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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Mam Talent
– Ekomisja
– Dzień Sportu
– Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2018/2019
– Moja pasja – Alicja Surdacka
– Nietypowe święta w lipcu
– Recenzje do nowych książek zakupionych w 

ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”

– Strefa śmiechu
– Bezpieczne wakacje



MAM TALENT
   
Samorząd Uczniowski zorganizował Szkolny Konkurs „Mam Talent”.
Zgłosiło się wielu uczestników z klas: I, II, III, IV i VII. Uczniowie 
zaprezentowali liczne talenty. 

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani 
wicedyrektor mgr Katarzyna Baza, nauczyciel wczesnej edukacji i 
muzyki pani mgr Teresa Szydlik oraz przedstawiciel Samorządu 
Uczniowskiego Marta Bawół. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce Dominik Wojtanowksi z klasy II a – śpiew i gra na 
keyboardzie.

I miejsce Weronika Olszewska i Julia Podjacka z klasy VII b – 
taniec.



II miejsce Bartłomiej Waruszewski z klasy I a – śpiew.

II miejsce zespół F. R. I. E. N. D. S. z klasy IV B - śpiew. Zespół 
wystąpił w składzie:

Oliwia Sobańska, Zuzanna Szamecka, Szymon Podjacki, Maja Zając, 
Antonina Połom.

III miejsce Dominik Głowacki z klasy II b - gra na perkusji.



III miejsce Marika Wąsik z klasy I b – recytacja.

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wspólną 
zabawę.

Dziękujemy Radzie Rodziców SP 7 za sponsorowanie nagród.

                                  
                                                                                                               Od redakcji



EKOMISJA – NIE MARNUJĘ !

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Banku Żywności „Ekomisja – 
Nie marnuję”. Jako podsumowanie 1. Etapu pracy naszych uczniów, 
odbyła się gala, na której uczniowie klas V – VII mogli zaprezentować
swoje plakaty, makiety, gry planszowe oraz scenki przed uczniami 
klas 0 – III.

Tematyką była nasza planeta. Uczniowie pokazywali, jak destrukcyjny
wpływ ma zanieczyszczanie jej oraz podsuwali pomysły, jak można o 
nią zadbać. 



Od początku roku w naszej szkole działa Szkolny Klub 
Niemarnowania. Jest to 2. Etap naszej szkolnej misji. 

Chętnych uczniów, którzy chcieliby się zapisać zapraszamy do 
kontaktu z panią Anią Poniewską.

                                                                      
                                                 

                                                                               Opracowała p. A. Poniewska



DZIEŃ  SPORTU
    
Dnia 18 czerwca 2019 roku odbył się w naszej szkole Dzień Sportu 
połączony z wręczeniem nagród, loterią fantową, poczęstunkiem itp.

Tak wspaniały dzień zapewniła nam Rada Rodziców.
Na początku odbył  się  apel  z  wręczeniem nagród książkowych dla
najlepszych uczniów klas I – III w roku szkolnym 2018/2019 oraz
przedstawienie pt. ”Bez wody do picia nie ma życia”.



Dnia 18.06.2019r.  uczniowie  z klasy  3B,  5b i  5C pod opieką pani
Wioletty  Kowalewskiej  zaprezentowali  na  sali  gimnastycznej,  w
formie konferencji naukowej ekologiczne przedstawienie poświęcone
problemom wody pitnej w Europie i na świecie. 
Uczniowie zwrócili uwagę na rolę, jaką w naszym mieście  - Tczewie 

odgrywa   Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji.  Młodzi  ekolodzy
przedstawili wyniki badań ZWiK, na temat korzyści wynikających z
picia wody z kranu, która zawiera pierwiastki i mikroelementy, w tym
„pierwiastki życia” – magnez i wapń. Pijąc wodę z kranu oszczędzamy
pieniądze  i  minimalizujemy  zużycie  plastiku,  chronimy  przyrodę
przed skażeniem. Z danych statystycznych wynika, że Polacy w roku
2017, wypili ponad 3,1 miliarda litrów wody z butelek. Produkcja tej
wody  jest  300  do  500  razy  droższa  od  wyprodukowania  wody  z
kranu.  Po  wykorzystaniu  wody,  butelki  stają  się  odpadem  trudno
rozkładalnym, co stanowi poważny problem ekologiczny.
Młodym  ekologom  przyświecały  hasła  :  Moc  wody  to  zdrowie!
Tczewianie – czysta i tania jest woda w kranie! oraz „Bez wody do
picia nie ma życia”
Następnie  wszyscy  uczniowie  bawili  się  na  boisku  szkolnym  na
wszelkiego  rodzaju  dmuchańcach,  biorąc  udział  w  zawodach
sportowych, loterii fantowej i przepysznym poczęstunku.



Najlepsi uczniowie z klas IV – VIII otrzymali w tym roku bony do
EMPIK-u.
Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie nagrody głównej, czyli
roweru. Wygrała uczennica klasy IV C Urszula Przybylska.

Serdecznie gratulujemy,  no i oczywiście trochę zazdrościmy, TY 
szczęściaro ! 
                                                                                                  Od redakcji



UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO
2018/2019

 Dnia  19  czerwca  uroczyście  zakończyliśmy  rok  szkolny
2018/2019.  Przede  wszystkim  pożegnaliśmy  naszych
abiturientów z klas VIII. 

Na apelu uczniowie klas „ÓSMYCH” złożyli uroczyste ślubowanie
na  sztandar  Szkoły  Podstawowej  nr  7  w  Tczewie,  następnie
przekazano sztandar uczniom klas VII-ych. 
Pan  dyrektor  i  wychowawcy  pożegnali  (już  od  teraz)  naszych



absolwentów. 

Amelia Kasprowicz – uczennica klasy VIII B otrzymała 
Statuetkę Najlepszego Absolwenta – za najwyższą średnią ocen 
oraz wzorowe zachowanie. Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie klasy siódme wręczyły ósmakom kwiaty.
Potem najważniejsza części  - otrzymanie ŚWIADECTW 
UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ- pierwszy etap nauki 
za nimi.



Wszystkim życzymy powodzenia w życiu !
                                                                     
                                                                                                                     Od redakcji



MOJA  PASJA  -  ALICJA  SURDACKA

Cześć, jestem Alicja !!!

   Moja pasja – to śpiew. Zaczęłam śpiewać w wieku 5 lat, wtedy

miałam pierwszą solówkę. Od 5 do 8 roku życia uczęszczałam na

zajęcia wokalne w Tczewskim Centrum Kultury i Sztuki. Potem

zrobiłam sobie przerwę i nie chodziłam na te zajęcia, przez 2

lata, sama nie wiem czemu. W tym czasie chodziłam na naukę gry

na  gitarze,  która  odbywała  się  również  w  TCK-  u.  Dopiero  w

czwartej klasie przekonała mnie do powrotu na  zajęcia wokalne

moja koleżanka.

Wtedy chór nazywał się Passionatka.



Jeżdżę  z  chórem na  różne  przeglądy  wokalne  oraz  konkursy.

Jestem  zadowolona  z  tego  co  robię.  Sprawia  mi  to  ogromną

przyjemność.

Śpiewam również na rożnych festiwalach w szkole, a także biorę

udział w szkolnych  konkursach.

                                                                                          Opracowała Alicja Surdacka

NIETYPOWE  ŚWIĘTA  W  LIPCU
1.07. - Światowy Dzień Architektury
           Dzień Psa

           Dzień sejmu Polskiego
           Międzynarodowy Dzień Owoców  



2.07. - Międzynarodowy Dzień UFO
           Dzień Dziennikarza Sportowego
3.07. - Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili
4.07. - Święto Hot Doga
5.07. - Dzień Łapania za Biust
6.07. - Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
           Światowy Dzień Pocałunku

7.07. -  Światowy Dzień Czekolady
9.07. -  Dzień Chodzenia Do Pracy Inną Drogą
10.07. - Dzień Nikoli Tesli
11.07. - Światowy Dzień Ludności
12.07. - Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej
13.07. - Dzień Frytek
             Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej                          
14.07. - Dzień Łapania za Pupę         
15.07. - Dzień bez Telefonu Komórkowego
17.07. - Światowy Dzień Emoji
             Ogólnopolski Dzień Tabaki
             Światowy Dzień Międzynarodowej Sprawiedliwości 
18.07. - Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli



19.07. - Dzień Czerwonego Kapturka

20.07. - Międzynarodowy Dzień Szachów
22.07. - Dzień Aproksymacji Pi
             Europejski Dzień wsparcia dla Ofiar Przestępstw z 
             Nienawiści       
23.07. - Dzień Włóczykija
24.07. - Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości
             Dzień Pszczółki Mai
             Dzień Policjanta

   



25.07. - Dzień Bezpiecznego Kierowcy
26.07. - Dzień Administratora
27.07. - Dzień Samotnych         
28.07. - Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby
             Dzień Kultu Masy Mięśniowej
29.07. - Światowy Dzień Tygrysa  
30.07. - Międzynarodowy Dzień Sernika
             Międzynarodowy Dzień Przyjaźni
31.07. - Dzień Skarbowości

                                                                Od redakcji

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

   W tym numerze chcemy zachęcić wszystkich do przeczytania
książki pt.:  "Gorzka czekolada".  Jest to zbiór opowiadań kilku
autorów.



Codziennie  podejmujemy  tysiące  decyzji.  W  coraz  bardziej
skomplikowanym świecie coraz trudniej jest podjąć te właściwe.
Nie tylko dzieciom i nastolatkom, także dorosłym.

   Dobrze jest mieć w życiu kompas, który pomaga nawigować
bezpiecznie i skutecznie pośród naszych ludzkich spraw. Takim
kompasem są wartości moralne. Nadają one życiu sens., ułatwiają
podejmowanie słusznych decyzji, sprawiają, że stosunki między
ludźmi stają się lepsze. W dzisiejszym świecie – nastawionym na
dobra materialne i sukces – warto pamiętać, że każdego z nas
określa nie to,  co posiada,  jak wygląda i  jaką ma pozycję,  ale
przede  wszystkim  jakim  jest  czlowiekiem,  jaki  ma  system
wartości. Dlatego powstała ta książka.

Zapraszamy do lektury!!!    

                                     
                                               Opracowało Koło Przyjaciół Biblioteki



STREFA  ŚMIECHU

 
Zdenerwowana kobieta biega z synkiem po pla y, ż
a  w ko cu mówi do dziecka:ż ń
- Teraz przypomnij sobie, w którym miejscu by e ,ł ś
gdy zacz e  zakopywa  tatusia...ął ś ć

Ma e stwo rozmawia o wakacjach:łż ń
– Marz  o Egipcie...ę
– Chcesz jecha  do Egiptu w lipcu? ć

Przecie  o tej porze jest tam 40 ż
stopni w cieniu!

– Przecie  nie musimy by  w cieniu! ż ć



                                            

      
                                                                              Od redakcji

ona mówi do m a:Ż ęż
– Dlaczego ty tak nie lubisz, jak 

przychodzi lato?
– Bo mi wieci w monitor! ś

 Samolot leci nad jeziorem. Pilot mówi do pilota:

- Gdy by em ma y, owi em tutaj ryby. Patrzy em na ł ł ł ł ł
samoloty i marzy em, eby zosta  pilotem. Po chwili ł ż ć
dodaje:

- O, widzisz tego ch opaka na dole? Jak ja bym chcia  ł ł
by  na jego miejscu!ć



BEZPIECZNE  WAKACJE !!!

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby
bezpiecznie spędzić wakacje:

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i  z  kim przebywasz.  Przekaż im
także, o której godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię –

przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 
4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 
5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 
6. Nie rozmawiaj z obcymi. 
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 
8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 
9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 
10.Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij

pomoc. 
11.Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i

bezpiecznych kąpieliskach. 
12.Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 
13.Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 
14.Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i

zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj
się kremem z filtrem. 

15.Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask



ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie
wycieczki w góry. 

16.W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 
17.Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 
18.Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 
19.Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo

się zgubić. 
20.Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na

obecność kleszczy. 
21.Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście

czy grzyby są trujące. 
22.Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i

kleszcze. 
23.Nie rozpalaj ogniska w lesie. 
24.Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający

pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 
25.Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

                                               Opracowano na podstawie „Wikipedii”



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

 Julia Podjacka

Weronika Olszewska 

Opracowanie graficzne – pani Dorota y ko. Ż ś

                                                                          


