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Ulubione
święta,
wymarzony
prezent

   

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA             
 W ZSP NR 11 W GLIWICACH. NUMER GRUDZIEŃ/STYCZEŃ

1.Ile lat ma Radiostacja?
a) 97
b) 83
c) 76
2. Z czego jest zbudowana
Radiostacja?
A) ze szkła
B) z metalu
c) z drewna
4. Z którego wieku pochodzi
kościół św. Bartłomieja
(nowy)?
a) z XIX
b) z XIII
c) z XVI
5. Jaką wysokość ma
radiostacja?

Co wiesz o Gliwicach? Quiz

1. Czy Radniostacja
Gliwice jest wpisana do
rejestru zabytków?
a) Nie
b) Tak
2. Z czego jest
zbudowana Radiostacja?
a) ze szkła
b) z metalu
c) z drewna
3. Z którego wieku
pochodzi najstarsza
część kościoła

św. Bartłomieja
(starego)?
a) z XIX
b) z XVI
c) z XV
4. Jaką wysokość ma
radiostacja?
a) 127 m
b) 138 m
c) 111 m
5. Jakie kolory znajdują
się na herbie  Gliwickim?
a) czerwono - fioletowe

b) niebiesko - czerwone
c) zielono - szare
6. Jaka rzeka płynie
przez Gliwice?
a) Nysa Łużycka
b) Kłodnica
c) Noteć
7. Przy jakiej ulicy
znajduje się Urząd
Miasta? 
a) Tarnogórskiej
b) Dworcowej
c) Zwycięstwa

8. Jak nazywa się
prezydent naszego
miasta?
a) Andrzej Duda
b) Tomasz Frankiewicz
c) Zygmunt Frankiewicz

Oliwia i Lena

A czy do Was przyszedł Mikołaj?

Witam Was w kolejnym
numerze naszej

gazetki! Poniżej wyniki
najlepiej czytających
klas w I semestrze:

Klasy 2 i 3
I miejsce - klasa 3a!

Klasy 4 - 8

I miejsce klasa 5b
II miejsce klasa 5a
III miejsce klasa 5d

Gratulujemy!

Przeprowadzenie ankiet
wśród uczniów i nauczycieli
naszej szkoły było kolejnym
redaktorskim zadaniem dla
naszych dziennikarek. 
Olga i Oliwia zapytały 100
osób o to, które święta
lubią bardziej?
Boże Narodzenie uzyskało
aż 68 Waszych głosów!
32 osoby wybrały
Wielkanoc.

Oliwia i Lena zapytały
swoich kolegów i koleżanki
o ich wymarzony prezent
na święta.
5 osób chciałoby otrzymać
pluszowego misia.
Wielkim zainteresowanie
cieszy się także sprzęt
elektroniczny: telefon
komórkowy (3 osoby), dron,
elektryczna deskorolka,
sterowane zdalnie auto i
playstation to kolejne Wasze
marzenia. Kilka dziewcząt
wskazało też na ubrania i
biżuterię. 

Ciekawe, czy Mikołaj i
Dzieciątko otrzymali Wasze
listy z tymi życzeniami?

.
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   Wywiad z panią Sandrą Caban 

Mikołajkowe nocowanie
w szkole

Kot Henio

1. Jak długo uczy Pani
w naszej szkole?
Drugi rok uczę w
SP7.
2. Jakich przedmiotów
Pani uczy? 
Uczę języka
polskiego oraz jestem
szkolnym logopedą.
3. Ile uczy Pani klas (i
jakie)?
Uczę klasy IVa i IVb
języka polskiego.
Opieką logopedyczną
obejmuję wszystkich
uczniów, którzy tego
potrzebują. 
4. Dlaczego wybrała
Pani język polski do
nauczania?
Wybrałam język
polski, ponieważ
kiedy byłam
uczennicą
uwielbiałam ten
przedmiot. Interesuję
się również
możliwościami, które
daje nam umiejętność
mówienia. 
5. Jakie ma Pani
hobby? 
Lubię jeździć na
rowerze, chodzić na
koncerty oraz czytać
książki
psychologiczne.
6. Czy ma Pani jakieś
zwierzę? 

Tak, mam kota -
Henryka :D (na
fotografii - red.)

7. Jaka jest
Pani ulubiona książka?
 Moja ulubiona
książka to "Cham"
Elizy Orzeszkowej.
8. Jakie lubi pani
Potrawy?
Uwielbiam jeść -
chyba wszystkie.
9. Jakie lubi Pani filmy?
Lubię filmy
psychologiczne. W
pamięci zapadł mi
film "Musimy
porozmawiać o
Kevinie" oraz musical
"Nędznicy".
10. Gdzie była Pani w
tym roku na
wakacjach?
Byłam w Warszawie
na koncercie The
Rolling Stones oraz w
Sopocie i Gdańsku na
festiwalu Opener.

Bardzo dziękujemy za
udzielenie wywiadu!

Rozmawiały Oliwia i
Lena

Noc z 7 na 8 grudnia
klasa szósta, dwie
piąte i grupa
badmintona  spędziły w
szkole. Klasa szósta
przyszła na godzinę
19.00, prawie wszyscy
punktualnie, aby zająć
jak najlepsze pozycje.
O godzinie 21
poszliśmy na salę
gimnastyczną, gdzie
graliśmy w grę Just
Dance! Taniec trwał w
najlepsze, gdy pani

wzięła najsilniejsze
osoby, aby przenosić
do sal pizze. Chyba z
dziesięć smakowitych
krążków, rozmiaru XXL
wylądowało w trzech
salach. Po udanej
wyżerce poszliśmy na
salę oglądać film pt.
„Irlandzki step” , który
nakręcony był na
podstawie spektaklu
teatralnego. 

Oliwia i Olga

.

..

SC

.

..
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Dzień Babci i Dziadka dla gliwickich
Seniorów z dzielnicy Szobiszowice

Kącik PoetyckiKartki dla gliwickich
Seniorów

Odpowiedzi do quizu o
naszym mieście:
1. b
2. c
3. c
4. c

5.b
6. b
7. c
8. c

25 stycznia w salkach przy parafii Św.
Bartłomieja zorganizowaliśmy
uroczystość dla wszystkich Seniorów.
Było przedstawienie jasełkowe, wiersze
o dziadkach oraz wspólne śpiewanie
kolęd przy ciepłym poczęstunku oraz
kawie.

W styczniu podczas
warsztatów w
zaprzyjaźnionej filii nr
17 MBP Gliwice
uczniowie klas 4d, 5a i
5b przygotowali kartki z
życzeniami
okolicznościowymi z
okazji święta
wszystkich Babć i
Dziadków. 
Uczniowie zdawali test
sprawdzający czy są
dobrymi wnuczkami
oraz grali w kalambury.
Następnie przygotowali
piękne prace, które
zostaną wręczone

podopiecznym
gliwickich Domów
Opieki oraz członkom
Klubu Seniora dzielnicy
Zatorze. 
Była to lekcja
uwrażliwiająca
młodzież na potrzeby
osób starszych i
samotnych. 
Na pewno w przyszłym
roku znowu to
powtórzymy!

J. L. 

"Wizyta babci i dziadka"
    

Gdy przyjeżdżają do nas dziadkowie,
   Mamy już przyjemności w głowie.

Babcia humor znowu poprawi,
A kochany dziadek się z nami zabawi.

Zjemy razem jakieś pyszności,
A potem jeszcze bardziej ugościmy gości.

Mój mały braciszek laurki narysuje,
A ja dziadków ucałuje.

Bardzo miło spędziliśmy czas,
Jednak robota nie poszła w las.

                                                                                 
                                                                                 
                                              napisała Agata

"Za co kochamy nasze
babcie i dziadków?" to
pytanie zadały
redaktorki uczniom
oraz nauczycielce z
naszej szkoły. Poniżej
przedstawiamy wyniki
sondy.

Maja i Agata 

Nauczycielki:
Za to, że się mną
opiekowali i spędzałam
tam każde wakacje. 
Za opiekuńczość,
miłość i najlepsze na
świecie obiady!

Uczniowie:
Zawsze mnie wspierają
i otaczają opieką.
Za to, że są mili. (6
odpowiedzi)
Za dobre obiady i
miłość.
Za wszystko! (6
odpowiedzi)
Za opiekę!

Część przygotowanych kartek

.

Dla osób starszych z
naszej dzielnicy była to
możliwość
interesującego
spędzenia czasu i
poznania nowych osób.
Dzieci zyskały nową
publiczność i
możliwość pokazania
się szerszemu gronu
odbiorców. Do tej
korzyści należy także
dodać, fakt, że
spotkanie było
pierwszym (i miejmy
nadzieję, że nie
ostatnim) spotkaniem
w ramach aktywizacji
lokalnej społeczności. 

Uczniowie naszej
szkoły wykonali piękne
kartki okolicznościowe
z życzeniami dla
Seniorów. Spotkanie
zostało zorganizowane
przy współpracy z
Radą Parafialną,
Fundacją Św. Rity oraz
Caritasem. Seniorzy
dopisali, przybyło ich
blisko pięćdziesięciu!
Organizatorki imprezy
p. Mariola Polok i
Joanna Noras już
planują kolejne
spotkanie, tym razem
w ramach
Świąt Wielkiej Nocy. 
JL

JL

JN
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Sprawdź się - krzyżówka z hasłem

.
.
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         ZIMOWA WYKREŚLANKA

Znajdź ukryte słowa: śnieg, uszka, sanki, choinka, grudzień, Mikołaj, święta, zima, bombki, barszcz.

Przygotowała Agata

. .
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