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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Marsz dla autyzmu
– Strajk szkolny
– Egzamin Ósmoklasisty
– Wywiad z panią Pauliną Kobielą– nauczycielką 

języka angielskiego  
– Moja Pasja – wywiad z Małgosią Michalak
– Nietypowe święta w maju
– Recenzje do nowych książek zakupionych w 

ramach “Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”

– Strefa śmiechu 



Na niebiesko dla autyzmu
    Dnia  2  kwietnia  2019  r.  klasa  I  A  wraz  z  opiekunami:  p.  Moniką
Podjacką i p. Aleksandrą Sperling reprezentowała naszą szkołę w marszu „
Na niebiesko dla autyzmu”.

Marsz  zorganizowała  Szkoła  Podstawowa  Nr  8  i  Zespół  Placówek
Specjalnych z Tczewa.
Marsz rozpoczął się od II Liceum Ogólnokształcącego i przemarszował do
Szkoły Podstawowej Nr 8.

https://sp7tczew.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/322358/na_niebiesko_dla_autyzmu


Tam na wszystkich gości przygotowany został Festyn: „Na Niebiesko dla
Autyzmu”, gdzie były występy, zabawy, tańce, różne warsztaty, aby razem
w tym dniu integrować się z dziećmi chorymi na autyzm. 
Gościem honorowym był prezydent miasta Tczewa.



                                                                            

 Opracowała Julia Podjacka

                                                                                     



STRAJK  SZKOLNY

Dnia 8 kwietnia rozpoczął się Ogólnopolski Strajk 
Nauczycieli. Nasi nauczyciele także przystąpili do 
tego strajku. 
W związku z tym mieliśmy prawdziwą 
uczniowską”labę” aż do 24 kwietnia. 
Na upartego, jakby odliczył egzaminy ósmoklasistów
i ferie wielkanocne, to straciliśmy tylko sześć dni. 
Wszystko do nadrobienia !

                                                                                                     

 Od redakcji



EGZAMINY  ÓSMOKLASISTY

    W dniach od 15.04.2019 do 17.04.2019 roku odbywały się egzaminy
ósmoklassitów. 
Mimo  strajku  nauczycieli,  w  naszej  szkole  Egzamin  Ósmoklasisty
przebiegał  bez  żadnych  zakłóceń.  Dziękujemy  za  to  naszym
nauczycielom i Dyrekcji Szkoły.



Dnia 15 kwietnia odbył się egzamin z języka polskiego, 16 kwietnia
nasi ósmacy trudzili się z matematyką, a 17 kwietnia przystąpili do
egzaminu z języka angielskiego.

Według niektórych ósmaków egzamin nie był trudny. W takim razie
wszystkim życzymy dobrych wyników i dostania się do wymarzonej
szkoły średniej.



POWODZENIA !  

                                                                          Od redakcji

  



WYWIAD 
Z NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 – PANIĄ  PAULINĄ  KOBIELĄ

Red.: Witamy Panią bardzo serdecznie. Mamy prośbę, czy udzieli nam
Pani wywiadu do Gazetki Szkolnej?
P.K.: Oczywiście, nie ma problemu :) 

Red.:  Jakie  szkoły  Pani  ukończyła,  aby  być  nauczycielką  języka
angielskiego?
P.K.: Ukończyłam dwie szkoły, pierwsza to Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Elblągu oraz Uniwersytet Gdański. 
Red.: Gdzie Pani wcześniej pracowała?
P.K.:  Nigdzie  wcześniej  nie  pracowałam,  ponieważ  studiowałam
dziennie i wolałam skupić się na nauce. Teraz jest to moja pierwsza
praca. 
Red.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
P.K.: W wolnym czasie bardzo lubię rysować portrety oraz bawić się
z moim synem. 
Red.: A jeśli mówimy o rodzinie, to ile ma Pani dzieci?



P.K.: Mam jedno dziecko, syna Kubusia. 
Red.: Wiemy, że była Pani uczennicą “siódemki”, jak w związku z tym
czuje się Pani pracując ze swoimi dawnymi nauczycielami?
P.K.: Dobre pytanie :) Na początku czułam się bardzo niezręcznie ale
byłam  też  podekscytowana,  że  mogę  pracować  z  ludźmi,  którzy
kiedyś byli moimi autorytetami i jak się okazało są też nimi dzisiaj,
jako nauczyciele-pedagodzy. Grono pedagogiczne w “siodemce” jest
wyjątkowe i nie wyobrażam sobie pracy z innymi ludźmi. 
Red.: Co Panią skłoniło do pracy w zawodzie nauczyciela?
P.K.:  Zawsze  lubiłam  kontakt  z  dziećmi i  myślę  że  to  było
najważniejszym powodem, który sprawił, że zdecydowałam się na ten
zawód. Kontakt z Wami i relacje, jakie udaje nam się nawiązać są
tym, co daje mi największą satysfakcję i radość. 

Red.: Jak się Pani pracuje w naszej szkole?
P.K.:  Czuję  się  bardzo  dobrze.  Panuje  tutaj  bardzo  swobodna  
i  domowa  atmosfera,  co  na  pewno  jest  jedną  z  większych  zalet
naszej szkoły. 
Red.: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
P.K.:  hmm…  To  zmieniało  się  wraz  z  biegiem  lat,  jednak  przez
wszystkie  etapy  edukacji  najbardziej  lubiłam  przyrodę/biologię  



i dopiero w drugiej klasie liceum dołączył język angielski. 
Red.: A co Pani sądzi o naszych uczniach?
P.K.:  Tutaj  mogłabym  powiedzieć  bardzo  dużo  ale  z  pewnością
uczniowie są siłą tej szkoły, są energiczni, kreatywni i zdolni. Bardzo
lubię pracować w wami wszystkimi, bez wyjątków :) 
Red. : Gdyby nie była Pani nauczycielką, to gdzie by Pani pracowała?
P.K.:  To jest trudne pytanie. Przyznam, że nie raz zastanawiałam się,
czym  bym  się  zajmowała  gdybym  nie  była  nauczycielką  i  powiem
szczerze,  że  nie  mogę  sobie  tego  wyobrazić.  Najpewniej
pracowałabym w jakimś biurze, gdzie mogłabym wykorzystywać język
angielski. 
Red.: Jakie są pani marzenia?
P.K.:  Jest  ich  dużo,  ale  najbardziej  marzę  o  zwiedzeniu  Indii  
i Stanów Zjednoczonych. 
Red.: Serdecznie dziękujemy za wywiad i  życzymy wielu sukcesów 
i satysfakcji w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym. 

                     

                      Wywiad przeprowadziły Julia Podjacka i Weronika Olszewska



MOJA  PASJA

Małgorzata  Michalak – klasa VI A

  Cześć! Jestem Małgosia, chodzę do klasy 6-stej i mam 13 lat.
Należę  do  Chóru  Dziecięco-Młodzieżowego  „Passionatka”.
Muzyka  jest  moim  życiem,  ale  wtedy  gdy  się  zapisywałam  -
jeszcze tego nie wiedziałam. Jeśli chodzi o mnie, to uczęszczam
na zajęcia od roku. Gdy trafiłam do Passionatki, bardzo mi się
spodobało. I wtedy zaczęłam rozwijać się muzycznie I wokalnie.
Zaczęłam bardziej pracować nad moim głosem. Z każdym dniem
idzie  mi  coraz  lepiej,  ale  wciąż  dążę  do  moich  celów,  które
związane są z muzyką. 

Passionatka   

  W  naszej  szkole są dzieci,  a  nawet jest ich sporo,  które
należą do chóru „Passionatka”, który prowadzi rewelacyjna Pani
Karolina  Kornas.  Chór  liczy  ok.  100  osób,  ale  jest  nas  coraz
więcej.



   Nasz strój  jak widać jest bardzo kolorowy,  tak jak nasze
dźwięki!
Mamy za sobą wiele koncertów, tak samo jak przed sobą. 
Jesteśmy także w trakcie nagrywania płyty, a w związku z tym
szykujemy się również na koncert z jej okazji. 



   
Kilkakrotnie zdobyliśmy Złote Pasma, na Akademii Muzycznej w 
Gdańsku. Nagraliśmy także teledysk piosenki „Marzenia się 
spełniają” Majki Jeżowskiej. 

                                        Opracowała Małgorzata Michalak



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
                              
                                                                                 Od redakcji



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

    W tym numerze chcemy zachęcić wszystkich do przeczytania 
książki Katherine Paterson pt.: "Most do Terabithii".

Terabithia  to  sekretna  kraina,  do  której  można  się  dostać
jedynie za pomocą zaczarowanej liny zawieszonej dawno temu na
drzewie  rosnącym na  brzegu  rzeki.  Władcami  tej  twierdzy  w
środku  lasu  są  Jess  i  Leslie.  Terabithia  jest  ich  tajemnicą.
Strzegą jej i walczą o nią. Jednak pewnego dnia wydarzy się coś,
co wszystko zmieni.
Na podstawie "Mostu do Terabithii" powstał film zrealizowany



przez producentów "Opowieści  z  Narnii",  a  fascynujący  świat
Terabithii ożywili montażyści "Władcy Pierścieni".
  Katherine  Paterson  stworzyła  niezapomnianą  książkę  o
przyjaźni  i  potedze  wyobraźni,  o  odwadze  i  walce  o  swoje
miejsce w świecie, o przełamywaniu barier i o byciu sobą !

  

Zapraszamy do lektury !!!    

                                          

                                               Opracowało Koło Przyjaciół Biblioteki



STREFA  ŚMIECHU

 

 

 -Nie mogę odczytać, co pani napisała w 
moim zeszycie – mówi Jaś do pani 
nauczycielki.
-Napisałam, żebyś czytelniej pisał.



 

 
Rozmawiają dwa bałwany:

– Słoneczko przygrzewa. Czas pomyśleć o 
urlopie.

– Tak. Lećmy do zimnych krajów.

– Jasiu, podaj przykład jakiegoś zbiegu okoliczności.
– Moja mama wyszła za mąż, a tata ożenił się dosłownie w 

tym samym czasie !



                                                  
 

 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

   Julia Podjacka, Weronika Olszewska, Małgorzata Michalak

  Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko. 

                                                                          


	Na niebiesko dla autyzmu

