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Redakcja 7 kaktusów

Kim jest redakcja 7 kaktusów?

WAŻNY LISTOPAD 
Jesienny miesiąc jest pełen zadumy, refleksji,
tęsknoty. Zaczyna się od odwiedzenia grobów
zmarłych, natomiast 11 listopada oddajemy
cześć Bohaterom Ojczyzny.

1-2 listopada, Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny.
Początek listopada jest
bardzo refleksyjny, prawie
każdy z nas odwiedza groby
bliskich. Zapalamy znicze,
zostawiamy kwiaty i
wspominamy.

11 listopada to jedna z
najważniejszych dat w
historii Polski. 11 listopada
1918 roku nasza ojczyzna
po 123 latach zaborów
odzyskała niepodległość. W
tym roku obchodzimy 101
rocznicę odzyskania
niepodległości. 
Cześć i Chwała Bohaterom.
11 listopada- Narodowe
Święto Niepodległości

Postanowiliśmy wydawać
gazetkę co dwa miesiące.
Mamy zamiar publikować w
niej treści związane z naszą
szkołą, ale również z
życiem naszego miasta. 
Głównymi bohaterami
naszej gazetki i prawie
wszystkimi celebrytami
będą uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 7
im. H. Sienkiewicza w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Mamy nadzieję, że czytanie
naszej gazetki będzie dla
Was miłym
doświadczeniem. 

J.

Kto to taki? Kto to taki?
Czy krasnale to, czy ptaki?
Odgadnijcie Wy Uczniaki!
Mijamy się codziennie w
szkole,
Ale nie wiecie, że jesteśmy
w Kole,
Co się dziennikarskim
zowie!
Kto odważny niech powie:
Kto to taki? Kto to taki?
My dziennikarze KAktusiaki!

Postanowiliśmy ukryć się
pod pseudonimami. W
ostatnim numerze gazetki,
w tym roku szkolnym, w
czerwcu 2020 roku
odkryjemy przed Wami
nasze prawdziwe twarze i
ujawnimy nasze imiona i
nazwiska. A tymczasem
będziemy posługiwali

się pseudonimami:
Papuszka, M.A.N.G.A.,
Wybuchowy Granat,
Gracz777, Ogórek,
Flaming, Jednorożec,
Interkruk, Fifi, Kwaśna
Cytrynka. 

Życzymy Wam miłego
czytania!

uczennica klasy
piątej
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W czwartek 3
październiku 2019
roku  odbyło się w
naszej szkole
Ślubowanie
Pierwszoklasistów.
Tego dnia uczniowie
pierwszych klas
przyszli do szkoły ze
swoimi bliskimi.
Dzieci były ubrane
na galowo, gdyż
było to dla nich
pierwsze, prawdziwe
święto szkolne.

Najpierw uczniowie
trzecich klas
przywitali dzieci i
dorosłych.
Trzecioklasiści
przygotowali quizy
dla

swoich młodszych
kolegów, a dla
nauczycieli medale z
papieru.

Następnie
odśpiewaliśmy hymn
szkoły i Pani
Dyrektor za pomocą
papierowego ołówka
pasowała
pierwszaków na
prawdziwych
uczniów. 

 Nagle po pasowaniu
odezwał się
tajemniczy głos,
który twierdził, że
jest głosem szkoły.
Pierwszoklasiści byli
zachwyceni, ale też
zszokowani tym, że

szkoła ma swój
własny głos, ale my
starsi uczniowie
wiedzieliśmy, ze
głosu szkole
użyczyła jedna z
polonistek.
  

Później uczniowie
klas pierwszych
dostali „magiczne
ołówki”. 

Następnie fotograf
wykonał pamiątkowe
zdjęcia.

Ślubowanie klas
pierwszych bardzo
nam się podobało.

Miło nam było cofnąć
się o kilka lat i
przypomnieć sobie
te chwile, gdy to my
staliśmy na miejscu
pierwszoklasistów.

W naszej szkole w
tym roku szkolnym
są dwie pierwsze
klasy: 1a i 1b. 

Sale lekcyjne
najmłodszych
uczniów są
zlokalizowane

w osobnym
pawilonie. Dzieci
powoli
przyzwyczajają się
do szkoły. 

Z chęcią pomagamy
naszym młodszym
kolegom w
odkrywaniu szkolnej
rzeczywistości.

                                     Ślubowanie Pierwszoklasistów
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                  Wywiad z Przewodniczącą Szkoły

Reporter: Witaj,
Patrycja:
Reporter: Co
poczułaś, gdy
ogłoszono wyniki?
Patrycja: Z jednej
strony byłam
szczęśliwa, a z
drugiej odczuwałam
strach. Obawiałam
się, czy poradzę
sobie z tak ważną i
odpowiedzialną rolą.
Byłam również
bardzo dumna, że tak
dużo osób na mnie
zagłosowało.

Reporter: Jakie były
Twoje postulaty
wyborcze?
Patrycja: 1.
Kontynuacja
„szczęśliwego
numerka” (osoby,
które są zwolnione  z
odpowiedzi ustnej).
2. Każdy uczeń, który
ma urodziny/imieniny
nie może być pytany
na ocenę.
3. każdy miesiąc
posiada swój kolor.
4. Zorganizujemy Bal
ósmoklasisty i wiele

innych
niespodzianek….
Reporter: Dlaczego
zdecydowałaś się
kandydować?
Patrycja: Uważam,
że nadaję się na to
stanowisko. Mam
wiele pomysłów,
które warto
zrealizować. Mój
wychowawca
zachęcił mnie do
kandydowania.
Reporter: Jak się
czujesz jako
Przewodnicząca
Szkoły?

Patrycja: Czuję
wielką dumę,
ponieważ mogę
reprezentować
szkołę. Czuję się
odpowiedzialna za
dobro wszystkich
uczniów.

                Święto Demokracji w Siódemce
9 października w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego. W wyborach startowali uczniowie klas 4-8. 
Na korytarzu szkolnym były umieszczone plakaty, które informowały
wyborców o postulatach kandydata. Dodatkowo każdy plakat był opatrzony
zdjęciem kandydującego. 
Poza tym kandydaci mieli okazję wystąpić przed wyborcami, aby przekazać
im swoje pomysły.
Głosowanie było tajne, głosy zostały skrupulatnie policzone. Wybory
wygrała Patrycja Szymańska z klasy 8c.
Moim zdaniem wybory były emocjonalnym przeżyciem, wszystko zostało
bardzo profesjonalnie zorganizowane.

               Ostrowieckie Biegi Niepodległości
Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że w
terminie 10 października- 7 listopada, odbywają
się treningi trasą Ostrowieckich Biegów
Niepodległości. Spotykamy się o godzinie 18.30
pod Halą Kszo Ostrowiec Świętokrzyski. Treningi
odbywają się w ramach zajęć Biegam, bo Lubię-
razem szlifujemy Formę. Zapraszamy do
wspólnych treningów. Obok mapa trasy:

Gracz777

UWAGA 
Drodzy czytelnicy
trzymajcie kciuki za
naszych chłopaków.
29 października
uczniowie naszej
szkoły biorą udział w
zawodach piłkarskich o
Puchar Tymbarku. 

Edit
Niestety nie
przeszliśmy dalej,
przegraliśmy 1:2.
Chociaż przegraliśmy,
czujemy, że
wygraliśmy dla siebie
ten ważny czas, który
spędziliśmy RAZEM.

                                                  O co chodzi z tymi kaktusami?

Pewnie dziwi Was,
dlaczego nasza
gazetka ma tytuł: 7
kaktusów. Na
pierwszym zebraniu
redakcyjnym w
efekcie burzy
mózgów, po
burzliwym
głosowaniu wygrały
Kaktusy. A dlaczego
akurat kaktusy?
Mała podpowiedź na
zdjęciu obok.

B
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                           Wywiad z uczennicą z pierwszej klasy

WYWIAD Z
PIERWSZOKLASISTKĄ

Reporter: Cześć
Zuzia, chciałabym
zadać Ci kilka pytań.

Zuzia: Dobrze.

Reporter: Zuziu, jak
podoba Ci się w
szkole?

Zuzia: W szkole jest
bardzo fajnie.

Reporter:  Czym się
różni szkoła od
przedszkola?

Zuzia: Szkoła od
przedszkola różni się
tym, że w szkole

mamy prace
domowe.

Reporter: Co
najbardziej lubisz w
szkole?

Zuzia: W szkole
najbardziej podoba
mi się nasza Pani.

Reporter: Zuziu, co
nosisz w plecaku?
Zuzia: W moim
plecaku są: książki,
zeszyty, 2 piórniki.

Reporter: Jaki jest
Twój ulubiony
przedmiot w szkole?

Zuzia: Religia.

Reporter: Co
pierwszoklasiści
robią na przerwach?

Zuzia: Dziewczyny
bawią się juniorkami,
a chłopaki bawią się
figurkami
superbohaterów.

Reporter: Czy
tęsknisz za
przedszkolem?

Zuzia: Nie tęsknię, w
szkole jest ciekawiej,
codziennie uczymy
się czegoś nowego.

Reporter: A masz już
jakieś koleżanki?

Zuzia: Tak! Mam 2
przyjaciółki,  z
którymi siedzę w
ławce.

Reporter: Co Cię

najbardziej zdziwiło
w szkole?

Zuzia: To, że lekcje
tak krótko trwają.

Reporter: A czy
zwiedzaliście
szkołę?

Zuzia: Tak, nasza
Pani kilka razy
zabierała nas na
spacer po szkole. Tu
jest bardzo dużo
korytarzy i można się
zgubić.

Reporter: Co było
dla Ciebie
najciekawsze
podczas tego
spaceru?

Zuzia: Wizyta

w sklepiku. Każdy z
nas miał przy sobie 2
złote i każdy coś
sobie kupił.
Nauczyłam się, ile
taki mały pieniążek
jest warty. Sklepik to
chyba najlepsze
miejsce w szkole.

Reporter: Czy byłaś
już na wycieczce?

Zuzia: Tak, byliśmy
na wycieczce w
lesie. Było bardzo
fajnie, widziałam
kilka ptaków.

Reporter: Dziękuję
Ci Zuziu za ten
wywiad. Życzę Ci
samych wspaniałych
chwil w szkole.

Zuzia: Dziękuję.
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                                    DZIEŃ Z ŻYCIA MOJEGO KOTALiliowe futerko, żółto-zielone oczy, śliczny pyszczek- takwygląda mój kot Julek. Ma 3 lata. Wszystkie dni mojego kotkasą bardzo podobne: śpi, je, bawi się, śpi, je itd. Najbardziejlubi leżeć na drapaku i wygrzewać się w słońcu. Jegoulubioną zabawką jest puchata kuleczka. Bardzo lubi ganiaćmuchy. Często w nocy Julek nam dokucza i nas budzi, ale pochwili zasypia razem ze mną w pokoju. Kocham mojego kotaz całego serca i nikomu bym go nie oddała, nawet zawszystkie skarby świata.

  7kaktusów7kaktusów7kaktusów7kaktusów7kaktusów7kaktusów7kaktusów
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Wszystko zaczęło się, gdy miałam 2 latka. W zasadzie to dużo zawdzięczam mojemu bratu,
który w zamkniętym pokoju kazał mi skakać salta z sofy na materac. Pewnego dnia
zrozumiałam, że kocham skakać, ćwiczyć, wyginać się- to stało się moją pasją. Mój brat
również ćwiczył, był już w grupie mistrzowskiej. Mama poszła ze mną na ćwiczenia do grupy
mojego brata i wtedy to poczułam. Było to uczucie jakiejś niewiadomej, które coraz bardziej
mnie interesowało. Fitness stał się moją pasją, moim życiem, moją radością, moim
wszystkim.
Zaczęłam chodzić do klubu Black and White w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od razu zauważono
mój talent, dlatego też zaczęłam trenować w zaawansowanej grupie, chociaż dopiero
zostałam zapisana do klubu sportowego.
Fitness nauczył mnie jak znosić ból (złamana ręka, uszkodzona kostka, problemy z kolanem)
oraz jak godzić się porażkami. Nigdy nie zapomnę pierwszych zawodów, zajęłam 3 miejsce. W
kolejnym roku zajęłam 1 miejsce. Było to dla mnie niezwykłe uczucie, płakałam przez 2 dni z
radości. W tym roku zajęłam na zawodach 4 miejsce, co również było dla mnie ogromnym
sukcesem.
Kocham ten sport. Zawdzięczam mu wszystkie dobre i złe chwile w moim życiu. Fitness
nauczył mnie najważniejszej zasady: nigdy się nie poddawać!

L

                       Gimnastyka artystyczna-  moja historia

L
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