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Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany

.

Czas Bożego Narodzenia to okres, w którym mamy sposobność
najgłębiej  zastanowić się nad sensem życia człowieka. Bo nasze
zadanie to kochać drugiego, dostrzegać jego potrzeby, znać jego
cierpienia, służyć mu pomocą i radą. A czasem tylko obecnością. 
Te święta odkrywają przed nami tajemnicę Boga, który stał się
Małym Dzieckiem i zamieszkał z nami, aby nas nauczyć, jak
kochać i służyć drugiemu człowiekowi.
Wykorzystajmy ten czas, aby stać się lepszym i szerzej otworzyć
oczy na to, co dzieje się wokół nas.
I tego Wam, Drodzy Czytelnicy życzymy

Redakcja

TYDZIEŃ PATRONA

W dniach od 2 do 6 grudnia obchodzi-
liśmy w szkole Tydzień Patrona -
Adama Mickiewicza. Można było wziąć
udział w różnych konkursach, np.
Pięknie czytamy bajki i wiersze Adama
Mickiewicza. Laureatami zostali:
I m. Karina Zawada VIII a
II m. Franciszek Nowak VIII b
III m. Marcin Drzewiecki VIII b.

Alicja Wilińska

.
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Siódemki

MIKOŁAJ

Mikołajki
Szymon

Najlepszy prezent - serce!

.

Jestem już dorosły - powiadają,
w Mikołaja już nie wierzę,
ale czekam na prezent od niego,
na drobnostkę zgodnie ze zwyczajem.

Jak jest miło, gdy ktoś pamięta,
jak przyjemnie, gdy coś dostajesz.
Jednak po trzykroć jest lepiej,
gdy ty komuś coś dajesz.

Każdy z nas - mały czy duży,
może być Mikołajem, pamiętaj.
Jednak rok jest dość długi,
a serce otwarte musisz mieć
nie tylko od święta.

Szymon

Mikołajki - to polska nazwa popu-
larnego święta obchodzonego ku
czci św. biskupa, Mikołaja z  Miry.
Zwyczaj wręczania prezentów w
Mikołajki wywodzi się ze średnio-
wiecznych legend. Młody Mikołaj
jeszcze przed wyborem na biskupa
miał chciwego i bogatego sąsiada,
który drwił z pobożności świętego.
Ale pewien wypadek sprawił, że
stracił majątek i popadł w biedę.

Wówczas postanowił sprzedać
swoje trzy córki, ponieważ nikt nie
chciał ich poślubić bez stosownych
posagów. Mikołaj postanowił je
uratować, wrzucając  przez okno
pieniądze na posag dla każdej
siostry. Sąsiad wyprawił dwa
wesela, postanowił dowiedzieć się,
skąd są pieniądze. Czuwał całą
noc i odkrył, że pogardzony przez
niego Mikołaj wrzuca po raz trzeci
pieniądze dla niego.

Podziękował mu i postanowił się
zmienić. Tyle legendy. My
otrzymujemy małe prezenty pod
poduszkę, w skarpety lub do buta,
są to najczęściej małe zabawki lub
słodycze. W tym roku Mikołaj, w
naszej klasie również był
dostaliśmy po lizaku świątecznym,
cukierku i ciastku. My też możemy
o kimś pamiętać, dzielić się tym, co
mamy. Jest to czas czynienia
dobra i życzliwości dla innych.

.
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„Jabłka żółte, jabłka kraśne,
jabłuszka zielone” -  Sonet o jabłku

REDAKCJA
NUMERU

.

Od kilku lat na targowisku miejskim, gdzie codziennie
kwitnie handel, w jeden listopadowy dzień można się
delektować poezją. W tym roku 28 XI odbyło się
podsumowanie projektu „Poezja na Targowisku”
realizowanego w ramach 3. Międzynarodowej
Konferencji Poetyckiej organizowanej przez
Wielkopolski Związek Literatów Polskich oraz Fundację
Literacką „Jak podanie ręki”. Wśród wielu uczniów z
całego regionu nasz reprezentant Szymon Pawlaczyk
wrócił z nagrodą za I miejsce. Jego zadaniem było
napisanie sonetu o jabłku.  Do konkursu przygotowywał
się pod opieką pani Stanisławy Grelowskiej.

Redaktor naczelna:
Stanisława Grelowska
Zastępca redaktora:
Szymon Pawlaczyk
Dziennikarze:
Franciszek Nowak
Szymon Pawlaczyk

Projekty graficzne:
praca zespołowa redakcji

Brałeś udział w ciekawym
wydarzeniu, napisz do nas.

.
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        Od 24 października uczestniczę w projekcie
,,Akademia Młodych Odkrywców'' - szlifowanie
diamentów z pasji do nauki organizowanej przy
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. 
Co miesiąc w sobotę spotykamy się z kolegami 
i koleżankami na bardzo ciekawych wykładach 
z fizyki np.: Muzyka oczami fizyka, Jak powstaje
światło i je wykorzystujemy. Zajęcia są bardzo
ciekawe, wiele praktycznych ćwiczeń, interesujące
pokazy. Mamy również  warsztaty, których celem jest
przygotowanie nas do wyboru własnej ścieżki kariery
zawodowej. 
        Na początku nie chciałem uczestniczyć w tych
zajęciach, bo sobota to wolny dzień, można dłużej
pospać, pograć na komputerze, ale rodzice mówili:
Nic nie tracisz. Idź zobacz, zawsze możesz
zrezygnować. Posłuchałem i jestem im wdzięczny,
że zachęcili mnie do uczestnictwa. Tym samym mogę
podziękować wszystkim, którzy podjęli się takiego
przedsięwzięcia, wykładowcom, że poświęcają nam
swój czas i organizatorom 
takiego pomysłu.

Szymon

Andrzejki to zwyczaj znany od wieków i w Polsce
ma długą tradycję. Dawniej w andrzejkowy wieczór
panny, które chciały  jak najszybciej wyjść za mąż,
wróżyły sobie. Dziś wróżby mają inny charakter.
Jest to np. lanie wosku przez otwór od klucza. My
również zorganizowaliśmy na lekcji wychowawczej
andrzejki. Były wróżby, zabawa oraz coś słodkiego
do zjedzenia. Bawiliśmy się dobrze, nad wszystkim
czuwała nasza wychowawczyni. Pomyślałem, że to
ostatnie andrzejki w tej szkole i powiem szczerze,
zrobiło mi się smutno.

.

O naszym patronie wiemy prawie wszystko
 
   Z okazji Dni Patrona Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile
6 grudnia 2019 roku odbył się szkolny konkurs dla
klas VI – VIII Adam Mickiewicz – poeta, polityk,
patriota.
  Zadanie konkursowe polegało na wypełnieniu testu,
za który każdy uczestnik mógł zdobyć 23 punkty. Do
konkursu zgłosili się uczniowie z klasy 
VI a, b i d oraz przedstawiciele klasy VII a i VIII a. 
Zwycięzcą konkursu została Antonina Błaszczyk z
klasy VI a. Uzyskała ona 21 punktów. Drugie miejsce
zajęła również uczennica z klasy VI a – Julia
Piaseczna, jak również Oliwia Piotrowska z klasy 
VIII a, Julia Bąk z klasy VI b i Martyna Polcyn 
z klasy VI d. Wszystkie uczennice zdobyły po 20
punktów. Na ostatnim miejscu podium znalazły się –
Kornelia Kamińska oraz Zuzanna Krokos z klasy 
VI a, które zapisały na swoim koncie po 19 punktów.
Wyróżnienie za uzbieranie 18 punktów odebrał uczeń
klasy VI b – Paskal Hoffman.
  Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był
nauczyciel historii - pan Mariusz Frankowski.

.

.
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