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im.św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70
83-110, Tczew

Wydanie specjalne
02/20

Na górze zdjęcie naszej szkoły z roku
1995, 
a na dole wygląd obecny. 

Ten numer gazetki przygotowali: 

WITAMY W NASZEJ SZKOLE !

Nasza szkoła dziś

Przed Państwem specjalne wydanie
naszej szkolnej gazetki, przygotowane

na Dzień Otwarty. 

W tym numerze znajdą Państwo: 

informacje o naszej placówce,
opis działań naszego Samorządu
Uczniowskiego,
wyniki sondy: Co lubię w mojej
szkole?
opis naszych sportowych
osiągnięć,
wywiad z nauczycielem
wychowania fizycznego,
komiks pt. "Mój pierwszy dzień w
szkole",

Dzień Otwraty

Ten numer gazetki przygotowali dla
Państwa uczniowie z kółka
dziennikarskiego: 

Julia Tokarska kl. 6c
Ida Kiedrowska kl. 6c
Victoria Baerwald kl. 6c
Jakub Partika kl. 6c
Daniel Pilarczyk kl. 6c
Ksawery Knopp kl. 6c
Bartosz Chełchowski kl. 6d
Igor Zimny kl. 5a

Opiekun kółka: p. Agnieszka Synowiec 

Dawny Tczew

S.Benedyk
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KILKA INFORMACJI O NASZEJ SZKOLE

Działania Samorządu Uczniowskiego
W naszej szkole prężnie funkcjonuje Samorząd
Uczniowski Klas Młodszych i Starszych, który
podejmuje różne działania zmierzające do
uatrakcyjnienia wszelkich wydarzeń z życia szkoły.
Zorganizowano m.in. Dzień Chłopaka. Każdy chłopiec
w krawacie lub muszce otrzymał słodki prezencik.
Urządzono również konkurs na
najsympatyczniejszego chłopaka. Z kolei pod koniec
października odbył się wieczorek Halloween'owy,
podczas którego uczniowie dowiedzieli się wielu
ciekawych informacji na temat tego obrzędu, a także
wzięli udział w różnych konkursach. Do ważniejszych
przedsięwzięć samorządu należy zaliczyć organizacje
dyskoteki andrzejkowej czy też balu karnawałowego.
Ponadto Samorząd Uczniowski organizuje kiermasze,
konkursy oraz akcje charytatywne, także udziela się w
działalności wolontariackiej, np. podczas stworzonego
w naszej szkole Marszu i Festynu na Niebiesko dla
Autyzmu czy też podczas Manifestu przeciwko
marnowaniu jedzenia. 

Poniżej kilka zdjęć z naszych ostatnich wydarzeń. Po
więcej zapraszany na stronę lub Facebooka szkoły.

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA:

miłą i kameralną atmosferę,
zajęcia dostosowane do potrzeb, zdolności i
zainteresowań uczniów,
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
opiekę pedagoga i psychologa, 
indywidualną pomoc logopedyczną i
psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
zajęcia sportowe w sali gimnastycznej,
dobrze wyposażone sale lekcyjne (sprzęt
komputerowy, tablice interaktywne, tablety,
roboty),
bogatą wyposażoną bibliotekę z Centrum
Informacji Multimedialnej, 
zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do
Internetu,
bezpieczny i nowoczesny plac zabaw,
szafki na książki dla uczniów,
opiekę medyczną,
smaczne obiady, 
przytulną świetlicę czynną od 6.30 do 16.00

Andrzejki

Bal Karnawałowy

Dzień Języka OjczystegoA. Synowiec

A. Synowiec

E. Musiał
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SONDA WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
Co lubisz w naszej szkole? 

Odpowiedzi uczniów klas IV - VI: 

"Grono pedagogiczne z indywidualnym podejściem  do dzieci"
"Ciekawe zajęcia dodatkowe"
"Dobre pomoce naukowe"
"Nauczyciele którzy dobrze uczą"
"Ciekawe lekcje" 
"Dobre podejście do dzieci"
"Dużo atrakcji np. wycieczki klasowe"
"Dobre organizowanie wolnego czasu np. ferii zimowych lub wakacji, poprzez
różne wyjazdy"

Uczniowie klas I-III na pytanie odpowiedzieli w formie rysunków,
które można podziwiać poniżej. 

Boisko Świetlica

Zabawy z robotem Boisko

Marta Weronika

Paulina Zuzia
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NASZE SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM WF-u
Pan Jakub Kwiatkowski:Czy lubi Pan swoją Pracę i dlaczego?
Pan Jakub: Lubię swoją pracę, bo lubię pracować z młodzieżą. 
U:Czy jest Pan dumny ze swoich uczniów i ich osiągnięć sportowych!
Pan Jakub Kwiatkowski:Tak jestem, jedziemy na finały. 
U:Czy dzieci chętnie ćwiczą na lekcjach w-f?
Pan Jakub: Większość tak, chociaż zdarzają bywają pojedyncze wyjątki. 
U:Czy w szkole są dodatkowe zajęcia sportowe?
Pan Jakub:Tak odbywają się zajęcia sportowe SKS. 
U:Jakimi osiągnięciami sportowymi może pochwalić się nasza szkoła?
Pan Jakub:Jesteśmy finalistami Wojewódzkich Igrzysk w dwa ognie chłopców i dziewcząt. 
U:Jak zachęciłby Pan przyszłych uczniów do tego, aby przyszli do naszej szkoły?
Pan Jakub:Zachęciłbym wspaniałą salą gimnastyczną, która jest nowoczesna i wielofunkcyjna. 

Dnia 06.02.2020 r. w naszej szkole odbyły się
Półfinały Wojewódzkie Igrzysk Dzieci w Dwa
Ognie Dziewcząt i Chłopców, organizowane przez
Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie i Szkołę
Podstawową nr 8.
Reprezentacje zarówno dziewcząt, jak i chłopców
z naszej szkoły pokonały pozostałe drużyny
zajmując dwa pierwsze miejsca.

Dnia 18.02.2020 r. dziewczęta z SP nr 8 w Tczewie
reprezentowały powiat tczewski w finale
"Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Dwa Ognie
Usportowione Dziewcząt". Ostatecznie zajęły II
miejsce, a tym samym zostały wicemistrzyniami
województwa pomorskiego.

Dnia 20.02.2020 r. chłopcy z SP nr 8 w Tczewie
reprezentowali powiat tczewski w finale
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Dwa Ognie
Usportowione Chłopców. Ostatecznie zajęli II
miejsce, a tym samym zostali wicemistrzami
województwa pomorskiego.

Drużyna Chłopców

Chłopcy: Paweł Szołtun, Paweł Sitkiewicz, Oskar
Podoba, Kazimierz Pawłowski, Jakub Guz, Jan
Symoszyn, Jakub Piekarski, Bartosz Nowak. Opiekun:
p. Jakub Kwiatkowski

Dziewczyny: Gospodarczy Oliwia, Kozłowska Amelia,
Grabowska Maja, Meller Adrianna, Sustowska Jesika,
Burczyk Natalia, Gwizdała Magdalena, Szoła Julia,
Bilińska Paulina, Kaszubowska Laura. Opiekun: p.
Dagmara Szmalc

J. Kwiatkowski
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