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Zaczynamy naszą szkolną przygodę w Junior Media!

Na łamach „Wieści z Siódemki” pragniemy dzielić się z Wami naszymi
osiągnięciami, ciekawymi wydarzeniami oraz twórczością uczniów i nauczycieli.
O tym co działo się w naszej szkole w ostatnim czasie, możecie przeczytać w
pierwszym numerze gazetki. 
Zapraszamy!

Temat numeru:
Wystawa o św.
Janie Pawle II
Ponadto:
Wizyta w
Mediatece,
Spotkanie
autorskie dla klas
I-III,
Co w sercu to do
gazetki- słów kilka
o emocjach,
Twórczość
uczniów – w kręgu
poezji,
Tychy w barwach
jesieni

W październiku dostępna była dla
zwiedzających wystawa poświęcona
wybitnemu Polakowi – św. JANOWI
PAWŁOWI II. W 2018r. mija 40 lat od
rozpoczęcia w 1978r. pontyfikatu naszego
Ojca Świętego. Wystawa dostępna dla
uczniów, rodziców i nauczycieli, a także
wszystkich zainteresowanych cieszyła się
dużym uznaniem. Podczas lekcji
uczniowie pod opieką katechetów oglądali
niezwykły zbiór pamiątek zgromadzonych
w jednym miejscu od nauczycieli i
uczniów. Na ekspozycji można było
zobaczyć zbiór książek o Karolu Wojtyle –
św. Janie Pawle II, a także publikacje
napisane przez Ojca Świętego. Ponadto
zgromadziliśmy różnego rodzaju
multimedia, czasopisma, a także pamiątki.
Wśród nich znalazły się bilety wstępu z
pielgrzymek naszego rodaka, koszulki,
obrazki oraz dokumentacja fotograficzna.
Niezwykła dekoracja oraz przepiękny
„zbiór wspomnień” zgromadzony na naszej
wystawie pozwolił choć na moment
zatrzymać się i przypomnieć jak wiele
dobrego uczynił dla nas nasz Kochany św.
Jan Paweł II. 
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Niezwykła przygoda w Mediatece
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W piątek, 28 września 2018 roku wybraliśmy się z całą klasą do Mediateki.
Na miejscu czekał na nas detektyw Luppa. Był to wysoki mężczyzna w średnim wieku. Miał lekki, ciemny zarost
i charakterystyczną czapkę z małym daszkiem. Poprosił nas o pomoc w rozwiązaniu zagadki znikających
książek. Przestrzegł nas też, abyśmy stosowali się do nakazów surowego woźnego. Miał on na imię Alojzy. Był
to starszy mężczyzna średniego wzrostu o przeciętnej sylwetce. Nosił zabawny berecik. Po tym, jak odwiesił do
szatni nasze ubrania, powiedział nam o zasadach dobrego zachowania, których należy przestrzegać w
Mediatece.
Detektyw Luppa podejrzewał, że woźny Alojzy może mieć coś wspólnego ze znikającymi książkami, dlatego
chciał, abyśmy zabrali mu mapę i pudełko. Zgodnie z planem podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna  miała
odwrócić jego uwagę, a druga zabrać potrzebne rzeczy. Byłem w drugiej grupie. Akcja przebiegła sprawnie i
zakończyła się sukcesem. 
Ze zdobytymi przedmiotami udaliśmy się do Bajkoteki. Mapa okazała się planem Mediateki, natomiast pudełko
zawierało ważną wskazówkę, którą musieliśmy ułożyć. Był to spis imion trzech osób wraz z informacjami o ich
ulubionych książkach.
Następnie pobiegliśmy do biblioteki dziecięcej, gdzie musieliśmy szukać kolejnych wskazówek. Znaleźliśmy
zaszyfrowane pocztówki z adresami dzieci ze spisu. Później poszliśmy do biblioteki dla dorosłych, do sali
komputerowej. Rozwiązanie zagadki wskazało na miejsce dawnych poszukiwań. Wraz z detektywem udaliśmy
się do książkomatu, gdzie znaleźliśmy pudełka z zaginionymi książkami. Wspólnie rozwiązaliśmy zagadkę: To
Alojzy kradł książki i wysyłał je do dzieci! Poszliśmy to z nim wyjaśnić. Bronił się mówiąc, że miał dobre intencje.
Stwierdziliśmy, że kradzież nie jest dobrym rozwiązaniem, więc pomyśleliśmy o zbiorze książek. Przeczytane
książki, które są w dobrym stanie będziemy oddawać dzieciom, których na nie nie stać.
Bardzo mi się tam podobało, bo świetnie się bawiliśmy i przy okazji zwiedziliśmy Mediatekę.

Bartek kl. 5

K.W.

K.W. K.W.
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Spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem

26 października mieliśmy przyjemność gościć w naszej
szkole Pana Waldemara Cichonia- autora książek o
przygodach kota „Cukierka”. Podczas spotkania nasi
najmłodsi uczniowie z klas 1-3 mieli okazje posłuchać o
perypetiach najbardziej sławnego kota w Tychach, który
codziennie doświadcza wiele przygód. Dzieci dowiedziały się
np. że Cukierek jeździł na mecze hokeja, grał w teatrze, a
nawet chodził do przedszkola. Który kot tak potrafi? 
Książki o kocie Cukierku cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów, a pierwsza część przygód stała się nawet
lekturą po którą na pewno każdy uczeń chętnie będzie
sięgał!

Fot.

Fot.

Fot.

Kącik poetycki
"Na życie"

Nie ma w życiu nic
trudnego,

Głowa w górę, mój
kolego.

Trzymaj uśmiech na
swej twarzy,

A nic złego się nie
zdarzy.

Nie daj się też nigdy
zwieść,

Na swój rozum licz, to
wiedz.

Bo swój rozum to rzecz
święta,

Niechaj każdy to
pamięta.

Ania

K.W.

K.W.
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Co w sercu to do gazetki :)

Od czego by tu zacząć...? Jest tyle różnych spraw, którymi chciałabym się z Wami podzielić, ale zacznę od
tego, co podpowiada mi intuicja:) Słuchanie jej nie zawsze jest łatwe, ba, często po prostu trudne, ale kiedy się
uda, podjęte decyzje okazują się najlepsze. Najlepsze, czyli takie, które w moim rozumieniu pozwalają być bliżej
samego siebie, żyć w zgodzie ze sobą.
Chciałam napisać słów kilka o...emocjach. 
Każdy z nas ich doświadcza. Codziennie. Bardzo często wielu emocji na raz. Zdarza się, że wydają się nami
targać, wykluczać się wzajemnie, gdy czujemy zarazem radość, ekscytacje oraz strach - na przykład, gdy
robimy coś ciekawego, nowego, ale przez to trochę przerażającego. Pierwszy raz wspinamy się na drzewo,
jedziemy w podróż w nowe miejsce, idziemy na nowe zajęcia.
Emocje, nasze uczucia, są naszym ciągłym towarzyszem, niezależnie czy tego chcemy czy nie. Możemy je
próbować ignorować, ale od tego nie znikną. 
Wszystkie emocje, jakie przeżywamy są ważne. Są dla nas drogowskazem przypominającym nam o naszych
prawdziwych potrzebach.
Nie ma złych emocji. Wszystkie są ważne, potrzebne. Niektóre są czasem trudniejsze do udźwignięcia, ale nigdy
nie są naszym wrogiem. Zawsze są naszym sprzymierzeńcem, przyjacielem. Naszym nauczycielem dla nas o
nas samych.
W życiu jesteśmy w różnych relacjach. Jedne trwają długo, inne krótko. Są bliższe, głębsze, dalsze, bardziej
powierzchowne. Ale niesamowicie ważna relacja, o której czasem jakby zapominamy, to relacja z samym sobą.
Nie można budować dobrych relacji z innymi, jeśli nie zbudujemy dobrej, prawdziwej relacji z samym sobą. 
Pytajcie siebie wielokrotnie w ciągu dnia- "Jak się z tym mam?", "Co o tym myślę?", "Jak się czuje kiedy...?" ,
"Czego tak naprawdę potrzebuję?". To będzie Wam pomagało poznać siebie samych. I wiecie co? Często, im
jesteśmy młodsi, tym lepszy mamy kontakt z własnymi potrzebami (wyłączając sytuacje, kiedy ktoś doświadcza
długotrwałego stresu już będąc dzieckiem i nie ma tego luksusu, żeby żyć w zgodzie ze sobą).
Życie mamy jedno. Każdy z nas jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. To ważne i piękne, kiedy dbamy o
innych, ale dbajmy też o siebie. O swoje potrzeby. Zaopiekowane, szczęśliwe "ja" może czynić wspaniałe rzeczy
dla siebie i dla innych.
Celebrujcie, cieszcie się pozytywnymi, przyjemnymi emocjami kiedy w Was są, a na te trudne, niewygodne
znajdźcie czas, żeby się im przyjrzeć i zapytać- "hej, co chcesz mi powiedzieć emocjo?". Może będziecie się
złościć na kumpla o to co, czy jak mówi, kiedy tak naprawdę potrzebujecie odpoczynku, ciszy.
Może to trudny tekst. A może wcale nie. Jeśli choć jednej osobie pozwoli zatrzymać się w pędzie i przyjrzeć się
swoim emocjom i potrzebom po to, żeby codzienność i niecodzienność miały dla nas samych lepszy smak-
warto było go napisać:)

Ewa Runowska-
pedagog szkolny

Kodujemy!

W bibliotece szkolnej nie tylko wypożyczamy książki,
ale również kodujemy wykorzystując tablety. Podczas
zajęć, które miały miejsce w ramach Tygodnia
Kodowania, uczniowie uczyli się kodować w aplikacji
Lightbox.

Fot. K.W.
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Tychy w barwach jesieni

Fot.

Fot.

Fot. Fot.

Skład numeru: Marta Romańska, Fotografie: Katarzyna Wodniok
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