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NIECH
ŻYJE
NIEPOD-
LEGŁA
POLSKA! Serdecznie

dziękujemy naszym
wspaniałym
uczniom
(przedszkolakom i
starszakom�),
rodzicom oraz
nauczycielom za
udział w paradzie
niepodległości. 

Oprócz udziału we
mszy świętej,
przemarszu,
napisaliśmy list dla
przyszłych pokoleń,
który zamknięto w
kapsle czasu. 

11 listopada br. cała
społeczność naszej
szkoły pokazała, że
potrafimy dumni i
zjednoczeni
świętować ten
ważny dzień w

historii naszego
kraju. Po raz
kolejny daliśmy
świadectwo, że
Polska jest
bastionem
chrześcijańskich

wartości i
narodowym
państwem dumnej
Europy. Jesteśmy
Polakami i
jesteśmy z tego
DUMNI !

Nie ma nic cenniejszego nad niepodległość 
i wolność. Wszyscy uczniowie SP7 to wiedzą

:)
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     Niech żyje
niepodległość! 

     "Ojcowie
Niepodległości" 

   Niech żyje     
    Ojczyzna! 

Serdeczne
podziękowania
dla wszystkich
zaangażo-
wanych w
przygotowanie
uroczystych
obchodów
odzyskania
przez Polskę
niepodległości.

       9 listopada 2018 r. Szkoła
Podstawowa nr 7 w Rumi uroczyście
uczciła setną rocznicę odzyskania
przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI!

Na pierwszym
apelu najmłodsi
uczniowie z
przedszkola,
świetlicy, a
także 1 i 2 klasy
wykonali  kilka
ujmujących

pieśni
patriotycznych
połączonych z
krótkimi
występami
artystycznymi.
Dzieci ubrane
były galowo,

a wszystkiemu
powagi
dodawały biało-
czerwone
kotyliony i
wstążeczki.
Całość
zwieńczyły

piękne prace
artystyczne o
tematyce
patriotycznej,wykonane
przez uczniów
klas 4 i 5.           
   DK

Na drugim apelu
występowali
uczniowie klas
6,7,8 i 3 gimn.
Zaprezentowali
oni wybitnych
patriotów:
"Ojców
Niepodległości"
zarówno tych
lokalnych jak i

ogólnopolskich,w
różnej formie:
piosenek,
filmików, scenek
artystycznych   
i prezentacji na 
komputerze. 
             DK

PREZENTACJE
POSZCZEGÓL-
YCH KLAS: 
6A - Władysław
Grabski
7A - Józef
Unrug
8A - Józef
Piłsudski
8B - Antoni

Abraham
3A - Wincenty
Witos
3B - Ignacy Jan
Paderewski
3C - Roman
Dmowski
3D - Eugeniusz
Kwiatkowski
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Kto nie zna języków
obcych, nie wie nic       
 o własnym. J.W.Goethe

LEARN ENGLISH
BE WISE  ;)

    LET'S PLAY     
 SCRABBLE �

LITERATURA 
angielska w 4a

Granice
mojego
języka są
granicami
mojego
świata.

Wszyscy
uczniowie
naszej szkoły,
nie tylko starsi
ale i młodsi
wiedzą, że
Narodowe
Święto

Niepodległości
w naszym kraju
to
najważniejsze
święto. Nawet
na lekcjach
języka
angielskiego

w klasie
pierwszej
uczymy się
wyrażeń
związanych z
niepodległością.
Wiemy już co
oznaczają:

Independence
Day, Freedom,
Love, victory,
be free, 11th
November,
Poland ��>���
Lubimy uczyć
się języka
angielskiego!

Czy warto grać
w Scrabble na j.
angielskim?  
YES � na jednej
z lekcji klasa 1b
wykazała się
ogromną wiedzą
i
spostrzegawczością.
Szukaliśmy,

mówiliśmy,
utrwalaliśmy
poznane
słownictwo, miło
spędzając czas
w kolegami i
koleżankami.     
              DG

Realizując
innowację
pedagogiczną
"Kultura krajów
anglojęzycznych
z naciskiem na
literaturę
brytyjską i
amerykańską"
uczniowie klasy
4 poznali

życiorys Karola
Dickensa a
także zobaczyli
wersję
uproszczoną
"Christmas
Carol"w języku
angielskim.
Oglądaliśmy,
poznaliśmy
nowe słówka.   
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   „Znajdź się wśród     
             życzliwych”

1b w Ośrodku Rewalidacyj-
no- Wychowawczym 

Miłego
dnia! 

21 listopada
nasza szkoła
obchodziła
Dzień
Życzliwości� .
Był to dzień
pełen
uśmiechów,
miłych gestów,
słów i
pozytywnych

emocji. Dla
podkreślenia
ważności tego
dnia uczniowie
byli ubrani na
żółto.
Pierwszaki
wykonały plakat
oraz tworzyły
emotikony ��

Moja Ojczyzna
- dziś i dawno,
dawno temu,
czyli spotkanie
z legendami,
baśniami i nie
tylko.......dawne
zabawy, dawne
pojazdy.
Oczywiście "U
Odkrywców"
nie może
zabraknąć

eksperymentów!
Dzieci poznały
sposoby
odmierzania
czasu -
średniowieczny
budzik.

MOJA OJCZYZNA  czyli czytamy                         
                                     i eksperymentujemy :)

                         21 LISTOPADA 
    DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W NASZEJ SZKOLE 

Wspólnie
bawiliśmy się na
placu zabaw, w
Pająka, Wiatr i
deszcz,
puszczaliśmy
bańki. 
Wręczyliśmy

paniom
opiekunkom
własnoręcznie
wykonany
plakat " Drzewo
Przyjaźni".
Otrzymaliśmy
dynię i owoce. 

Tego dnia warto uwierzyć, że w
każdym z nas drzemią pokłady
dobra i – tak na próbę – okazać
komuś bezinteresowną
życzliwość. Tym bardziej, że bycie
miłym, okazywanie dobra, bycie
życzliwym wobec innych ma moc
uszczęśliwiania.
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Nie machaj bezmyślnie kijem tylko
wędruj radośnie z WŁÓCZYKIJEM :)

Sukcesy naszych 
       uczniów 

10 listopada w
przeddzień
Święta
Niepodległości
na terenie lasów
Rumi odbyły się
Marsze na
Orientację InO
Włóczykij
Jesień. Szkoła
nasza była
współorganizatorem
imprezy wraz z
SMT
"Włóczykij",
SKKT PTTK

Włóczykij i przy
wsparciu UKS
Siódemka
Rumia. W
imprezie udział
wzięło 270 osób,
w tym uczniowie
rumskich (i nie
tylko) szkół.
Mapy i zadania
nawiązywały do
Święta
Niepodległości.
            KB

Miło nam
poinformować,
że uczniowie
naszej szkoły
zajęli czołowe
miejsca w
kategorii
dziecięcej i
młodzieżowej.
W kategorii
TM/TT pierwsze
miejsce zajęła
drużyna SP7
Białe Smoki w
składzie Ania
Melzer i Michał

Bielecki. W
kategorii TP/TD
miejsce 2 zajęła
drużyna
"Siódemka" w
składzie Zuzia
Pranga, Karolina
Reich-Kolmetz i
Natalia
Tomkiewicz. 
5a zajęła 12
miejsce na 34
drużyny.
Gratulujemy!
              KB

MARSZE  na ORIENTACJĘ  InO WŁÓCZYKIJ       
                            JESIEŃ
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   The ENGLISH
      CORNER

KONKURSY
CZYTELNICZE

       Kącik dla       
     zaczytanych

              23 LISTOPADA
     DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA -
  to dzień pełen zabaw i uśmiechu. 

Mały, duży,
bury, kolorowy,
milutki, z
kokardką czy
bez ... �� Każdy
z nas ma na
pewno własnego
ulubionego misia

pluszowego.
Tak uczciliśmy
DZIEŃ
PLUSZOWEGO
MISIA ��

Bob’s your
uncle –
załatwione/ 
po sprawie
Bull’s eye –
strzał
w dziesiątkę
Come off it –
daj spokój/ oj
tam, oj tam

Młodszym czytelnikom polecam
serię „Kto mnie przytuli?” polskiej
autorki A.Stelmaszyk.Czytelników
nieco starszych zachęcam do
lektury książek Agnieszki
Stelmaszyk z serii „Kroniki
Archeo”. Wszystkie pozycje
czekają na półce w bibliotece.

W związku ze
zbliżającymi się
grudniowymi
świętami
biblioteka
szkolna ogłasza
konkurs pod
hasłem: „Czy
życzenia się
spełniają?”.
Konkurs
obejmuje:

1. konkurs
literacki na
opowiadanie
fantastyczne pt.
„Historia
pewnego listu do
św. Mikołaja”. 
JE

2. konkurs
poetycki na
wiersz związany
z głównym
hasłem
konkursu „Czy
życzenia się
spełniają?”;
3. konkurs
plastyczny

pt. „Magia
świątecznego
drzewka”.
Regulamin
konkursu jest
dostępny w
bibliotece!
Jolanta Eisner
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POLECAMY DO SŁUCHANIA,
JEŻDŻENIA I POCZYTANIA,
czyli głośniki, motor i ARKA.

Arka Gdynia to
klub z 1929 r.

SUZUKI MARKA
JANKOWSKIEGO

       ARKA  
     GDYNIA

Pełna nazwa
klubu to:
Morski
Związkowy
Klub
Sportowy
Arka
Gdynia.

Suzuki GS500E.
Jest on 2
cylindrów o poj.
487ml3. Moc
maszyny 20kw
(28KM). Z 1992
roku waga 188
kg. Osiąga 100
km w niecałe
4sekundy.

Max prędkość z
pełnym
obciążeniem
wynosi 195
km/h. Typ
napędu
łańcuch. 
Marek
Jankowski

JBL Xtreme to
zaawansowany
przenośny
głośnik
Bluetooth
wykorzystujący
cztery aktywne
przetworniki

i dwie
membrany
pasywne JBL.
Generuje
potężny, dźwięk
stereo i nie
ogranicza

użytkownika
zbędnymi
kablami.
Głośnik
zasilany jest
przez potężny
akumulator
litowo-jonowy o

pojemności 10
000 mAh, który
zapewnia nawet
15 godzin
odsłuchu! Ma
dwa wyjścia
USB. cena ok
1200zł.
               KM

Arka Gdynia –
polski klub
piłkarski grający
w Ekstraklasie.
Klub jest
kontynuatorem
tradycji
sportowych K.S.
Gdynia, K.S.
Kotwica czy 
RKS Arka

sięgających
historią do 1929
roku. Jest to
oficjalna data
powstania klubu.
Zdobywca
Superpucharu i
Pucharu Polski.
                LS
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Nie kupuj za dużo, oceń co i czy warto ... 
Ale zawsze jedz zdrowo, dbaj o swój organizm.

Produkty BIO i żywność
ekologiczna :)

    ZAKUPOHOLIZM 
   inaczej ONIOMANIA

                   Z A K U P O H O L I Z M

Nie ma jednej obowiązującej definicji
zakupoholizmu. 
Można powiedzieć, że zakupoholizm (kupnoholizm,
kompulsywne zakupy)
 to uzależnienie od dokonywania zakupów,
przymus kupowania różnych
przedmiotów/artykułów (często niepotrzebnych),
niekontrolowane robienie zakupów wpływające
niekorzystnie na funkcjonowanie człowieka.
Kompulsywne zakupy, które są często reakcją na
negatywne wydarzenia lub nieakceptowane stany
emocjonalne, powodują spadek napięcia
psychicznego oraz poprawę samopoczucia
wkrótce po dokonaniu zakupu.     
                                                              Zuzia, 3a

Zalety żywności ekologicznej.
- żywność ekologiczna ma pewne walory zdrowotne i
biologiczne.
- takiej żywności możemy znaleźć dużo witamin oraz
składników mineralnych. Jest ich na pewno więcej niż
w produktach z upraw konwencjonalnych.
- metody produkcji wykorzystywanie przy tworzeniu
żywności ekologicznej są bez wątpienia przyjazne
środowisku.
- żywność ekologiczna zawiera dużo mniej metali
ciężkich, azotanów i pozostałości pestycydów.
- osoby preferujące tą żywność chwalą ja za walory
smakowe.
- żywność ekologiczną zdecydowanie łatwiej jest
przechowywać.
                                                     Oliwia P., 3a
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KĄCIK
HISTORYCZNY

Jak narodziła się
nowoczesność? 

MECHANICZNA
PRZĘDZARKA

       Historia to
nauczycielka życia

Drugi ważny
wynalazek
rewolucji
przemysłowej to
nowoczesna
metalurgia
dająca początek
masowej
produkcji żelaza
i stali.

Okres tzw.
Rewolucji
Przemysłowej
trwał od pocz.
XVIII w. aż do
połowy XIX w.
Wszystko
zaczęło się w

Wielkiej Brytanii,
jednak zmiany
w procesie
wytwarzania
dóbr, które
zaszły w tym
okresie okazały
się kluczowe

dla całego
świata. Oto pięć
wynalazków,
które sprawiły,
że powstała
rzeczywistość
jaką znamy, ze
wszystkimi

jej wadami i
zaletami.
Przedmioty bez
których nie
byłoby
dzisiejszej
elektroniki.   LG

Silnik
parowy znany
był już w
starożytności,
ale nie
wykorzystywano
jego potencjału. 
Maszyny  te
napędzały
warsztaty
tkackie, pompy

w kopalniach,
młockarnie i
maszyny
drukarskie. Bez
silnika parowego
nie byłoby kolei
żelaznych, 
parostatków o
automobili. LG

W 1798 roku
Nicholas Louis
Robert
opatentował
urządzenie
pozwalające
produkować
papier na skalę
przemysłową.  
Dzięki

maszynowej
produkcji
papieru tańsze
stało się
drukowanie
gazet, książek i
druków
ulotnych.  LG
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                17 LISTOPADA 2018 r.
       SOBOTNIA ZABAWA NA RAJDZIE 

Co w MODZIE
piszczy ...

Szliśmy
przez las. 
Drogi były
zasypane
mokrymi
liśćmi.

Temat o którym będziemy pisały to
moda szkolna. Myślimy, że
najwygodniejsze i nadal modne są
rurki. Proponujemy taki zestaw;
spodnie dżinsowe-rurki, obcisła
koszulka i rozpięty luźny sweterek.
Świetne połączenie, ponieważ jest
chłodno zawsze masz sweterek, 
a gdy jest ciepło sweterek
zdejmujesz . Jeśli kupicie koszulkę
bez nadruku to możecie sami
przerobić ciuch. Możecie naszyć
na koszulce inicjał swojego
imienia. Warto także kupić sobie
łańcuszek z jakimś małym
kształtem. W &K

Koszulki nie powinny być
pod szyję talko z małym
dekoltem. Jeśli chodzi o
buty w szkole najlepsze 
są trampki. Jeśli ubierzemy
spódniczkę polecamy
balerinki.
Karolina i Wiktoria, 3a

Wyruszyliśmy z
pod szkoły była
z nami pani
Danuta
Sosonowska.
Poszliśmy nad
stawy, przy
których był
krzyż a za nim
najwyższa góra
w okolicy
naszej szkoły. 

Musieliśmy
wejść na sam
szczyt. Bardzo
długo czekałam
na resztę a
widoki były
przepiękne
pogoda nam
dopisała i
słoneczko
ogrzewało. 

Michalina, 4a

Gdy szliśmy 
w stronę
domów powrót
był trudniejszy.
Oglądaliśmy
pomniki
przyrody. 
Byli z nami
rodzice, pies 
o imieniu Diana,
tata z synkiem.

Michalina, 4a
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