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    Witamy w roku
szkolnym 2018/2019

Uczymy
się nie 
dla
szkoły,
lecz dla
życia.

W numerze tym polecamy m.in.
relacje z Nocy Naukowców, Dnia
Chłopaka, bajkowego rajdu
Minionki ...

Dnia 1
października
Samorząd
Uczniowski
działający przy
SP nr 7 w Rumi
zorganizował
obchody Dnia
Chłopaka.
Tego dnia dla
wszystkich
elegancko
ubranych
Panów czekały
drobne słodkie
poczęstunki

a tytuł NAJ
NAJ
sympatycznego
Chłopaka
Szkoły zdobył
Oskar
Bergmann z
klasy 3b.

GRATULUJEMY
WYGRANEJ!

"Nie tak ważne,
żeby człowiek
dużo wiedział,
ale żeby
dobrze wiedział,
nie żeby umiał
na pamięć,
a żeby
rozumiał,
nie żeby go
wszystko trochę
obchodziło, a
żeby go coś
naprawdę
bardzo
zajmowało."

W nowym roku
szkolnym życzę
Wam wspaniałych
przeżyć, które
warto będzie
pamiętać. Wielu
ciekawych działań,
które dają Wam 
radość i dobrą
zabawę. Osiągania
sukcesów, z
których jest się
dumnym :) Niech
każdy z Was, gdy
zaczną się kolejne
wakacje,
będzie mógł
powiedzieć: „To był
dla mnie bardzo
dobry rok
szkolny!” Dorota
Gadomska
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NOC NAUKOWCÓW 2018 Skala NANO
MIKRO i MAKRO

   Tajemniczy 
  kwark i fraktal

Program
SatBałtyk

Byliśmy
świadkami
niesamowitego
pokazu iluzji na
experymentalnej
scenie.
Naukowcy
pokazali nam co
dzieje się pod
mikroskopem.

 W dniu 28
września br.
uczniowie
naszej szkoły,
wraz z
rodzicami i
rodzeństwem, 

wyruszyli jak
co roku do
Centrum Nauki
EXPERYMENT
w Gdyni, by
wziąć udział w
Nocy
Naukowców.

Podczas
tegorocznej
edycji, pt. „
Świat w skali
NANO MIKRO i
MAKRO”
wspólnie
wyruszyliśmy

w fascynującą
podróż do świat
w mikroskali,
testowaliśmy
możliwości VR. 

Naukowcy z
Instytutu
Oceanologii
PAN i UG
pokazali nam co
dzieje się pod
mikroskopem, a
także
makroskalę
dzięki

programowi
SatBałtyk i
mikro, oglądając
piaski w skali
1000:1.
Ekspert z
UG,
krystalograf,
oczarował nas
kształtami.

Przez pryzmat
mikroskopu
podglądaliśmy,
co w trawie i w
wodzie piszczy.
Niejednemu z
nas udało się
zauważyć
pantofelki,
eugleny, wirki,

rozwielitki,
niesporczaki i
piękne
okrzemki.
Dowiedzieliśmy
się także,
jak pracuje
kamerzysta, jak
duże jest DNA.
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Nasi uczniowie wraz z Paniami
Kornelią i Beatą zapraszają �
��♂�wszystkich na biegi na
orientację��♀�

  Pani Beatko 
 gratulujemy !!!

Michał Bielecki
złotym medalistą

     BIEGI  NA 
ORIENTACJĘ

Pani Beata
została
Mistrzynią
Polski w
biegach
długodystan-
sowych, a Pani
Kornelia dwa
razy uplasowała
się na 6 miejscu
!

Biegi uczą przez
bieganie się
bawimy. Za
konkretne
miejsce dostaje
się medal lub
puchar. Gdy
biegasz
oglądasz widoki:
plaża,  łąki, pola,
lasy i

parki.Poznajesz
nowych
przyjaciół,
nocujesz z nimi i
lepiej ich
poznajesz.
Robisz zdjęcia. I
po prostu
podróżujesz.
Marta B i
Martyna T., 5a

Nasz uczeń,
Michał Bielecki,
zajął 3 miejsce
w
Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików, a w
Mistrzostwach
Województwa
Pomorskiego

w biegu
średniodystan-
sowym zdobył
ZŁOTY MEDAL.

Gratulujemy
wygranej !!!

WŁÓCZYKIJ 
14-10-br
wzięliśmy udział
w marszach na
orientację
"Sukkubik"
organizowanych
w Sopocie.

Mieliśmy do
pokonania trasy
o długości od 4
km do 7 km w
zależności od
wybranej
kategorii.
Morenowy

teren zmusił
nas do
intensywnego
wysiłku, ale
piękna jesienna
pogoda,
cudowne widoki
w zupełności

zrekompensowały
te trudy. 
Iwona Gniew-
kowska i
Joanna Kuźba
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Najlepszego

XVIII DZIEŃ
PAPIESKI

DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

W dniu
dzisiejszym
młodzi
"dziennikarze"
redagujący
gazetkę szkolną
OGRYZEK
mieli okazję

przeprowadzić
wywiad z
burmistrzem
naszego
miasta,
Panem Michał
Pasieczny.
Dziękujemy

za poświęcony
nam czas,
odpowiedzi na
wszystkie
nurtujące nas
pytania oraz
miłą i przyjazną
atmosferę. ��

Pozdrawiam,
Dorota
Gadomska

WIZYTA "OGRYZKA" 
W URZĘDZIE MIASTA RUMIA...

dziękujemy burmistrzowi za wywiad

Radosne
wspomnienie
Jana Pawła II w
40-stą rocznicę
wyboru Polaka
na Papieża.
Oraz XVIII
Dzień Papieski -
obchodzony w
tym roku pod

hasłem
Promieniowanie
Ojcostwa .
Spotkanie
przygotowane
przez uczniów
ze SKC.

,, Rybki" i ,,
Sowy "
wystąpiły dzisiaj
z okazji Dnia
Edukacji
Narodowej. Były
wiersze i
piosenki. Dzieci
były ubrane w
odświętne
ubrania, pięknie

się
zaprezentowały.
Pracownicy
szkoły otrzymali
laurki i kwiaty
oraz prezenty. 

https://web.facebook.com/PasiecznyM?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDveJg-Tl2lqJpY9tcftWy3Z0dcG7UjpQOefiSjhyzB29OvYpNkbuupQwJ1Jxk1YZfVK9KcBQhjzWXp&fref=mentions
https://web.facebook.com/dorota.gadomska.92?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBoTP22CnMoL6F5YHLVtYhuhFSZqbhYaRyZlAkqrgJxZ5SY2mBtsVoXSFg9zNUBPdOOFWNP5f2ffLSg&fref=mentions
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       MĘSKIE 
      SPRAWY 

  Kuba Młynarski 
     poleca 

Kamil P. z 3a
i Simson S51

Michał Konopka 
i jego Passat B5

IPHONE
PIERWSZEJ
GENERACJI
Ekran 3.5 cala,
320×480 pikseli.
Procesor ARM
412Mhz
System IOS.
3.1.3 Pamięć
Ram 125MB. 

Motorower z
NRD i Niemiec, 
produkowany w
kilku wersjach,
każda z
silnikiem
M531/541, są to
silniki
dwusuwowe o
pojemności

49,8 cm³. Jest
napędzany
mieszanką
paliwa z olejem,
posiadał 3 lub 4
biegi. Ważył on
75,5–84 kg, bak
8,7 l. Max
prędkość 60
km/h. Kamil  

Okres produkcji
1996-2005. Kraj:
Niemcy. Typy
nadwozia:
sedan kombi.
Silniki
benzynowe: 1.6
101km 1.8 20v
125km 1.8 t
150km 2.0 8v
120km 2.3 v5

150km 2.8 v6
193km. Silniki
wysokoprężne:
1.9 TDI 90km
1.9 TDI 110km
1.9 TDI PD
100KM 1.9 TDI
PD 131KM 2.5
TDI 150KM.
TDI-Turbo
Direct Injection

IPHONE XS
MAX Ekran 6,5
cala, 2688 x
1242 pikseli
Procesor Apple
A12 Bionic, 64bit
System
operacyjny

iOS 12 Aparat
Tylny 12 Mpix x
2, Przedni 7
Mpix
Komunikacja
Wi-Fi, NFC,
Lightning,
Bluetooth 5.0.

Polska firma zajmująca się
komputerami gamingowymi "Hiro" "
HIRO® jest młodą, dynamicznie
rozwijającą się marką komputerów i
akcesoriów dla graczy stworzoną
przez pasjonatów z miłości do
gamingu". Produkuje komputery,
laptopy i akcesoria dla graczy.  
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W Rumi mamy 4
drużyny ZHR 

i około  8 drużyn
ZHP.

W dniu
23.10.2018
uczniowie z
klasy I B
uczestniczyli w
zajęciach
edukacyjno -
integracyjnych
 w Ośrodku
Rewalidacyjno -
Wychowawczym
w Rumi.  

Czy nauka
języka
obcego
może być
wciągająca? 

Wiadomości o
skautingu
dotarły na
ziemie polskie
znajdujące się
wtedy pod
zaborami w
1909r. i już rok
później zaczęły
powstawać
pierwsze
drużyny i
zastępy.
Harcerstwo
początkowo
było tylko

ruchem
społeczniościowym
będącym
częścią ruchu
skałtowego.
Oficjalnie
powstało 22
maja 1911r. Za
symbolicznych
założycieli
harcerstwa
uważa się
Andrzeja  Małkowskiego
i jego żonę Olgę.

Związek
Harcerstwa
Polskiego to
najpopularniejsza
organizacja
harcerska
powstała w
1918r. na
zjeździe
wszystkich
wcześniejszych
organizacji.
Harcerstwo
najbardziej
zasłynęło w
czasie II wojny

światowej
walcząc z
okupacją III
Rzeszy.
Najpierw, jako
"Szare szeregi",
a potem
dołączyli do
AK, prowadzili
walki w lasach,
a 1944r. brali
udział w
"Powstaniu
Warszawskim".
D.Ż. Vichajster

Któregoś
październikow-
ego dnia na
zajęciach w
klasie 1b był
prawdziwy
króliczek
(Bianka), a nasi
zdolni uczniowie
potrafili
wymienić 20
nazw zwierząt.
Suuuuuuper !

Celem
wycieczki była
integracja dzieci
z grupą osób
niepełnospra-
wnych.
Bawiliśmy się w
iskierkę miłości,
poznajmy się,
zgadywankę, co
jest w balonie,
zajęcia
muzyczne.
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  UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Szczyt roztargnienia: Zało-
żyć hełm na lewą stronę.

Szczyt  bezczelności? 
Zaśpiewać dziadkowi sto lat na 99 urodziny.

Szczyt sadyzmu: wystra-
szyć strusia na betonie.

Synku kiedy
poprawisz 1
z matmy -
nie wiem
nauczycielka
nigdy

nie
wypuszcza
dziennika z
rąk.

Kamil P.
poleca :)

Co robi
informatyk, gdy
obudzi się po
imprezie?

- Testuje
pamięć.

Na lekcji
polskiego: -
Jasiu,
powiedz
nam, kiedy
używamy
wielkich liter?
- Kiedy
mamy słaby
wzrok!

Ojciec pyta
syna: - Co
robiliście dziś na
matematyce? -
Szukaliśmy
wspólnego
mianownika. -
Coś podobnego!
Kiedy ja byłem
w szkole, też
szukaliśmy

wspólnego
mianownika! Że
też nikt go do tej
pory nie
znalazł...

Profesor do
studenta na
egzaminie: -
Proszę pana,
czy pan w ogóle
chce skończyć
studia? - Tak
panie

profesorze. - No
to właśnie pan
skończył.. 
Nauczyciel
języka polskiego
pyta uczniów: -
Jak brzmi liczba

mnoga do
rzeczownika
"niedziela"? -
Wakacje,
proszę pani!

Przychodzi
Jasiu do domu
ze szkoły i
krzyczy: -
Mamo, mamo
dzisiaj zrobiłem
dobry uczynek.
- No to mów. -
Koledzy
podłożyli
pineskę
szpicem do góry
na krześle

nauczyciela...
już miał siadać
kiedy ja
odsunąłem
krzesło...
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Bijemy Rekord Resuscytacji krążeniowo-oddechowej
razem z WOŚP

16
października
grupa
naszych
uczniów z
klasy VIIIa i
VIIa wzięła
udział w
próbie bicia
rekordu
Guinnesa w
jednoczesnym
prowadzeniu

resuscytacji
krążeniowo-
oddechowej
przez jak
największą
liczbę osób
w całej
Polsce.
Akcja
odbyła się 
pod
patronatem
Fundacji

WOŚP z
okazji
Europejskiego
Dnia
Przywracania
Czynności
Serca oraz
w ramach
programu
edukacyjnego
„Ratujemy i
Uczymy
Ratować”.

Wszystkim
uczestnikom
akcji
gratulujemy
udziału a
Pani
Kornelii za
pokazy i
naukę.
K.N.B.
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Enjoy Funny
Minions 

Cel: złożenie
mechanicz-
nego
jednorożca

     Rajd „Minionki. Misja             
            Jednorożec”
      6 października 2018 r.

W rajdzie brało
udział 14 grup,
dzieci z klas 1,
2 i 3 SP. 

Dzieci miały
wykonać
konkretne
zadania, za
które
otrzymywały
element, który
był niezbędny
do złożenia
mechanicznego
jednorożca –
prezentu
urodzinowego
dla Agnes (była
to bohaterka z
bajki

pt. „Minionki”).
Warto zwrócić
uwagę na fakt,
iż organizatorzy
odziani byli w
narodowe stroje
państw
będących
sąsiadami
Polski:
niemieckie,
ukraińskie,
czeskie. 

Rajdy to chluba
naszej placówki.
„Minionki. Misja
Jednorożec”
również okazały
się sukcesem.
Pogoda była
łaskawa, 
dziarsko
wędrowaliśmy

by cieszyć się
bliskością
natury.
Dziękujemy
organizatorom
tej imprezy. Do
zobaczenia za 
rok !

Sobota 6
października
2018r.
obfitowała w
liczne wrażenia.
Tego dnia w
SP7
organizowano
dla młodszych
dzieci rajd
„Minionki 2018.
Misja
Jednorożec”.
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Zasady zdrowego
odżywiania według

Oliwii i Laury 

Jedz regularnie
warzywa i owoce  

Unikaj 
słodyczy !!!

Nie zapominaj
o śniadaniu !!!

Zdrowe
odżywianie –
sposób
odżywiania,
polegający na
przyjmowaniu
substancji
korzystnych dla
zdrowia i jego
poprawy. 

HALLOWEEN
Halloween is the
season for little
ghosts and
goblin, they ask
for candy and
say "Treat or
trick". Spookie

stories are told
around fires,
scary movies
appear in
theatres and
pumpkins are
nicely carved.
People

celebrate
Halloween on
31 of October.
People also call
Halloween '' All
Saints' Eve",
What do ghosts
do ? They visit

spooky haunted
hauses and
graveyards.

Daria
Zawolińska

1. Dbaj o
nawodnienie, pij
płyny
bezkaloryczne.
2. Zrezygnuj z
soków na rzecz
owoców. 3.
Odstaw napoje
słodzone.
4.Ogranicz
wędliny,

czerwone mięso
przetworzone. 5.
Nie dosalaj! 6. 2-
3 razy w
tygodniu jedz
obiad wege! 7.
Urozmaicaj
posiłki, próbuj
nowości. 

Zdrowa dieta
polega na
przyjmowaniu
odpowiednich
ilości
niezbędnych
składników
odżywczych i
wody. Składniki
pokarmowe

mogą być
dostarczane w
postaci różnych
produktów,
dlatego wiele
sposobów
odżywiania i diet
może być
uznane za
zdrowe.
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Nasi bracia
mniejsi :)  

Świnka morska -
GUINEA PIG

TULA- papużka
Michaliny z 4a

Talent
artystyczny
Ivana

Mam
królika,
który
nazywa się
Bianka. Lubi
ona jeść

sałatę,
arbuzy i
marchewki.
Zachowuje
się jak pies i
uwielbia

bawić się.
Bianka ma
dobre
relacje z
moim psem
i świnką

morską. 
Mój królik
jest taki
miękki jak
wata
cukrowa. 
L.G ~

To moja
papużka Tula.
Jest moim
prezentem na
komunie.Bardzo
lubi przeglądać
się w lusterku,
ma też swoje
ulubione
zabawki

w klatce, jej
najlepszą
zabawą jest
bujanie się na
huśtawce. Lubi
się do mnie
przytulać jest
mięciutka i
szybko lata.   
 Michasia

Fakty o mojej
śwince: ma 6
lat, strasznie
piszczy jak
usłyszy szelest
reklamówki, lubi
arbuzy, chleb,
buraki
czerwone i
sałatę.    L.G.
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Na 17-tym miejscu w klasyfikacji najinteligentniejszych
ras psów znalazły się Yorki Terriery. Czyżby???

Niuniek lubi się
przytulać, ale
nie znosi
konkurencji
istnieje obawa,
że
zaatakowałby
swoją
konkurentkę
Tosie, która
ciągle z
zazdrości
chodzi za nim i
śledzi każdy
jego krok. Tosia
ma dopiero 7
tygodni.

Majki jest
wyjątkowo
rozpieszczonym
psem i do tego
agresywnym.
Żyje w pełnej
wojnie z
yorkiem
Nelinką.
Wyrywają sobie
wzajemnie
zabawki,
pyszne kostki,
walczą o
miejsce do
spania, aktywnymi

i lubią zabawę.
Nie lubią
towarzystwa
ludzi, nie
tolerują dzieci.
Rita i Diego są
psami
płochliwymi.
Boją się
wychodzić na
dwór. Lubią
zabawę tylko z
właścicielką.
Lubia także się
przytulać do
swoich

właścicieli. Są
także
wytresowanymi
psami.
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      Nasze 
  pasje i talenty

Nasze RYBKI
kochają zabawę 

Pasje Maćka 
i Erika z 4a

,,Rybki" 
ochoczo i z
radością
wykorzystują do
zabawy
baśniowe
stroje. ��
���
��
��

CZŁOWIEK
JEST TYM,
CO GO
PASJONUJE

Bez pasji
jesteśmy
niczym.

ANIME- w
Japonii
terminem tym
określa się
wszystkie filmy
i seriale
animowane, bez
względu na kraj

ich
pochodzenia.
Natomiast poza
Japonią słowo
to służy do
określenia
japońskich
filmów

animowanych
oraz stylu
japońskiej
animacji. Teoria
o pochodzeniu
terminu anime
od francuskiego
słowa animé

(animowany)
lub les dessins
animés
(animowane
obrazy) jest
dyskusyjna. 
 Zuzia Zuber

Jesteśmy
uczniami klasy
IV. Mamy różne
zainteresowania.
Jedno z nich to
rysowanie. Erik
uwielbia
rysować
samochody, a
ja najbardziej

konie. O to
niektóre z
naszych prac.
Maciej&Erik
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Teatr
Miejski w
Gdyni im.
Witolda
Gombrowicza
zaprasza na
spektakle
pt. „Hotel
Westminster”
, „Idąc
Rakiem”,
„Zabójstwo
Króla

(Affabulazione),
„Amadeusz”
„Romeo i
Julia” i  „
Następnego
dnia rano
”.Każdy 
znajdzie
coś dla
siebie.  7
powodów
dla których
warto pójść
do teatru: 

1. Akcja
dzieje się
na żywo. 

2. Nie
zawsze ta
sama
interpretacja
3. Relacja
aktora z
publicznością.
4.Znajdziesz
tu kulturę,

której
brakuje w
kinie. 
5. Szeroki
wybór dzieł.
6.Ukazuje
prawdziwe
emocje.
7. Przecież
to
rozrywka!

TEATR to
nic innego
jak
obcowanie
ze sztuką na
żywo.
Polecamy,
Emma i
Oliwia z
klasy 5a
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	a tytuł NAJ NAJ sympatycznego Chłopaka Szkoły zdobył Oskar Bergmann z klasy 3b.  GRATULUJEMY WYGRANEJ!
	NOC NAUKOWCÓW 2018
	Skala NANO MIKRO i MAKRO

	Program SatBałtyk
	Nasi uczniowie wraz z Paniami Kornelią i Beatą zapraszają 🏃♂️wszystkich na biegi na orientację🏃♀️

	WIZYTA "OGRYZKA"  W URZĘDZIE MIASTA RUMIA...

	Najlepszego
	MĘSKIE
	SPRAWY
	Polska firma zajmująca się komputerami gamingowymi "Hiro" " HIRO® jest młodą, dynamicznie rozwijającą się marką komputerów i akcesoriów dla graczy stworzoną przez pasjonatów z miłości do gamingu". Produkuje komputery, laptopy i akcesoria dla graczy.
	Kamil P. z 3a
	i Simson S51

	UŚMIECHNIJ SIĘ :)
	Synku kiedy poprawisz 1 z matmy - nie wiem nauczycielka nigdy
	nie wypuszcza dziennika z rąk.
	16 października grupa naszych uczniów z klasy VIIIa i VIIa wzięła udział w próbie bicia rekordu Guinnesa w jednoczesnym prowadzeniu
	resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób w całej Polsce. Akcja odbyła się  pod patronatem Fundacji
	WOŚP z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca oraz w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.
	Wszystkim uczestnikom akcji gratulujemy udziału a Pani Kornelii za pokazy i naukę. K.N.B.
	Rajd „Minionki. Misja                          Jednorożec”       6 października 2018 r.
	Enjoy Funny Minions

	Zasady zdrowego odżywiania według Oliwii i Laury
	Nie zapominaj o śniadaniu !!!
	Unikaj  słodyczy !!!


	Nasi bracia mniejsi :)
	Mam królika, który nazywa się Bianka. Lubi ona jeść
	sałatę, arbuzy i marchewki. Zachowuje się jak pies i uwielbia
	bawić się. Bianka ma dobre relacje z moim psem i świnką
	morską.  Mój królik jest taki miękki jak wata cukrowa.
	Talent artystyczny Ivana
	L.G ~
	Niuniek lubi się przytulać, ale nie znosi konkurencji istnieje obawa, że zaatakowałby swoją konkurentkę Tosie, która ciągle z zazdrości chodzi za nim i śledzi każdy jego krok. Tosia ma dopiero 7 tygodni.
	Majki jest wyjątkowo rozpieszczonym psem i do tego agresywnym. Żyje w pełnej wojnie z yorkiem Nelinką. Wyrywają sobie wzajemnie zabawki, pyszne kostki, walczą o miejsce do spania, aktywnymi
	i lubią zabawę. Nie lubią towarzystwa ludzi, nie tolerują dzieci. Rita i Diego są psami płochliwymi. Boją się wychodzić na dwór. Lubią zabawę tylko z właścicielką. Lubia także się przytulać do swoich
	właścicieli. Są także wytresowanymi psami.


	Nasze
	pasje i talenty
	CZŁOWIEK JEST TYM, CO GO PASJONUJE
	Bez pasji jesteśmy niczym.
	Pasje Maćka
	i Erika z 4a
	Jesteśmy uczniami klasy IV. Mamy różne zainteresowania. Jedno z nich to rysowanie. Erik uwielbia rysować samochody, a ja najbardziej
	konie. O to niektóre z naszych prac. Maciej&Erik

	Teatr Miejski w Gdyni im. Witolda Gombrowicza zaprasza na spektakle pt. „Hotel Westminster” , „Idąc Rakiem”, „Zabójstwo Króla
	(Affabulazione), „Amadeusz” „Romeo i Julia” i  „ Następnego dnia rano ”.Każdy  znajdzie coś dla siebie.  7 powodów dla których warto pójść do teatru:
	1. Akcja dzieje się na żywo.   2. Nie zawsze ta sama interpretacja 3. Relacja aktora z publicznością. 4.Znajdziesz tu kulturę,
	której brakuje w kinie.  5. Szeroki wybór dzieł. 6.Ukazuje prawdziwe emocje. 7. Przecież to rozrywka!


