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UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE
ROKU  SZKOLNEGO 

2019/2020

  W  tym  roku  początek  naszej  nauki  przypadł  na  2  września.  
W związku z tym, że jest nas coraz więcej najpierw odbył się apel 
i spotkanie z wychowawcami dla klas IV – VIII, następnie Msza św. 
i apel oraz spotkanie z wychowawcami dla klas 
I – III.
Jak to zwykle na pierwszym spotkaniu poznaliśmy plan lekcji i nowych
nauczycieli,  tzn.  nowego księdza -  Marka Cieszyńskiego.  Poza tym
kadra w starym składzie. Wyjątkowo szczególnie i miło pan dyrektor
powitał  klasy  pierwsze.  My  też  witamy  was  serdecznie  wśród
uczniowskiej braci. Powodzenia w nauce i nie tylko!



Zarówno pan dyrektor na apelu jak i wychowawcy w klasach zwracali
uwagę na bezpieczeństwo.

Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

                                                
                                                              Od redakcji



Bezpieczna droga do szkoły i domu

Zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze:  

1. Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie chodź „na skróty”przez
miejsca nieznane oraz mało bezpieczne.

2. Jeśli nie ma chodnika idź poboczem lewej strony jezdni.
3. Przez jezdnię przechodź w miejscach wyznaczonych np. pasami

lub  oznaczonych  sygnalizacją  świetlną.  Pamiętaj  zawsze
przechodź  na  zielonym  świetle.  Jeśli  nie  ma  sygnalizacji
świetlnej  ustaw  się  przy  krawędzi  chodnika,zobacz  czy  nie
nadjeżdża samochód z lewej strony jezdni,następnie z prawej
strony  jezdni  i  jeszcze  raz  upewnij  się  czy  z  lewej  strony
jezdni  nie  nadjeżdża  samochód.  Kiedy  jesteś  pewny  że  nie
nadjeżdża żaden samochód możesz przejść przez jezdnię.

4. Nigdy nie  należy przebiegać przez jezdnię,  nawet jeśli  masz
zielone światło i jesteś na pasach.

5. Nie  należy  przechodzić  przez  jezdnię  w  nie  dozwolonym
miejscu.

6. Ważne jest aby uczniowie nosili elementy odblaskowe, widoczne
dla nadjeżdżających kierowców np. umieszczone na plecakach,
czy częściach ubioru zewnętrznego.

7. Nigdy nie wolno wychodzić na jezdnię zza samochodu.
8. Wybierając drogę do szkoły wybierz najbezpieczniejszą drogę,

unikając miejsc niebezpiecznych.Podczas drogi do szkoły może
zdarzyć się, że obca osoba będzie zachęcała, nakłaniała ciebie
do nawiązania rozmowy. 



Aby zapobiegać niebezpieczeństwu ze strony
obcej osoby na drodze należy przestrzegać

określonych zasad: 

1. Jeśli  jesteś  zaczepiany  przez  nieznaną  osobę  powiadom  
o tym zdarzeniu rodziców lub opiekuna.

2.  Nie  przyjmuj  od  osoby  nieznajomej  słodyczy,
zabawek,pieniędzy  mimo  namowy,  nigdy  nie  można  być
pewnym czy osoba obca ma względem Ciebie dobre zamiary.

3.  Nie  ufaj  obcej  osobie,  nie  oddalaj  się  z  taką  osobą  od
miejsca zamieszkania nawet jeśli będziesz przez taką osobę
zachęcany i namawiany.

4.  Nigdy nie wsiadaj do samochodu nieznajomej osoby, nawet
jeśli  taka  osoba  proponuje  ci  podwiezienie  do  domu  np.
nowym, super sportowym samochodem - może Tobie grozić
niebezpieczeństwo ze strony tej osoby.



W drodze do szkoły, czy ze szkoły do domu może zdarzyć się,
że w pobliżu będzie biegał jakiś obcy pies. Aby pies nie zrobił
tobie krzywdy postępuj z wymienionymi niżej wskazówkami:
1. Nie dotykaj i nie głaskaj psa,
2. Nie wchodź na teren prywatny pilnowany przez psa,
3. Nigdy nie drażnij psów, nawet jeśli są za ogrodzeniem.

Jak się zachować, co robić, gdy pies zaatakuje:
1. Nie uciekaj, stań nieruchomo!
2. Nie krzycz, nie machaj rękoma!
3. Osłoń rękoma szyję, nie patrz psu prosto w oczy!
4. Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów dopóki istnieje
groźba ataku psa!
5.  Jeżeli  pies  chce  Cię  ugryźć  -  odgrodź  się  od  niego
kurtką,plecakiem,  torbą  z  zakupami,  rowerem  lub  innym
przedmiotem!
6. Jeśli pies Cię przewróci, zwiń się w kłębek, leż nieruchomo
twarzą  do ziemi,  nie  krzycz,  osłoń  ramionami  szyje,  uszy  
i głowę!
7. Jeśli pies wycofa się, poczekaj aż odejdzie na bezpieczną
odległość i sam powoli wycofaj się! 

                                                                             

                                                                                                      Od redakcji



   Przetrwaj rok szkolny na luziku
1. Odrabiaj pracę domową w dniu, w którym była dana lekcja, a nie

przed dniem, na który jest zadana.
2. Nie  zostawiaj  sobie  pracy  na  weekendy,  szczególnie  na

niedzielę.
3. Do zapowiedzianych sprawdzianów przygotowuj się co najmniej

3 dni wcześniej.
4. Kupuj materiały na plastykę, technikę itd. od razu tego samego

dnia, kiedy nauczyciel zapowiada, że trzeba coś przynieść.
5. Codziennie przepakowuj plecak.

6. Sprzątaj (co najmniej raz w tygodniu) na biurku.
7. Wypożyczaj lekturę z wyprzedzeniem.
8. Zgłaszaj się do konkursów.
9. Jeśli  nie  powiedzie  ci  się  na  sprawdzianie,  to  od  razu  kiedy

nauczyciel  oddaje  nieszczęsną  klasówkę,  zapytaj  o  możliwość
poprawy.

10.  Nie bierz na siebie za dużo zajęć dodatkowych.
11. Jeśli  czujesz,  że  ilość  nauki  cię  przerasta,  wybieraj  to,  co

najważniejsze.
12.  Zrób sobie organizer na ścianie albo na biurku i trzymaj się go.



13. Ustal godzinę, o której - choćby się waliło i  paliło -  zawsze
kładziesz się spać (np. 2200) i trzymaj się tego!

14.  Jeśli z jakiegoś powodu nie było cię w szkole, zadbaj o to, żeby
od razu tego samego dnia nadrobić zaległości.

15. Codziennie  po  powrocie  ze  szkoły  poświęć  kilka  minut  na
powtórzenie tego, co było na lekcjach w danym dniu.

                                       Opracowano na podstawie czasopisma “Victor-Junior”



REDAKCJA „ZWARIWANEJ SIÓDEMKI”

A oto redakcja naszego miesięcznika po zmianach:

Julia Podjacka – redaktor naczelna
Weronika Olszewska

Nadia Daniel
Dominika Szulc

Małgorzata Michalak
Nikola Szulc

Kornel Wasielewski

Opiekunem jest pani Zdzisława Mszanowska,
a opracowaniem graficznym zajmuje się pani Dorota Żyśko.



PIKNIK  W  FABRYCE  SZTUK

        Dnia 10 września 2019 klasa II a wraz z wychowawczynią Panią
Moniką Podjacką wybrała się na Piknik do Fabryki Sztuk w Tczewie.

 Była to nagroda za zajęcia II miejsca w Rowerowym Maju. Dzieci
uczestniczyły  w  warsztatach  rękodzieła  oraz  miały  różne  zabawy
sprawnościowe.



Na koniec każdy otrzymał słodkości i upominek.

                                    

                                                Opracowała Julia Podjacka



JAK  DAWNIEJ  MIERZONO
     
 Dnia 17 września 2019 r. klasa II a uczestniczyła w wystawie „Jak
dawniej mierzono” i w warsztatach „Uuu….waga” w Fabryce Sztuk w
Tczewie. 



Dzieci  bawiły  się  w  targowisko,  zobaczyły  wystawę  wag  i  innych
przyrządów pomiarowych,   dzieci  otrzymały  certyfikaty „Głównego
Mierniczego”.

                                                                                          Opracowała Julia Podjacka



UPAMIĘTNIENIE 80. ROCZNICY 
NAPAŚCI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

Nasi  uczniowie  wraz  z  panem  dyrektorem  reprezentowali  naszą
szkołę  na miejskich  uroczystościach z  okazji  80.  rocznicy napaści
sowieckiej na Polskę.  Na uroczystość przybyli  mieszkańcy Tczewa,
samorządowcy,  kombatanci,  parlamentarzyści,  harcerze,  młodzież
szkolna, duchowieństwo, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń.

O  tragicznych  wydarzenia  z  17  września  1939  r.  przypomniał
prowadzący  uroczystość  Krzysztof  Korda,  dyrektor  Miejskiej
Biblioteki Publicznej.

17  września  1939  r.  o  świcie,  łamiąc  polsko-sowiecki  pakt  
o nieagresji, bez wypowiedzenia wojny, Armia Czerwona wkroczyła na
teren Polski. Atak na Polskę był realizacją tajnych ustaleń zawartych
w pakcie Ribbentrop-Mołotow.

Rosjanie  zaatakowali  niespodziewanie.  Zaskoczeni  Polacy  nie  byli  
w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Propaganda
sowiecka określała agresję na Polskę jako "wyprawę wyzwoleńczą"  
w  obronie  "ludności  zachodniej  Ukrainy  
i zachodniej Białorusi". W wyniku tych działań do niewoli sowieckiej
trafiło  ponad  pół  miliona  polskich  żołnierzy.  Miejsce  miały  także
masowe deportacje polskich obywateli. Armia Czerwona dopuściła się
licznych zabójstw i mordów, zarówno na jeńcach wojennych, jak i na
ludności cywilnej. O wielu z nich słuch zaginął na długie lata.

Za  ofiary  sowieckiej  napaści  na  Polskę  modlił  się  ks.  Wojciech
Gliniecki. Okolicznościowe wiersze zaprezentowali uczniowie  naszej
szkoły – Marysia Stolarska, Ola Ciman i Szymon Podjacki.



Uczestnicy  uroczystości  złożyli  pod  pomnikiem  kwiaty  i  zapalili
znicze.

                                                                                                    
                                        

                                        Od redakcji (na podstawie „Wrota Tczewa”)



WYCIECZKA  KLAS  VII  
PO TCZEWSKIEJ  STARÓWCE

  
Dnia 19 września klasy siódme wraz z wychowawcami udały się na
Stare Miasto zwiedzać nasz piękny Tczew. Po mieście oprowadzał nas
przewodnik pan Zdzisław Bergiel – były dyrektor naszej szkoły.

Zwiedziliśmy:
Łazienki  miejskie   -  budowę  łazienek  miejskich  ukończono  
w 1913 roku. Wówczas w budynku mieściła się poczekalnia oraz
łazienki lecznicze. Dzisiaj jego rola jest zupełnie inna - został
wyremontowany i pełni funkcję siedziby Notariusza.
Gmach  sądu  z  więzieniem,  obecnie  Miejska  Biblioteka
Publiczna -  obiekt  usytuowany  został  na  najstarszym  

i największym  przedmieściu,  zwanym  Berlińskim  (później
Gdańskim), którego rozwój nastąpił pod koniec I poł. XIX w. Był



pierwszym na tym terenie gmachem państwowym. Wybudowano
go w 1847 r. jako Ziemski i  Miejski Sąd I Instancji,  drugiej
klasy.  
W okresie II wojny światowej sad ponownie określany był jako
Obwodowy.  W  więzieniu  już  od  września  1939r.  osadzono
działaczy polskich. W latach 1945-56 mieścił się w nim areszt
Powiatowego  Urzędu  Bezpieczeństwa  Publicznego,  w  którym
przetrzymywano  i  torturowano  członków  konspiracyjnych
organizacji niepodległościowych.
  Gmach sadu i więzienie pełniły swoje funkcje do 1976r. 
dziesięć lat później, po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, 
stały się siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra
Slkulteta.
Wystawę w Fabryce Sztuk.
Mury  obronne  – czyli  zespół  obwarowań  miejskich  Starego
Miasta  –  fragment  przy  ul.  Podmurnej.  
Zespół  obwarowań  miejskich  wzniesiony  przez  Krzyżaków  po
zniszczeniu  miasta  w  1308r.  W  XIV  w.  otoczono  osadę
pierścieniem fortyfikacji  murowanych  z  12  basztami  i  3
bramami.  Pozostałe  do  dziś  fragmenty  murów  zlokalizowane
przy  południowej  pierzei  ul.  Wodnej  u  zbiegu  z  ul.  Chopina,
północnej pierzei  ul.  Wąskiej,  przy ul.  Łaziennej i  Podmurnej.
Relikty  średniowiecznych  obwarowań  miejskich  Tczewa
posiadają  charakterystyczne  cechy  budownictwa  obronnego  
z początku XIV w. o dużej wartości historycznej i zabytkowej. 
Kościół  Parafii  rzymsko-katolickiej  p.w.  Św.  Krzyża.
Kościół budowany od II połowy XIII wieku do końca XIV w.  
z fundacji księcia pomorskiego Sambora. Wieża i dachy zostały
częściowo zniszczone przez pożary w latach 1433, 1577 oraz  
w czasie II wojny światowej. Kościół został odbudowany w 1597
r. a gruntownie remontowany w latach 1839-1841, 1946-1953.
Najstarszą częścią budowli jest dolna partia wieży z 1275 r.
Prezbiterium,  nawa  główna  i  boczne,  zakrystia  i  kruchta  od
strony południowej pochodzi z końca XIII w. Kaplice boczne  



z połowy XIV w.,  bogate gwieździste sklepienia prezbiterium,
nawy, zakrystii i części kaplic pochodzą z II połowy XVI w. Po
remoncie  w  1597  r.  wieżę  zakończono  drewnianą  nadbudową.
Kościół stanowi jeden z cenniejszych przykładów monumentalnej
gotyckiej budowli sakralnej na Pomorzu. 

Bulwar nadwiślański i oczywiście perełkę tczewskich zabytków,
czyli  Mosty Tczewskie  -  w  latach  1851-1857 budowa  mostu
drogowego. 
Układ konstrukcyjny: 6 przęseł po 130, 88 m kraty wielokrotne
z jazdą dołem, z gęstym wykratowaniem o pasach równoległych,
wzmocnionych  dodatkowo  nad  podporami  środkowymi.  Trzy
środkowe  przęsła  mostu  drogowego  stanowią  pozostałość
dawnego, pierwszego stalowego mostu na Wiśle, prezentującego
najnowocześniejsze  wówczas  rozwiązanie  tech.  wg.  Projektu
Karla  Lenze.  Zastosowana  kratownice  wielokrotną  o  pasach
równoległych  z  pionowymi  tężnikami  i  siatką  płaskowników.
Bogata  oprawa  architektoniczna  w  formie  murowanych
przyczółków z bramami wjazdowymi od strony Lisewa i Tczewa,
ujętymi  rzeźbiarsko  opracowanymi  portalami,  oraz  5  filarów
wzbogaconych 14 neogotyckimi wieżami z żółtej cegły stanowiły
dzieło architekta Fryderyka Augusta Stulera. 



 Dużo dowiedzieliśmy się o zabytkach i historii naszego rodzinnego
miasta. 

Wycieczka była bardzo udana i ciekawa.
                    

                                  Opracowała Nikola Szulc ( na podstawie wycieczki i „Wrota Tczewa”)



WYCIECZKA  KLAS  III  NA  KASZUBY

        Dnia 24 września klasy trzecie wraz z wychowawczyniami 
(p.  Teresa  Szydlik  i  p.  Wioletta  Kowalewska)i  oraz  panią
wicedyrektor katarzyną Bazą wybrały się na wycieczkę historyczno –
rekreacyjną do Muzeum Zagrody Kaszubskiej „Bielickowo” w Kawlach
Dolnych.

W  muzeum  „Bielickowo”  -   dzieci  poznały  eksponaty  związane  
z  tradycją, kulturą i historią mieszkańców Kaszub. Kustosze muzeum
zadbali  nie tylko o wiedzę małych turystów, ale również o żołądki.
Przy  wspaniałym  długim  stole,  wszyscy   razem  zasiedli  do
poczęstunku, gdzie przygrywała kapela kaszubska.



Urokliwa , jesienna aura sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu, na
placu zabaw i w malowniczym skansenie.



W drodze powrotnej do Tczewa uczniowie odwiedzili  również
Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie, gdzie zapoznali się ze sprzętem
używanym przez strażaków dawniej i dzisiaj. Była to wspaniała lekcja
na  temat  odważnej  i  odpowiedzialnej  roli  jaką  w  społeczeństwie
odgrywają strażacy.

Pełni pozytywnych wrażeń i przeżyć uczniowie wrócili do swojego 
rodzinnego, kociewskiego miasta.

                                                       Opracowała p. Wioletta Kowalewska



WIADOMOŚCI Z SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

SZKOLNY  BUDŻET  OBYWATELSKI –  to  inicjatywa  Prezydenta
Miasta Tczewa Pana Mirosława Pobłockiego. Każda z tczewskich szkół
otrzymała kwotę 22 222,00 zł. 
W  ramach  projektu  uczniowie  proponują,  w  jaki  sposób
zagospodarować tę kwotę. Następnie komisja sprawdza, czy projekty
spełniają  kryteria  zawarte  w  regulaminie  m.in.  całkowita  kwota
jednego  projektu  nie  może  być  niższa  niż  500  zł  i  nie  może
przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków przypadających na daną
szkołę. 
W naszej  szkole  wszystkie  projekty  były  zgodne  z  regulaminem  
i zweryfikowane pozytywnie.
Uczniowie SP 7 zaproponowali:

1. Zakup nowych komputerów – wyposażenie sali komputerowej.
2. Zakup  podłogi  interaktywnej  i  monitora  interaktywnego  do

świetlicy szkolnej.
3. Sala językowa.
4. Zakup nowych szafek dla uczniów do szatni
5. Wyposażenie  biblioteki  –  zakup  kanap,  regałów,  stolików,

krzeseł, nowych komputerów.
    
 Uczniowie  „Siódemki”  głosowali  na  wymienione  projekty.  Wygrał
projekt numer 4, czyli zakup nowych szafek dla uczniów do szatni.



                                                            Opracowała opiekunka SU p. Barbara Rokita



MOJA  PASJA – MARYSIA STOLARSKA
 
Hej ! Nazywam się Marysia Stolarska i chodzę do klasy V A. Chciałam
podzielić  się  z  Wami  moimi  pasjami,  moim  hobby,  czyli  moim
pozaszkolnym życiem.

Moją największą pasją jest gra na skrzypcach. Gram już 5 lat. Za rok
ukończę Szkołę Muzyczną I stopnia.
Kocham także taniec. Cóż tu powiedzieć – zaczęłam od baletu, potem
przeszłam na  taniec  towarzyski  i  na  koniec  Jazz.  To  Jazz  skradł
moje serce i tańczę go do dziś.

To mój taniec w kociewskim zespole w naszej szkole

A kolejną  moją  pasją  jest  śpiew,  który  sprawia  mi  wiele  radości.
Śpiewałam w zespole YAMAHA, a teraz śpiewam w chórze dziecięco
– młodzieżowym „Passionatka”.



Trenuję również gimnastykę oraz pływanie. Dużo tego, ale jakoś nie
umiem z czegoś zrezygnować.
Kocham  każdą  moją  pasję  i  wszystkich  zachęcam  do  rozwijania
swoich zainteresowań.

                                                                Marysia Stolarska

WYWIAD Z NOWĄ UCZENNICĄ KLASY V B 
ZUZANNĄ DANIEL

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

Z.D.: OK

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



zmiany?
Z.D.: Przyszłam z SSP nr 2 w Tczewie. Powodem zmiany byli 
chłopcy, którzy mnie gnębili. 
Red.: Podoba Ci się w naszej szkole?
Z.D. Bardzo mi się podoba. 
Red.: Którego nauczyciela lub nauczycielkę polubiłaś 
najbardziej?
Z.D.: Najbardziej lubię panią Natalię Wiśniewską i panią Anię 
Jurczyk.
Red.: Jaki jest Twój ulubiony kolor?
Z.D.:  Mam aż dwa ulubione kolory – różowy i niebieski.
Red.: Masz jakieś hobby, pasje?
Z.D.: Śpiew i gimnastyka.
Red.: Polubiłaś Swoją klasę?
Z.D.: Oczywiście !!!
Red.: Chodzisz na jakieś zajęcia pozalekcyjne?
Z.D.: Chór „Passionatka”, chór szkolny, SKS, na dodatkowy język
angielski i Kółko teatralne.
Red.: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?
Z.D.: Muzyka, w-f i plastyka.
Red.: Jaką potrawę lubisz najbardziej?
Z.D.: Najbardziej lubię naleśniki.
Red.: Dziękujemy Ci bardzo za wywiad! Powodzenia w szkole!       

          
                         Wywiad przeprowadzili: Nadia Daniel, Dominika Szulc, Kornel Wasielewski



WYWIAD  Z  PANEM JANUSZEM DULNYM 
-nauczycielem chemii

Red.:  Witamy  Pana  bardzo  serdecznie,  jesteśmy  redaktorami
szkolnej gazetki „Zwariowana siódemka”. Mamy prośbę, czy udzieli
Pan wywiadu do Gazetki Szkolnej?
J. D.: Ja także witam Was gorąco. Oczywiście, chętnie odpowiem na
Wasze pytania.

Red.: Dlaczego został Pan nauczycielem chemii?
J.D.: Kiedy zaczynałem moją przygodę z chemią, nie myślałem o tym,
by zostać nauczycielem. Jednak, kiedy już tak się stało,  wykonuję
ten zawód z pasją.
Red.: Jakie studia Pan ukończył?
J.D.:  Ukończyłem  chemię  na  Uniwersytecie  Mikołaja  Kopernika  w
Toruniu  a  wiele  lat  później  studia  podyplomowe  z  informatyki  na
Politechnice Gdańskiej.
Red.: Od kiedy interesuje się Pan chemią?
J.D.:  Chemia  interesowała  mnie  od  dawna.  Pamiętam,  że  symbole
ponad stu pierwiastków chemicznych znałem już w czwartej klasie



szkoły podstawowej.
Red.: Jakie oceny miał Pan z chemii?
J.D.: Oczywiście w szkole podstawowej miałem same piątki ( szóstek
wtedy nie było).
Red.: Jakie są Pana największe osiągnięcia chemiczne?                    
J.D.:  Nie  jestem  naukowcem,  więc  trudno  mówić  o  osiągnięciach
chemicznych  (dynamitu  nie  wynalazłem).  Mam  skromne  osiągnięcia
dydaktyczne  –  wykształciłem  paru  dobrych  chemików  
i zainteresowałem chemią wielu młodych ludzi.
Red.: Jest pan nauczycielem, więc wykształcenie młodego pokolenia
jest z pewnością dużym osiągnięciem.

Red.: Czy dobrze Pan się czuje w naszej szkole?
J.D.: W „siódemce” pracuje mi się wyjątkowo dobrze. Jest tu miła,
kameralna atmosfera. 
Red.: Co robi Pan najczęściej w wolnym czasie?
J.D.: Mam wiele pasji: słucham muzyki, oglądam filmy, majsterkuję, 
a ostatnio odkrytą pasją jest gotowanie i  inne prace kulinarne, co
niestety widać po mojej tuszy.
Red.: Nic nie widzimy.
Red.:  Czy  przydarzył  się  Panu,  jakiś  wypadek  podczas



przeprowadzania eksperymentów?
J.D.:  Dawno  temu,  kiedy  byłem  jeszcze  w  waszym  wieku,  miałem
niewielki  wypadek  podczas  eksperymentów  domowych  –  miałem  
w swoim pokoju małe domowe laboratorium. 
Od kiedy pracuję w szkole nie pamiętam o takim zdarzeniu. 
Red.: Z którą klasą w”siódemce” najlepiej się Panu współpracuje?
J.D.: Wszystkie klasy traktuję tak samo i nie chciałbym tu żadnej  
z nich wyróżnić.
Red.: W jakiej jeszcze szkole Pan pracuje?
J.D.:  Moją „macierzystą” szkołą,  gdzie jestem zatrudniony na cały
etat, jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Tczewie. 
Red.: Dziękujemy za wywiad i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji 
w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym. 

                                   Wywiad przeprowadzili Nadia Daniel, Dominika Szulc i Kornel Wasielewski



NIETYPOWE ŚWIĘTA W PAŹDZIERNIKU

1.10. - Dzień Osób Starszych
          Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia  
          Dzień Muzyki
          Światowy Dzień Ptaków

      
2.10. - Dzień bez Przemocy  
          Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych
3.10. - Dzień bez Kamizelki Kuloodpornej
4.10. - Dzień Uśmiechu
           Międzynarodowy Dzień Arki Noego
           Dzień Zwierząt
5.10. - Światowy Dzień Nauczyciela 
6.10. - Światowy Dzień Mieszkalnictwa
           Dzień Polskiej Harcerki



7.10. - Dzień Taczki
8.10. - Światowy Dzień Habitatu
9.10. - Dzień Pisania Listów
          Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego
10.10. - Dzień Zdrowia Psychicznego
            Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci        
11.10. - Dzień Jaja

   
             Dzień Dziewczynek
12.10. - Dzień Bezpiecznego Komputera
            Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów
13.10. - Dzień Ratownictwa Medycznego
            Dzień Dawcy Szpiku                                                  
14.10. - Dzień Edukacji Narodowej
            Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk
            Żywiołowych    
15.10. - Dzień Mycia Rąk 
            Dzień Dziecka Utraconego
16.10. - Dzień Papieża Jana Pawła II
           Światowy Dzień Żywności



            Światowy Dzień  Chleba

17.10. - Międzynarodowy Dzień Mediacji 
            Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 
18.10. - Święto Wojsk Łączności
            Dzień  Poczty Polskiej
19.10. - Dzień Normalizacji
20.10. - Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego
             Światowy Dzień Statystyki
21.10. - Dzień bez Skarpetek
            Międzynarodowy Dzień Odpoczynku od Świętowania
22.10. - Dzień Caps Locka
            Światowy Dzień Osób Jąkających
            Dzień Praw Rodziny
23.10. - Światowy Dzień Spadającego Liścia
24.10. - Dzień bez E-Maila
             Światowy Dzień z Otyłością
25.10. - Światowy Dzień Makaronu     
            Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
            Dzień Kundelka
26.10. - Światowy Dzień Donacji i Transplantacji          



27.10. - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego         
28.10. - Międzynarodowy Dzień Animacji
            Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
29.10. - Międzynarodowy Dzień Łuszczycy
30.10. - Dzień Spódnicy
            Święto Napojów Wyskokowych
31.10. -  Dzień Oszczędzania 
             Halloween

                                                             

                 
                                                        Od redakcji



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

    W tym numerze chcemy zachęcić wszystkich do przeczytania 
książki Tammy Robinson pt.: "Normalni inaczej".

NIKT NIE JEST DOSKONAŁY
KAŻDY Z NAS JEST INNY

NORMALNY INACZEJ

 



Życie Maddy jest do bólu uporządkowane i przewidywalne. Musi takie
być,  aby  jej  autystyczna  siostra  mogła  w  miarę  normalnie
funkcjonować. Jako pełnoetatowa opiekunka Bee Maddy nie ma czasu
na komplikacje takie jak przyjaciele, nie mówiąc już o chłopaku. Więc
kiedy  poznaje  Alberta,  ostatnią  rzeczą,  o  jakiej  myśli,  jest
zakochiwanie się.
Jednak nawet Maddy nie nad wszystkim ma kontrolę.
Albert pogodził się, że zawsze był i będzie wielkim rozczarowaniem
swojego ojca,  i  marzy tylko  o  tym< by wyrwać się  z  domu.  Kiedy
poznaje Maddy, dowiaduje się, jak to jest być częścią kochającej
się rodziny i jak ogromne ofiary ludzie potrafią ponieść dla tych,
których kochają.
Ale  czy  Maddy  i  Albert  są  gotowi  ponieść  takie  ofiary  dla
siebie?
„Normalni  inaczej”  to  historia  o  tym,że  każdy  może  znaleźć
miłość i każdy może pokochać, nawet jeśli wszystko sprzysięga
się przeciwko niemu. To magiczna opowieść o ludzkich sercach,
która złamie serce także tobie.

Zapraszamy do lektury !!!    

                                          

                                               Opracowało Koło Przyjaciół Biblioteki



NASZA  TWÓRCZOŚĆ 

Drogie koleżanki i koledzy !
Spotykam się z Wami na łamach szkolnego pisma, aby dowieść, iż nie
należy zadawać uczniom prac domowych.
   Wszyscy doskonale wiemy, że nauka towarzyszy nam przez całe
życie. Już od najmłodszych lat, każdy z nas ma z nią do czynienia.
Pełni  ważną  rolę  w  naszym  życiu.  Dzięki  niej  zdobywamy  wiedzę,
doświadczenie oraz wykształcenie. 
Z każdym rokiem nauki w szkole podstawowej zwiększa się zakres
naszej wiedzy, wzrasta liczba przedmiotów oraz godzin lekcyjnych.
Większość dnia spędzamy w szkole, a nauki jest coraz więcej. Zatem
czy należy zadawać jeszcze prace domowe?
Moja  odpowiedź  brzmi  „nie”.  Zadawanie  prac  domowych  ogranicza
czas  wolny,  który  powinien  być  przeznaczony  na  życie  rodzinne,
indywidualne zainteresowania lub inne obowiązki domowe. Uważam, że
szkoła dla ucznia jest tym samym, czym praca dla rodzica. Co by było
gdyby  rodzice  przynosili  do  domu  swoją  pracę?  Niektóre  badania
dowodzą,  że  odrabianie  zadań  domowych  negatywnie  wpływa  na
atmosferę w domu, samopoczucie oraz zdrowie ucznia. Zabiera czas,
który można by było spędzić z rodziną lub przyjaciółmi, stresuje –
szczególnie – tych uczniów, którzy mają problemy z nauką, nie umieją
samodzielnie rozwiązać zadania. Trudnością dla uczniów jest także
kumulowanie  się  zadawanych  prac  domowych,  co  powoduje
zniechęcenie  do  nauki.  Poza  tym wielu  uczniów  korzysta  z  innych
form kształcenia  -   rozwijają  swoje  pasje  i  zainteresowania  poza
szkołą, przeznaczając na to swój wolny czas.
Podsumowując – uważam, że zadaniem domowym każdego ucznia jest
przygotowanie się do lekcji, sprawdzianu, utrwalenie wiadomości, czy
przeczytanie  lektury.  Przeznaczenie  czasu  wolnego  na  dodatkową
naukę i  rozwijanie  swoich zainteresowań zależy od indywidualnych
ambicji ucznia.

                                                              Kornel Wasielewski



WIADOMOŚCI  Z  BIBLIOTEKI
Czytelnictwo we wrześniu

Klasa Średnia przeczytanych książek na jednego ucznia Uwagi

IA -

IB -

IIA 0,5

IIB 0,3

IIIA 1,4

IIIB 1,5

IVA 0,2 Najgorzej czytająca klasa

VA 1,1

VB 1,3

VIC 1

VIA 0,5

VIB 0,9

VIC 1,2

VIIA 1,8 Najlepiej czytająca klasa

VIIB 1,2

VIIIA 1,1

VIIIB 1,2

Najlepsza czytelniczka we wrześniu - Nikola Szulc – klasa VII A

(przeczytała  9 książek)

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do naśladownictwa !



Strefa śmiechu

 Na lekcjach j zyka polskiego nauczyciel pyta:ę
- Czym b dzie wyraz „ch tnie” w zdaniu: „Uczniowieę ę
ch tnie wracaj  do szko y po wakacjach”?ę ą ł
Zg asza si  Jasio:ł ę
 - artem!Ż

– Maaamooooo, ja nie chc  i  do szko y!ę ść ł
– Jasiu, przecie  zacz  si  rok szkolny i musisz i !ż ął ę ść
– Ale ja nie lubi  szko y!ę ł
– Jasiu! Id , b dzie bardzo mi o.ź ę ł
– Ale dzieci mnie nie lubi !ą
– Jasiu! Musisz i  do szko y, w ko cu jeste  dyrektorem! ść ł ń ś
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