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Witamy w nowym roku
szkolnym!

Najlepiej czytające klasy.
Wyniki za wrzesień 
i październik

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama
Mickiewicza w ZSP 11 w Gliwicach 

I miejsce klasa 5b
- 92 książki 
II miejsce klasa 5a
- 91 książek
III miejsce klasa
4a - 49 książek
Wśród klas
młodszych
najlepszy wynik
uzyskała klasa 2a
- 47 książek. 
Gratuluję!

Jednocześnie
ogłaszam konkurs
na najlepiej
czytającą klasę w
roku szkolnym
2022/2023! 

Konkurs trwa do
końca maja i
obejmuje wyniki
klas z całego roku
szkolnego. 

Po dłuższej
nieobecności
serdecznie witamy
wszystkich nowych
czytelników naszej
gazetki! 
Wracamy pełną
parą do prac
redakcyjnych.
Przed nami wiele
wspaniałych chwil,
które warto będzie
uwiecznić.

W tym roku
publikowane będą
wywiady z
uczniami i
nauczycielami oraz
wiadomości z życia
biblioteki i szkoły.
W dziale
dotyczącym SU
będziemy także
publikować
informacje o
akcjach, które
prowadzili. 

Nie zabraknie też
kącika bibliotekarza
orz wielu
kolorowych zdjęć
ilustrujących życie
naszej szkoły.
Serdecznie
zapraszamy do
czytania! 
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Poznajcie Alicję Timmler - nową przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego 

Samorząd Uczniowski działa z coraz większym rozmachem. Minęły dopiero dwa miesiące
roku szkolnego, a interesujących działań i inicjatyw przybywa. Doceniamy pracę uczniów
zaangażowanych w życie szkoły, ale działania te nie mogłyby się odbyć pracy opiekunek
SU: pani Anity Jeniec, pani Karoliny Jurczuk oraz pani Joanny Noras. 

Do tej pory SU zorganizował:
1. Wybory do SU;
2. Konkurs na logo SU;
3. Dzień muszki i krawata z okazji Dnia Chłopaka;
4. Motto na każdy miesiąc publikowane przy wejściu
do szkoły;
5. Kiermasz ciast na rzecz SU;
6. Dzień postaci z bajek.
Przedstawiciele SU wybrali także kategorie do
głosowania na najlepszych nauczycieli naszej szkoły
oraz współorganizowali konkurs  "Czy znasz tę
książkę?". 

25 października odbędzie się dyskoteka andrzejkowa,
również współorganizowana przez SU.

1.  Gratulujemy wygrania wyborów! Jak się czujesz w
nowej roli?
A.T.: Jest mi bardzo miło, lecz nigdy nie chodziło mi o
sam tytuł, a o ulepszenie naszej szkoły.

2.  Co skłoniło Cię, do wzięcia udziału w wyborach?
A.T.: Odpowiedz jest prosta - to moja szkoła, teraz
jest tez szkołą mojej siostry Natalki, a za chwilę
przyjdzie do niej też mój brat Mateusz. Wszystko co
teraz uda nam się wprowadzić i nad czym możemy
popracować, będzie służyło także im. 

3.  Jakie działania chcesz wprowadzić w najbliższym
czasie?
A.T.: Najpierw chciałabym wznowić akwarium z
rybkami, następnie jarmark świąteczny i dyskotekę.

4.  Nasi czytelnicy chcieliby Cię lepiej poznać.
Powiedz nam, jakie masz hobby?
A.T.: Moją pasją od już dziesięciu lat jest taniec.

5.  Jaką masz ulubioną porę roku?
A.T.: Nie mam ulubionej, lubię wszystkie pory roku.

6. Czy masz jakieś zwierzę? (Jakie i jak się wabi)
A.T.: Mam królika, nazywa się Mela :)

7. Czy lubisz czytać książki? Jaka jest Twoja ulubiona
książka?
A.T.: Uwielbiam książki! Ale lubię każdą, którą czytam
i przez to nie mam ulubionej.

8. Co podoba Ci się w naszej szkole? A co chciałabyś
zmienić?
A.T.: Najlepsze jest to, że jest to nasza szkoła i
mogliśmy do niej wrócić a nie tylko oglądać ją na
lekcjach zdalnych. A co chciałabym zmienić?
Hmmm… Chyba w końcu to żeby znowu pojawiło się
akwarium. Pamiętam jak zaczynałam 1 klasy i lubiłam
przychodzić i patrzeć na tamte rybki :))
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Samorząd Uczniowski działa pełną parą, a to
dopiero początek roku szkolnego...

Bardzo
dziękujemy
wszystkim
zaangażowa-
nym w akcję, w
szczególności:
- Rodzicom i
Uczniom, którzy
upiekli ciasta
- Uczniom i
pracownikom
szkoły za
chętne
kupowanie
wypieków
- Szkolnemu
Kołu
Wolontariatu, za
pomoc

Samorządowi
Uczniowskiemu
w sprzedaży.
Dochód z akcji
przeznaczony
zostanie na
działalność SU,
m.in.:
 dofinansowanie
najbliższej
dyskoteki
- zakup nagród
dla zwycięzców
w
organizowanych
przez SU
szkolnych
konkursach
- realizację
wielu pomysłów
członków SU.

Pozdrawiamy,
SU wraz z
opiekunami.

Motto miesiąca
to kolejna
ciekawa
inicjatywa
uczniów SU.
Zdobi ono
wejście naszej
szkoły.

20 i 21 października w naszej szkole
zapachniało domowymi wypiekami. Akcja
okazała się dużym sukcesem, a ilość
przygotowanych ciast przerosła oczekiwania
organizatorek
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Przerwa na czytanie w naszej szkole

Plakat informacyjny

Przerwa na czytanie

Finałem akcji było wspólne bicie rekordu w czytaniu
książek na przerwie. Wzięli w nim udział chętni
uczniowie i nauczyciele. Był to drugi udział naszej
szkoły w tym przedsięwzięciu. 

Przerwa na czytanie

Finałem akcji było wspólne bicie rekordu w
czytaniu książek na przerwie. Wzięli w nim
udział chętni uczniowie i nauczyciele. Był to
drugi udział naszej szkoły w tym
przedsięwzięciu. 

Nasza szkoła pod egidą biblioteki szkolnej i SU wzięła
udział w VII Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na
czytanie”, którą organizuje BP WOM w Gorzowie
Wielkopolskim. Akcja odbywała się cały tydzień (24 –
28 października). Codziennie podczas długiej przerwy
przedstawiciele SU odczytywali fragmenty swoich
ulubionych książek przez radiowęzeł, dzięki temu cała
szkoła wzięła udział w słuchaniu czytanych opowieści.
Uczeń, który pierwszy odgadł tytuł książki i podał go w
bibliotece szkolnej otrzymywał nagrodę. XYZ

JL

JL



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 47 11/2022 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Gazeta Szkolnego Małolata

Święto Edukacji Narodowej.
Uczniowie wybrali

Narodowe Święto
Niepodległości

#BOOM2 na
komiksy i gry

Coś na poprawę
humoru :)

Laureatki plebiscytu

BOOM2 BOOM2

Apel z okazji Święta

Zostań redaktorem naszej gazetki!
Szukamy osób do pisania tekstów
z życia uczniów i szkoły.
Wszystkich chętnych zapraszam
do biblioteki szkolnej!

14.10.2022 r. w
naszej szkole
odbyło się
uroczyste
wręczenie
nagród dla
najlepszych
nauczycieli. W
tym roku wraz z
SU uczniowie
wybrali w
następujących
kategoriach:
pan Paweł 

Bugajski 
tytuł 
Złoty Pytajnik -
to nauczyciel,
który wg Was
najczęściej
bierze do
odpowiedzi.
pani Joanna
Wrześniew-
ska Mikrofon 
Roku – to
nauczyciel,
który

ma najbardziej
donośny głos w
szkole.
pani Agnieszka
Kucharska otrz-
ymała tytuł
Rzeźbiarz
Umysłu - to
nauczyciel,
który najlepiej
tłumaczy i tym
samym najlepiej
przekazuje
wiedzę.

pani Monika
Najda 
otrzymała tytuł
Gorący
uśmiech, to
nauczyciel,
któremu
uśmiech
towarzyszy cały
rok.

Gratulujemy!

- Jasiu co przedstawia ten wzór?
- mam to na końcu języka...
- to wypluj szybko, bo to kwas
solny!
Na lekcji chemii pani pyta Jasia:
- W czym rozpuszczają się
tłuszcze?
- W rondlu, proszę pani.

Nasza biblioteka
szkolna wygrała
konkurs, dzięki
któremu
otrzymaliśmy od
wydawnictwa
Egmont 6
komiksów, 3 gry
planszowe i 2
czasopisma

„LEGO
Explorer”. W
klasie 3a
przeprowadzone
zostały
warsztaty na
temat komiksu.

JL
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