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Dzień Nauczyciela i prezentacja klas pierwszych

Nowy filmik promocyjny
VII LO

Prezentacje klas pierwszych

13 października w
"Siódmym" obchodziliśmy
Dzień Edukacji Narodowej.
Uroczystość w kinie
"Marzenie" rozpoczęła
część oficjalna, podczas
której pan dyrektor, Marian
Kozik złożył nauczycielom
życzenia i wręczył nagrody. 
Tradycyjnie podczas święta
nauczycieli zaprezentowały
się klasy pierwsze. W tym
roku najciekawiej
przedstawiły się klasy: 1f
zajmując I miejsce, 1a i 1c,
którym przypadło drugie
miejsce i 1e, która znalazła
się na trzecim miejscu.
Tradycyjnie zwycięskie
klasy otrzymały w nagrodę
dni bez pytania. 

.

W październiku, na potrzeby
turnieju "Fifa 2017"
przygotowaliśmy nowy,
krótki filmik promocyjny
"Siódmego".
Wykorzystaliśmy
archiwalne zdjęcia w
ciekawych wydarzeń z
życia szkoły, a na finał
klasa 2b nakręciła wesołe
"powitanie". 

Fot. Marcin Kawik

.
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Nasze wycieczki w październiku

1a i 1c w Karpackiej Troi 2b była we Wrocławiu

W dniach 11-12
października
uczniowie klasy 2b,
wraz z opiekunami:
panią Elżbietą
Ostrowską, panią
Jadwigą Woyke oraz
panem Arkadiuszem

Koroną, wybrali się na
wycieczkę do
Wrocławia. 
Młodzież zwiedziła
m.in. Halę Stulecia
oraz Ogród
Zoologiczny. Miała
również

okazję podziwiać
Panoramę
Racławicką, Stary
Rynek czy Ostrów
Tumski.
Patrycja Słowik, 
klasa 2b

.

.

26 października klasa
1a oraz kilkoro
uczniów z klasy 1c
wraz z opiekunami
panią Jadwigą Woyke i
panią Martą Kowalską
pojechali na wycieczkę
do Trzcinicy koło
Jasła, gdzie znajduje
się skansen

archeologiczny
„Karpacka Troja”. 
Odkryto tu jedną z
pierwszych silnie
ufortyfikowanych osad,
która powstała w
początkach epoki
brązu, ponad 4000 lat
temu. Uczniowie
zobaczyli

zrekonstruowane
fragmenty wałów
obronnych i
domostwa. W sali
ekspozycyjnej
podziwiali odkryte na
tym terenie przez
archeologów skarby. 

.

.

Fot. Marcin Kawik

.

.

.
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Dzień Dawcy Szpiku Smacznie, zdrowo,
kolorowo

.

Realizując program
profilaktyczny,
uczniowie klasy 3e
pod opieką
wychowawcy pani
Agnieszki Kani zjedli
zdrowe i smaczne
drugie śniadanko w
"Pubie Śródmieście".
Zostało ono
zorganizowane w
jednej z tarnowskich
restauracji w centrum
miasta "Pubie
"Śródmieście.” 
Uczniowie mieli okazję

spróbować bardzo
smacznych dań
przygotowanych z
myślą o nich. Było
pysznie, pachnąco i
kolorowo. Jak
podkreślali, była to dla
nich świetna okazja do
uświadomienia sobie,
że zdrowe jedzenie
wcale nie musi być
nudne. Wystarczy
tylko odrobina chęci i
talerz warzyw staje się
przepysznym daniem.
Musy, koktajle

i przeciery owocowe to
także świetna
alternatywa dla
słodyczy.
Był to także czas
relaksu i odpoczynku
od codziennej szkolnej
rzeczywistości, która
nie zawsze jest tak
smaczna, jak to nasze
wspólne śniadanko.

.

Pierwszaki na Hamlecie

W ramach Dnia
Dawcy Szpiku,
uczniowie klas  3a i 3e 
zdecydowali

się zarejestrować jako
potencjalni dawcy
szpiku. Przeszli
pierwsze badania

i czekają na dalszy
etap. 
Gratulujemy odwagi i
podziwiamy

za gotowość ratowania
życia ciężko chorym.

.

6 października
uczniowie klas
pierwszych pod
opieką pana
Mariusza Drwala
pani, Jolanty
Niziołek- Pałach i
pani Joanny
Tworzydło mieli
okazję uczestniczyć
w spektaklu pt
"Hamlet" reżyserii
Piotra Waligórskiego
w teatrze im.
Ludwika Solskiego w
Tarnowie. 
Spektakl już na
wstępie zaskoczył nas
zdaniem
rozpoczynającym
słynną serię Georga
Lucasa „Gwiezdne

wojny”: „Dawno,
dawno temu w odległej
galaktyce .. . ”Za
sprawą koncepcji
reżysera przenosimy
się w bardzo odległą 
przyszłość. Jest rok
3017, „rzeczywistość
postnuklearna w
świecie po zagładzie”-
jak wyjaśnia sam
reżyser, a o której
każą nam pamiętać
pewne sugestywne
elementy scenografii
czy kostiumy. 
Wszystkie
hamletowskie tematy,
a więc miłość, walka o
władzę, manipulacja,
zdrada, zemsta,
nieuchronność śmierci

nie mają konkretnego
czasu i jednej
przestrzeni. Ich
uniwersalność
powoduje, że mogą
rozgrywać się
zarówno w mrocznej
przeszłości, jak i
dalekiej przyszłości.
Reżyser postanowił to
wykorzystać i
najwyraźniej mu się to
udało. 
Uczniowie z 
wyraźnym
zadowoleniem
opuszczali teatralną
salę.

Magdalena Łątka,
klasa 1e

.

.

.
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Październikowy konkurs fotograficzny

.

Na październikowy
konkurs
fotograficzny 
"Wszystkie barwy
jesieni" wpłynęło

bardzo dużo zdjęć.
Fotografowaliście
jesienne krajobrazy,
przyrodę, zwierzęta,
detale. 

Najlepsze zdjęcia
przygotowali: Jagoda
Madejczyk 2b i
Karolina Szot 3b -
obie I miejsce;

Laura Ciochoń - II
miejsce; Patrycja
Lebryk 3b - III
miejsce. Ponadto
wyróżnienia

otrzymują: Angelika
Klich 2b, Katarzyna
Marć 3b, Weronika
Michoń 3b, Bartosz
Tryba 3b, Katarzyna
Rędzina 3b. 

Gratulujemy! 

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 19 11/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL "Siódme Niebo"

Zwycięzcy I etapu konkursu
języka angielskiego

Zapraszamy po ciekawe książki

II miejsce dla naszych siatkarek 

Jesteśmy po I etapie
Szkolnego Konkursu
Języka Angielskiego,
który odbył się w
ostatni poniedziałek.
Łącznie wzięło w nim
udział 26 uczniów z
klas: 1a,1c, 2a, 2b, 2e,
2f, 3b. 
Ten etap obejmował
test gramatyczno -
leksykalny. 
Oto zwycięzcy:

- w klasach
pierwszych - Wiktoria
Przybyłek 1c
- w klasach drugich -
Agnieszka Łabędź 2a
- w klasach trzecich -
Michał Piotrowski 3b
Zapraszam do dalszej
rywalizacji, kolejny
etap odbędzie się w
grudniu. Materiały do
niego będą na bieżąco
przekazywane

przez nauczycieli
języka angielskiego. 
Dziękujmy za udział
wszystkim, którzy
wzięli udział w
konkursie i zapraszam
kolejnych uczniów do
włączenia się w
rywalizację.

Reprezentacja VII LO
zajęła drugie miejsce
w Jubileuszowym
Turnieju Piłki Siatkowej
z okazji 120-lecia III
LO w Tarnowie.
Nasze dziewczyny
grały w składzie:

Klaudia Kieć 3a, Kinga
Petela 3e, Natalia
Lisiak 2c, Angelika
Jasiak 2c, Karolina
Słowik 2e, Aleksandra
Czupryna 2f, Izabela
Sikora 1c, Wiktoria
Schab 1c.

.

.

Drodzy uczniowie,
rodzice,  nauczyciele i
sympatycy biblioteki
szkolnej VII LO w
Tarnowie z ogromną
przyjemnością 
informujemy, że nasza
placówka wzbogaciła
się o nowe książki (
668 woluminów)

zakupione z projektu
Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
2016-2020. 
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich do
odwiedzin biblioteki i
miłej lektury.

Szkolny konkurs 
na recenzję książki

Przeczytałeś ciekawą książkę - podziel
się opinią.
Recenzje  należy składać 
w bibliotece szkolnej 
do dnia 30 maja 2018 r.

Na zwycięzcę konkursu czeka
nagroda książkowa.

Fot. Karolina Pocica

.
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Z "Siódmym" dookoła świata!
Japonia

Tym razem
wycieczka po
Japonii, czyli Kraju
Kwitnącej Wiśni.
Jest to o tyle
niezwykłe
doświadczenie, że
możemy poznać
różne oblicza tego
państwa.
Rozpoczynając w
nowoczesnych
metropoliach, kończąc
w pięknych,
malowniczych
ogrodach.
Japonia jest archipelagiem ,w skład którego
wchodzą takie wyspy jak Honsiu, Kiusiu,
Hakkaido. To właśnie tam produkuje się
najwięcej samochodów na świecie, znane
marki to np. Toyota, Honda, Suzuki,
Mitsubishi. Główną religią Japonii jest
buddyzm. Wierzą w „karmę” czyli prawo,
które mówi, że każde działanie ma swój
skutek.

Może teraz kilka słów
o kuchni japońskiej.
Japońskie jedzenie
jest uważane

za najbardziej
pożywne i zdrowe na
świecie. Japończycy
jedzą za pomocą
pałeczek. Spożywa
się tam głównie ryby z
ryżem. Bardzo
popularne zatem jest
sushi czyli potrawa
złożona z gotowanego
ryżu i przeważnie
surowych owoców
morza, ryb. Spożywa
się je palcami lub
pałeczkami. Podaje
się do niego sos
sojowy lub zielony
chrzan wasabi.
Inną ciekawą potrawą
jest „Takoyaki”.
Przygotowuje się ją z
ciasta i ośmiornicy z
różnymi dodatkami.
Podaje się ją w formie
pieczonych kulek.

 Sportem narodowym
Japonii jest sumo. 
Jest to rodzaj
zapasów, w których
zawodnik stara się
wypchnąć swojego
przeciwnika z pola
walki (w tym wypadku
okręgu) lub sprawić,
że dotknie on podłoża
inna częścią ciała niż
stopa. Słowo „sumo”
oznacza dosłownie
uderzanie się
nawzajem.
Innym ciekawym
faktem dotyczącym
Japonii są ich
tradycyjne stroje –
kimono. Jest to ubiór o
prostym kroju,
przypomina nieco
szlafrok. Rękawy są
długie i na niemal

całej długości bardzo
szerokie. Według
tradycji kobiety nie
posiadające męża
powinny nosić rękawy
długie aż do samej
ziemi. Szata jest
owinięta wokół ciała,
przy czym lewa
strona zawsze
powinna być na
wierzchu. Całości
dopełnia szeroki pas
wiązany na plecach.

Alicja Kozioł, klasa 3b

.

.
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