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Świąt prawdziwie świątecznych, 
ciepłych w sercu, 

zimowych na zewnątrz, 
jaśniejących pierwszą gwiazdką.

 Niech z nut świątecznych zapachów 
powstanie najpiękniejsza kolęda

 i czarem swej melodii 
spełni Wasze marzenia. 

Życzy redakcja “Zwariowanej siódemki”



Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Mikołajkowy Turniej Sportowy
– Rodzinny Konkurs na Szopkę Betlejemską
– Kiermasz Bożonarodzeniowy
– Mikołajki w I A
– Wywiad z nową uczennicą – Aleksandrą Steinke
– Wigilie klasowe i JASEŁKA
– Nasze sukcesy
– Twórczość naszych uczniów
– Strefa śmiechu

                                    



MIKOŁAJKOWY  TURNIEJ
SPORTOWY

  Dnia 1 grudnia 2018 roku na Hali Widowiskowo-Sportowej przy
ul. Królowej Marysieńki odbył się Turniej Mikołajkowy 
organizowany przez TCSiR w Tczewie.
Naszą szkołę reprezentowali chłopcy w składzie:
Maciej Boratyn
Dawid Cetera
Jakub Kołodziejczyk
Kewin Beling
Mateusz Górsi
Kacper Czuj

Do turnieju zgłosiło się 15 zespołów. Zawody rozgrywane były w
różnych  kategoriach  wiekowych.  Każdy  zespół  składał  się  z  8
zawodników.  Nasi  chłopcy  wyszli  na  boisko  bardzo
skoncentrowani. Walka toczyła się do samego końca.
Zwyciężyliśmy! 
Brawo!!!
Po zakończonych rogrywkach trzy najlepsze drużyny z każdej
kategorii  otrzymały  puchary  i  medale,  a  każdy  uczestnik
otrzymał słodki prezent.

Gratulujemy  i  dziękujemy  za  godne
reprezentowanie naszej szkoły.

                                                                 Od redakcji



RODZINNY  KONKURS 
 NA  SZOPKĘ  BETLEJEMSKĄ

    W początkach grudnia odbył się w naszej szkole 
RODZINNY KONKURS NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ.

Celem konkursu było rozbudzanie kreatywnego i 
twórczego działania, kultywowanie tradycji 
chrześcijańskich oraz rozwijanie zdolności 
artystycznych.
Była to praca przeznaczona dla całej rodziny.

A oto zwycięzcy konkursu:



OP
I miejsce -  Bianka Grzmiel
II miejsce – Rodzina Sulawiak

KLASY I - VIII
I miejsce –  Natalia Feister z dziadkami
                   Adrian Wiśniewski
                   Łukasz Olech
                   Maja Niewiaromska 
II miejsce – Aleksandra Stienke
                   Maciej Dąbrowski
                   Magdalena Dąbrowska
                   Marta Wiśniewska
III miejsce – Irena Armatowska    
                     Marek Siemaszkiewicz
                     Weronika Kropidłowska

Wyróżnienia: 
Marika Wąsicka
Paweł Kutyła
Julia Domaszk
Agata Domaszk
Mateusz Wojciechowski



Najpiękniejsze  i  najbardziej  orginalne  szopki  zostały
przez  organizatorki  (p.  Zofia  Gromowska,  p.  Bożena
Danecka,  p.  Katarzyna  Trojanowska)  wybrane  na
Ogólnopolski Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. 



 Trzymamy za nich kciuki!

                                                                Od redakcji



ŚWIĄTECZNY  KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWY

Dnia 5 grudnia w naszej szkole odbył się Świąteczny Kiermasz 
Bożonarodzeniowy.



Kiermasz – jak co roku – zorganizowany był przez Radę Rodziców
przy dużym i aktywnym udziale uczniów i nauczycieli.
Rada Rodziców nagrodziła prace w Konkursie na Najpiękniejszą
Rodzinną  Ozdobę  Świąteczną.  Pan  dyrektor  przeprowadził
licytację. 



Oczywiście  nie  zabrakło  profesjonalnych  występów
artystycznych naszych utalentowanych uczniów.



W tym  roku  odbył  się  Konkurs  Piosenki  Bożonarodzeniowej  –
każda klasa zaprezentowała swoje umiejętności.
Nagrodę  (wyjście  do  Honolulu)  zdobyły  przedszkolaki  z  obu
„zerówek”,  kolejne  nagrody  zdobyły  klasa  II  A  i  VI  A.
Gratulujemy wygranym i dziękujemy za udział wszystkim klasom.



Jak przystało na Kiermasz Świateczny nie obyło się bez 

warsztatów  zdobienia  pierniczków  oraz  wykonywania
tradycyjnych  kart świątecznych. 



Kiermasz  wprowadził  nas  w  nastrój  rodzinnych,  pachnących  i
pełnych tradycji Świąt Bożegonarodzenia. Już odmierzamy  czas
do świąt. 

                          Opracowały Julia Podjacka i Weronika Olszewska 

MIKOŁAJKI W I A

      Klasa I A, wraz z wychowawczynią panią Moniką Podjacką,  z
okazji MIKOŁAJEK udała się 6 grudnia do Fabryki Mikołaja w Stacji
Dobrego Czasu w Tczewie.



Każdy uczeń otrzymał w prezencie Pakiet Gold czyli - 120 minut 
zabawy. 
A w tym:

– zabawa w Świątecznej Sali Zabaw z Elfem,
– Poczta Świętego Mikołaja,
– Spotkanie z Mikołajem w sali Mikołajowej,
– Świąteczna ścianka zdjęciowa,
– Magiczne warsztaty Śnieżnej Kuli z Elfami.



Dzieci otrzymały od Mikołaja zdrowe magiczne jabłko oraz słodkie 
upominki.

Było SUPER...............

                                       Opracowała Julia Podjacka



WYWIAD  Z  NOWĄ  UCZENNICĄ
ALEKSANDRĄ STEINKE

Red.: Cześć! Jesteśmy redaktorkami “Zwariowanej Siódemki”, w 

związku z tym, że jesteś “nowa”, chciałyśmy przeprowadzić z 

Tobą wywiad. Zgadzasz się?

Ola: Cześć, może być, pod warunkiem, że pytania będą OK!

Red.:   Czy podoba Ci się w naszej szkole?

Ola: Tak, bardzo dobrze się w niej czuję.

Red.: Czy lubisz nauczycieli w naszej szkole?

Ola.: Tak.



Red.: Do jakiej Szkoły chodziłaś poprzednio?

Ola: Do SP nr 4 w Tczewie.

Red.: Dlaczego przeniosłaś się do nas?

Ola: Przeniosłam się, ponieważ moja poprzednia klasa nie była zgrana,

a pani dyrektor nie chciała się zgodzić na przeniesienie mnie do innej 

klasy.

Red.: A w “siódemce”, a jeszcze dokładniej w VII A czujesz się 

dobrze?

Ola: Tak, klasa jest wspaniała. Z niektórymi osobami już się 

zaprzyjaźniłam.

Red.: Gdzie sobie lepiej radzisz w nauce?

Ola: Wszędzie radziłam sobie bardzo dobrze. Najlepiej wspominam 

SP nr 12, do której chodziłam przez 7 lat, jednak w “12” nie ma 

jeszcze klas VII i VIII. 

W związku z tym musiałam przenieść się do SP nr 4. W “12” radziłam 

sobie świetnie. Każdą klasę kończyłam z “czerwonym paskiem” oraz 

stypendium naukowym. Teraz w “7” także idzie mi doskonale.

Red.: Jaka, według Ciebie, panuje atmosfera w szkole?

Ola: Szkoła jest dużo mniejsza od tych, do których chodziłam 

poprzednio i może w związku z tym panuje tu bardziej rodzinna 

atmosfera. 

Red.: Jaki jest Twój ulubiony nauczyciel?

Ola: Pani Roma i Pani Basia Jasińska.



Red.: Co lubisz robić w wolnym czasie?

Ola: Uwielbiam grać w piłkę ręczną. Odnoszę w tym sporcie wiele 

sukcesów, między innymi srebrny medal na Ogólnopolskim Turnieju 

Piłki Ręcznej, brązowy medal w Lidze Wojewódzkiej, a także 

indywidualne nagrody dla Najlepszego Bramkarza Turniejów.

Red.: Jaka jest Twoja ulubiona piosenka i książka?

Ola: Nie potrafię wybrać jednej piosenki, ale najbardziej lubię:”All 

of Me”, “Perfekt”, “Castle On the Hill” oraz “Sweather Weather”, a 

jeśli chodzi o książkę to w tej chwili fascynuje mnie książka C.S. 

Lewis “Opowieści z Narnii”.

Red.: Jaki jest Twój ulubiony kolor?

Ola: Niebieski.

Red.: Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?

Ola: Jak prawie każdy - lubię spagetti.

Red.: Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi, a w związku ze 

zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzymy Ci 

wszystkiego najlepszego, “odnalezienia Swojego miejsca” w 

“siódemce”, dalszych sukcesów sportowych i naukowych oraz 

bogatego Mikołaja.
                            

                             Wywiad przeprowadziły Julia Podjacka i Weronika Olszewska 

 



  WIGILIE  KLASOWE  I  JASEŁKA

Jak co roku, w ostatnim dniu przed feriami świątecznymi, 
obchodziliśmy klasowe wigilie. 

Świątecznie przybrane stoły, ciasta upieczone przez nasze 
mamy, blask świec, oczywiście Mikołaj i najważniejszy moment – 
podzielenie się opłatkiem i złożenie sobie życzeń.



Po  klasowych wigiliach spotykaliśmy  się  na  sali  gimnastycznej.
Najpierw  wysłuchaliśmy  przepięknej  kolędy  “Cicha  noc”  w
wykonaniu  nauczycielek  z  akompaniamentem  skrzypiec  –  na
skrzypcach grała nasza matematyczka pani Natalia Wiśniewska.  

 Następnie obejrzeliśmy Jasełka Bożonarodzeniowe, a dokładnie
adaptację  powieści  Karola  Dickensa  “Opowieść  wigilijna”  –
przygotowane  przez  nasz  szkolny  teatrzyk  i  panią  Karolinę
Garskę.



A na zakończenie wspólnie z naszym szkolnym chórem 
śpiewaliśmy kolędy.



ZDROWYCH  I  WESOŁYCH  
ŚWIĄT  BOŻEGO NARODZENIA  

ORAZ  
SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU  

2019
                                                 

 Od redakcji

NASZE  SUKCESY

W październiku odbyła się Olimpiada polonistyczna na szczeblu 
szkolnym.
Swoich sił w polonistycznych zmaganiach próbowali:
Zuzanna Sawczak
Amelia Kasprowicz
Oliwia Stawicka
Weronika Niemczyk
Nikola Żuraw
Kamila Guzmann
Olaf Pazdan
Julia Podjacka
Weronika Olszewska
Wiktoria Dus
Wiktoria Tuszyńska



Kornel Wasielewski
Maria Kujawa.

 Do etapu rejonowego dostały się tylko Zuzanna Sawczak (44 
pkt.) i Wiktoria Dus (37 pkt.). Etap rejonowy odbył się 7 grudnia 
w SP nr 12 w Tczewie.

Nasze finalistki ze swoją polonistką panią Karoliną Garską

Warto zaznaczyć, że Zuzia (to ta w dziwnych skarpetkach) do 
etapu rejonowego weszła jako pierwsza, a Wiktoria jako trzecia. 



Mała przerwa w polonistycznych zmaganiach – najlepiej
pomagają różne skarpetki i buty oczywiście też

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy na etapie 
wojewódzkim.

                                     Opracowały Wiktoria Dus i Wiktoria Tuszyńska

                                                        



TWÓRCZOŚĆ  NASZYCH  UCZNIÓW
  

,,Czym dla Ciebie jest odpowiedzialność?''

Słowo “odpowiedzialność” ma wiele znaczeń. Według słownika
języka polskiego to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za
swoje lub czyjeś czyny,  przyjęcie  na siebie obowiązku zadbania  o
kogoś lub o coś. Uważam, że człowiek odpowiedzialny to taki, który
odpowiada przede wszystkim za siebie i za to, co robi. Umie zadbać o
siebie i o swoich najbliższych. Jest opiekuńczy oraz troszczy się o
innych.

W  literaturze  poznajemy  odpowiedzialnych  bohaterów,
którymi  są  np.:  Staś  Tarkowski  z  ,,W  pustyni  i  w  puszczy”  lub
żołnierze  z  ,,Dywizjonu  303”.  Pierwszy  bohater  wziął  na  siebie
odpowiedzialność  za  losy  Nel,  swojej  małej  przyjaciółki.  Jego
odpowiedzialność  wiązała  się  z  odwagą,  opiekuńczością,  miłością,
umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz szacunkiem
do  innych  ludzi.  Inną  odwagę  i  odpowiedzialność  za  losy  Polski
wykazali  żołnierze z Dywizjonu 303. Kierowali  się miłością      do
ojczyzny. W imię wolności walczyli u boku aliantów. Polska była dla
nich domem, którego nie chcieli stracić.
 

Z  odpowiedzialnością  spotykamy  się  na  każdym  kroku.
Rodzice odpowiadają za dzieci, nauczyciele za uczniów, dyrektor za
szkołę,  lekarz  za  pacjenta,  kasjer  za  gotówkę  czy  piekarz  za
upieczenie chleba. Jako nastolatek również muszę stawać się coraz
bardziej odpowiedzialny za to, co robię. Mogę to okazywać poprzez
pomaganie  innym,  opiekowaniem  się  młodszą  siostrą,  sprzątanie
własnego  pokoju,  systematyczne  odrabianie  lekcji,  uczenie  się  lub
służenie dobrym przykładem. Odpowiedzialność, której się uczę może
wpłynąć na to, kim będę w przyszłości.



        Jak widać,  odpowiedzialność to wielkie słowo.  Trzeba być
odważnym, aby umieć odpowiadać za to, co się robi, a także ponosić
konsekwencje za swoje czyny.

NASZ  STAŁY KOMENTATOR                       

Kornel Wasielewski kl. VII a



 Strefa śmiechu

 

Po świętach Bożego Narodzenia do 
psychiatry przychodzi mały Jasio i 
mówi:
 - Panie doktorze, z moim tatą jest 
coś nie w porządku. Przed kilkoma 
dniami przebrał się za starego 
dziadka i twierdził, że nazywa się 
św. Mikołaj! 

 Przed świętami św. Mikołaj rozdaje 
prezenty na ulicy. 
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:

– Święty Mikołaju, dziękuję ci za 
prezent.

– Głupstwo - odpowiada święty 
Mikołaj. 

– Nie masz mi za co dziękować. 
– Wiem, ale mama mi kazała.



 

Przedszkolak pyta koleg :ę
– Co dosta e  na gwiazdk ?ł ś ę
– Tr bk .ą ę
– Mówi e , e dostaniesz lepsze ł ś ż

prezenty!
– To super prezent! Dzi ki niej zarabiamę

codziennie z otówk !ł ę
– W jaki sposób?
– Tata mi daje, ebym przesta  tr bi ! ż ł ą ć



 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

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

 Kornel Wasielewski. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko.                                                      


