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      KĄCIK BIBLIOTEKARZA

Miesięcznik Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach
wydawany przez bibliotekę szkolną

W tym roku koło
redakcyjne będzie
brało udział w
warsztatach
dziennikarskich
„Odwróceni rolami”.
W czasie tych
zajęć uczniowie
będą mieli
możliwość
spotkania
dziennikarzy z
gliwickich mediów.

Koordynatorem
projektu jest p.
Anna Hora – Lis.
  Za nami pierwszy
miesiąc
wypożyczeń. Do
biblioteki trafiły też
nowe podręczniki
dla klas 4 i 2 –
prawie 1000 sztuk!
Najlepsze klasy
pod względem
czytelnictwa to:

I miejsce klasa 5a 
II miejsce klasa 4c 
III miejsce klasa 2d
Gratulujemy!

Zapraszam do
konkursu "Mój
ulubiony bohater
lektur" dla klas 
5 i 6. Szczegóły w
bibliotece!

W tym numerze
między innymi:

Wywiad z kapitanem Piasta Gliwice!
Radosławem Murawskim
Wycieczka do TVS Katowice -
fotorelacja
Eksperess szkolny, czyli co w szkole
piszczy: Dzień Nauczyciela
Kawały

Wycieczka do TVS Katowice JL
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Wywiad z Radosławem Murawskim – 
Kapitanem Piasta Gliwice

6.  Jak długo
gra Pan w
Klubie Piast
Gliwice?
Od 5 lat.

7.  Jak czuje się
Pan w roli
kapitana
drużyny? Na
czym polega ta
rola?
Czuję się
dumny i
wyróżniony,
ponieważ rola
kapitana to
bardzo
odpowiedzialna
funkcja. Polega
ona na tym,
żeby wspierać
osoby z drużyny
i pomagać im,
kiedy mają  jakiś
problem.

8.  Gra Pan na
pozycji
pomocnika, na
czym polegają
Pana zadania w
czasie meczu?
Skupiam się na
zadaniach
defensywnych i
przecinam akcje
przeciwnika, ale
gdy jest
możliwość, to
uczestniczę w
akcjach
ofensywnych,
żeby strzelić
bramkę lub
zaliczyć asystę.

9.  Jak
współpracuje
się Panu
trenerem
Radoslavem
Latalem?

Dobrze mi się
współpracuje i
znaleźliśmy
wspólny język,
przez co
możemy
zrozumieć jego
taktykę.

Rozmawiał Staś
Cieślak z kl. 5a

1.  Co
najbardziej lubi
Pan robić w
wolnym
czasie?
Lubię chodzić
do kina, ale
nieczęsto. Lubię
spędzać czas z
dziewczyną,
rodziną i nasze
wspólne
spacery.
2.  Jak zaczęła
się Pana
przygoda z
piłką nożną?
Jak miałem
sześć lat to
zacząłem

grać na boisku i
rodzice zapisali
mnie do Piasta.
3.  Czy pamięta
Pan swój
pierwszy w
życiu mecz i
strzelonego
przez siebie
gola?
W 1 lidze mecz;
Piast vs Olimpia
Elbląg .
Piast v Śląsk
3;2 [3;2]
Murawski 94,
asysta Pavol
Cicman.
4.  Czy czuje
się Pan
sławny?

Rozpoznawalny.

5.  Jacy
piłkarze są dla
Pana wzorem
do
naśladowania?
Zidane Zidan
[Real]
Toni Kros [Real]
Rafał Murawski
[Pogoń
Szczecin]
Bartosz Szeliga
[Piast Gliwice]
Kornel Osyra
[Piast Gliwice]
Gerard Badia
[Piast Gliwice]

Selfie z Radkiem

Godło Piasta

Staś

XYZ
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Nakręceni na czytanie! Podjęliśmy wyzwanie
i stworzyliśmy własny film promujący czytanie książek!

Mieliśmy mapę i wskazówki

Strach się bać! Stary strych to magiczne miejsce...

Łowcy skarbów do obejrzenia tutaj:

https://www.youtube.com/watch?
v=K0PVLS2itQY&feature=youtu.be

Ostatatnio w
naszej szkole
kręcono film o
poszukiwaczach
skarbów.
Zabawa była
niesamowita, w
jednominutowym
filmie
przedstawiony
został motyw ze
znanych filmów:
serii „Indiana
Jones” i
„Ghostbusters!”.
Za scenerię
posłużyła nam
nasza szkoła -
głównie strych,

na którym
straszyły
duchy… Przy
filmie bawiliśmy
się świetnie! 
Ganianie z
odkurzaczami
duchów
zrobionych z
prześcieradeł, to
była świetna
zabawa! Tak
twierdzą
wszyscy
aktorzy…
Kamerzystą był
pan Kozok i
zmontował

on ten króciutki
klip (ni mógł
przekroczyć 65
sekund). Film
brał udział w
ogólnopolskim
konkursie
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej 
pt. 
Książki
naszych
marzeń.

Matylda Olasz

BK

BK BK
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Ekspres szkolny, czyli co szkole piszczy...

Znamy najlepszych nauczycieli
naszej szkoły!

Uroczysta akademia na Dzień Nauczyciela

Coś na poprawę
humoru...

Co mówi nauczycielka geografii
rano do mapy?
- Witam Państwa.

Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny:
- Jasiu co ten wzór oznaczy?
- To jest, ojej, mam to na końcu
języka....
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo
to kwas siarkowy!

Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!

Podczas akademii z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, wręczono
zaszczytne tytuły "Najlepiej
uczącego nauczyciela" i
"Najsympatyczniejszego
nauczyciela" naszej szkoły. DO
wyniku zdecydowali uczniowie klas
4 - 6. W roku szkolnym 2015/2016
zostali wybrani:
pan Błażej Kozok - Najlepiej uczący
nauczyciel
pan Leopold Tumidajewicz -
Najsympatyczniejszy nauczyciel
SP7.
Gratulacje!

Pan Błażej

MN

JL
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Wcielamy się w rolę prezentera

Małe studio

JL

JL
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Widok z reżyserki na duże studio

Na tropie greenboxa

JL

JL


