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Witamy w kolejnym październikowym numerze "Wieści z
Siódemki!"

Zapraszamy do lektury!

Fot.

W tym numerze:

1. A mogło być inaczej...
czyli mit o Miłości
Orfeusza i Eurydyki
według naszej uczennicy.
2. Korzyści z czytania
3. Dzień Nauczyciela
4. Wolontariat
5. Wybory do Samorządu
Uczniowskiego
6. Nowinki z naszej
szkoły.

W październiku lecą paździerze

Nazwa miesiąca pochodzi od paździerzy –
odpadków od lnu albo konopi. Dzień skraca się w

ciągu października o blisko 2 godziny. W
październiku kwitną jeszcze niektóre rośliny np.

bluszcz, wrzosiec bagienny. Zieleń znika,
ustępując miejsca barwom żółtym, brązowym,

rudym i czerwonym. Powstaje swoisty jesienny
koloryt, nadający, szczególnie w dni słoneczne,

tak wspaniały urok „polskiej jesieni”. Pola
pustoszeją coraz bardziej, choć już wschodzą

zboża ozime.
W świecie zwierzęcym w dalszym ciągu trwają

przygotowania do zimy. Wśród ptaków  przez cały
październik  trwają wędrówki. Niektóre drobne

ssaki np. koszatka zapadają w sen zimowy. Inne
są już do zimy przygotowane. Wiewiórki gromadzą

zapasy na zimę. Borsuki tyją coraz bardziej.
Samce saren tracą rogi. Młodym wilczkom

wyrastają zęby, a dorosłe  skupiają się w stada.
Zaczyna się okres tarła łososia, troci, pstrąga. W

październiku w wyższych partiach gór najczęściej
leży już śnieg.

Październik obfituje w różnorodne  święta. 

Oto niektóre z nich:
4.10. Światowy Dzień Zwierząt

5.10. Światowy Dzień Nauczyciela
10. 10. Światowy Dzień Drzewa

16.10. Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża
Jana Pawła II

18.10 Dzień Poczty Polskiej
20.10.Europejski Dzień Seniora

Pixabay
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A mogło być inaczej......

 Mit o Miłości Orfeusza i Eurydyki w wersji Michaliny z kl. 6       

Gdy Orfeusz wychodził z Hadesu, obejrzał się za siebie - Eurydyka zniknęła. Zrozpaczony od razu
szybko pobiegł z powrotem w ciemności. Wściekły władca podziemi krzyknął:
- Miałeś się nie odwracać!
- Musiałem ją zobaczyć – szlochał Orfeusz.
- Myślisz, że niecierpliwość, to dobre wytłumaczenie na złamanie umowy ze mną? - powiedział wściekle
Hades.
- Wybacz! Błagam o drugą szansę – wykrzyknął, rzucając się nagle na kolana.
- Dobrze, mogę wyjątkowo spełnić twoją prośbę - powiedział Hades, cedząc powoli słowa - oddasz swój
talent muzyczny, a ja zwrócę ci ukochaną.
W oczach Orfeusza pojawiły się łzy. Pomału wstał i z rozpaczą wyszlochał:
- Nie każ mi wybierać pomiędzy jedną miłością a drugą. Oddam ci wszystko, ale nie żądaj tak dużo ode
mnie.
- Nie - odpowiedział surowo Hades- taka jest cena za oddanie Eurydyki.
Orfeusz  długo się zastanawiał. Nie wyobrażał sobie życia bez ukochanej żony, ale muzyka była z nim
od samego początku, od dziecka. Kochał brzmienie strun swoje piosenki i to ,że mógł się tym dzielić z
innymi. Po chwili Orfeusz odpowiedział:
- Wybieram Eurydykę, ale chcę zagrać swoją ostatnią piosenkę.
Najpierw Hades nie miał zamiaru się zgodzić, ale ponownie Persefona nakłoniła go do spełnienia
prośby.
Dźwięki liry pomału zaczęły wypełniać całe królestwo Hadesa. Orfeusz płacząc, grał  najsmutniejszy
utwór , jaki kiedykolwiek rozbrzmiewał na świecie. Całe podziemia wsłuchały się w piękną melodię.
Nagle muzyka się urwała.
Smutny Orfeusz oddał Persefonie swoją lirę i wtedy ujrzał Eurydykę. Zakochani wpadli sobie
w ramiona, obydwoje płacząc. Były to łzy szczęścia i rozpaczy.

Co w szkole piszczy......

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W naszej szkole przez pierwszy tydzień
października uczniowie utrwalali, a młodsi uczyli
się tabliczki mnożenia. W różnych miejscach w
szkole było ukrytych 30 zagadek z zakresu
mnożenia i dzielenia. W każdym dniu
obowiązywało inne hasło np. 42, 56. Można było
się sprawdzić, zabawić i przekonać się, że
matematyka nie jest taka straszna. Uczniowie
ćwiczyli tę umiejętność z uśmiechem na ustach i 4
października zdobywali certyfikat Eksperta
Tabliczki Mnożenia.

Fot. Pixabay
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Ogólnopolska Akcja "Noc
Bibliotek" w naszej bibliotece

szkolnej :)

Fot.

„Noc Bibliotek” w naszej bibliotece odbyła się
3 października w godzinach popołudniowych.
W tym roku do wspólnej zabawy
zaprosiliśmy uczniów wraz z rodzicami. 
Tematem spotkania była Pippi vel Fizia,
bohaterka książki autorstwa Astrid Lindgren.

Więcej informacji na stronie internetowej biblioteki
szkolnej: http://www.bibliotekasp7tychy.c0.pl/

Zapraszamy!!!

W ramach III Ogólnopolskiej Zbiórce Używanych
Okularów - Okulary dla Afryki uczniowie zebrali 278

par okularów, w tym 157 par okularów
przeciwsłonecznych i  121 par okularów korekcyjnych.

Wszystkim, którzy wnieśli swój kawałek serca w tę
akcję w imieniu organizatorów, dziękujemy.

Fot.

Fot.

Pomagamy :)

Siedmioróg

G.S.

K.W.

http://www.bibliotekasp7tychy.c0.pl/
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Korzyści z czytania

Jeśli przeczytasz lekturę „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza, możesz zabłysnąć
nie tylko na języku polskim, ale także na lekcji przyrody, biologii, geografii. Również
na historii popiszesz się wiedzą o Kanale Sueskim, który łączy Morze Śródziemne z
Morzem Czerwonym, jego długość to 161 km, szerokość 160 – 200 m. Zbudowany w
latach 1859-1869 pod kierunkiem F.M. Lessepsa. O Mahdim, który walczył przeciw
władzom turecko – egipskim i angielskim kolonizatorom, o brytyjskim generale
Gordonie, który walczył z powstańcami Mahdiego; zginął z rąk mahdystów w walce o
Chartum.

H. Sienkiewicz w swojej powieści opisał wiele gatunków zwierząt. W każdym miejscu, w którym dzieci były
podczas swojej długiej podróży, widziały różnych przedstawicieli fauny.
W Port-Said, w którym dzieci się wychowywały autor pisze o rozmaitym ptactwie. Stada flamingów nazywanych
,,czerwonakami", tukanów i marabutów mieszkały nad jeziorem Menzelem. Staś często uczył się od ojca
polowania na tutejsze mewy i dzikie kaczki. Pustynny obszar zamieszkiwały skorpiony. Jeden z nich ukąsił
nauczycielkę Nel. Dzieci musiały bez niej pojechać do ojców na święta. W Medinet Staś i Nel często jeździli na
wycieczki, ujeżdżając wielbłądy jednogarbne (dromadery). Chłopiec wraz ze swoim ojcem polował w tych
okolicach na ptactwo, hieny i wilki pustynne.
Każdej nocy Beduini zabezpieczali miejsce obozu przed dzikimi zwierzętami hienami, szakalami, a także
lwami.  Przez pustynię bohaterowie dotarli do Chartumu i Omdurmanu. Tu krajobraz pomału zmieniał się. Gdy
przepływali przez rzekę Nil, obserwowali krokodyle. Kolejnym etapem podróży była Faszoda. Jednym z
posiłków były pantarki, czyli perliczki afrykańskie. Podczas długiej wędrówki Staś zabił lwa, najbardziej
niebezpiecznego mieszkańca dżungli. Po uwolnieniu się z niewoli, chłopak na odpoczynek budował obozowiska
przy dużych kopcach termitów. Trudno im było również odgonić muchy tse-tse, których ukąszenie prowadzi do
choroby i śmierci koni. Nel zachwycała się kolorowymi papugami, a Staś obiecał jej, że kiedyś dla niej taką
złapie. Dzieci  szukając drogi do domu, znajdują słonia, który został uwięziony w wąwozie. Nel nadała mu imię
King (król). Został on ich towarzyszem do końca podróży. Na czas monsunu dzieci zamieszkiwały w baobabie.
Nazwały go „Krakowem”. Czyszcząc go zobaczyły  wiele małych zwierząt takich jak skorpiony, nietoperze, a
nawet węża boa. Z wężem ostatecznie poradził sobie King. Staś wraz z Kalim polował na  antylopy i zebry,
których były tam liczebne stada. Tu i ówdzie były także żyrafy. Gdy Staś spotyka geografa Lindego, dowiaduje 
się o dziku ndiri. Podczas pobytu na górze Lindego dzieci  miały styczność z gorylem, który usiłował porwać
Nasibu.
King pomagał im w łowieniu ryb i odstraszaniu krokodyli. Staś wpadł na pomysł zrobienia latawców ze skrzeli
srebrnych skaczących ryb i bambusów. Na wyspie Lindego było bardzo dużo białych papug o czarnych
dziobach. Z wysokich drzew kokosowych dochodziły ich głosy kukułek afrykańskich i gruchotanie tukanów. W
drodze do Wa-Himów na Nel napadł wielki wobo. Według Kaliego być może był to gepard, a może lampart. 
Warto przeczytać „W pustyni i w puszczy” i przeżyć razem ze Stasiem i Nel niezapomnianą przygodę.
Potwierdzają to słowa głównego bohatera: 

„Widzieliśmy coś takiego, czego nie widziały nigdy oczy żadnego Europejczyka. I wiesz co myślę  - że jeśli
dojedziemy szczęśliwie do oceanu, to nikt nie uwierzy, gdy powiem, że są w Afryce słonie wodne.”

Sebastian kl. 6
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Komisja Edukacji Narodowej

Święto, święto, święto.....

"Najmilszym wydarzeniem w roku szkolnym jest.... Dzień Nauczyciela – tak powszechnie nazywany. To nie
dzień, to wydarzenie! Kwiaty! Uśmiechy! Oklaski! Owacje! Dzień wolny- nie musimy iść do szkoły.
Tak naprawdę to święto wszystkich pracowników związanych z oświatą – nauczycieli, pedagogów,
pracowników administracji. Upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym
ministerstwem oświaty publicznej w Polsce, pierwszą tego typu instytucją w Europie. Komisja została powołana
na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i grupy oświeconych magnatów na mocy uchwały Sejmu
Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Król powołał  właściwie Komisję nad Edukacją Młodzi
Szlacheckiej Dozór Mającą - bo tak brzmiała pełna nazwa- której podlegały wszystkie szkoły ( z wyjątkiem
Szkoły Rycerskiej). W jej skład  weszło 4 przedstawicieli senatu i 4 członków izby poselskiej.
Do najaktywniejszych członków należeli: Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, ks. Grzegorz Piramowicz, książę
Czartoryski. 
KEN zreorganizowała system szkolnictwa, przygotowała nowe programy nauczania, m.in. wprowadziła
elementy wychowania fizycznego, fakultety z historii Polski i historii naturalnej. Wydała kilkadziesiąt
nowoczesnych jak na ówczesne czasy podręczników szkolnych oraz wprowadziła polską terminologię naukową
takich dziedzin jak fizyka, matematyka, chemia czy gramatyka".

Źródło: KEN. Wybór  źródeł, oprac. I wstęp S. Tync

Fot.

UWAGA!!!

Wolontariat

Masz wolny czas i nie wiesz, jak go wykorzystać? Bez
chwili namysłu zgłoś się na wolontariat! :) Jest to

organizacja, która wspiera i pomaga potrzebującym.
Spotykają się tu ludzie wrażliwi społecznie.

Co to jest wolontariat?  
To bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na
rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-

koleżeńsko- przyjacielskie.
Zostań WOLONTARIUSZEM, jeśli odczuwasz chęć

zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego.

Zapraszamy! Fot.

Pixabay

Pixabay
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Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego kl. 5C i 7B

   1 października, wraz z moją klasą, wybrałam się na wycieczkę szkolną do Ojcowskiego Parku Narodowego,
który znajduje się w województwie małopolskim, w Ojcowie. Utworzony został 14 stycznia 1956 roku. Zajmuje
powierzchnię 21 km kwadratowych, a jego symbolem jest nietoperz.
  Po przyjeździe na miejsce poszliśmy do muzeum parku, w którym zobaczyliśmy: rekonstrukcję jaskini,
makietę OPN, zwierzęta mieszkające w Ojcowie, film 3D przedstawiający tworzenie się doliny Prądnik oraz
wystawę, w której można było zobaczyć gąbki, małże, amonity i jeżowce.
  Następnie poszliśmy do Jaskini Łokietka. Po wejściu do wnętrza, przewodnik opowiedział nam legendę o
dawnym królu Polski, Władysławie Łokietku, który schronił się w niej, na około sześć tygodni, po ucieczce z
Krakowa. Jaskinia Łokietka ma długość 320 m, a w jej środku można zobaczyć nietoperze. W jaskini było
ciemno i zimno. Cieszyłam się zatem, gdy opuściliśmy grotę i wyszliśmy na świeże powietrze.
   Podjechaliśmy autokarem pod Maczugę Herkulesa, która jest samotną skałą o kształcie ogromnej maczugi.
Ma ona 25 metrów wysokości, a na jej szczycie stoi krzyż.
Następnie poszliśmy przez góry na pieczone kiełbaski. Po drodze widzieliśmy piękne widoki drzew w jesiennej,
a mnie udało się dostrzec w trawie małą myszkę.
  Wycieczka  bardzo mi się podobała, ponieważ dowiedziałam się mnóstwa ciekawych rzeczy i miło spędziłam
czas z kolegami i koleżankami z klasy.

Relacja Mileny kl. 5

Fot.

A może Ty drogi Czytelniku SP7 w Tychach,
byłaś/byłeś na ciekawej wycieczce podczas

tegorocznej jesień? Może udało Ci się zrobić kilka
zdjęć, które chcesz pokazać innym czytelnikom?
Nie zwlekaj! Opisz swoją jesienną wycieczkę i/lub
dołącz zdjęcia, a następnie wyślij swoją pracę na

adres-email biblioteki szkolnej:
bibliotekasp7tychy@gmail.com

Pracę możesz również dostarczyć bezpośrednio do
biblioteki szkolnej.

KONKURS!!!

Pixabay

mailto:bibliotekasp7tychy@gmail.com
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WYBORY, WYBORY...

Fot.

NUMER PRZYGOTOWALI:
Skład numeru: Marta Romańska, Katarzyna Wodniok, Opieka merytoryczna: Krystyna Ptasińska

Fotografie: ks. Grzegorz Szmatloch, Katarzyna Wodniok, żródła internetowe: Pixabay, Wydaw. Siedmioróg

Tego roku w październiku w Polsce, jak i w naszej szkole dominuje ten sam temat ........ wybory. W kraju dorośli
wybierają swoich posłów i senatorów, uczniowie SP7 Samorząd Szkolny.
Niektórzy kandydaci do SU obiecują różne rzeczy: jedna rolka papieru = jedna kabina.
Kochani, tego nie trzeba obiecywać ten postulat jest realizowany. Każdego ranka Pani Woźna zawiesza papier
w każdej kabinie, ale mamy bardzo „pomysłowych” kolegów, którzy całą rolkę rozwijają po podłodze. Skierujcie 
do nich swoje żądania, aby nie marnowali bezmyślnie papieru i nie zaśmiecali toalet.
Inna obietnicą jest założenie gazetki szkolnej. Helloo! A my?! Gazetka istnieje, jeśli chodzi o konkurencyjny tytuł
to inna sprawa. Zobaczymy, czy postulat zostanie zrealizowany. Nie możemy doczekać się konkurencyjnego
pisma.

Wyniki wyborów do SU:
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Dominik K. – przewodniczący
Nikola M. – zastępca przewodniczącego

Mateusz C. – sekretarz

Członkowie:
Mateusz G.

Jan L.
Oliwia S.

Wiktoria W.
Zuzanna Z.

Pixabay
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	Tematem spotkania była Pippi vel Fizia, bohaterka książki autorstwa Astrid Lindgren.
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	Jeśli przeczytasz lekturę „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza, możesz zabłysnąć nie tylko na języku polskim, ale także na lekcji przyrody, biologii, geografii. Również na historii popiszesz się wiedzą o Kanale Sueskim, który łączy Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym, jego długość to 161 km, szerokość 160 – 200 m. Zbudowany w latach 1859-1869 pod kierunkiem F.M. Lessepsa. O Mahdim, który walczył przeciw władzom turecko – egipskim i angielskim kolonizatorom, o brytyjskim generale Gordonie, który walczył z powstańcami Mahdiego; zginął z rąk mahdystów w walce o Chartum.
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