SZCZĘŚLIWA
SIÓDEMKA
Gazetka Szkolna SP nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Sukces lekkoatletów z „Sódemki”
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Pobiegnij razem z nami!
Miłośników
aktywnego
spędzania
czasu
zapraszamy na V Bieg Uliczny „Z Siódemką na
7-kę” organizowany przez naszą szkołę.
To już piąta edycja tej sportowej imprezy. Mogą w
niej wziąć udział tak zawodowcy, jak i amatorzy.
Rozgrzewkę poprowadzi olimpijka Małgorzata
Rydz. W biegu z mistrzem na 1 km wystartuje
Jakub Jelonek specjalizujący się w chodzie
sportowym, reprezentant Polski. Będziemy także
rywalizować na dystansie 7 km.

Nabór do szkoły
Wielki
sukces
odniosła
reprezentacja
Częstochowy w ogólnopolskich zawodach
biegowych
Orlen
WarsawMarathon
–
Lekkoatletyka dla każdego. Zawodnicy CKS
Budowlani reprezentując województwo śląskie
zawodnicy zajęli III miejsce wśród 52 ośrodków
uczestniczących w zawodach. Wśród najlepszych
częstochowian
znaleźli
się
uczniowie
lekkoatletycznych klas sportowych SP 7: Julia
Trąbczyńska, Martyna Cendrowska, Julia Kubik,
Amelia Lemańska, Mateusz Mądry, Sandra
Cendrowska, Julia Bekus, Paulina Rak, Gabriela
Kowalczyk, Aleksandra Stupała, Malwina Kopka.
– Konkurencja była bardzo duża, liczba
startujących przekroczyła 3 tysiące. W samym
roczniku 2007 wzięło udział 450 dzieci, a nasze
zawodniczki Martyna Cendrowska i Julia
Trąbczyńska uplasowały się kolejno na 5 i 8
miejscu – mówi trenerka uczniów „Siódemki”
Żaneta Trąbczyńska.

O innych sukcesach sportowców naszej szkoły
czytaj na str. 4.-5.

Trwa nabór do pierwszych, czwartych i
siódmych klas naszej szkoły. „Siódemka” to
nowoczesna placówka dająca szansę na
sukces każdego ucznia
 Zadbamy o dobry klimat szkoły i
bezpieczeństwo
 Dostosujemy wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb uczniów
(praca z uczniem zdolnym, ze
specyficznymi trudnościami w nauce itd.)
 Proponujemy szeroką ofertę pomocy
psychologiczno- pedagogicznej
(zespoły wyrównawcze, terapia
pedagogiczna, konsultacje indywidualne)
 Zwrócimy szczególna uwagę na dobrą
współpracę z rodzicami
 Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną (nauczyciele z pasją,
egzaminatorzy, pedagodzy wyróżniani
nagrodami MEN, KO w Katowicach i
Miasta Częstochowy)
 Pomożemy w dokonaniu trafnego wyboru
zawodu i szkoły ponadpodstawowej.
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Smerfiada w „Siódemce”
Dzień Samorządności w naszej szkole był w
tym roku wyjątkowy. Zapanowały u nas
Smerfy.

Papa S erf dyr. Joa a Ziółkowska-Nowak) i
jego druży a. Z agali się w taki h
ko kure ja h jak: ieg z jajkie , gąsie i a,
prze iąga ie li y zy przejś ie przez tu el.
Nauczyciele w roli Smerfów: Waż iak
Katarzy a So ieraj , Łasu h dyr. A a Nyle ,
S erfetka Bogusława Ole h owi z , Pra uś
Ża eta Trą zyńska .

Pa iątkowe zdję ie dwó h druży : Papy S erfa
i Gargamela z niesamowitej Smerfiady –
pierwszego d ia wios y w „Sióde e”.
U z iowie z zaparty t he oglądali s ekę,
pod zas której dowiedzieli się o porwaniu Papy
Smerfa.

Pomimo wielkich starań S erfy przegrały z
załogą Garga ela Ro a a O iepy . W roli
Klakiera Ida Ta ioła.
S erfy, a y od ić Papę,
usiały wygrać
S erfiadę składają ą się z kilku ko kure ji.

A a zakoń ze ie wszys y wzięli udział w
s erf y tań u.

Nr 3

rok szkolny 2017/2018

Aktualności

str. 3

Moda na bezpieczeństwo
Gościliśmy w naszej szkole specjalistów,
którzy

zawodowo

rozumianym

zajmują

się

szeroko

bezpieczeństwem

i

propagowaniem zdrowego stylu życia. Byli
to: strażacy, policjanci, ratownicy medyczni,
fizjoterapeuta, specjalista ds. pielęgnacji
urody, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył
w uroczystości miejskiej pod hasłem „Kwiecień
Miesiącem
Pamięci
Zesłańcom
Sybiru”
upamiętniającej zesłanie na Sybir.
Uroczystość zorganizował Zarząd Oddziału
Związku Sybiraków w Częstochowie oraz Urząd
Miasta Częstochowy.

Historia pomnika Orląt Lwowskich

Uczniowie klas wzięli udział w czterech zajęciach,
podczas których uzyskali odpowiedź na pytania: jak
zachować się podczas kolizji drogowej, gradobicia, w
sytuacji kradzieży dokumentów, jak wzywać pomoc,
gdy ktoś jej natychmiast potrzebuje, co to są
suplementy diety, dlaczego tak trudno udzielić
pomocy osobie po użyciu dopalaczy, jak alkohol
wpływa na ocenę naszych możliwości, co to jest
demoralizacja i jakie środki wychowawcze może
zastosować Sąd Rodzinny, co to znaczy zdrowie
psychiczne, jak zachowywać się zgodnie z zasadami
savoir-vivre’u.
– Mam nadzieję, że dzisiejsze zajęcia poszerzyły
wiedzę uczniów, skorygowały błędne przekonania i
będą miały pozytywny wpływ na ich decyzje i wybory –
mówi pedagog Anna Sitek, koordynator projektu .

Mogliśmy obejrzeć w naszej szkole wystawę pt.
„Historia pomnika Orląt Lwowskich w
Częstochowie”.
– Do historii walk o Lwów przeszła bohaterska
postawa jej najmłodszych uczestników –
nastoletnich harcerzy, gimnazjalistów, dzieci.
Zamiast zabawy i nauki wybrali walkę u boku
dorosłych – mówi polonistka z „Siódemki”
Edyta Gąszczak. – Ich ofiara stała się
symbolem bohaterskiej służby na rzecz ojczyzny
oraz umiłowania wolności. Ci młodzi obrońcy
Lwowa
dzięki
ofiarności
częstochowian
doczekali się swojego pomnika.
Zdjęcia ukazały starania członków Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich o upamiętnienie najmłodszych
lwowian walczących o swoje ukochane miasto.
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SUKCESY BIEGACZEK
Sandra Cendrowska wywalczyła brązowy
medal
na
1500
metrów
w
międzywojewódzkich biegach przełajowych.
wietnie spisali się te inni zawodnicy naszej
szkoły.
Pomimo ciężkiej trasy i dużej konkurencji
zawodnicy Siódemki w barwach Klubu
Sportowego Budowlani Częstochowa zajęli
czołowe lokaty wśród lekkoatletów z całej Polski
na międzywojewódzkich biegach przełajowych.
Sandra Cendrowska zdobyła br zowy medal w
biegu na 1500 metrów. Julia Bekus zajęła 15.
miejsce, Paulina Rak uplasowała się na 17.
lokacie, Aleksandra Stupała wybiegała 20.
Pozycję, a Malwina Kopka 25.
Zawodnicy wystartowali w kategorii młodzików.
– Piękne, choć wymagające trasy na terenie
Gminy Konopiska dały w kość wszystkim
startującym, a przy okazji oprócz kondycji
fizycznej pozwoliły sprawdzić siłę charakteru –
mówi aneta Trąbczyńska, trenerka z SP nr 7.

Brązowy medal zdobyła Sandra Cendrowska.

Znakomicie
wypadli
reprezentanci
„Siódemki”
na
halowych
mistrzostwaCzęstochowy!!!
Kacper Szczerba wygrał w biegu na 300
metrów. Julia Bekus wywalczyła drugie
miejsce na tym samym dystansie. A
reprezentacja dziewcząt zajęła trzecią lokatę
w sztafecie 4x100 metrów. Na podium
znalazły się Julia Bekus, Sandra Cendrowska,
Paulina Rak, Maja Graczyk.

Wyniki zawodników:
JULIA BEKUS 300m – II miejsce 52,75
SANDRA CENDROWSKA 600m – 1:56,36
MAJA GRACZYK 60m – 9,57
MARTYNA CENDROWSKA 300m – 56,02
PAULINA RAK 600m – 2:03,84
NATALIA STOLARCZYK rz.p.lek. – 8,00m
JULIA KACZYŃSKA rz.p.lek. – 8,00m
JULIA KUBIK 60m – 9,91
KACPER SZCZERBA 300m – 47,74 I miejsce
MARCEL SROKA 300m – 55,59
BARTŁOMIEJ DOLNIAK 60m – 8,85
MATEUSZ M DRY 60m – 9,54
TYMOTEUSZ JUAR 600m – 2:12,42
JAKUB TYRAŁA rz.p.lek.4kg – 6,70m
ALBERT SOSONOWICZ rz.p.lek.4kg – 6.50
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Mateusz Kaczmarek w turnieju Czterech
Narodów!

Uczeń „Siódemki” Mateusz Kaczmarek

uczestniczył w zgrupowaniu w reprezentacji

Polski U-15, na które powołał go selekcjoner
drużyny.

Oprócz zgrupowania szkoleniowego, młody

zawodnik Akademii Raków został powołany na
towarzyski turniej Czterech Narodów.

Reprezentacja Polski podczas tego turnieju
rozegra mecze z reprezentacjami Słowacji,
Finlandii oraz Węgier.

Wywalczyli my drugie miejsce!
Piłkarze z naszej szkoły znakomicie
wypadli na prestiżowym turnieju na
Stadionie l skim.
MISTRZOSTWA L SKA W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH DZIECI
Wielkim sukcesem zako czyły się biegi
przełajowe dla najmłodszych zawodników
Siódemki. Na pierwszych tego typu zawodach
pokazali charakter i pomimo dużej liczby
startuj cych i ciężkiej pracy na dystansie 800 m
podobnie jak ich starsze koleżanki zajęli czołowe
lokaty.
Dla młodych zawodników był to jeden z
pierwszych sprawdzianów, na których mogli
wykazać efekty pracy. Na szczęście okazało się,
iż wkład pracy włożony przez zawodników
przyniósł
zamierzone
efekty.
Skład
reprezentacji:
MATEUSZ M DRY 800 m - I miejsce złoty
medal
MARTYNA CENDROWSKA 800m - II
miejsce srebrny medal
JULIA TR BCZYŃSKA 800m - III miejsce
br zowy medal
TYMOTEUSZ JURA 800m – 4. miejsce
MAJA PYTEL 800m – 21. miejsce
JULIA RACHWALIK 800m – 26. miejsce
AMELIA LEMA SKA 800m – 33. miejsce
WIKTORIA D DELA 800m – 40. miejsce
KALINA KŁAK 800m – 41. miejsce

Zajęli my drugie miejsce w województwie
ląskim o Turniej Tymbarka rozgrywanym na
Stadionie ląskim w Chorzowie kategorii U-10.
Wygrali my w grupie 3 mecze, ćwierćfinał oraz
półfinał, przegrywając jedynie w finale.
Najlepszym bramkarzem ogłoszono Oliwiera
Mrożka z naszej szkoły. Chłopcy wystąpili w
składzie: Mrożek Oliwier, Uchroński Antoni,
Podwysocki Maksymilian, Podwysocki Mikołaj,
Kowalczyk Marcel, Karkocha Jakub oraz Zemła
Aleksander. Trenerzy: Lenartowski Piotr,
Parzęczewski Zbigniew, Studnicki Adam.
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Jasio przychodzi do domu i mówi:
– Mamo, dostałem – ma w szkole piątkę!
– Naprawdę? – dziwi się mama. – A z
czego, kochanie?
– Dwójkę z matematyki, dwójkę z
geografii i jedynkę z polskiego – odpiera
z dumą chłopiec.

Dziewczyny
z
zespołu
cheerleaders
Siódemka
zaprezentowały
swoje
umiejętności podczas marcowego turnieju
piłki nożnej w hali Arena Częstochowa.
Przez tę charytatywną imprezę sportowcy
chcieli pomóc Romkowi – swojemu kibicowi,
który po przebytym nowotworze mięsaku
kości piętowej potrzebuje protezy, aby wrócić
do
normalnego
życia.
Oprócz
udziału
w
turnieju,
któremu
przyświecał tak szczytny cel, cheerleaderki
miały okazję spotkać się z gwiazdami sportu
m.in. byłym reprezentantem Polski w piłce
nożnej,
a
obecnym
reporterem
Eurosportu Radosławem
Gilewiczem
czy Dawidem Błaszczykowskim – piłkarzem,
a w życiu prywatnym bratem Jakuba
Błaszczykowskiego.
– Ładne, uzdolnione i o dobrych sercach, tak
można określić dziewczyny z naszego zespołu
cheerleaders Siódemka – chwali je Żaneta
Trąbczyńska, opiekunka grupy. – Trzymamy
kciuki za powrót do zdrowia Pana Romka –
dodaje nauczycielka.

Jedzcie dzieci!
Jedzcie, dzieci!

Interpunkcja ratuje życie!
Gazetka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 7
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Częstochowie
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