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SZKOLNA SONDA '
"Co chcę zmienić w szkole?"

Naszym uczniowskim zdaniem milej
pracowałoby się w szkole, gdybyśmy
wprowadzili do niej: 
- częstsze prace w grupach,
- zachęcanie dzieci do
samodzielnego selekcjonowania
informacji,
- organizowanie większej ilości prac
projektowych,
- częstsze wychodzenie poza szkolne
mury i prowadzenie lekcji
niestandardowymi metodami,
- wykonywanie prostych ćwiczeń
gimnastycznych na lekcji, które
pozwoliłyby nam na chwilę
wytchnienia i poprawił koncentrację.
Autor: Marika Szcześniak

Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 7 wzięli udział w naszej sondzie, której celem było
sprawdzenie: "Co chcę zmienić w szkole?".
Okazuje się, że większość uczniów chciałoby na korytarzach szafki, w których mogliby
zostawiać swoje książki. Rzeczywiście nasze plecaki są za ciężkie i być może za jakiś czas
uda się temu zaradzić. Kolejną rzeczą, którą uczniowie chcieliby zmienić jest możliwość
korzystania z telefonów na przerwach (chociaż znamy szkolne przepisy, wciąż ciągnie nas do
świata wirtualnego) oraz niezadawanie prac domowych na weekendy. Wielu z nas marzy
także o tym, aby powrócił szkolny sklepik. Inną propozycją uczniów są jeszcze dłuższe
przerwy i słuchanie na nich muzyki, więcej szkolnych imprez, powrót szczęśliwych
numerków oraz wprowadzenie dni bez pytania/ kartkówki. Niektóre z tych propozycji wydają
się całkiem możliwe do zrealizowania.

M.Sz.
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Krótkie wspomnienie świąteczne, będące wynikiem przeprowadzonej w klasie
pierwszej rozmowy z uczniami pt. "PREZENTY POD CHOINKĘ"  

 Kiedy Przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedziłam pierwszoklasistów i przeprowadziłam z nimi wywiad, w którym mieli mi
odpowiedzieć na pytanie "Co chcielibyście dostać od Św. Mikołaja pod choinkę? Dzieciaczki miały mnóstwo wątpliwości i
patrzyły na mnie podejrzliwie. "A czy my te prezenty dostaniemy? Uznałam jednak, że nie ma na co czekać i wdawać się w
niebezpieczne dyskusje :-) Po zapanowaniu nad sytuacją, poprosiłam o udzielenie odpowiedzi. Odpowiedzi były bardzo różne. 
Ksawery: Iphone 11, Fortnite, Xbox, Laptop, Kamerę GO Pro i czapkę Gucci.
Bardzo zaskoczyła mnie taka odpowiedź, ponieważ nie spodziewałam się, że siedmioletni chłopiec będzie chciał tak drogie i
zaawansowane technologicznie rzeczy. Bardziej byłam przygotowana na odpowiedź typu: lalki, samochody. Niestety u
większości naszych uczniów takie odpowiedzi były normą.
Po kilku chwilach okazało się jednak, że nie wszystkich interesują nowe technologie i Internet. Wiktoria odpowiedziała, że
chciałaby dostać książkę. Inne dziewczynki marzyły o kosmetykach. Aż chciałoby się dodać słynne powiedzenie naszych
rodziców: "Za moich czasów...". 

Uważam, że dzisiejsze czasy nie są zbyt dobre dla dzieci, ponieważ od najmłodszych lat otoczone są nowymi technologiami i
światem wirtualnym. Ten wywiad nauczył mnie jednak, że to, co może wydawać się oczywiste, jest odrębną wizją drugiej osoby.
Mam nadzieję, że podobał się Wam ten artykuł i dzięki niemu w następnym roku Wasze pomysły na prezenty dla najbliższych
będą bardziej przemyślane.

Autor: Aleksandra Kowalewska
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Święto Niepodległości "APEL"ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
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Nasza szkoła,w 2019 r., nie mogła zapomnieć
o bardzo ważnym święcie dla Polski- Święcie
Niepodległości! Po 123 latach niewoli
Polska odzyskała w końcu to, co było dla Niej
najważniejsze, czyli NIEPODLEGŁOŚĆ!
Nasza szkoła uczciła to Święto w szczególny
sposób. Co roku w szkole odbywa się
uroczysty apel. W minionym roku, 2019 r., 
podczas występu uczniów mogliśmy usłyszeć
różne patriotyczne pieśni. Każda klasa
śpiewała inny utwór, by przypomnieć nam
historie żołnierzy idących na wojnę i
walczących za swoją ojczyznę. Pieśni były
przepełnione smutkiem, rozpaczą, ale też
odwagą i nadzieją na wyzwolenie narodu.
Dzięki występom poszczególnych klas,
mogliśmy aktywnie uczestniczyć w ważnych
dla naszego kraju wydarzeniach.

Udział w Apelu poświęconym obchodom
uroczystości związanych z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości, był ważną chwilą. Na
zatrzymanie się przez moment w codziennym
biegu, na refleksję, na oddanie pamięci i czci
bohaterom, którym dziś zawdzięczamy życie w
wolności. 
Pamiętajcie, aby upamiętniać wielkie wydarzenia
historyczne, w których Polacy ginęli na polu
walki.

"[...]Teraz rozkładasz skrzydła dumnie
dbasz o nasz Dom zaradnie
w Bogu pokładasz nadzieję
z Honorem zapisujesz narodową epopeję."
Kazimierz Surzyn, "Biało- czerwona"

PATRIOTYZM
1. miłość do własnej
ojczyzny i gotowość
poświęcenia się dla
własnego narodu;
2. lokalny patriotyzm-
silne przywiązanie do
miejsca, w którym się
mieszka.

(definicja wg Słownika
języka polskiego)

Zgodnie z konstytucją
z dnia 2 kwietnia 1997
roku SYMBOLE
NARODOWE
Rzeczypospolitej
Polskiej to:
1. Godło
2. Biało- czerwona
flaga
3. Hymn

"Biało- czerwona"
Kazimierz Surzyn
Biała od Orła bieli
czerwona od ran
niewoli
tyś krwotok mąk
powstrzymała
i opór naszych wrogów
złamała [...]

Każdy Polak powinien obchodzić to święto,
ponieważ gdybyśmy nie odzyskali niepodległości,
prawdopodobnie nie byłoby nas na świecie, a
losy naszych rodzin potoczyłyby się zupełnie
inaczej.

CZESŁAW JANCZARSKI
"Barwy ojczyste"

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel - serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

.

.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE MINIONEGO ROKU. 
W kilku wspomnieniach podsumujmy 2019 rok w SP Nr 7. 

Również było odwiedzenie grobu leona waligóry
 Jak co roku nasza szkoła obchodziła Święto
Niepodległości. Z tej okazji uczniowie odwiedzili
miejsca pamięci narodowej.

16 MAJA
uczniowie występują
w konkursie pt. JEDER
GEGEN JEDEN.
Wydarzenie
zorganizowała Anna
Kamińska Woźniak.7 PAŹDZIERNIKA 

odbyła się kampania społeczna pt."Jesteś
widoczny. Jesteś bezpieczny". Szkołę odwiedzili
ratownicy i funkcjonariusze policji,
którzy mówili o bezpieczeństwie i udzielaniu
pierwszej pomocy.

GRUDZIEŃ
Miesiącem obfitującym
w spotkania z
Mikołajem, wydarzenia
związane z jarmarkiem
Bożonarodzeniowym,
klasowe Wigilie oraz
szkolne Jasełka. 

PAŹDZIERNIK 2019 miesiącem Różańca. 
W szkole zorganizowano konkurs, na który wpłynęło bardzo wiele prac,
Wszystkie różańce wyeksponowane zostały w formie wystawy na szkolnym
korytarzu. Prace można było oglądać do końca października.
Po wystawie część przedmiotów została przekazana przez Szkolne Koło
Wolontariatu do Hospicjum Domowego prowadzonego przez
Stowarzyszenie " Nieść ulgę w cierpieniu " im. Ojca Pio i Matki Teresy.
Pozostałe prace otrzymali w darze podopieczni szpitalnego oddziału
paliatywnego oraz Domu Pomocy Społecznej im. księdza Jerzego
Popiełuszki w Żyrardowie. 

REMONT NOWEJ SALI JĘZYKOWEJ.
W naszej szkole przy współpracy z Urzędem
Miasta Żyrardowa, ze środków "Mazowieckiego
Programu Dofinansowań Pracowni
Informatycznych i Językowych" powstała
nowoczesna sala do nauki języka angielskiego,
wyposażona w 24 stanowiska do nauki
(słuchawki, mikrofony), sprzęt komputerowy oraz
ergonomiczne meble.
Wiemy, że dzięki temu wiedza nam sama do
głowy nie wejdzie, ale mamy nadzieję, że teraz 
będzie łatwiej przyswajalna i dużo
przyjemniejsza. 

REMONT NOWEJ SALI JĘZYKOWEJ.
Sala została wyposażona w nowe słuchawki i nową tablicę elektroniczną.

Jasełka.

CZERWIEC
Przyjemna pogoda,
atmosfera i cisza
sprzyjały akcji mającej
na celu propagowanie
czytelnictwa w naszej
szkole. 

Pierwsza pomoc Przemowa Dyrekcji. Jesteś bezpieczny.

Miniony rok to również
sukcesy naszych
uczniów w wielu
konkursach, wycieczki
klasowe i tysiące
wspomnień, które
zostaną na zawsze w
naszej pamięci.

Różańce

Czytanie. Konkurs WRD

SP7

SP7 SP7 SP7

SP7

SP7 SP7



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 1 02/2020 | Strona 6  

www.juniormedia.plGłos Siódemki.

FERIE ZIMOWE 2020.
Kilka zasad bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów Siódemki. Zabawa- zabawą, ale
bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Bezpieczne ferie 2020. SP7
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HUMOR SZKOLNY
Okazuje się, że nasza pomysłowość nie ma granic. Apelujemy jednak, o
rozsądek podczas pisania sprawdzianów :-)

Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie.

Pięta Achillesa to miejsce wrażliwe na śmierć.

Nasze plemiona przed przyjęciem chrztu zachowywały się jak normalni
ludzie.

We fraszce "Na lipę" Kochanowski chwalił polską lipę. 

Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców.

Żołnierze noszą zielone mundury, żeby udawać trawę.

Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral.

W czasie mgły latarnik wyje na latarni i tym ostrzega okręty.

Sprawdzian.

Sprawdzian.

SP7

SP7
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Magiczny czas w SP7 - Jasełka

msz

Jak co roku w naszej szkole odbyły się
Jasełka. W tym roku były one zorganizowane
20 grudnia 2019 roku, na świetlicy szkolnej.
To wyjątkowy i piękny czas. Włożyliśmy dużo
pracy i czasu, dopadł nas nawet stres, ale
było warto patrzeć na uśmiechnięte miny
uczniów i nauczycieli. 

Chcielibyśmy podziękować Paniom
katechetkom, Pani od muzyki oraz uczniom,
którzy przygotowali tak piękne Jasełka.

Jesteśmy bardzo dumni , że mamy taką
zdolną młodzież.
Czekamy na więcej!

Jasełka.

M.Sz.

SP7
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KĄCIK KULINARNY 
Martyna Telebska zaprasza na słodkości :-)

Czasami ktoś chce zjeść coś słodkiego, więc dziś osłodzimy Wam dzień i
zrobimy muffinki z jogurtem.    

Przepis na 12 sztuk: 
2 szklanki mąki,
1/2 szklanki cukru, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia,szczypta soli,1 szklanka mleka,
1/2 szklanki jogurtu naturalnego-wyjdą bardziej miękkie,
1/4 oleju,2 jajka
                                 
Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. W misce wymieszać mąkę z cukrem,
proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. W drugiej misce dodać jajka, olej i
mleko.Suche składniki połączyć z mokrymi. Mieszać trzepaczką do
uzyskania jednolitej masy. Ciasto ma mieć grudki, bo inaczej wyjdą ciężkie i
gęste.Nakładać masę do foremek (mniej więcej 3/4 foremki) i piec 25 minut.
Muffiny mają mieć złoty kolor. Smacznego!

Babeczki przed upieczeniem

Babeczki po upieczeniu i udekorowaniu

SP7

SP7
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY W
SIÓDEMCE.

Jarmark Jarmark

Jarmark

 7 grudnia, w Siódemce, odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Tego dnia prawie każda klasa miała swoje stoisko, na którym sprzedawano
mnóstwo wyjątkowych rzeczy.
Pięknie udekorowane kramy przepełnione był różnorodnymi kolorami,
smakami i zapachami. 
Wszyscy zainteresowani, którzy tłumnie przybywali na teren szkoły, mogli
zakupić niezliczone ilości ciast, ciepłych napojów, hot- dogów, pierogów,
pierniczków, własnoręcznie wykonywanych ozdób i akcesoriów świątecznych.
Każda klasa przygotowała również swój wokalny występ, dzięki któremu
mogliśmy poczuć magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli, Dyrekcji i
przyjaciół szkoły nauczyliśmy się jak ważna jest współpraca. Każdego roku
zdobywamy coraz więcej doświadczenia.
To wspaniałe, że Siódemka organizuje tak ważne dla całej szkolnej
społeczności wydarzenie. Wiemy, że tuż przed rozpoczęciem Jarmarku każdy
jest zmęczony ogromem pracy, ale i tak na koniec okazuje się, że było warto. 
Zatem: Do zobaczenia za rok!

Autor: Amelia Tondera              

Jarmark

SP7 SP7

SP7

SP7
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Marzeń, o które warto walczyć!
Radości, którymi warto się dzielić!
Przyjaciół z którymi warto być!
Nadziei, bez której nie da się żyć!

Kalendarz imienin.

Twoje imię w kalendarzu,
To jest Twój szczęśliwy dzień,
Poczta kwiatów w korytarzu,
Już za chwilę spotka Cię!
Życzeń pęki weź do serca,
I uśmiechaj często się...
Smutków niech Ci nikt nie wkręca,
Dziś są imieniny Twe!
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NASZE PASJE
Bohaterką numeru jest Julia Lubarska- uczennica klasy 6d, której pasją
jest boks.

msz

msz

Wywiad z Julią Lubarską:

1. Czemu wybrałaś akurat taki rodzaj sportu?
Odp. Wybrałam boks, ponieważ od małego uwielbiałam oglądać jak
się biją i dosyć szybko stało się to moją pasją.

2. Czy chciałabyś się dalej rozwijać w tym sporcie?
Odp. Jak najbardziej, bardzo to lubię.  Jest to dla mnie bardzo ważne i
jak na razie nie zamierzam przerywać treningów.

3. Czy miałaś jakieś poważne kontuzje?
Odp. Na szczęście nie, kończyło się tylko na siniakach i drobnych
obiciach.

4. Od ilu lat trenujesz?
Odp. Tak na prawdę to od małego, ale tak poważniej, gdy zaczęłam
chodzić na treningi minęło już około 6 lat. 

5. Czy chciałabyś aby boks w przyszłości stał się twoim sposobem
aby zarabiać?
Odp. Bardzo bym chciała, jest to coś co sprawia mi przyjemność.
 
6. Jakim twoim zdaniem jest boks?
Odp. Boks tylko na początku wydaje się  niebezpieczny i bardzo
trudny, ale po wielu treningach okazuje się, że nie jest taki trudny i
staję się łatwy.

Julka, dziękujemy za wywiad i życzymy Ci wielu sukcesów.
To piękne, że potrafisz z takim zaangażowaniem realizować swoją pasję!

Autor: Marika Szcześniak

M.Sz.

M.Sz.
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STOPKA REDAKCYJNA.

.

.

Numer 01/2020 tworzyli:
Kowalewska Aleksandra, Szcześniak Marika ,Taracha Laura, Telebska Martyna, Tondera
Amelia, Piekarska Nina, Zawisza Piotr.
Opiekun redakcji: ilona Jarosz
Jeśli chciałbyś nam o czymś powiedzieć, pokazać nam swoją twórczość (wiersze, teksty
piosenek, opowiadań, itp.), opowiedzieć nam o swojej pasji- zgłoś się do nas (sala 27).

SP7

SP7
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