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Siódemka na Piśmie
Kilka słów od redaktora:
Grudzień to miesiąc nierozłącznie kojarzony ze Świętami Bożego Narodzenia i świętym Mikołajem, dlatego oprócz stałych punktów naszego czasopisma, takich jak np.: Co w szkole piszczy, czy Talenty z naszej szkoły, w tym numerze znaj- listopad/grudzień
dziecie: listę najlepszych, świątecznych filmów, pomysły na prezenty dla bliskich.
Poznacie też zwyczaje świąteczne w innych krajach czy przeczytacie, jak własnoręcznie wykonać ozdoby na choinkę. Pani Dyrektor Grażyna Kwiecińska specjalnie

W tym numerze:

dla nas opowie o swoich najpiękniejszych Świętach Bożego Narodzenia. Ponadto
zamieściliśmy twórczość literacką naszych koleżanek i kolegów, wiadomości sportowe, krzyżówkę, przydatne aplikacje, sondę uliczną i coś na poprawę humoru. Każdy Opowiadania i wiersze
naszych uczniów
znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, że czekamy na Wasze listy! Miłej lektury!
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Klub szkolnego literata — opowiadanie świąteczne
Świat HamanU
Znalazłam się w małym, czerwono-białym pokoju. Usłyszałam jakiś głos, tak jakby ktoś się śmiał
lub mówił „- Ho ho ho…”. Po chwili okazało się, że to … eee... Trudno powiedzieć, co to było. Jakieś to
takie małe, niebieskie, chwilowo w masce słonia i z nogami malutkimi, jak kotek rasy Munchkin. Okazało się, że tak wygląda... Mikołaj!!! Mignęło mi jakieś światło przed oczami i wszystko zniknęło, pokój,
Mikołaj i cały świat. Byłam tylko ja i powietrze. I tu zaraz zauważyłam, że to tylko tapeta kolejnego
pokoju. Bardzo mi ulżyło, bo strasznie się przestraszyłam. Weszły jakieś żółte stworki, a za nim Mikołaj. Powiedział wtedy:
- Witaj droga Malwinko!
Nie rozumiałam po co tu jestem, więc słuchałam dalej.
- Mogłaś umrzeć, lecz Mianomki cię znalazły! Gdyby ich nie było... Oh, byłoby źle, lecz nie rozmawiajmy o tym, jesteś tu, żebyś ożyła.
Rozmawiałam sobie spokojnie z Mikołajem, a tu nagle się okazuje że prawie umarłam! Powiedział mi też, że muszę robić w świecie HamanU (czyli w świecie Mikołaja) dobre uczynki przez tydzień i wtedy wrócę do żywych, lecz gdy np. się zdenerwuję i zacznę krzyczeć, wyrzucą mnie z HamanU i wrzucą do Unamah (znajdują się tam grzesznicy, którzy umarli). Mikołaj zadzwonił anonimowo do
mojej mamy i powiedział, żebym leżała w swoim łóżku, w domu, bo nic mi nie jest. Mama posłuchała.
Minęły dwa dni i tak mi się tu podobało, że powodów do złości nie było żadnych. Lecz już dnia czwartego jeden Mianomek tak mnie zdenerwował, że miałam ochotę krzyczeć. Na szczęście dogadaliśmy
się i spokojnie przetrwałam calutki tydzień, czyniąc dobro. Mikołaj pozwolił mi wrócić i dał prezent za
moje dobre zachowanie, ale go nie przyjęłam, ponieważ tu, w HamanU, zrozumiałam, że nie liczy się
kosztowny prezent tylko gest prosto z serca, np. przytulenie kogoś, praca dla innych, drobne rzeczy,
które otaczają nas na co dzień…. Pożegnałam się z Mikołajem i ze szczerym uśmiechem przywitałam
moją ukochaną mamę.
Sara P.

Klub szkolnego literata — opowiadanie science fiction
Cz. 1
Obudziłem się w dziwnym miejscu, było wilgotne, dziurawe i stare. Powoli zacząłem sobie przypominać, co się
działo, zanim się tu znalazłem. Niestety, pamiętałem tylko, że byłem na uniwersytecie, gdzie pokazywali nowoczesną
technologię, ale jak znalazłem się w tym bunkrze, tego nie wiedziałem. Znienacka usłyszałem skrzypienie drzwi. Automatycznie podniosłem się i złapałem za odłamek ściany leżący obok. I właśnie w tym momencie… wszedł jakiś
doktorek. I tak nie puściłem kawałka muru, lecz wtedy powiedział:
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rys, Dawid Banaszek

- Nie bój się. Nazywam się doktor Winsh (czyt. Łinsz)
- Najpierw powiedz, jak ja się tu znalazłem i po co?!?
- Otóż po to, żebyś przetrwał apokalipsę robotów.
- Co?
- Mam na myśli, że roboty opanowały świat.
- Ale jak ja się tu znalazłem?

- Otóż leżałeś na dworze, więc postanowiliśmy ciebie wziąć do naszej bazy, bo w tych czasach każdy żywy się liczy. Ale jak się znalazłeś na dworze, tego nie wiem. A teraz chodź, pokażę ci cały bunkier.
W ciągu kolejnych dni poznawałem to miejsce. Schron był wilgotny, dziurawy i stary. Po bokach
głównego korytarza są sypialnie, a na końcu stołówka oraz schody do chłodni, choć nie wiadomo po co, bo
i tak w bunkrze jest chłodno. Wszystkim mieszkańcom były poprzydzielane zadania. Na mnie wypadło przygotowywanie potraw. Pewnego dnia, gdy zajrzałem głęboko do lodówki, zauważyłem jakieś poukładane jak
na kalkulatorze cyferki... Wyglądało to jak kod do tajnego sejfu lub laboratorium. Szukałem jakiejś karteczki
z szyfrem, bo chciałem się dowiedzieć, jaki jest kod. Zmęczony poszukiwaniami postanowiłem coś zjeść.
Zrobiłem sobie skromną kanapkę z brukselką. Głód nie ustał, więc zrobiłem sobie jeszcze jedną. Po chwili
wyleciało nowe pudełko brukselek, gdy jedno wyciągnąłem.
- Dlaczego uzupełniają od razu, a nie po jakimś czasie? - pomyślałem
To mi przypomniało o szyfrze do odkrycia i pomyślałem, że ilość danych potraw będzie cyferkami do
kodu. Została jeszcze tylko kolejność. Przypomniałem sobie, że na stołówce są zawsze takie samem potrawy i ułożone w tej samej kolejności. Szybko pobiegłem do jadalni.
- Mięso, chleb, brukselka… – odliczałem kolejno
Gdy skończyłem, wróciłem do chłodni. „3,6,9,4,5,1” - wpisałem
Znienacka pojawił się przycisk „otwórz”, który natychmiast wcisnąłem i na wszelki wypadek odsunąłem się.
Wtedy lodówka odsunęła się od ściany, a za nią coś się otworzyło. Gdy tylko zajrzałem, co się tam dzieje,
zobaczyłem

…

litllesshadows

cdn.

Wiersze
Wosk lejemy,
wosk lejemy.
Zaraz wszyscy się dowiedzą
co nam wróżby,
co nam wróżby,
co nam wróżby przepowiedzą.
Tytan
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Zima, zima cała biała
mroźna i niespodziewana.
Zima, ależ cóż!
Sanie duże i prezenty małe, duże.
Pędzą święta dużym krokiem
spędź je dobrze z Nowym Rokiem.
Amelia Bogusz, Ania Psujek, Oliwia Kaszewska
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Co w szkole piszczy?
film nagrany przez Maksymiliana Sawickiego, Dominika Karpacza i Michała
Sowę (6a). Na nim mogliśmy zaobserwować wypowiedzi dyrektora, nauczycieli oraz uczniów nawiazujące do odzyskania niepodległości, a także posłuchać patriotycznych piosenek śpiewanych przez dzieci z klas młodszych.

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska
Pod takim hasłem odbyły się
artystyczne obchody stulecia odzyskania niepodległości w naszej szkole. Wydarzenie to przygotowali uczniowie
klas czwartych, szóstych i ósmych pod
opieką p. Moniki Lorek i p. Karoliny
Suszek. Nad oprawą muzyczną czuwał
chór szkolny prowadzony przez panią
Dorotę Rudzińską. Występy odbyły się
9 listopada, czyli dwa dni przed Świętem Niepodległości.
Przedstawienie rozpoczęło się
dyskusją klasy 4d nad sensem corocznego obchodzenia Święta Niepodległości. Z pomocą przyszli im starsi koledzy z 8c, którzy nie tylko wytłumaczyli
im powody celebrowania tego święta,
ale sprawdzili ich wiedzę historyczną.
Przerywnikiem w przedstawieniu był
występ chóru, który odśpiewał znany
utwór ,,Pieśń kronika” Marka Grechuty.
Po tej pieśni na scenie ujrzeliśmy trzy dziewczyny symbolizujące
naszych trzech zaborców: Rosję, Austrię i Prusy. Dziewczyny podarły mapę
Polski sprzed 1795, co symbolizowało
zabranie polskich ziem i rozdzielenie
ich między trzech zaborców. W rolę
tę wcieliły się: Izabela Król (7d), Nikola Oskroba i Ola Bielawska (7a). Krótką
chwilę później Malwina Majsak (6a)
symbolizująca Polskę, odtańczyła piękny taniec i stoczyła bój z trzema zaborcami. Dziewczyny wcielone w zaborców oplotły Malwinę (Polskę) sznurem,
co oznaczało zniewolenie. Następnym
punktem spektaklu było krótkie prze-
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mówienie Jakuba Nowika (8c), spuentowane cytatem z Adam Mickiewicza:
,,Macie bowiem wiedzieć, że są dwa
sposoby walczenia, trzeba być lisem
i lwem".
Następnie wysłuchaliśmy ciekawych, bardzo emocjonalnych recytacji wierszy „Bagnet na broń” i ,,Tylko
mi ciebie, mamo”. Później uczniowie
z ósmej klasy streścili nam historię
Polski i losy naszych ziem. Zaznaczyli
m.in., że naród polski nie poddawał się i
w końcu pojawiła się długo oczekiwana
nadzieja. Taniec przedstawiający właśnie nadzieję wykonały: Martyna Mazuryk i Zuzanna Tusińska z 4b. Przed
finałową sceną wysłuchaliśmy jeszcze
kilku recytacji, w których uczennice
przekonywały o swojej miłości do ojczyzny.
Dalej mogliśmy obejrzeć bardzo przejmującą scenę zerwania sznurów z obezwładnionej wcześniej Malwiny, odgrywającej rolę Polski, a także
zwrócenie korony przez zaborców. W
ten symboliczny sposób pokazane zostało odzyskanie niepodległości i wyrwanie się z sideł zaborców po 123 latach. Tuż po tym wydarzeniu na scenie
ujrzeliśmy gromadkę dzieci z klas 1-3,
ucharakteryzowaną na wybitne postacie z historii Polski, takie jak: Marszałek Józef Piłsudski, Maria SkłodowskaCurie, Irena Sendlerowa czy Eliza
Orzeszkowa. W finałowej scenie wszyscy bohaterowie przedstawienia zebrali się na scenie i wraz z chórem
odśpiewali piosenkę Janusza Radka „Ja
to mam szczęście”.

Przedstawienie bardzo podobało się uczniom „Siódemki”, bo przekazało
patriotyczne
wartości
i pokazało, że nasza szkoła ma dzieci z
aktorskimi, tanecznymi, muzycznymi
talentami.

Rekord dla Niepodległej
Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, to prawdopodobnie
najważniejsze święto państwowe
ostatniej dekady. Z tej okazji zorganizowano przeróżne akcje i wydarzenia.
Jednym z nich była ta pod patronem
Ministra Edukacji Narodowej, o nazwie
,,Rekord dla Niepodległej”.
Polegała ona na jednoczesnym
śpiewaniu hymnu Polski przez uczniów
szkół, przedszkoli oraz innych placówek. Swój udział zapowiedziało 24 tysiące placówek, 470 tysięcy nauczycieli
i 4,8 milionów uczniów, a w ostateczności było ich znacznie więcej. Terminem
śpiewania hymnu był 9 listopada, godzina 11:11. Nasza szkoła również uczestniczyła w akcji. Dwadzieścia minut
przed wyznaczoną porą wszystkie klasy, począwszy od zerówki i zespołów
Montesorii,
kończąc na klasach
ósmych, zebrały się na trybunach hali
sportowej, która pękała w szwach. Każdy uczeń otrzymał kartkę papieru:
czerwoną lub białą, które podniesione
do góry, ułożyły się w piękną flagę biało-czerwoną. Gdy wybiła ustalona godzina, uczniowie odśpiewali hymn, następnie podnieśli karteczki do pamiątkowego zdjęcia i uroczystość dobiegła
końca.
Kacper Leziak

Na sam koniec zobaczyliśmy
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Co w szkole piszczy?
Następnie wyemitowali studio muzyczne, w którym zaprezentowali znane piosenki z lat 20 i 30, np. Może
kiedyś, innym razem (z filmu 12 krzeseł), Ach, śpij, kochanie (z filmu Paweł i Gaweł) czy Ach, jak przyjemnie. W kolejnym programie, pt. Sekrety gwiazd uroki swojego
mieszkania pokazała Hanka Ordonówna, znana piosenkarka, aktorka oraz tancerka Chwilę później specjalnie dla
publiczności zaśpiewała piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy.

Lata 20, lata 30...
Kolejnym elementem obchodów stulecia odzyskania niepodległości w naszej szkole było przedstawienie
przygotowane przez uczniów klas ósmych przy współpracy z nauczycielką języka polskiego, panią Joanną Czerniak.
Odbyło się ono w piątek, 16 listopada 2018r., w kilku
edycjach.
Występ rozpoczął się od Wiadomości z dnia 16
listopada 1918r, w których m.in. poinformowano widzów
o ogłoszeniu terminu pierwszych wyborów po odzyskaniu
niepodległości. Chwilę później wysłanniczka Tv24, Iga
Łobioska, przeprowadziła sondę uliczną, z której dużo
dowiedzieliśmy się o przeszłości Józefa Piłsudskiego. Kiedy reporterka oddała głos do studia, rozpoczął się program Kurier ekonomiczny, w którym Eugeniusz Kwiatkowski wypowiadał się na temat ekonomicznego stanu Polski.
Nie obyło się bez przerwy na reklamę, poprzedzonej melodią znaną ze stacji telewizyjnej TVN. Obejrzeliśmy m.in.
reklamę kina domowego oraz cukru.

Dalej na antenie Tv24 zagościł program Nocne
czytanie w wannie, w którym reporterka rozmawiała
z polską poetką Marią Pawlikowską- Jasnorzewską. Chór
Ciuch ciuch, ubrany w stroje z lat 20 i 30, ciekawie wykonał wiersz Juliana Tuwima Lokomotywa.
Kolejny był program W starym kinie, w którym prowadząca zaprezentowała znane filmy z ubiegłego wieku. Następnie wysłuchaliśmy męskiego tercetu, który odśpiewał
piosenkę Eugeniusza Bodo pt. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Ostatnim programem, emitowanym w Tv24 był
Świat mody, w którym modele i modelki zaprezentowały
piękne stroje z lat 20.
Ostatnim punktem przestawienia było wspólne
odśpiewanie piosenki Lata 20,lata 30 przez wszystkich
artystów. Przedstawienie w ciekawy, oryginalny sposób
pokazało nam życie i modę w latach 20 i 30.
Kacper Leziak

Plebiscyt
,,Kurier Lubelski” zorganizował konkurs
Nauczyciel na Medal. Z naszej szkoły wystartowali:
w kategorii klas I-III: pani Ewa Kozioł, w kategorii
klasy IV-VIII i gimnazjum: pan Artur Szefler, pani
Katarzyna Radek, (która reprezentowała Szkołę
Podstawową nr 3, ale jest także zatrudniona w naszej szkole) oraz pani Agnieszka Wincentowicz.
Wśród nauczycieli I-III pani Ewa Kozioł zajęła 4
miejsce, z ilością 61 głosów. Natomiast w kategorii
nauczyciele klas IV-VIII i gimnazjum pan Artur Szefler zajął 1 miejsce, z 226 głosami, pani Kasia Radek 3 miejsce, z 78 głosami, a pani Agnieszka Wincentowicz 7 miejsce, z 24 głosami. Głosowanie zakooczyło się 20 listopada o godz. 20.00. Wyniki plebiscytu
można
znaleźd
na
stronie:
https://kurierlubelski.pl. Jesteśmy dumni ze
wszystkich naszych nauczycieli i wszystkim serdecznie gratulujemy!
Bartek Krupioski, Wiktoria D.
2018, numer 2

Prace plastyczne przygotowane na konkurs, organizowany
przez panią Małgosię Łągiewkę.
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Wywiad z Panią Dyrektor Grażyną Kwiecińską
- Na początek chciałbym Panią zapytać, czy łatwo jest być wicedyrektorem naszej szkoły?
- Generalnie zawsze lubiłam i lubię tę pracę. Jednak obecnie organizacja pracy tak dużej szkoły wymaga nie lada wysiłku. Jest bardzo dużo klas, aż 23 oddziały klas starszych. Dużo się dzieje, tak jak widzicie, w tej chwili są egzaminy. To, co najbardziej
lubię w tej pracy, to dbanie o wyniki dydaktyczne. Zawsze mnie to interesowało. Sprawia mi przyjemność, jak uczniowie uzyskują dobre wyniki.
- Jaki był kiedyś Pani ulubiony przedmiot szkolny w dzieciństwie?
- Ulubiony przedmiot? Zawsze bardzo lubiłam język polski, no i jeszcze lubiłam historię. Te dwa przedmioty bardzo lubiłam. Miałam bardzo fajną panią od historii, która
czytała nam dużo opowiadań. Bardzo mnie to pasjonowało.
- Jaka była Pani ulubiona książka z dzieciństwa, a jaka teraz?
- W dzieciństwie sporo książek lubiłam, np. waszą lekturę, Akademię Pana Kleksa, ale
też pamiętam, jak ogromne na mnie wrażenie zrobiła taka książka Marty Tomaszewskiej Omijajcie wyspę Hula. Fantastyczna książka! Niesamowita! O panu ze szpiczastą
bródką, który sobie wędrował we mgle. Polecam, poczytajcie, bo warto.
- Teraz czytam dużo książek, ale taką książką, do której zawsze wracam, jest Przeminęło z wiatrem. Zawsze coś ciekawego w tej książce znajduję. Tak samo lubię film nakręcony na podstawie tej książki.
- Jaki rodzaj książek lubi Pani najbardziej czytać?
- W różnych okresach w życiu lubię czytać różne książki. Bardzo lubię czytać kryminały
i czasami pochłaniam jeden za drugim. Wtedy, kiedy jestem bardzo zmęczona, to kryminały pozwalają mi oderwać się zupełnie od rzeczywistości, bo tak akcja wciąga. Ogólnie czytam dużo książek obyczajowych i innych też.
- Pani ulubiony film, to?
- Mój ulubiony film to chyba Pożegnanie z Afryką, ze względu na przepiękne krajobrazy. Nigdy tam nie byłam, ale może jeszcze kiedyś się uda.
- Czy ma Pani jakieś zwierzę?
- Nie. Nie mam zwierzątka, ponieważ jak wyjeżdżam to nie miał by się kto nim opiekować, ale zazwyczaj opiekuję się jakimś kotkiem, który w okolicach się kręci. Kota też
od czasu do czasu miewam w domu.
- Czy ma Pani ulubionego piosenkarza lub piosenkarkę?
- Może bardziej mam ulubione płyty, np. bardzo lubię płytę Justyny Steczkowskiej zatytułowaną „Alkimja”. Lubię takie klezmerskie klimaty, więc np. lubię różne piosenki
Gołdy Tencer, która takie śpiewa. Słucham sporo różnej muzyki.

- Teraz trochę pytań związanych ze Świętem Bożego Narodzenia. Jak wspomina
Pani swoje najpiękniejsze święta?
- Najpiękniejsze święta to te z czasów mojego dzieciństwa. Zaczynały się bardzo wcześnie, czyli parę dni wcześniej, kiedy moja babcia piekła ciasta. Piekło się je w piecu takim, jakich już dziś nie ma, a właściwie jest niewiele, bo nie było prodiży, piekarników.
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Duże blachy babcia tam wstawiała, później ciasto czekało w spiżarni. Czekaliśmy aż będzie
można spróbować. Więc to chyba były najpiękniejsze święta.
- Jaka jest Pani ulubiona kolęda?
- Lubię Mizerna, cicha, stajenka licha ,to jest kolęda, która bardzo mnie wzrusza. Bardzo
lubię jej słuchać i śpiewać ją.
- Jaka jest Pani ulubiona potrawa wigilijna?
- Potrawa wigilijna to barszcz z uszkami, to mój numer jeden.
- Czy ma Pani ulubioną tradycję związaną ze świętami?
- W tej chwili te tradycje częściowo giną, ale ja jeszcze ciągle sianko pod obruswkładam
i nie wiem czy wiecie, że z tym siankiem, to kiedyś był taki zwyczaj, że później, już po kolacji wigilijnej, wyciągało się trawkę i jeśli na tej trawce z siana były kłoski, to oznaczało dobry rok. I jeśli mamy sianko, to lubię się tak zabawić.
- Jaki prezent chciałaby Pani dostać na te święta?
- Prezenty, myślę, że w dorosłym życiu nie są już takie istotne i najlepszym prezentem jest
dobra atmosfera, piękne święta, śnieg żeby był, a prezent cieszy każdy, przynajmniej mnie.
- Jaki jest najfajniejszy prezent jaki Pani dostała na święta?
- Nie chodziłam jeszcze do szkoły i marzyłam o pluszowym misiu. Zimą spadają gwiazdy
i pamiętam, że stałam z bratem na ganku, gdy spadła gwiazda, a mój brat powiedział:
„Szybko pomyśl sobie życzenie, to ci się spełni”. Ja wtedy krzyknęłam, że chciałabym dostać
misia. To było tuż przed świętami i dostałam wtedy ogromnego pluszowego misia. Myślę, że
to dzięki bratu. To był chyba był najpiękniejszy prezent w moim życiu. Pamiętam go do dzisiaj.
- Czy ma Pani jakieś postanowienie noworoczne?
- Postanowienie noworoczne jest zawsze takie samo, żeby być jak najlepszym człowiekiem.
Różnie to wychodzi, wiadomo, ale myślę, że ono jest najważniejsze. Nie postanawiam, że coś
się wydarzy, np. że będę się odchudzać. Staram się po prostu być dobrym człowiekiem.
- Czego chciałaby Pani życzyć z okazji świąt swoim uczniom?
- Przede wszystkim chciałabym im życzyć bardzo dobrej, rodzinnej atmosfery, żeby naprawdę w święta cieszyli się, odpoczęli od szkoły, zobaczyli, że świat jest piękny, odłożyli na
bok komórki, tablety, komputery i ulepili jakieś ciasto z mamą lub tatą, by poczuli naprawdę magię świąt, nie takich sklepowych, tylko prawdziwych, rodzinnych, domowych.
- Bardzo dziękujemy za wywiad.
- Ja też dziękuję.
Wywiad przeprowadził: Czarek
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Wiadomości sportowe
Szkolne zawody sportoweunihokej klas ósmych.
Unihokej to jedna z ulubionych dyscyplin sportowych
siódemkowiczów. W piątek 9
listopada odbyły się mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 7
w Świdniku przeznaczone dla
uczniów klas ósmych.
Chłopcy
Meczem otwierającym
piątkowe zawody była szybka i
agresywna batalia między 8a i
8b, zakończona bezbramkowym remisem.W następnym
meczu klasa
Sportowa (8c) uległa 8d 1-2 po
bramkach Pawła Borowieckiego i Jakuba Bobińskiego. Bramkę kontaktową dla 8c zdobył
Wojciech Geizler. W swoim drugim z rzędu meczu 8d podzieliła się punktami
z rówieśnikami z 8c remisując
bezbramkowo.
W kolejnym meczu 8c
zrehabilitowała się po porażce
z 8d i pewnie pokonała 8a 20(gole strzelili: Wojciech Geizler, Michał Borowiec). W następnej potyczce 8b okazała się
lepsza od ,,sportówki'' i wygrała
za sprawą bramki Dominika
Piotrowskiego. W ostatnim
starciu męskiej części zawodów
8d jednobramkowo pokonała
8a i tym samym przypieczętowała sobie miejsce na najwyższym stopniu podium.
Dziewczyny
Wśród dziewczyn najlepsze okazały się ,,hokeistki'' z
8a ,które zanotowały zwycięstwo z ,,koalicją'' 8b i 8c, 2 do 1
oraz jeden remis z 8d. Za ich
plecami uplasowała się drużyna
Str. 8

powstała z połączenia 8b i 8c,
która pokonała 8d 2:1.
Szkolne zawody sportoweunihokej klas siódmych.
W piątek 16 listopada
odbyły się zawody sportowe
klassiódmych z unihokeja, które jak zwykle dostarczyły wielu
emocji i obfitowały w ciekawe
rozstrzygnięcia.
Chłopcy
W pierwszym meczu
rozgrywek 7b rozgromiła 7a
3:0. W meczu tym dublet
ustrzelił Alan Miłkowski, a jedną bramkę zdobył Jakub Flasiński. Kilka minut później byliśmy
świadkami niesamowitego spotkania między 7c a 7d zakończonego zwycięstwem klasy
dwujęzycznej (7d) 2:0. W spotkaniu 7c-7a padł bezbramkowy remis. W następnym spotkaniu zawodnicy 7d udowodnili swoją wyższość nad rywalami i pokonali 7b 3:0. Strzelcami
bramek byli: Paweł Szydło (po
pięknej asyście Mikołaja Stasiaka), Rafał Szczuchniak(2). Mimo prowadzenia na początku
spotkania graczom 7a nie udało
się pokonać 7d, która odniosła
zwycięstwo 3-1. W tym meczu
bramką z połowy boiska popisał się Szymon Łukasiewicz, a
dwoma bramkami Paweł Szydło. W ostatnim meczu z udziałem chłopców 7c przegrała z 7b
po bramkach Filipa Ożgi i Alana
Miłkowskiego.
Na pierwszym miejscu zawody
ukończyła 7d, na drugim 7b, na
trzecim 7a ex aequo z 7c.
Dziewczyny
Żeńską część zawodów
rozpoczęliśmy od pełnego walki starcia 7a z 7b, które osta-

tecznie zakończyło się bezbramkowym remisem. W następnym spotkaniu
zawodniczki 7d zdeklasowały
rywalki z 7c wygrywając 3:0.
Bramki zdobyły: Marta Miciuła,
Oliwia Liszka i Karolina Michna.
Po krótkiej przerwie
mogliśmy zaobserwować nudny mecz pomiędzy 7c a 7a zakończony bezbramkowym remisem. W meczu pomiędzy 7d i
rówieśniczkami z b
padł remis 1-1. W kolejnej batalii ,,hokeistki'' klasy dwujęzycznej bez większych problemów
pokonały zawodniczki 7a 2:0
po bramkach Oliwii Liszki i Oliwii Pranagal. W ostatnim starciu piątkowych mistrzostw 7c
przegrała z 7b 2:0.

Nauczyciele kontra
uczniowie
W piątek 23 listopada
doszło do długo wyczekiwanej,
sportowej konfrontacji uczniów z nau
czycielami. Dyscyplinami, w
których rywalizowali uczniowie
z nauczycielami były: unihokej
i siatkówka. Celem zawodów
była dobra zabawa, zdrowa rywalizacja oraz promowanie
zdrowego trybu życia wśród
młodszych i tych starszych.
Podczas zawodów niedaleko
boiska można było zobaczyć
trofea za sportowe osiągnięcia
wywalczone przez uczniów naszej szkoły. Zanim rozpoczęła
się rywalizacja sportowa, byliśmy świadkami krótkiego przemówienia Pana Dyrektora o
sukcesach sportowych naszej
szkoły.

Siódemka na Piśmie

Chwilę później rozpoczęła się rozgrzewka w postaci
tańca - Bostonki. Po rozgrzewce
zawodnicy przeszli do spotkania.
Unihokej
W drużynie nauczycieli
grali m.in. Anna Sidor, Ewa Kozioł, Arkadiusz Pszeniczka, Karolina Suszek, Edyta Baranowska, Artur Szefler, Dariusz Sawicki. W kadrze uczniów znaleźli się m.in. Paweł Borowiecki
czy Karol Bielecki.
Od początku mecz toczył
się na bardzo szybkich obrotach,
był
pełen
walki
i zaangażowania. Już na początku spotkania do głosu doszli
nauczyciele, czego spuentowaniem była bramka, która, jak się
później okazało, otworzyła worek z bramkami.
Niedługo później nauczyciele podwyższyli wynik na
2:0 za sprawą pani Karoliny Suszek. Po tej bramce wyraźna
przewaga nauczycieli nie zmalała, na co dowodem mogą być
kolejne strzeleckie sytuacje nauczycieli. Mimo niewykorzystanej chwilę wcześniej bardzo dogodnej sytuacji, pani Suszek
wzięła odwet i po raz kolejny
zapisała się na listę strzelców,
powiększając i tak wysoką
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liśmy starcie mistrza z uczniem.
Trenerzy wf-u zmierzyli się ze
swoimi podopiecznymi, których
na co dzień przygotowują do
startu w zawodach. W drużynie
nauczycieli zagrała również
matematyczka-pani Marzena
Kasprzak. Tu byliśmy już
świadkami nieco bardziej wyrównanego spektaklu. Uczniowie grali jak równy z równym z
nauczycielami, nie ustępując im
nawet na krok. Ostatecznie jedprzewagę. Uczniowie zdążyli nak nauczyciele wygrali w seodpowiedzieć i nieco zmniej- tach 2:1.
szyć wymiar kary.
Po pierwszej połowie Piłkarze ,,Siódemki'' najlepsi
mieliśmy wynik 3-1.Po pierww powiecie.
szej części konfrontacji wszyscy
obserwatorzy byli przekonani,
Piłkarze reprezentacji
że uczniowie mogą się tylko
naszej
szkoły odnieśli zwycięmodlić o najniższy wymiar kary, gdyż przewaga nauczycieli stwo w turnieju, który wyłonić
była dość wyraźna. Uczniowie miał tegorocznego championa
zdziwili jednak wszystkich i po- powiatowej ligi. W półfinale
kazali charakter, przeważając i siódemkowicze rozprawili się z
strzelając bramkę nauczycie- rywalami z Bystrzejowic, wylom. Z czasem do głosu zaczęły grywając 1:0 po bramce Filipa
jednak dochodzić pewność i do- Olejnika. Po spotkaniach okazaświadczenie Nauczyciele którzy ło się, że o sukces w powiecie
strzelali kolejne bramki. Po powalczą gracze naszej placówz reprezentacją
szkoły
drugiej części mieliśmy rezultat ki
w
Krępcu.
5-2.Trzecia połowa była już
Mecz finałowy okazał się
koncertem drużyny nauczycieli,
warty
swojej
rangi. Po zaciętym
którzy do swojego dorobku dorzucili kolejne dwie bramki, tra- spotkaniu Siódemka pokonała
rywali. Gwiazdą meczu ponowcąc tylko jedną.
Szczególnymi umiejętno- nie okazał się Filip Olejnik któściami sportowymi popisał się ry, zdobył bramkę po niesamopan Artur Szefler, uczący na co witej asyście Jakuba Nowika.
dzień matematyki. Mecz zakoń- Dzięki temu SP7 osiągnęło zwyczył się rezultatem 7-3 i okazał cięstwo w tegorocznej, powiatowej lidze.
się srogą lekcją
Miejmy nadzieję, że nadla uczniów. Nauczyciele zaskosza
szkoła
dalej będzie osiągać
czyli wszystkich i ograli
tak wysokie sukcesy na polu
uczniów.
sportowym, a także naukowym.
Siatkówka
W meczu siatkówki mie-

Kacper Leziak
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Ciekawostki o świętach w innych krajach
Australia
W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają
w czasie letnich wakacji, więc wiele imprez gwiazdkowych odbywa się na świeżym powietrzu. Australijczycy
bardzo lubią się spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu przy świecach, które nazywają "Carols by Candlelight". Z powodu wysokich temperatur nikt nie spędza
wielu godzin w kuchni. To dobry czas na relaks, np. surfing, jazdę na rowerze, żeglowanie i grillowanie ze znajomymi i rodziną.
Chiny
Święta w Chinach określa się mianem "ShengdanJie",
czyli "Święta Czcigodnych Urodzin". Obchodzi je niewielka liczba chrześcijan, dlatego nie są to dni wolne od pracy. Tradycja bożonarodzeniowa jest jednak obecna,
choć bardziej komercyjnie. Chińczycy przyozdabiają
swoje domy, ubierają choinki, robią kolorowe łańcuchy
z papieru i wręczają drogie prezenty. Dzieci wierzą
w ShengdanLaoren, czyli lokalnego św. Mikołaja. W Wigilię rodziny spotykają się w restauracjach, a potem idą
bawić się w klubach lub przy karaoke.
Etiopia
Tradycje święta w Etiopii obchodzone są według starożytnego kalendarza juliańskiego, dlatego święto Bożego
Narodzenia przypada na 7 stycznia. Święto nazywa się
"Genna" lub "Lidet". Uroczystości odbywają się w cerkwi,
do której Etiopczycy przychodzą ubrani na biało. Tradycyjną potrawą jest pikantny gulasz mięsny, podawany
razem z lokalnym pieczywem o nazwie "indżera" oraz
z miodowym napojem alkoholowym.
Francja
Tradycje świąteczne obchody Bożego Narodzenia we
Francji rozpoczynają się już 5 grudnia, czyli w dzień poprzedzający Mikołajki. Francuzi bardzo lubię Wigilię, która jest wyjątkowym dniem w czasie świąt. Tradycyjnym
ciastem jest skomplikowane do wykonania "Buche de
Noel", czyli rolada w kształcie pnia drzewa.

Ludzie dekorują swoje domy i robią małe lampiony z brązowych papierowych torebek, do których
wstawiają świeczki. Ustawiają je na ulicach, dachach, ogrodzeniach i w oknach.
Hiszpania
Tradycje świąteczne w Hiszpanii rozpoczynają
się 8 grudnia wraz ze świętem Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W Sewilli
z tej okazji odbywa się ceremonia tańca "Baile de
los Seises". Ludzie tańczą też na ulicach w rytm
tamburynów, grzechotek i kastanietów. Domy
i ulice przyozdabiane są kolorowymi światełkami.
Budowane są także "belen" - czyli szopki bożonarodzeniowe.
Szwecja
W Szwecji uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczynają się 13 grudnia, czyli w dniu Świętej
Łucji. Szwedzi obchodzą to święto bardzo uroczyście. Prezenty przynosi św. Mikołaj, czyli Jultomte
tuż po kolacji wigilijnej. Tylko nieliczni udają się
do kościołów na pasterkę, ale zgodnie z tradycją,
każdy, kto zjawi się tego dnia w domu, musi zostać ugoszczony. Tradycyjnymi świątecznymi
posiłkami jest np. ryżanka zwana "risgrynsgr"
z cynamonem i migdałami, ryby oraz grzane wino
Glögg.

rys. Tomek Tomala

Włochy
Świętowanie Bożego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się już w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli cztery
niedziele przed Wigilią. Włosi organizują wówczas jarmarki świąteczne, puszczają fajerwerki i bawią się przy
głośnej muzyce. Niektórzy ubierają choinkę, chociaż bardziej popularne jest tu budowanie szopki bożonarodzeniowej. W Rzymie w wigilijny wieczór na placu Świętego
Piotra uroczyście odsłaniana jest tradycyjna szopka. To
zwyczaj wprowadzony przez papieża Jana Pawła II
w 1982 roku.
Meksyk
Pierwszym zwiastunem zbliżającego się Bożego Narodzenia jest niezwykle ważne dla Meksykanów święto dzień Matki Boskiej z Guadalupe, przypadający na 12
grudnia. Rodziny wybierają się wtedy na zakupy po prezenty i ozdoby świąteczne. Popularne są wówczas
"puestos", czyli stragany z jedzeniem.
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rys. Iga Rycerz

Siódemka na Piśmie

Ozdoby świąteczne porady
1. Choinka z papilotek
Potrzebne materiały:
-papilotki w różnych kolorach
-cekiny
-sznureczek ok 10 cm.
Sposób wykonania
a ) złóż papilotkę na pół, a później na ćwiartkę
b ) przyklej warstwa po warstwie, aby powstała
choinka
c ) dodatkowo przyklejamy cekiny i doczepiamy
sznureczek do choinki
dwa kawałki, które posłużą nam jako skrzydełka
anioła i jeden kawałek jego sukienkę.

2. Prosty aniołek z papieru
Potrzebne materiały:
-kawałek papieru koloru białego, opcjonalnie niebieskiego
-tekturka z bloku rysunkowego
- klej
- nożyczki
- szklanka.
a ) wycinamy koło z papieru odrysowanego
za pomocą szklanki
b ) przycinamy kółko starając się uzyskać falisty
brzeg
c ) rozcinamy na trzy części. Cięcie ma przypominać odwróconą literę Y. Otrzymujemy dwa kawałki,
które posłużą nam jako skrzydełka anioła i jeden
kawałek na jego sukienkę.
d ) kawałki skrzydełek odwracamy do góry nogami. Powstaje nam zarys aniołka.

e ) wycinamy z kawałka tekturki głowę
f ) wszystkie elementy łączymy ze sobą za pomocą kleju
g ) przyklejamy z tyłu aniołka wstążeczkę, przy
pomocy której zawiesimy naszą ozdobę świąteczną na choince.

3. Bombka z papieru
- kolorowy papier, najlepiej dwustronny
- nożyczki
- klej
-spinacz z zszywkami
-coś okrągłego, od czego można by było narysować okrąg np. szklanka lub cyrkiel
a ) wytnij z kolorowego papieru ( lub różnych
papierów z różnymi wzorami ) 9 kółek.
b ) wszystkie kółka złóż na pół po czym przyłóż je
do siebie i rozprostuj -na zgięciu powinna pojawić
się wyraźna linia.
c ) kółka zszyj zszywaczem w 3 miejscach
( w zdłuż linii zgięcia )
d ) sklejaj ze sobą poszczególne boki do 1/3 ich
długości. Najpierw sklej dwa półokręgi na górze,
potem następny okrąg na dole. Sklejaj na przemian, aż do końca.
oprac. Domi

10 pomysłów na prezenty dla całej rodziny
1. Własnoręczne robiona bombka. W sklepie Auchan, w Lublinie, sprzedają przezroczyste
bombki, które można ozdobić od środka.
2. Mama czy siostra na pewno ucieszą się z własnoręcznie robionej biżuterii
3. W Internecie wystarczy wpisać w wyszukiwarkę lub na YouTube ,,Kartki Świąteczne", a wyskoczą bardzo łatwe, ale efektowne laurki.
4. Można np. kupić zwyczajne ramki na zdjęcia, które trzeba ręcznie ozdobić i włożyć w nie
wspólne zdjęcia, które przywołałyby wspomnienia. Kto by nie chciałby dostać tak wzruszającego
prezentu?
5. Wystarczy wziąć pudełko, zrobić kilka okienek, włożyć do nich drobne prezenciki, cukierki,
naklejki, długopisy itp.- i już kalendarz adwentowy gotowy!
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6. Jeżeli masz zwierzątko, nie zapomnij o nim - kup mu jakiś przysmak lub zrób jakąś zabawkę,
np. kolorowy sznurek do zabawy dla psa.
7. Jeżeli ktoś z twojej rodziny lubi czytać, to może spróbujesz napisać dla tej osoby jakieś opowiadanie. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz pisać historyjek, to narysuj komiks!
8. Masz talent do śpiewu? Ułóż piosenkę! Możesz wykorzystać znany ci podkład muzyczny, a
tekst napisać samodzielnie.
9. Ciekawym pomysłem na prezent dla dzieci lub nastolatków jest slime- ciągnąca się masa, która
czasem wydaje różne dźwięki. Zabawa tą rzeczą jest bardzo ciekawa i czasem trudno się od niej
oderwać. Jak go zrobić? Wymieszaj ze sobą klej PVA, piankę do golenia i aktywator np. Persil,
czy Perwoll. Dodaj np. brokat lub błyskotki. Gotowe! Więcej przepisów znajdziesz na YouTube
lub w książce z naszej biblioteki pt. Super slime.
10. Aby zrobić pyszny i ładny upominek, wystarczy wziąć czysty słoik, warstwami włożyć do niego
różne żelki, czekoladki itp. Zawiązać wstążkę i nakleić różne naklejki itp. To świetny pomysł, bo
prezent ładnie wygląda, ale też wspaniale smakuje.
Nati

Rys. Maks Poździk

Dedykacje nadesłane od czytelników
Do Natalii Stachyry

Do Małgosi Koszowskiej

Cześć Nati, to ja Gosia. Wiesz, że jesteś
moją BFF. Wszystkiego najlepszego.

Gosiu, jesteś super BFF! Jesteś śliczna, zabawna, Twoje żarty są extra. Życzę Ci Wesołych Świąt

Do klasy 5D

Hejo to ja Gosia. Cześć i wszystkiego naj- Do Ali Koszowskiej z kl. 2B
lepszego.
Kocham Cię i pozdrawiam. Gosia.
Do Kingi Różyło
Do Kamila Szymańczuka z kl. 6C
Co tam porabiasz? Wszystkiego najlepszego.
To ja Gosia.
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Twoja kochana miłość zawsze będzie świecić i
na dobre i na złe zawsze kochać Cię D.M

Siódemka na Piśmie

Listy do redakcji
List 2

List 1

Droga Redakcjo!

Droga Redakcjo!
Na co zwracacie uwagę, wybierając
przyszłą dziewczynę?
Ciekawska

Jestem chłopakiem, który się zakochał. Mam bardzo smutne
życie. Jestem załamany. Zakochałem się w dziewczynie, ale bez wzajemności.
Odp. Na charakter, urodę, zachowaKiedyś mnie pocałowała w policzek, a potem powiedziała, że mnie nie
nie, inteligencję, zainteresowania.
kocha i mnie nie przytuliła.
Mój najlepszy przyjaciel kazał jej to zrobić, ale się nie zgodziła.
Postanowiłem więc, że dam jej walentynkę.
List 3
Podpisałem się jako cichy wielbiciel, ale ona wiedziała, że to ja.
Droga Redakcjo!
Chciałem ja zaprosić do domu, ale stchórzyłem. Poradźcie mi, co mam
zrobić.
Co robicie na spotkaniach szkolnej
xxx
gazetki?
Odp.
Drogi Czytelniku bardzo Ci współczujemy. Postaramy się Ci pomóc.
Oto porady naszych redakcyjnych kolegów i koleżanek:
Wyznaj tej dziewczynie, że cierpisz. Na pewno zmieni relacje
z Tobą
Zaproś ją do kina
Zaproponuj jej przyjaźń
Jeśli się nie zgodzi, zmień obiekt upodobania
Staraj się o nią.
Nie zmuszaj jej, skoro cię nie chcę.
Podaruj jej czerwoną różę z liścikiem miłosnym
Trzymaj ją za nogę, gdy wychodzi ze szkoły
Jeśli nadal Cię nie chce, znajdź inną dziewczynę.

Anonimowy Czytelnik

Odp. Podczas naszych wtorkowych
spotkań opracowujemy gazetkę, wybieramy tematy, przydzielamy zadania, odpisujemy na listy, żartujemy
sobie, przygotowujemy ogłoszenia,
sprawdzamy błędy.

Fot. Emilka Okoń

Uczeń z talentem
Osobą szczególnie uzdolnioną w naszej szkole, którą chciałabym zaprezentować w aktualnym numerze gazetki szkolnej, jest Zuzannna Apanasienko, która ma 11 lat i jest uczennicą klasy Vd. Zuzia jest uzdolniona muzycznie oraz teatralnie. Jej tata jest nauczycielem perkusji
w Świdnickim Ognisku Muzycznym, dlatego nic dziwnego, że i ona lubi grać na instrumentach.
W domu posiada zarówno gitarę klasyczną, jak i akustyczną. Dodatkowo pogrywa sobie na bębnach. Uwielbia śpiewać. Jest rewelacyjną aktorką. Swoje zamiłowania teatralne szlifuje w lokalnym Teatrze Puk-Puk pod opieką Pani Marjasiewicz. Zuzia uczestniczyła również w roku szkolnym 2017/2018 w olimpiadzie szkolnej Olimpus z języka angielskiego, gdzie odniosła olbrzymi
sukces na poziomie ogólnopolskim. Kocha zwierzęta. Niestety, ze względu na alergię taty, nie
może posiadać pupila w domu. Lubi czytać książki - zwłaszcza przygodowe. Jest miłą i pomocną
koleżanką. Zawsze można na niej polegać.
Domi
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Przydatne aplikacje
Christmas Greeting Art Cards jest to kreator kartek świątecznych.
Dzięki niemu stworzysz własną, oryginalną, bożonarodzeniową grafikę,
którą możesz rozesłać drogą elektroniczną niemal natychmiast.

Polecane gry komputerowe
Oprogramowania: Windows (strony internetowe), Mac (strony internetowe)
Santa Christmas Shop to gra o tematyce Świątecznej. W grze wcielasz się w postać
Świętego Mikołaja, który prowadzi sklep z prezentami. Cała rozgrywka polega na braniu
i pakowaniu prezentów. W grze są też dni, z każdym następnym dniem jest coraz trudniej. Jeśli brakuje ci prezentów możesz je dokupić. Występują takie jak: świeczki, figurki, bombki i lampki.

Nauczyciel z talentem
Nauczyciel od matmy, czy od rozśmieszania?
Pan Artur Szefler jest wyjątkowym talentem
z naszej szkoły pod względem poczucia humoru.
Zmienia każdemu oceny z jedynek na szóstki. Jest
utalentowanym matematykiem, który walczy o to, by
każdy uczeń pojął wszystkie zawiłości tej trudnej
dziedziny. Ten wyjątkowy „Czarodziej” podczas swoich lekcji rozśmiesza każde dziecko, zarówno z 4 jak
i nawet z 8 klasy. Nasz nauczyciel bierze przykład ze
swojego profesora Richlika z UMCS w Lublinie, który
tak samo wprowadzał miłą atmosferę na lekcji. Pan
Artur wymyśla sobie, że jest aktorem, a uczniowie są
widzami. To o wiele lepszy sposób przekazania wiedzy
niż zwykła lekcja, bo dzieci chętnie biorą w nim
udział. Na nasze pytanie ,,Dlaczego lubi rozśmieszać
dzieci?" odpowiedział, że wyobraża sobie, że jest
uczniem, który bardzo chciałby uczyć się w takiej
wesołej atmosferze. Ulubione teksty Pana Artura:

-Bo nie ma dżemu.
Inne teksty
- Musisz być twardy jak żelki z Kauflanda.
-Tu jest pisiu, pisiu , a tu kuj, kuj.
- Czildren, ołpen de buks on pejcz pięćdziesiąt six.
- Bicose jest reszta
Jesteśmy szczęśliwi, że tak świetny pedagog
dołączył do wspaniałej kadry nauczycielskiej
naszej szkoły.
Natalia i Gosia

Uczniowie pytają:
- Czemu?
Pan Szefler odpowiada:
Str. 14
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Sonda uliczna
Zespół redakcyjny w ostatnich dniach przeprowadził sondę, tym razem też na terenie naszej
szkoły, na temat - Jak pani/pan spędziła/spędził najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia?
Pani Bożena Mańka:
-Moje najpiękniejsze święta spędziłam w gronie
rodziny, przy blasku ognia z kominka, z prezentami pod choinką Wówczas moi rodzice żyli i byli
razem ze mną. Tak wyglądały moje najpiękniejsze
święta.
Pani Agnieszka Korbus:

Przechodnie:
- Jaki najdziwniejszy prezent dostał pan pod
choinkę?
- Mój najdziwniejszy prezent to za duże
majtki.
- Jaki najdziwniejszy prezent dostał pan
pod choinkę?
- Kiedyś dostałem zdjęcie dziecka w brzuchu
mojej żony.
-Jaki najdziwniejszy prezent dostała

-Najpiękniejsze święta spędziłam w gronie najbliższych: mojej mamy, mojego taty, moich
sióstr. Wspólnie zjedliśmy wieczerzę wigilijną,
następnie przeszliśmy do pokoju, gdzie stała choinka, pod którą była masa prezentów.
Wszyscy dostali przynajmniej po trzy prezenty,
ale za prezent każdy musiał wykonać jakieś zadanie. Potem poszliśmy śpiewać kolędy i oglądaliśmy
swoje prezenty.

pani pod choinkę?
-W tamtym roku dostałam męskie
skarpety.
Sondę przeprowadzili: Zuzia T. i Emil S.
„Aby przykuć uwagę czytelników,
umieść tutaj interesujące zdanie lub
ciekawy cytat z artykułu.”

Dziewczynka z 4a:
- Nie wiem, nie odpowiem, bo zaraz mam dodatkowe zajęcia

Panda
Znakiem rozpoznawczym naszej gazetki będzie Panda. Pojawi się ona w każdym numerze i będzie pełniła
jakąś rolę. Tym razem nasza maskotka życzy Dyrekcji, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom szkoły
oraz Uczniom zdrowych, pogodnych oraz wesołych
Świąt.
Zuzia
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Konkurs fotograficzny Czytać można wszędzie rozstrzygnięty!
W dniach od 5 listopada do 5 grudnia 2018r.
chętni uczniowie z naszej szkoły brali udział w konkursie fotograficznym, pt. Czytać można wszędzie.
Jego celem było propagowanie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, pokazywanie nietypowych przestrzeni do czytania. Jury przyznało nagrody następującym osobom:
I miejsce: Mikołaj Żebrowski 3b
II miejsce ex aequo: Oliwia Liszka 7d i Emma Szymańska 8d
III miejsce : Gabriela Misiurek 2b
wyróżnienie: Szymon Pyda z 8d

Więcej zdjęć znajdziecie na stronie naszej
szkoły w zakładce biblioteka aktualności

Słodziaki już rozdane!
W dniu 7 grudnia zakończyła się biblioteczna akcja Słodziaki. Dzieci z klas 1c, 2a, 2b Dyskusyjnego Klubu
Książki oraz ze świetlicy uczestniczyły w konkursie internetowym lub zbierały naklejki do słodziakowego albumu.
Dostawały je za każdy dzień, w którym przez 10 minut
czytały wspólnie z rodzicami. W wyniku losowania pluszaki
wygrali: Jakub Burdoń (1c), Alicja Wyrwisz (2b), Patryk
Kusiński (2a), Tomasz Romaniuk ( 1c), Gabriel Książek (2a),
Tymoteusz Tomala (1M3). Książki, pt. Co się stanie na le-

śnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków

otrzymali: Oliwier Skroban (2b) i Aleksandra Majewska
(2M1). Pozostali uczniowie dostali słodki upominek. Dziękujemy za aktywny udział wszystkim Dzieciom, Rodzicom
i Nauczycielkom.
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Kącik fotograficzny
fot. Tosia Przychodzka

Coś na poprawę nastroju :)
Tata pyta Jasia:
- Dlaczego napisałeś w liście, aby
Mikołaj przyniósł dwa komplety
kolejki elektrycznej?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy
jesteś w domu.
*
Co to jest: niebieskie i chodzi zimą po ulicy?
- Święty Mikołaj w przefarbowanym ubraniu.

Spotykają się dwaj kumple tuż
przed Bożym Narodzeniem.
- Kupiłeś już coś pod choinkę? pyta pierwszy.
- Tak, stojak - odpowiada drugi.
*
Mama oświadcza swojej córce:
- Święta idą!
Córka staje przed drzwiami, nasłuchuje i po chwili mówi:
- Nieprawda, mamusiu! Jeszcze

nie słychać żadnych kroków.
*
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 za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
Przygotował Grześ Filus

Recenzja książki
Poznajcie Zosię Wierzbowską, główną bohaterkę książki Agnieszki Tyszki Zosia z ulicy
Kociej. Dziewczynka ma 9 lat, młodszą, nieznośną siostrę Manię, higieniczną mamę Alinę, nie zaw-

sze poważnego tatę Lucjusza, a ponad to dwie babcie, jej imienniczki. Do niedawna mieszkała
w Warszawie aż do nieciekawego incydentu z ... psią kupą. Od tamtego czasu mieszka niedaleko
miasta na ulicy Kociej 5. Na początku nowy dom z ogródkiem wydaje jej się ,,ostatnią dziurą".
Totalny koszmar! Jednak dzięki pozytywnie zakręconej ciotce Malinie i jej dwóm synkom Zosia
ma mnóstwo przygód z dużą dawką humoru.
Ponuraki, drżyjcie. Zosia nie pozwoli Wam się nudzić.
Konsti
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Recenzja filmu Przełęcz ocalonych
Zapewne wielu z nas oglądało film Przełęcz mantycznego, w którym główny bohater zakoocalonych, wyreżyserowany przez sławnego aktora- chuje się w pielęgniarce Dorothy.
Mela Gibsona. Świat ujrzał ten film 4 listopada 2016r.
Perfekcyjna gra aktorów i świetnie doFilm otrzymał 20 nagród, między innymi za montaż,
brany podkład muzyczny doskonale odzwierdźwięk oraz wspaniałą grę aktorów.
ciedlają klimat tamtych czasów. Nieraz budzą w
Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, nas napięcie i niepokój. Mnie najbardziej podoktóre miały miejsce w latach 1929- 1945. Opowiada bał się moment, w którym nasz bohater ratuje
o losach młodego mężczyzny z Wirginii w Ameryce, rannych i przelęknionych żołnierzy, wielokrotktóry miał silną więź z Bogiem. Z tej więzi narodziło nie narażając się na śmierć. Myślę, że mocną
się pragnienie służenia nie tylko Bogu, ale i ludziom stroną filmu są pokazane właściwe wartości,
na froncie. Tej decyzji nie powstrzymały nawet ataki takie jak: wiara, miłość braterska, odwaga i
ze strony dowódców kompanii na jego przekonania. asertywność.
Ten młody mężczyzna pokonał presję wywieraną
Przełęcz ocalonych na pewno jest filmem
przez swoich kolegów z oddziału, którzy nie tolerozmuszającym do refleksji. Polecam go każdej
wali faktu, że nie chciał nosić broni, nazywając go
młodej osobie, zastanawiającej się nad sensem
tchórzem. Jednak na polu bitwy uratował z Hacksaw
swojegoszkolny
życia. Każdy zdecydowanie znajdzie w
Humor
Ridge 75 żołnierzy, udzielając im medycznej i duchotym filmie coś dla siebie.
wej pomocy. Za ten bohaterski czyn Desmond Doss,
Bracia Banaszek
jako jedyny sanitariusz, został odznaczony Medalem
Honoru. W tym filmie nie brakowało także wątku ro-

Humor z uczniowskich zeszytów

Kochanowski był bardzo popularny, napisał Balladynę zaraz po
Mickiewiczu.
Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szkapa.
Wiersz biały to ten napisany białą czcionką.
Romeo i Julia to historia dwóch ześwinionych rodów.
Jakie mamy przypadki rzeczownika? - Miernik, Celnik, Birnik,
Napełniacz, Wołownik
Stopniowanie przymiotnika: zły, złowieszczy, najzły.
Wyraz przeciwstawny do „mięczaka” - „twardzioch”.
Katarynka - to niewidoma dziewczynka.
Robinson przez wiele lat jadł surowe mięso, nie mógł wskrzesić
ognia.
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Siódemka na Piśmie

Ogłoszenia/krzyżówka
Pytania do krzyżówki:
1. . ........... Bożego Narodzenia
2. Msza odprawiana o północy (przed Bożym Narodzeniem)
3. Narodził się w Betlejem
4. Przynosi prezenty 6 grudnia
5. Dzielimy się nim w Wigilię
6. Zwierzę ciągnące sanie św. Mikołaja
7. Drzewko, które ubieramy na święta
8. Boże Narodzenie po angielsku
9. Wigilijne ryby
10. Dzień przed Bożym Narodzeniem
11. Zawieszamy je na choince
12. Zwierzę, na którym jechał jeden z trzech królów
13. Dostajemy je pod choinkę

rys. Maks Poździk

Odpowiedzi wpiszcie poziomo.
Hasło powstanie z pionowych
liter w pogrubionej ramce.
Spośród prawidłowych
odpowiedzi wylosujemy
zwycięzcę.
Wypełniony kupon prosimy
dostarczyć do biblioteki.

Autorką krzyżówki jest:
Gosia

Zwycięzcą z poprzedniego numeru
„Siódemki na Piśmie” został:

Staś Nużka z 7a
Gratulujemy!

Kupon konkursowy
Odpowiedź do krzyżówki:
Rebus rozwiązanie:
Imię i nazwisko:

Klasa:

Rebus wykonał: Mniszek Lekarski

Filmy związane

Skład redakcji:
redaktor naczelny: Leziak Kacper

ze świętami:

zastępca redaktora: Czarek Gołaszewski

1. Kevin Sam w domu
Apanasienko Zuzanna

Okoń Emilia

Banaszek Dawid

Pękala Alan

Banaszek Daniel

Piekarska Sara

Bogusz Amelia

Poździk Maks

Chyrchel Dominika

Psujek Anna

Ciechomska Julia

Przychodzka Antonina

Dąbska Wiktoria

Różyło Kinga

Filus Grzegorz

Sidor Emil

Gadomska Konstancja

Skowrońska Julia

Gołaszewski Oskar

Stachyra Natalia

Kaszewska Oliwia

Tomala Tomasz

Witaj Święty Mikołaju

Koszowska Małgorzata

Tusińska Zuzia

Krupińska Dagmara

Szyszło Michał

9. Miasteczko Haloween

Krupiński Bartosz

Wlizło Michał

Łysiak Karol
opiekunowie:
Karolina Suszek

2. Jak przeżyć święta
3. Świąteczna historia
4. Jack Frost
5. Ekspres Polarny
6. Kevin Sam w Nowym Jorku
7. Grinch: Świąt nie będzie
8. W krzywym zwierciadle:

10. Zły Mikołaj
11. Listy do M (cz.1-3)
12. Kronika świąteczna
Przygotowała: Zuzia Apanasienko

Anna Wiśniewska

rys. Emilka Okoń

rys. Tomek Tomala

