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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Szkoła Pamięta – odwiedzamy tczewskie cmentarze
– Szkolne Przygody Gangu Słodziaków
– 11 listopada - Święto Niepodległości
– XII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. R. 

Landowskiego
– Święto Szkoły
– Andrzejki
– Sukcesy naszych uczniów - Międzyszkolny Konkurs 

Ortograficzny dla klas II
– Moja pasja – Dominik Wojtanowski z klasy III A
– Nietypowe święta w grudniu
– Recenzje do nowych książek zakupionych w ramach 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
– Wiadomości z biblioteki
– Strefa śmiechu



Elżbieta Daniszewska

ZADUSZKI

Ciszą cmentarną ukołysani
z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.
Nad nimi drzewa szumią cichutko,
sypiąc pożółkłe liście,
wielu z nich może żyło zbyt krótko,
krócej niż zwykle trwa życie.
Na grobach wieńce, na grobach kwiaty,
wśród nich płomyki lśniące,
dowód pamięci tym,  co w zaświaty odeszli 
w wiecznej rozłące.
Dzisiaj ożywa ból przypomnienia 
widny w zadumie na twarzach,
w myślach się jawi postać z imienia,
wstaje z przeszłości cmentarza.
Ileż to mogił po świecie całym
w jesiennych mgłach spowitych,
ileż tam ludzi legło wspaniałych,
co wspięli się na szczyty życiowej sławy i powodzenia.
Jedna ich dola na końcu.
Wszystkich jednako przykrywa ziemia,
każdemu świeca płonąca świeci na grobie przez tę godzinę,
by znów na długo zagasnąć.
A na cmentarze na powrót spłynie
cisza i spokój, i ciemność.

SZKOŁA PAMIĘTA
Odwiedzamy tczewskie cmentarze 



   Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy  
o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy
zarówno  naszych  bliskich,  jak  i  tych,  którzy  zapisali  się  
w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. 

Grób Franciszka i Grzegorza Paszków                 Grób Natalii Borowskiej
(dyrektor SP 7; wicedyrektor SP 7)                   (bibliotekarka)

Grób Julii Jezierskiej (uczennica)         Grób Józefa Ostrowickiego (matematyk)



Nasza szkoła w szczególny sposób pamięta o grobach zmarłych
nauczycieli  i  uczniów Szkoły  Podstawowej  nr  7  im.  Stanisława
Staszica w Tczewie.
Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. 

PAMIĘTAMY !!!
Cześć ich pamięci!   

                                                

                                                               Od redakcji



SZKOLNE PRZYGODY GANGU
SŁODZIAKÓW

      Wzorem poprzedniego roku nasza szkoła bierze udział w II
edycji  konkursu  dla  szkół  podstawowych  „Szkolne  Przygody
Gangu Słodziaków”, który ma inspirować dzieci do codziennego
czytania  i  obudzić  w  nich  odpowiedzialność  za  środowisko
naturalne. 

Klasy I – III otrzymały książkę „Gang Słodziaków oraz pakiety
materiałów  informacyjnych  i  motywacyjnych,  które  pomagały
zachęcić uczniów do codziennego czytania. W tym roku materiały
dydaktyczne  są  wzbogacone  o  wątki  dotyczące  edukacji
ekologicznej, która ma  rozwijać świadomość ekologiczną swoich
wychowanków.  
Klasa  II  a  zorganizowała  w  naszej  szkole  Dzień  Głośnego
Czytania, na który zaprosiła klasy pierwsze. 



Dzieci  z  klas  pierwszych  mogły  zapoznać  się  z  bohaterami,
przeniosły  się  w  świat  słodziaków  słuchając  opowiadania
„Królestwo”,  zapoznały się  z edukacją ekologiczną,  zobaczyły,  
w jaki sposób można zrobić zabawki z elementów nadających się
do  recyklingu,  a  następnie  własnoręcznie  mogły  posadzić
prawdziwe  drzewo,  które  będzie  przypominało  o  dbaniu  
o najbliższe otoczenie i uwrażliwi na rolę drzew w środowisku. 



Dzieci  poznały  piosenkę  słodziaków,  posłuchały  bajki  oraz
otrzymały kolorowanki.
Sala była przepełniona słodziakami.

                                                                      Opracowała Julia Podjacka



    ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI
   Dnia 8 listopada odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta 
Niepodległości.

Uczniowie klasy V C wraz z panią Aurelią Czerwińską przygotowali
inscenizację  mówiącą  o  historii  naszej  Ojczyzny.  Przypomnieli  
o zaborach i walkach naszych przodków o niepodległość Polski.



Klasie V C towarzyszyła dzielnie klasa I B.

Naszym  aktorom  towarzyszył  także  chórek  szkolny,  który  swoim
śpiewem dopełnił klimatu tej uroczystości.

Na  zakończenie  apelu  głos  zabrał  Pan  Dyrektor  przypominając
wszystkim,  jak  ważna  jest  wolność  i  niepodległość  Ojczyzny,  ale
także pamięć o tych, którzy nam ją dali. 

                                                      Opracowała Dominika Szulc i Kornel Wasielewski



XII  FESTIWAL  TWÓRCZOŚCI KOCIEWSKIEJ
      IM. ROMANA LANDOWSKIEGO

   Dnia  20  listopada  odbyły  się  finały  XII  Festiwalu  Twórczości
Kociewskiej.  Do  powiatu  tczewskiego  dołączył  powiat  Starogard
Gdański i Świecie. 

Nasi finaliści w towarzystwie organizatorki festiwalu 
Pani Eleonory Lewandowskiej przy ławeczce Romana Landowskiego

Naszą  szkołę  na  finałach  reprezentowali  odpowiednio  w  swoich
grupach wiekowych:

AMELIA  MICHALAK KL. III B
SZYMON  PODJACKI KL. V B
JULIA PODJACKA KL. VIII B

 
 Amelia Michalak zajęła III miejsce w finałach. 
Serdecznie  gratulujemy  i  dziękujemy  za  godne  reprezentowanie
naszej szkoły !     
                                                                               

Od redakcji



ŚWIĘTO SZKOŁY

   W tym  roku  Święto  Szkoły,  czyli  urodziny  naszego  patrona  –
Stanisława Staszica obchodziliśmy 22 listopada.

Jak nowa tradycja szkoły nakazuje najpierw udaliśmy się do kościoła
na  Mszę  świętą,  a  następnie  odbyły  się  zajęcia  programowe,  na
których  to  poszerzaliśmy  swoją  wiedzę  o  życiu,  działalności  i
twórczości Stanisława Staszica. 
Na zakończenie zajęć pisaliśmy Szkolny Konkurs o Patronie Szkoły,
który  przygotowały  i  nadzorowały  panie  Dorota  Żyśko i  Zdzisława
Mszanowska:
Klasa „0”        -  portret Stanisława Staszica
klasy I           -  portret Stanisława Staszica 
Klasy II i III      -  test o życiu patrona szkoły
Klasy IV – VI    -  test o życiu i działalności patrona szkoły
Klasy VII – VIII  -  Stanisław Staszic – wzór do naśladowania 
  Następnie spotkaliśmy się na uroczystej akademii ku czci naszego
patrona.



Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły pan dyrektor
Jan Kur przywitał naszych gości, czyli byłego dyrektora SP 7 pana
Zdzisława Bergiela, oraz naszych kochanych emerytów: nauczycielki –
panią Zdzisławę Ostrowicką, panią Irenę Dukowską, panią Krystynę
Konofał  i  panią  Krystynę  Sitarek  a  także  emerytowaną  księgową
panią Danutę Kłos. Zawsze bardzo się cieszymy, że nas odwiedzają 
i pamiętają o „starej 7”.

Następnie  pan  dyrektor  wręczył  dyplomy  nowoawansowanym
nauczycielom, tj. p. Magdalenie Ciecierskiej, p. Annie Jurczyk, 



p. Paulinie Kobieli, p. Pawłowi Czerwińskiemu, p. Katarzynie Murdzi.    

Kolejnym  punktem  uroczystości  było  wręczenie  nagród  Dyrektora
Szkoły  w podziękowaniu za wysiłek włożony w edukację i wychowanie
dzieci oraz pracę na rzecz szkoły i jej uczniów. Nagrody w tym roku
otrzymali:  p.  Katarzyna  Bielawa,  p.  Barbara  Jasińska,  p.  Wioletta
Kowalewska, p. Zdzisława Mszanowska, p. Barbara Rokita, p. Justyna
Włodarczyk-Surdacka,  p.Halina  Tomaszewska,  p.  Dorota  Żyśko,  
p. Iwona Komorowska, p. Katarzyna Czajka i p. Józef Hetmański.



W tym roku  z  naszej  szkoły  Nagrodę Prezydenta  Miasta  Tczewa
otrzymała pani Aleksandra Sperling i pani Katarzyna Trojanowska.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej samorealizacji
zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

  Głównym punktem programu było przedstawienie teatralne o życiu 
i  działalności  Stanisława  Staszica.  Autorką  scenariusza  do
przedstawienia  „Nie  sądź”  jest  p.Zdzisława  Mszanowska,  która
wspólnie z p. Justyną Włodarczyk-Surdacką i uczniami z klas VI, VII
i  VIII  (Olaf  Pazdan,  Marysia  Samolej,  Małgosia  Michalak,  Nikola
Szulc, Szymon Kamaszewski, Paweł Śliwa, Mateusz Kamrowski, Paweł
Burdon,  Kacper  Lisicki,  Nikodem  Tusk,  Kornel  Wasielewski)
przygotowały przedstawienie o Patronie Szkoły. 



 Po sztuce „Nie sądź”, pani dyrektor i pan dyrektor wręczyli nagrody
książkowe,  ufundowane  przez  bibliotekę,  zwycięzcom  Szkolnych
Konkursów Literackich o Stanisławie Staszicu.



Następnie nagrodzono klasy za zwycięstwa w Plastycznym Konkursie
o  naszej  szkole  –  nagrody  ufundowała  Rada  Rodziców  i  Sklepik
Uczniowski. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Po  odśpiewaniu  hymnu  państwowego  i  wyprowadzeniu  sztandaru
zakończyliśmy obchody Święta.  

                                                                                                                 Od redakcji



BAL  ANDRZEJKOWY

      Dnia 28 listopada odbyły się w naszej szkole zabawy andrzejkowe
w dwóch grupach. Najpierw bawiły się klasy 0 -III. Ich bal rozpoczął 
się od słodkich poczęstunków i wspólnych wróżb w klasach. 

Następnie  bawili  się  na  sali  gimnastycznej.  Do  wspólnej  zabawy
zachęcał  wszystkich  DJ  KAMYK,  którego  to  zasponsorowała  nam
Rada Rodziców.



A  po  południu  rozpoczęły  się  bale  klas  starszych.  Oni  także
rozpoczęli  imprezę od poczęstunku, tyle że większość klas raczyła
się pizzą – a to podobno niezdrowo. Po nabraniu sił  rozpoczęła się
zabawa na sali gimnastycznej, którą także prowadził DJ  KAMYK.

                                         

                                                                                                      Opracowała Julia Podjacka

 



SUKCESY  NASZYCH  UCZNIÓW
MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS

ORTOGRAFICZNY

    Dnia 29 października 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 5  
w Tczewie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla
klas drugich „Piękne Pismo – Bajkolandia”.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
Bartłomiej Waruszewski II a
Marika Wąsik II b
Aleksander Kujawa II b



Nasi uczniowie zajęli II miejsce. 

Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej 
szkoły!

                        Opracowała Julia Podjacka



MOJA  PASJA - 
DOMINIK  WOJTANOWSKI Z KLASY III A

            Witam wszystkich Czytelników „Zwariowanej siódemki”! Mam na
imię  Dominik.  Koledzy  wołają  na  mnie  „Wojtan”  –  od  nazwiska
Wojtanowski.  Jestem  uczniem  klasy  III  A.  Jakie  są  moje
zainteresowania?  Jest  ich  wiele.  Ostatnio  moją  pasją  są  interaktywne
mapy  historyczne.  Interesuje  mnie  zwłaszcza  ekspansja  wielkich
mocarstw, a także ich rozpad na mniejsze państwa. Oglądam w Internecie
mapy  państw  starożytnych,  jak  i  współczesnych.  Interesuje  mnie  np.
Cesarstwo Rzymskie, ale także rozpad Jugosławii i Związku Radzieckiego. 

Lubię też „zabawę” z programem Google Earth. Wpisuję nazwę jakiegoś
miasta, np. Honolulu, i jazda! Z kosmosu frunę prosto na Hawaje, ląduję 
i podróżuję. Na razie wirtualnie.

Drugą  moją  pasją  jest  kosmos.  Byłem  na  wielu  seansach  w  toruńskim
Planetarium oraz na wystawach interaktywnych, np. o budowaniu bazy na
Marsie. Fascynuje mnie, że kosmos jest nieskończonością i że może gdzieś
jest druga Ziemia. Mam w domu teleskop i czasami oglądam przez niego
Księżyc. Chciałbym polecieć kiedyś na Marsa. 



Od 4,5 lat gram na keyboardzie. Naukę gry na tym instrumencie zacząłem,
gdy miałem 5,5 lat. Gdy rodzice zauważyli, że wygrywam jednym palcem
proste melodie na zabawkowym pianinku,  zaprowadzili  mnie do CKiS na
przesłuchanie.  Od  pianina  wolałem  keyboard.  Spodobały  mi  się  te
wszystkie  „guziczki”,  możliwość  wyboru  stylu  oraz  instrumentu.  Na
początku  wybierałem  piosenki  z  repertuaru  dziecięcego,  np.  „Puszek
okruszek”, „Moja fantazja”, „Każdy ma jakiegoś bzika”, „Ogórek wąsaty”,
„Laleczka  z  saskiej  porcelany”…  Potem  przyszedł  czas  na  bardziej
„dorosły”  repertuar.  Podobały  mi  się  piosenki,  których  słuchali  rodzice
(tata jest wielkim fanem Beatlesów). 

Wiosną zeszłego roku zacząłem śpiewać.  Dzięki  wspaniałej  nauczycielce
śpiewu uwierzyłem, że potrafię, choć wcześniej wydawało mi się, że nie
wydobędę z siebie żadnego dźwięku. Udało mi się połączyć grę i śpiew  



z nauką języka angielskiego. Dzięki temu mogłem zagrać i zaśpiewać tak
piękne  piosenki,  jak  „Yesterday”,  „Imagine”  czy  „I  like  Chopin”.
Wystąpiłem z nimi m.in. na zakończenie roku w CKiS oraz wziąłem udział 
w szkolnym konkursie „Mam talent”, w którym zająłem I miejsce. 

Moim  marzeniem  jest  wystąpić  w  programie  „The  Voice  Kids”.  Może
kiedyś moje marzenie się spełni… 

Od dwóch lat trenuję aikido. Lubię rozgrzewki przed zajęciami – możemy
się  wtedy  gonić  do  woli.  Potem  przychodzi  czas  na  skupienie  
i  koncentrację  podczas  wykonywania  ćwiczeń.  Nauczyłem  się  już
bezpiecznie upadać i poznałem różne tajniki, np. jak wykorzystywać siłę



przeciwnika, by go pokonać.

Poza chodzeniem na treningi aikido, pływam (od blisko roku mam kartę 
pływacką), jeżdżę na rolkach i na desce. 

Sporo czasu poświęcam moim zwierzętom – kotu i psu, które wzięliśmy ze 
schroniska.

                                 Opracował: Dominik Wojtanowski



KALENDARIUM  GRUDNIOWE

1.12. -  Światowy Dzień AIDS
           Dzień numizmatyków 
2.12. - Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
           Światowy Dzień Walki z Uciskiem
3.12. - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
           Dzień Naftowca i Gazownika
4.12. - Barbórka 
           Dzień Górnika
           Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii
5.12. - Światowy Dzień Gleby
           Dzień Ninja
           Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
6.12. - Mikołajki
           Dzień Anioła

7.12. - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
8.12. - Dzień Kupca 
9.12. - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji



10.12. - Dzień Bota
            Dzień Praw Człowieka  
            Światowy Dzień Futbolu   
11.12. - Dzień Chruścików
            Międzynarodowy Dzień Terenów Górkich 
            Międzynarodowy Dzień Tanga              
12.12. - Dzień Guzika
13.12. - Dzień Księgarza
            Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego  

14.12. - Dzień Małpy
            Dzień Pamięci 47 Roninów
15.12. - Dzień Herbaty 
            Dzień Esperanto
16.12. - Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą
17.12. - Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz
            Dzień Braci Wright
            Dzień bez Przekleństw
18.12. - Międzynarodowy Dzień Migrantów
19.12. - Dzień Wiecznie Zielonych Roślin
20.12. - Dzień Ryby
            Międzynarodowy Dzień Solidarności 



21.12. - Dzień Pamięci o Poległych na Misjach
            Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek
22.12. - Początek Astronomicznej Zimy

24.12. -  Wigilia Bożego Narodzenia
             Dzień Raju 
25.12. -  Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia 

26.12. -  Drugi  Dzień Świąt Bożego Narodzenia        
28.12. - Międzynarodowy Dzień Pocałunku
             Dzień Gry w Karty
30.12. - Dzień Serka Wiejskiego 



31.12. - Dzień bez Bielizny
            Sylwester

                                                             

                                                           Od redakcji



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

   W tym numerze chcemy zachęcić wszystkich do przeczytania
książki Jenny Downham pt.: "Zanim umrę".

Książka, dzięki której poczujesz się szczęśliwy, że żyjesz... 
(Heat)

Przypomina, byśmy doświadczali w pełni każdej chwili i nie
bali się spełniać pragnień  (Guardian)  



Nie  wierzę,  że  można  ją  było  przeczytać  i  nie  zapłakać
(Daily Express)

   Każdy musi umrzeć. Szesnastoletniej Tessie zostało zaledwie
kilka miesięcy życia, więc rozumie to lepiej niż inni.
Przygotowała jednak listę dziesięciu rzeczy, które chce zrobić
przed śmiercią. 
Na pierwszym miejscu umieściła.......
Termin – tego wieczoru.

Zapraszamy do lektury !!!    

                                          

                                                                                        Opracowało Koło Przyjaciół Biblioteki



WIADOMOŚCI  Z  BIBLIOTEKI
Czytelnictwo w listopadzie

Klasa Średnia przeczytanych książek na jednego ucznia Uwagi

IA -

IB -

IIA 1,5 Najlepiej czytająca klasa
IIB 1,1

IIIA 0,3

IIIB 1,5 Najlepiej czytająca klasa
IVA 0,5

VA 0,3

VB 0,4

VC 0,2

VIA 0,1 Najgorzej czytająca klasa

VIB 0,5

VIC 0,7

VIIA 0,8

VIIB 0,4

VIIIA 0,2

VIIIB 1

Najlepsza czytelniczka w listopadzie
Nikola Szulc – klasa VII A

(przeczytała  6 książek)
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do naśladownictwa!



STREFA  ŚMIECHU

 

Stara podkowa leży obok czterolistnej 
koniczyny i mówi:

– Szkoda, że nas nikt nie znalazł...
– Widocznie nie mamy szczęścia...

 

– Halo?
– Sklep obuwniczy, słucham?
– Przepraszam, chyba pomyliłem 

numery...
– Nic nie szkodzi. Niech pan 

przyjdzie, to wymienimy.
 

Jaś i Małgosia w aptece:
– Poprosimy cztery paczki aspiryny.
– To wszystko?
– Hmm... To może jeszcze cztery 

opakowania węgla.
– Ojej! Coś poważnego wam dolega?
– Nie. Pionki do warcabów nam 

poginęły...



 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

   Julia Podjacka – red. naczelny, Weronika Olszewska, Kornel Wasielewski, 
Dominika Szulc, Nadia Daniel, Małgorzata Michalak, Nikola Szulc.

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko. 

                                                                          


