i
porozmawiać z nauczycielami. 
Tak przedstawiał się harmonogram Dnia Otwartego:

Sala gimnastyczna:
Występ chóru szkolnego – p. M. Podjacka, p. T. Szydlik

Piosenka Zuzanny Sawczak kl. VIII B – I miejsce w Konkursie 
Piosenki Obcojęzycznej

Działalność Samorządu Uczniowskiego – Alina Myrda kl. V A



Pokaz tańca dziewcząt z kl. VII – Julia Podjacka, Weronika 
Olszewska, Iga Wiatr

Przedstawienie „12 miesięcy” - p. W. Kowalewska, p. B. Rokita, p. 
R. Warnke



Piwnica:
s.1 – p. D. Żyśko – Scratch – programowanie
s.2 – p. B. Rokita - Łamigłówki terapeutyczne
s.9 – p. B. Jasińska – warsztaty plastyczne
s. 12 OP – p. M. Kubik, p. K. Bielawa, p. K. Panieczko-Suwalska – 
prace plastyczne, „Gniotki”, zabawy integracyjne na dywanie, 
zabawy z tablicą multimedialną



s.13 – p. L. Wysocki – Gimnastyka korekcyjna – konsultacje z 
rodzicami

Parter:
s.101 – p. M. Podjacka, p. H. Tomaszewska – Świat kolorowanek 
XL - „Pory roku”
s.102 – p. W. Kowalewska, p. R. Warnke – Eksperymenty, 
doświadczenia....



s.103 – p. T. Szydlik, p. K. Trojanowska – Gry i zabawy na tablicy 
interaktywnej
s.114 świetlica – p.Z. Gromowska, p. B. Danecka, p. K. Murdzia – 
Warsztaty plastyczno-techniczne – formy pracy w świetlicy 
szkolnej



s. 115 – p. A. Poniewska, p. A. Jurczyk, p. P. Kobiela – Angielskie 
sklepiki

Piętro:
s.202 – p. M Boguszewska – Gry i zabawy językiem niemieckim
s.203 – p. M. Fraszkiewicz – filmy historyczne, gazetki, stare 
zdjęcia...
s. 209 – p. K. Garska – Konsultacje logopedyczne
s. 210 – p. J. Włodarczyk-Surdacka – Gry i zabawy z językiem 
polskim



s. 214 – p. Z. Mszanowska – Prezentacja nowego księgozbioru z 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”



s.215 – p. C. Wójcik – Wystawa zwierząt

s.216 – p. N. Wiśniewska – Gry logiczne 

Do dyspozycji rodziców była także p. pedagog i p. psycholog.



                                                                       

  Od redakcji

MOJA  PASJA

Kasia Radzewicz – uczennica klasy II B.



Szachy to jedna z moich pasji...
Przygodę z szachami rozpoczęłam w wieku 5 lat. Pewnego dnia w
przedszkolu,  do  którego  uczęszczałam,  pojawił  się  pan  Roman
Belczewski z propozycją nauki gry w szachy.
Bardzo lubię wszelkiego rodzaju gry – więc zapisałam się i pilnie
uczyłam zasad tej gry. Zresztą uczę się ich cały czas, a poznałam
dotychczas jedynie niewielki ułamek tajników “królewskiej gry”,
jak określa się szachy.
Gdy  byłam  w  wieku  6  lat  pan  Roman  dostrzegł  mój  talent  i
zwerbował  mnie  do  Uczniowskiego  Klubu  Szachowego
“SKOCZEK” - i tak oto gram w tym klubie do dnia dzisiejszego.
W turniejach szachowych zaczęłam grać w wieku 6 lat I miałam
już pierwsze wyniki w postaci dyplomów. Początki jak zwykle to
bywa nie były łatwe. Z czasem zdobywałam większe umiejętności
i doświadczenie – co zaowocowało I miejscem w Mistrzostwach
Województwa  Pomorskiego  dziewcząt  do  lat  7  w  szachach  w
roku  2017.  Kolejnym  ważnym  osiągnięciem  było  zdobycie  w
bieżącym  roku  II  miejsca   w  Mistrzostwach  Województwa
Pomorskiego  dziewcząt do lat 8 w VIII Memoriale Szachowym
im. Danuty Widuch czy też I miejsca wśród dziewcząt do lat 8 w
Otwartych Mistrzostwach Tczewa.
Zdobyłam dotychczas sporo medali złotych, srebrnych I 
brązowych.
Uważam, że szachy są bardzo interesującą grą, dzięki której 
można doskonalić własne umiejętności, rywalizować oraz 
poznawać coraz to nowych ludzi.
                                                             

Opracowała K. Radzewicz



 NIETYPOWE ŚWIĘTA W MARCU

1.03. - Dzień piegów
2.03. - Dzień staroci
3.03. - Międzynarodowy Dzień Pisarzy
         Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
4.03. - Światowy Dzień Tenisa
5.03. - Dzień dentysty

     
      
  
         Dzień geodety
         Dzień teściowej 
6.03. - Europejski Dzień Logopedy
         Dzień olimpijczyka
         Dzień czystego stołu

8.03. - Dzień Kobiet



        
         Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie
         Dzień Rudych Osób
9.03. - Dzień Polskiej Statystyki
         Światowy Dzień Didżeja
10.03. - Dzień całowania w czoło
          Dzień Mężczyzn
11.03. - Światowy Dzień Sanitarny
         Dzień Sołtysa
12.03. - 20. rocznica przyjęcia Polski do NATO
         Dzień przeciwko cenzurze internetu
14.03. - Światowy Dzień Nerek
         Dzień liczby Pi
         Biały Dzień
15.03. - Światowy Dzień Praw Konsumenta
         Dzień Piekarzy i Cukierników
         Dzień walki z chrapaniem
16.03. - Dzień Pandy
17.03. - Międzynarodowy Dzień Inwalidów



         Dzień łodzi podwodnej
         Dzień św. Patryka
18.03. - Europejski Dzień Mózgu
19.03. - Światowy Dzień Pracy Socjalnej
         Dzień Wędkarza
         Dzień Stolarza
20.03. - Początek astronomicznej wiosny

         
          Dzień bez mięsa
          Dzień języka francuskiego
21.03. - Międzynarodowy Dzień Poezji
          Dzień wierzby
          Światowy Dzień Lasu
22.03. - Światowy Dzień Wody
          Dzień Ochrony Bałtyku
23.03. - Światowy Dzień Meteorologii
          Dzień windy
24.03. - Narodowy Dzień Życia
           Światowy Dzień Gruźlicy
25.03. - Dzień Czytania Tolkiena



         
          Dzień Świętości Życia
         Międzynarodowy Dzień Gofra
26.03. - Dzień Niedźwiedzia Grizzly
          Międzynarodowy Dzień Szpinaku
27.03. - Międzynarodowy Dzień Teatru
28.03. - Dzień Chwastów
          Dzień Żelków
          Międzynarodowy Dzień bez Kłamstwa
29.03. - Dzień Metalowca
30.03. - Godzina dla Ziemi



        
          Światowy Dzień Muffinka
31.03. - Światowy Dzień Budyniu



RECENZJE  DO  NOWYCH  KSIĄŻEK
ZAKUPIONYCH  W  RAMACH
"NARODOWEGO  PROGRAMU
ROZWOJU  CZYTELNICTWA"

  
  W tym numerze chcemy zachęcić wszystkich do przeczytania 
książki Kasie West pt. "Dziewczyna, która wybrała swój los".

    Książka ta opowiada o życiu Addison Coleman, o życiu, które
sprowadza się do nieustannego pytania" a co, jeśli...". Nie byłoby
w tym nic nietypowego, gdyby nie fakt, że dziewczyna ma moc
SPRAWDZANIA – może wejrzeć w przyszłość i poznać skutki
swoich decyzji. 
 Kiedy  więc  okazuje  się,  że  rodzice  Addison  się  rozwodzą  i
stawiają  ją  przed  wyborem,  z  kim  chce  zamieszkać,  jej



niezwykłe  zdolności  nabierają  zupełnie  nowego  znaczenia...  W
jednej  chwili  z  wersji  przyszłości  Addie  mieszka  z  mamą  i
wiedzie dotychczasowe, dobrze sobie znane życie, które jednak
nie  jest  usłane  różąmi  –  nęka  ją  najpopularniejszy  chłopak  w
szkole, a problemy tylko się piętrzą. W drugiej wersji Addison
zaczyna  nową  szkołę  i  zakochuje  się  w  spokojnym  artyście.
Uroczo, prawda? Ale i ta rzeczywistość nie jest tak różowa, jak
mogłoby  się  wydawać,  bo  dziewczyna  zostaje  wciągnięta  w
śledztwo  w  sprawie  morderstwa,  a  wypadki  przybierają
naprawdę mroczny obrót. Wiedząc tak wiele i mając równie wiele
do stracenia, Addie musi zadecydować, w jakiej rzeczywistości...
i bez kogo chce żyć.

Zapraszamy do lektury!!!    

                                               Opracowało Koło Przyjaciół Biblioteki



STREFA  ŚMIECHU

 
– Mamo, mogę iść na sanki?
– Z gorączką?!
– Nie , z Karoliną.

 - Co robi zamarznięta woda na 
chodniku?
Wyprowadza ludzi z równowagi.

 Czerwony Kapturek widzi wilka 
p dz cego z bukietem ró .ę ą ż

– Wilku, dok d gnasz z tymi ą
kwiatami?

– Jak to dok d?! Przecie  dzisiaj ą ż
jest Dzie  Babci!ń



                                                          
 

 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

   Julia Podjacka,Weronika Olszewska, Wiktoria Dus, Wiktoria Tuszyńska,

 Kornel Wasielewski. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko. 

                                                                          


