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„To właśnie tego wieczoru
Od bardzo wielu wieków

Pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku" *

Niech ta magiczna moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie Wam spokój i radość,
A każda chwila świąt Bożego Narodzenia

niech żyje własnym pięknem
                   

 Wszystkim czytelnikom życzy redakcja „Zwariowanej siódemki”



WYJAZD  DO  TEATRU  IM. ALEKSANDRA
SEWRUKA  NA  SZTUKĘ „OPOWIEŚĆ
WIGILIJNA” KAROLA  DICKENSA

  
   Dnia  2  grudnia  2019  roku  klasy  V  wraz  z  wychowawcami
wyjechały  do  Teatru  im.  Aleksandra  Sewruka  w  Elblągu  na
sztukę Karola Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”.  
   O rozmachu, z jakim zrealizowany został ten spektakl, oprócz
licznej  obsady,  świadczą także takie  elementy,  jak:  ponad 70
kostiumów, bajeczna scenografia, zjawiskowe duchy, lalki, maski,
najprawdziwsza  zima,  tłoczne  ulice  i  magia  świąt  Bożego
Narodzenia. A wszystko to razem sprawia, że spektakl ten mogą
oglądać zarówno młodzi, jak i dorośli widzowie. 

"Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa to utwór napisany w XIX
wieku.  Jego  autor  uznawany  jest  za  najwybitniejszego
powieściopisarza  angielskiego  tamtych  czasów.  I  choć  od
momentu powstania tego opowiadania minęło już mnóstwo czasu,
"Opowieść  wigilijna"  wciąż  jest  bardzo  popularna  i  chętnie
czytana na całym świecie. 
Opowiadanie  Dickensa  pokazuje  głębokie  doświadczenie  
i  przemianę  skąpca  Ebenezera  Scrooge'a  w  noc  wigilijną.
Scrooge'a czekają kolejne samotne święta. Jego jednak to wcale
nie  martwi.  Od  lat  jest  już  bowiem  niezdolny  do  odczuwania
radości  z  powodu  ich  nadejścia.  Tym  razem  będzie  jednak
inaczej... 
Wizyta niespodziewanych "gości" sprawi, że postanowi odmienić
całe swoje dotychczasowe życie... 

Fantastyczna  sztuka,  która  wprowadziła  nas  w  magię  Świąt
Bożego Narodzenia.



                                                                                                  Od redakcji



ŚWIĄTECZNY  KIERMASZ  BOŻONARODZENIOWY

    Dnia  5  grudnia,  cała  szkolna  społeczność  (uczniowie,
nauczyciele  i  rodzice),  spotkała  się  w wieczornych godzinach  
w szkole na Świątecznym Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

Kiermasz  został  zorganizowany  przez  Radę  Rodziców.  Oprawą
artystyczną  natomiast  zajęli  się  nauczyciele  wraz  z  uczniami,
którzy wystąpili w roli aktorów i piosenkarzy.



Piosenki, kolędy, pastorałki, wiersze i przedstawienia świąteczne
o różnej tematyce i w fantastycznym wykonaniu naszych uczniów
mogliśmy oglądać przez cały wieczór. 

Jednocześnie  można  było  zakupić  na  kiermaszu  świąteczne
ozdoby, pierniczki i różne smakowite ciasta.



Nasi  najmłodsi  wychowankowie  chętnie  ozdabiali  pierniczki,
świetnie się przy tym bawiąc.

A  między  występami  kolejnych  klas  odbywała  się  aukcja
świątecznych  ozdób,  którą  prowadził  pan  dyrektor  
z przewodniczącą Rady Rodziców panią Agatą Ciepielewską.



Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, nauczycielom i naszym 
szkolnym artystom za wspaniałą uroczystość, która wszystkich 
wprowadziła w świąteczny nastrój.

                                                                           Od redakcji



MIKOŁAJKI
  

W piątek 6 grudnia odwiedził naszą szkołę specjalny gość – 
Święty Mikołaj w towarzystwie Śnieżynek. 

Uczniowie, którzy byli grzeczni, otrzymali cukierki. Okazało się, że 
do "siódemki" uczęszczają najgrzeczniejsze dzieci. 



Najodważniejsi uczniowie powiedzieli wierszyk lub zaśpiewali 
piosenkę.



Coś niecoś dostało się też w tym roku i dorosłym!

Pani wicedyrektor chyba znalazła  "skarb".....

I pan dyrektor z panią Iwonką cieszą się ze spotkania z Mikołajem.

A pani Ola musiała dostać coś super,że tak "kocha" Mikołaja... 



Jak Mikołaj da panu Sławkowi dobry prezent, to może i fizyka okaże 
się przyjemna...

 
To spotkanie wywarło na wszystkich ogromne wrażenie.
Ho, ho, ho – bądźcie grzeczni! 
To Mikołaj wróci do Was za rok!
Szkolne Mikołajki przygotował Samorząd Szkolny, a fotorelację – 
Maksymilian Kubik.

                                                                                            
                                                                                             Opracowała p. Barbara Rokita



TOLERANCJA  I  AKCEPTACJA  ODMIENNOŚCI

 Polskie  Stowarzyszenie  Estradowe  „Polest”  -  Teatr
Profilaktyczny ALERT z Wrocławia wystawia co kilka miesięcy
sztuki profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Tczewie. 
9 grudnia uczniowie klas IV – VII z naszej szkoły wzięli udział w
spektaklu  teatralnym,  pt.  "Inny  chłopak  ".  Spektakl  poruszał
problem  związany  w  tolerancją  i  akceptacją  odmienności.
Widowisko  przygotowane  przez  Teatr  Profilaktyczny  Alert
uświadomiło  dzieciom  jak  ważny  jest  w  szkole  wzajemny
szacunek.

Teatr  Profilaktyczny  ALERT powstał  z  potrzeby  rozmowy  
z  młodymi  ludźmi  na  temat   ich  problemów.  Potrzeba  ta
natomiast  zrodziła  się  z  obserwacji  otaczającego  świata,
wrażliwości i empatii. 
Twórcy teatru pragną dotrzeć do młodych odbiorców i stworzyć
z nimi partnerski dialog, a żeby było to możliwe, należy wpierw
wsłuchać się w nich i w problemy, z którymi muszą się mierzyć.



Nie  chcą,  aby  rozmowa  ta  była  "grożeniem  palcem"  
i  moralizatorskim wykładem.  Chcą  młodych widzów zrozumieć  
i nawiązać z nimi kontakt, bo tylko wtedy oni otworzą się na to,
co artyści zamierzają im przekazać.

Czym jest profilaktyka? 
Działalność  profilaktyczną  (zapobiegawczą),  która  dotyczy
pewnej  ilości  problemów  na  tle  zdrowotnym,  behawioralnym,
moralnym,  środowiskowym  nazywamy  PROFILAKTYKĄ
PROBLEMOWĄ.  Próba  zapobiegania  lub  zmniejszania  tych
problemów  jest  działaniem  profilaktycznym.  Teatr
Profilaktyczny „ALERT” w tym sezonie w ofercie dla klas IV -
VII  szkół  podstawowych,  pragnie  zaangażować  młodzież  
w profilaktykę problemów związanych z cyberzagrożeniami. 
"Profilaktyka - jest - symbolicznie rzecz ujmując - jak podanie
pomocnej  dłoni,  czy  rozłożenie  ochronnego parasola,  a  czasem
nawet jak szczepionka - bo wzmacnia odporność wobec trudnych
sytuacji życia i wspomaga prawidłowy rozwój. To tylko tyle, ale 
i  aż  tyle."(J.  Szymańska  -  terapeuta  i  specjalista  d/s
profilaktyki).

SZKODA, ŻE NIE WSZYSCY UCZNIOWIE Z NASZEJ 
SZKOŁY SĄ CHĘTNI NA  TEGO TYPU PROFILAKTYCZNĄ 
POMOC I JEDNOCZEŚNIE UCZTĘ DUCHOWĄ. 

ZAPRASZAMY NASTĘPNYM  RAZEM

                                                                                              Od redakcji



KLASY  I–III  W TEATRZE  

IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU  
NA BAJCE HANSA CHRYSTIANA ANDERSENA 

„DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI”

    Dnia 11 grudnia klasy I - III wraz z wychowawcami wyjechały
do  Elbląga  do  Teatru  im.  Aleksandra  Sewruka  na  spektakl
teatralny  na  podstawie  bajki  Hansa  Christiana  Andersena  pt.
„Dziewczynka z zapałkami”.

„Dziewczynka  z  zapałkami”  -  to  jedna  z  najpopularniejszych
baśni  Hansa  Christiana  Andersena  w  reżyserii  Cezarego
Żołyńskiego,  która  mimo  upływu  lat  dalej  porusza  swoim
przesłaniem.  To  historia  ubogiej  dziewczynki,  która  próbuje  
w mroźny wieczór  sprzedać zapałki.  Kiedy nikt  z  zabieganych
przechodniów  nie  zwraca  na  nią  uwagi,  dziewczynka  próbuje
ogrzać się ostatnimi zapałkami, które jej zostały.
Ten  rodzinny  spektakl  cieszy  się  popularnością  od  2013  roku
jako  wzruszająca  opowieść  o  niesprawiedliwości,  ale  w  pewien
sposób również o nadziei.



                                                                                                                              Od redakcji

UWAGA RODZICE !!!

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE ZABAW ZIMOWYCH



Dekalog  bezpiecznego  zachowania  się  podczas  zabaw
zimowych:

  Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg także
tych  rzadko  uczęszczanych.  Zwracamy  uwagę,  czy
zachowana jest  bezpieczna odległość do najbliższej  ulicy.
Skąd  możemy  mieć  pewność,  że  wyhamujemy  na  czas,
widząc zbliżający się samochód?

  Rzucając  się  śnieżkami,  nie  łączymy miękkiego  śniegu  
z kawałkami lodu czy kamyczków. Staramy się nie celować w
twarz drugiej osobie, żeby nie uszkodzić komuś oka. Nigdy
nie  rzucamy  śnieżkami  w  nadjeżdżające  samochody  –
zaskoczony kierowca może stracić równowagę i spowodować
wypadek.

  Na  łyżwach  jeździ  się  tylko  wyznaczonych
miejscach.Stawy,jeziora czy rzeki, nawet jeśli pokryte są  
(z  pozoru!)  grubą  warstwą  lodu,  nie  są  bezpiecznym
miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać!

  Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem
kopce  kuszą  i  zachęcają  do  gonitwy,  jednak  nigdy  nie
możemy  być  pewni,  czy  warstwa  białego  puchu  nie  kryje
szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu.

  Zjeżdżając  na  nartach  czy  sankach,  pamiętamy  
o  obowiązujących  na  stokach  przepisach  i  zasadach
bezpieczeństwa. 
(Warto  też  zapoznać  się  z  dekalogiem  narciarskim,
opracowanym przez GOPR: 
http://www.gopr.pl/poradnik/wskazowki-dla-narciarzy).



  Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony
kulig  może  stwarzać  duże  zagrożenie  dla  naszego
bezpieczeństwa.

  Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci zabawą,
możemy nie dostrzec w porę nadjeżdżającego z nadmierną
prędkością samochodu.

  Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną
widoczność,  a  samochody  potrzebują  dłuższego  czasu
hamowania. Nie przebiegamy przez ulicę. Nie przechodzimy
w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy też, by doczepić do
rękawa lub plecaka elementy odblaskowy.

  Widząc  zwisające  z  dachów  sople,  nie  strącamy  ich
patykami lub kamieniami. Informujemy o nich osobę dorosłą.

  Uważamy  na  źle  zabezpieczone  konstrukcje  ze  śniegu.
Dach  igloo,  w  momencie  odwilży,  grozi  zawaleniem  
i przysypaniem nas. O nieszczęście nietrudno !



PAMIĘTAJ !!!
WAŻNE TELEFONY:

999 -Pogotowie Ratunkowe
998 -Straż Pożarna
997 –Policja
112 -Ogólnopolski numer alarmowy
601 100 100 -Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR

Drodzy rodzice !

Zwichnięta ręka? Złamana noga? 
Zimą,  gdy  chodniki  są  oblodzone,  o  wypadek  na  śliskiej
powierzchni  nietrudno,nawet  mając  świetne  buty  łatwo
stracić  równowagę  na  pokrytym  cienką  warstwą  lodu
chodniku.  Wszystkiego  nikt  nie  przewidzi,  to  oczywiste.
Pamiętajmy jednak, iż dzieci mają fantazję i wyobraźnię, za
to  często  nie  analizują  zachowań  wsposób  przyczynowo-
skutkowy.  Chwila  beztroskiej  zabawy może zakończyć się
tragicznie. Do wypadków dochodzi bardzo często podczas
rzucania  się  śnieżkami,  jazdy  na  nartach  i  łyżwach  oraz
zjeżdżaniu  na sankach.  Przypominajmy więc wciąż naszym
pociechom  o  podstawowych  zasadach  bezpieczeństwa  
-i interesujmy się tym,w jaki sposób spędzają swój wolny
czas. 



                                                           Od redakcji

WIGILIE  KLASOWE

   W ostatnim dniu przed przerwą świąteczną wszystkie klasy
organizują sobie „Wigilie klasowe”. Na wigilijnym klasowym stole
nie ma 12 potraw – czyli np. karpia, pierogów czy też barszczu,
są przede wszystkim różnego rodzaju słodkości, owoce i opłatek.
Łamiąc się opłatkiem pamiętamy, aby wybaczyć sobie wszystkie
krzywdy i przykrości, które sobie nawzajem wyrządzamy w ciągu
roku  szkolnego,  składamy  sobie  najserdeczniejsze  życzenia  –
przecież jesteśmy jedną wielką, szkolną rodziną.
A  oto  nasze  „Klasowe  Wigilie”  w  obiektywie  aparatu
fotograficznego.  





JASEŁKA  BOŻONARODZENIOWE
  

W  tym  roku  Jasełka  Bożonarodzeniowe  odbyły  się
oddzielnie dla klas 0-IV i dla klas V-VIII.
Dla  klas  młodszych  Jasełka  przygotowały  panie  –  Monika
Podjacka,  Katarzyna  Bielawa,  Karolina  Panieczko-Suwalska  
i Małgorzata Kubik oraz Teresa Szydlik. 
Przedstawienie  pt.  „Wigilijny  wieczór”  przedstawiły  dzieci  
z Oddziału Przedszkolnego, klasa II A i chór szkolny.



Dla  klas  starszych  Jasełka  pt.  „0:1  dla  Nieba”  przygotowali
uczniowie  Kółka  teatralnego  pod  czujnym  okiem  pani  Karoliny
Garskiej.

                                      Od redakcji



SUKCESY  NASZYCH  UCZNIÓW 

XXVIII KOCIEWSKI KONKURS PLASTYCZNY 
NA NAJCIEKAWSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Nasi uczniowie odnieśli sukces w XXVIII Kociewskim Konkursie 
na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową organizowaną przez 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.
W kategorii klas IV-VIII 
I miejsce zajął Filip Niżyński kl. VI C
Wyróżnienie otrzymał Marek Siemaszkiewicz kl.V C.  



SPELLING  BEE

    26.11.2019  r.  w  Szkole  Podstawowej  nr  11  odbył  się
międzyszkolny  konkurs  „Spelling  Bee”.  Konkurs  polegał  na
literowaniu wyrazów po angielsku. Konkurs przeznaczony był dla
uczniów klas III. 
Naszą szkołę reprezentowała mocna drużyna w składzie: Agata
Fojut,  Patrycja Czarnecka, Łucja Jezierska,  Dominik Głowacki,
Olaf Piorun i Filip Knieć. 

Nasi uczniowie zajęli II miejsce. 
Serdeczne G-R-A-T-U-L-A-C-J-E 

PS:  Pamiętajcie,  umiejętność  literowania  po  angielsku,  jest
baaaardzo ważna. Przekonali się o tym również nasi ósmoklasiści
piszący egzamin. 

                                                                  Opracowała p. Anna Poniewska



SZOPKI  BOŻONARODZENIOWE

W naszej  szkole  odbył  się  Konkurs  na  Najpiękniejszą  Szopkę
Bożonarodzeniową. 
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych. 

I miejsce –   Oliwia Sulawiak kl. I A
II miejsce – Aleksandra Ciman, Julia Błaszczuk i 
               Filip Niżyński z kl. VI C
III miejsce – Marek Siemaszkiewicz kl. V C
                Irena Armatowska kl. V B

Ponad  to  uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział  w  Jarmarku
Bożonarodzeniowym i zajęli III miejsce.



Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom. 
                                             

                    
                                                                               Opracowała p. K. Trojanowska

KATARZYNA  RADZEWICZ  
 NASZA  SZACHOWA  MISTRZYNI  

ZNÓW  W  AKCJI



    O Kasi szachowych sukcesach pisaliśmy już w styczniowym 
i w październikowym numerze „Zwariowanej siódemki”. 

Tym razem Kasia zajęła I miejsce  w grupie dziewcząt do lat 9 
w Cyklu Grand Prix Juniorów oraz
I miejsce w Grand Prix Juniorów – turniej VIII dziewczęta. 



Serdecznie gratulujemy i nadmieniamy,że jesteśmy dumni z 
osiągnięć naszej koleżanki!

                                                                                
                                                                                                  Od redakcji                              



WIADOMOŚCI Z SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

ŚWIĘTO  PLUSZOWEGO  MISIA

     Z okazji Dnia Pluszowego Misia przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego  czytali w młodszych klasach opowiadania, bajki i 
wierszyki o misiach. A że, jak wszyscy wiemy, literatury na 
temat misiów napisano co niemiara, to też nasi „samorządowcy” 
pracy mieli mnóstwo krzewiąc przy tym czytelnictwo i radując 
serce pani Zdzisi z biblioteki.

Z tej okazji odbył się także w naszej szkole Konkurs Plastyczny
pt. „Mój ukochany miś”. Konkurs zorganizował także Samorząd
Uczniowski. Nasi uczniowie wykonali wiele przepięknych prac.



A oto zwycięzcy konkursu:

I miejsce  -Filip Dera           II miejsce  - Maciej Szwoch

               III miejsce  - Martyna Beling                     

                                                                   
                                                                Opracowała p. Karolina Lubiszewska



NOWA W NASZEJ „SIÓDEMCE”, 

CZYLI  ROZMOWA  Z  OlLIWIĄ ŁADYGĄ
UCZENNICĄ Z  KLASY  VI C

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

Red.:  W  takim  razie  zacznijmy!  Wiemy,  że  przyjechałaś  
z Anglii, jak w takim razie czujesz się w Polsce i w swojej nowej
klasie?
O.Ł.: Bardzo dobrze. Czuję się u siebie, bo wszyscy mówią po
Polsku.
Red.: Wolisz szkołę w Polsce czy w Anglii?
O.Ł.: W Polsce, ponieważ nigdy nie chodziłam do takiej fajnej 
i interesującej szkoły.
Red.: Czy w Anglii uczyłaś się języka polskiego?



O.Ł.: Trochę, w soboty – w dodatkowej szkole polskiej.
Red.: Jak długo mieszkałaś w Anglii i w jakim mieście?
O.Ł.: 8 lat w miejscowości Spalding
Red.: Czym  się  różnią  szkoły  i  systemy  nauczania  w  Anglii  
i w Polsce?
O.Ł.:  W Anglii było o wiele łatwiej i nie było prac domowch  
(a jeśli już to bardzo rzadko).                                 

Red.: Z  jakim  przedmiotem  radzisz  sobie  najlepiej,  a  który
sprawia Ci najwięcej problemów?
O.Ł.: Najwięcej problemów sprawia mi geografia i matematyka,
a najlepiej idzie mi z polskim.
Red.: Którego nauczyciela lubisz najbardziej?
O.Ł.: Panią Justynę Włodarczyk-Surdacką.
Red.: Może opiszesz swoją dawną szkołę?
O.Ł.: Trzeba było w tej szkole nosić mundurek – fioletowa 
bluza z logo szkoły, spódniczka, buty, rajstopy, biała koszulka. 
Lekcje trwały codziennie od 845 do 1520 i wszystkie lekcje były w 
tej samej klasie. Nie musieliśmy też zdawać do następnych klas, 
promocje otrzymywali wszyscy.
Red.: Który kraj jest Ci bliższy – Anglia czy Polska?
O.Ł.: Polska
Red.: W której szkole lepiej sobie radzisz?
O.Ł.: Radziłam sobie o wiele lepiej w szkole angielskiej.
Red.: Jak wygląda system oceniania w szkole angielskiej?
O.Ł.: W Anglii nie było ocen tylko na końcu każdego roku były 
procenty z każdego przedmiotu.
Red.: Która szkoła, Twoim zdaniem, jest lepsza i dlaczego?
O.Ł.: Polska, bo zaczynamy i kończymy o różnych godzinach i 
nie trzeba nosić mundurków i w ogóle jest po prostu lepiej.
Red.: Masz już w „siódemce” przyjaciół?
O.Ł.: Tak.
Red.: Jak spędzisz Święta Bożego Narodzenia?



O.Ł.:  Jadę  do  Anglii   do  rodziców  i  spędzamy  tam  polskie
święta.
Red.:   Dziękujemy  Ci  bardzo  za  wywiad!  Wszystkiego
najlepszego  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia,  bogatego
Mikołaja oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020.

                                                   
                                                                           Wywiad przeprowadziła Małgorzata Michalak

WYWIAD  Z  PANIĄ  BARBARĄ  ROKITĄ 
- polonistką 

Red.: Witamy Panią bardzo serdecznie, jesteśmy redaktorami 
szkolnej gazetki „Zwariowana siódemka”. Mamy prośbę, czy udzieli 
Pani wywiadu do Gazetki Szkolnej?
K.B.:Witam serdecznie. Tak, bardzo chętnie z Wami porozmawiam.  



Red.:  Zacznijmy  od  pytania,  czy  już  zadomowiła  się  Pani  
w „siódemce”, a w ogóle to podobno pracowała tu Pani kiedyś, jak to
było? 
B.R.:  Zadomowiłam  się  w  „siódemce”,  świetnie  się  tu  czuję.
Pracowałam w SP 7 w 2006 roku, wówczas podjęłam pracę na czas
zastępstwa. Pojawiałam się też na zimowiskach i półkoloniach.
Red.:  Od  ilu  lat  Pani  w  ogóle  uczy  i  dlaczego  została  Pani
nauczycielką?
B.R.: Pracuję w szkole od 2006 roku. Zawsze podobał mi się zawód
nauczyciela.  W czasie  mojej  edukacji  spotkałam wielu  wspaniałych
nauczycieli, którzy zainspirowali mnie do pracy w szkole.
Red.: Jakie studia (czy też podyplomówki) Pani ukończyła?
B.R.:  Ukończyłam  filologię  polską  na  Uniwersytecie  Gdańskim.  W
naszym zawodzie ciągle podnosimy kwalifikacje, dlatego ukończyłam
również studia podyplomowe na kierunku: Terapia pedagogiczna oraz
Bibliotekoznastwo z informacją naukową.
Red.:  Jakie oceny miała  Pani  w podstawówce i  w liceum z języka
polskiego?
B.R.: Powiem nieskromnie, że uczyłam się bardzo dobrze.
Red.:  Czy  istniała  jakaś  lektura,  której  Pani  nie  przeczytała  i
dlaczego? 
B.R.: Czytałam wszystkie lektury.
Red.: Jakie książki lubi Pani najbardziej? 
B.R.:  Lubię  czytać  książki  Richarda  Paula  Evansa  (moja  ulubiona
lektura to „Papierowe marzenia” tego autora) oraz książki księdza
Jana Kaczkowskiego. 
Red.: Książka Pani dzieciństwa.
B.R.: „Awantura o Basię” Kornela Makuszyńskiego i „Spotkanie nad



morzem” Jadwigi Korczakowskiej. Jestem także fanką „Jeżycjady”
Małgorzaty Musierowicz, moja ulubiona część to „Kwiat kalafiora”.
Red.: Gdzie pracowała Pani przed „siódemką” i dlaczego zmieniła Pani
pracę?
B.R.: Pracowałam w Gimnazjum nr 2 w Tczewie. W życiu nadchodzi
czas na zmiany i podjęcie wyzwań, dlatego zmieniłam pracę. Poza tym
rozpoczęto już wówczas likwidację gimnazjów.  
Red.: Co w takim razie sądzi Pani o likwidacji gimnazjów, zwłaszcza
w odniesieniu do informacji o wysokim poziomie nauczania naszych
gimnazjów  na  tle  europejskim  (III  miejsce)  i  światowym  (IV
miejsce)?
B.R.: Myślę, że likwidacja gimnazjów nie była związana z poziomem
nauczania, lecz z problemami wychowawczymi.
Red.: Jakie wymagania stawia Pani swoim uczniom?
B.R.:  Moi uczniowie muszą być systematyczni, gdyż to gwarantuje
sukces.  Oczywiście  moi  podopieczni  muszą  przestrzegać  wymagań
zapisanych  w  Statucie  Szkoły  i  Wewnątrzszkolnym  Systemie
Oceniania. Chciałabym, aby moi uczniowie byli pewni siebie, wierzyli w
swoje  możliwości  i  wyrośli  na  uczciwych  ludzi  –  życzę  im  tego  z
całego serca.
Red.:  Co może powiedzieć Pani  o swojej rodzinie (może jesteśmy
ciekawi,  ale  tak  coś  o  mężu,  dzieciach,  o  rodzeństwie  też  nie
zaszkodzi – np. co słychać u Pana Leszka – jeszcze go pamietamy i
oczywiście pozdrawiamy)?
B.R.: Mam troje dzieci: dwóch synów i córeczkę. Mój mąż pracuje
na stanowisku technologa.
Mój brat Lech czuje się świetnie. Nadal pracuje w szkole, a także
sędziuje  mecze piłki  ręcznej.  Przekażę mu wasze pozdrowienia.  Z
pewnością  was  pozdrowi,  bo  często  wspomina  „siódemkę”.  (W



odpowiedzi na to pytanie staram się pozostać tajemnicza, gdyż tak
przestrzegają mnie uczniowie). 
Red.: Jak spędza Pani Święta Bożego Narodzenia, prosimy zdradzić
nam, jakie tradycje kultywuje się w Pani domu rodzinnym?
B.R.: Święta Bożego Narodzenia spędzam w gronie rodziny. Stroimy
razem  choinkę,  pieczemy  pierniki,  robimy  pierogi.  Natomiast  w
Wigilię spotykamy się na wspólnej wieczerzy, dzielimy się opłatkiem,
śpiewamy kolędy i idziemy na Pasterkę.
Red.: Jaka jest Pani ulubiona potrawa świąteczna, jeśli można to 
prosimy zdradzić przepis czytelnikom „Zwariowanej siódemki”?
B.R.: Uwielbiam pierogi na słodko mojej mamy.
Przepis:
kostka twarogu
1 jajko
0,5 kg mąki
cukier waniliowy
Sposób przygotowania:
Białko ubić, pozostałe składniki wymieszać. Podzielić na dwie części.
Kroić jak kopytka. 
Smacznego!
Red.: Pani wymarzony prezent pod choinkę (może Mikołaj czyta 
naszą szkolną gazetkę?).
B.R.: Lubię dostawać książki, napisałam do świętego Mikołaja i mam 
nadzieję, że otrzymam powieść pt.”Anioł do wynajęcia” Magdaleny 
Kordel.
Red.:  A w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia
i Nowym Rokiem życzymy Pani spełnienia marzeń, zdrowia dla Pani i
Rodziny, bogatego Mikołaja i samych mądrych i grzecznych uczniów.
Wszystkiego  dobrego  i  serdecznie  dziękujemy  za  udzielenie



wywiadu!
B.R.:  Dziękuję,  również  życzę  Wam zdrowych i  radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz sukcesów w Nowym Roku.  
              

                        Wywiad przeprowadzili: Dominika Szulc, Nadia Daniel i Kornel Wasielewski

           
                                          

KALENDARIUM STYCZNIOWE

1.01. - Nowy Rok 2020
          Światowy Dzień Pokoju
2.01. - Dzień Przodków na Haitii
3.01. - Dzień Słomki do Picia
4.01. - Światowy Dzień Braille'a 
5.01. - Dzień Bitej Śmietany
6.01. - Święto Trzech Króli



7.01. - Dzień Dziwaka
8.01. - Dzień Elvisa Presleya
9.01. - Dzień Ligii Ochrony Przyrody 
10.01. - Dzień Obniżania Kosztów Energii 
11.01. - Dzień Wegetarian 
12.01. - Dzień Całowania Złotowłosych
            Finał WOŚP



13.01. - Międzynarodowy Dzień Koszuli
            Dzień Wzajemnej Adoracji
            Dzień Sprzątania Biurka
14.01. - Dzień Ukrytej Miłości
            Światowy Dzień Osób Nieśmiałych
15.01. - Dzień Wikipedii
16.01. - Dzień Pikantnych Potraw
17.01. - Dzień Wszystkich Fajnych
18.01. - Dzień Kubusia Puchatka
19.01. - Dzień Popcornu
            Światowy Dzień Śniegu
20.01. - Dzień Bigosu
             Niebieski Poniedziałek
             Dzień Wiedzy o Pingwinach
21.01. - Dzień Babci

22.01. - Dzień Dziadka
23.01. - Dzień Pisma Ręcznego
             Dzień bez Opakowań Foliowych
             Dzień Najbardziej Kochanych
24.01. - Dzień Środków Masowego Przekazu
25.01. - Dzień Kryptologii    
             Dzień Sekretarki i Asystentki



26.01. - Dzień Transplantacji
             Światowy Dzień Trędowatych
             Światowy Dzień Celnictwa
27.01. - Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
             Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
28.01. - Dzień Ochrony Danych Osobowych
             Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciw Wojnie   
             Nuklearnej
29.01. - Dzień Składanki Łamigłówki
30.01. - Dzień Głupkowatych Powitań na Poczcie
             Głosowej
31.01.  - Dzień Przytulania
      

                                                              

                                                                                                             Od redakcji



RECENZJE  DO  NOWYCH  KSIĄŻEK  
ZAKUPIONYCH  W  RAMACH  

"NARODOWEGO  PROGRAMU  ROZWOJU
CZYTELNICTWA"

  

 W  tym  numerze  chcemy  zachęcić  wszystkich  do
przeczytania książki Marty Fox pt.: "Zakochaj się, Mamo".
To powieść o miłości. O tym, że warto zaczynać życie od nowa 
i wierzyć, że może być kolorowe, jak na obrazach malowanych
przez Jowitę, mamę nastoletniej Sary.
To także historia o Tobie, bo i ty potrafisz pisać mądre listy,
które mogą zdziałać cuda.
Spróbuj !

                                             
                                                
                                                 Opracowało Koło Przyjaciół Biblioteki 



WIADOMOŚCI  Z  BIBLIOTEKI
Czytelnictwo w grudniu

Klasa Średnia przeczytanych książek na jednego ucznia Uwagi

IA -

IB -

IIA 0,1 Najgorzej czytająca klasa

IIB 0,5

IIIA 1,2

IIIB 1,5 Najlepiej czytająca klasa
IVA 1,1

VA 1,1

VB 0,1 Najgorzej czytająca klasa

VC 0,7

VIA 0,3

VIB 0,3

VIC 0,2

VIIA 1,3

VIIB 0,4

VIIIA 1,4

VIIIB 0,8

Najlepsza czytelniczka w grudniu -   Nikola Szulc – klasa 
VII A

(przeczytała  7 książek)

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do naśladownictwa !



Strefa śmiechu

 

                                                                        

Od redakcji

W Wigilię do sklepu rybnego wpada jak burza wędkarz i 
woła już od progu:
- Niech mi pan tu rzuci dwa spore karpie!           
Sprzedawca kładzie karpie na wadze.
 _ Przecież mówiłem, żeby pan mi je rzucił! Wtedy będę 
mógł się pochwalić, że je złapałem!  

Pani pyta dzieci na lekcji, kim 
chciałyby zostać, gdy będą 
dorosłe. Jaś oświadcza, że będzie
Świętym Mikołajem.

– A dlaczego? - pyta 
zdziwiona pani.

– Bo będę pracować jeden 
dzień w roku...

 Zima. Dwa jelenie stoją obok paśnika i ospale żują siano. Jeden z 
jeleni mówi:

– Właściwie, to chciałbym, żeby już była wiosna.
– Tak ci mróz doskwiera?
– Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!  



 

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. 
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