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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2021/2022

1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego

2021/2022. Uczniowie klas pierwszych, którzy

dopiero rozpoczynają naukę w naszej szkole, spotkali

się ze swoimi wychowawcami, a także z dyrekcją

szkoły w sali gimnastycznej. Natomiast pozostała

część naszej szkolnej społeczności, pierwszy dzień

nowego roku szkolnego spędziła ze swoimi

wychowawcami.

Drodzy Uczniowie życzymy Wam, aby ten rok szkolny

przyniósł wiele radości, sukcesów i zadowolenia.



SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W trosce o bezpieczeństwo uczniowie klas pierwszych spotkali się z

funkcjonariuszką KPP w Mławie. Celem zajęć było uzmysłowienie

dzieciom, jakie zagrożenia wynikają z ignorowania podstawowych

zasad uczestnictwa w ruchu drogowym. Zapinanie pasów

bezpieczeństwa podczas przemieszczania się samochodem,

znajomość podstawowych znaków drogowych, przekraczanie jezdni

w wyznaczonych miejscach oraz noszenie odblasków są podstawą

bezpieczeństwa. Uczniowie w praktycznym działaniu doskonalili

umiejętność przechodzenia przez jezdnię. Wyposażeni w znaczki

odblaskowe i z odświeżoną wiedzą na temat bezpiecznej drogi do i

ze szkoły będą wzorem do naśladowania nawet przez starszych

kolegów.





OTWARCIE



W dniu 24 września w Szkole Podstawowej nr 7 im Zuzanny Morawskiej w Mławie odbyła się uroczystość otwarcia nowego kompleksu
sportowego w ramach zadania ,,Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”. Na uroczystości, której gospodarzami byli –
Burmistrz Miasta Mława Pan Sławomir Kowalewski oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie Pan Mariusz Lempek obecni
byli liczni goście, z których część bezpośrednio lub pośrednio przyczyniła się do powstania nowych obiektów sportowych.

Zadanie pod nazwą „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” było realizowane w okresie od 7.04.2020 r. do 30.08.2021 r. i
obejmowało modernizację dwóch obiektów sportowych: stadionu miejskiego przy ul. Kopernika 38 w Mławie oraz kompleksu boisk przy
Szkole Podstawowej nr 7 w Mlawie. Wartość robót budowalnych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie wyniosła 3 311 862 zł. Zadanie było
realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Nowa baza sportowa składa się z:

• boiska do piłki nożnej o wymiarach 26×51 m,

• boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20×40 m, na którym zlokalizowano boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20×40 m i dwa boiska do
piłki koszykowej o wymiarach 15×20 m,

• bieżni lekkoatletycznej, w skład której wchodzi bieżnia okólna 3-torowa o dystansie 200 m, bieżnia prosta 4-torowa o dystansie 40 i 60 m,

• rzutni do pchnięcia kulą,

• skoczni do skoku w dal,

• siłowni plenerowej.

Po oficjalnej uroczystości rozpoczęła się część sportowo – rekreacyjna przygotowana przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie
klas V – VIII wzięli udział w turnieju piłki nożnej oraz wieloboju sprawnościowym. Zmaganiom towarzyszyły liczne atrakcje mające charakter
piknikowy, z których korzystały także młodsze dzieci wraz z rodzicami. O atrakcje zadbało Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
w ramach warsztatów rozrywki profilaktycznej. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021 jak również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Mławie.





DZIEŃ KROPKI NA LEKCJACH JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Opowieść autorstwa P. H. Reynoldsa pt. The Dot (Kropka) po

raz kolejny stała się inspiracją dla uczniów naszej szkoły do

odkrywania swoich talentów i pokładów kreatywności

podczas lekcji języka angielskiego. W ramach obchodów Dnia

Kropki uczniowie klas drugi z i trzecich wykonywali prace

plastyczne z kropką w roli głównej. Starsze klasy czytały

fragmenty książki w oryginale tj. w języku angielskim.

Uczniowie klas siódmych i ósmych podjęli się opracowania i

przeprowadzenia lekcji gramatycznych lub utrwalających

poznane na zajęciach słownictwo.





M Y Ś L Ę ,  W I Ę C  N I E  
Ś M I E C Ę

,,Myślę, więc nie śmiecę" to hasło 28 edycji akcji sprzątania świata. Celami

tegorocznej akcji jest zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie oraz poprawne

segregowanie odpadów. Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tej lekcji

ekologii. Na lekcjach rozmawiały na temat segregacji odpadów, recyklingu i

konieczności dbania o środowisko naturalne. Oglądały bajki i filmy o tematyce

ekologicznej oraz sprzątali teren wokół szkoły i osiedla Książąt Mazowieckich.

Zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice, wyruszyli na wyznaczone

miejsce. Zaskoczeniem dla wszystkich był fakt, że mimo obowiązku segregacji

śmieci, odpady życia społecznego znajdowano wszędzie, a worki napełniały się

stosunkowo szybko. Udział dzieci w akcji to zachęta do działań na rzecz ochrony

środowiska, poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami.

Ukazuje uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest

tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu,

unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

Wiedzą niepodważalną jest bowiem, że nie opłaca się śmiecić w naturze, jeśli

chcemy zadbać o nasze wspólne oraz przyszłych pokoleń zdrowie. Niszcząc naturę,

niszczymy siebie.



Uczniowie SIÓDEMKI od 27. 09 do 1.10 wzięli udział w wyborach do Rady Samorządu
Uczniowskiego, a 4 października wzięli udział w wyborach do Młodzieżowej Rady
Miasta. Wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą: uczniowie przygotowali
plakaty i prezentacje, w których przedstawiali swoje pomysły i projekty. Zachęcali
koleżanki i kolegów, by im powierzyli tak ważne dla funkcjonowania szkoły funkcje.
Komisje podliczyły już głosy i jest nam miło ogłosić wyniki głosowania uczniów.
Rada Samorządu Uczniowskiego
Przewodnicząca - Amelia Podlewska
zastępca - Zuzanna Moszczyńska
W skład Rady SU wchodzą również:
Bogusława Wiśniewska
Oliwia Ćwiklińska
Anna Pawłowska
Dominika Potrzuska
Nikola Domagalska
Kaja Rutecka
Serdecznie gratulujemy wszystkim kandydatom. Życzymy owocnej pracy i realizacji
obietnic wyborczych.
Mandaty do Młodzieżowej rady Miasta otrzymali:
Piotr Wiśniewski
Oliwia Ćwiklińska
Anna Pawłowska
Jesteśmy przekonani, że koleżanki i kolega będą godnie reprezentować naszą
społeczność szkolną i zainicjują wiele ciekawych projektów na rzecz rozwoju Mławy.

Podwójne święto demokracji w Siódemce



8 października 2021 roku odbyła się VII edycja ogólnopolskiej akcji
Noc Bibliotek pod hasłem: Czytanie wzmacnia -zdrowie, wiedzę,
relacje i wyobraźnię. Noc Bibliotek to święto bibliotek i czytelników,
które w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z
bibliotek i sięgnięcia po książkę. W naszej szkole obchodzone było
nie pieszy już raz. W tym roku uczniowie klas czwartych zagościli w
baśniowej krainie. Podczas spotkania mieli do wykonania kilka
wyzwań, sprawdzających ich wiedzę ze znajomości baśni. Nasi
uczniowie swoją podróż rozpoczęli w szkolnej bibliotece, gdzie
wysłuchali dwóch baśni i musieli rozwiązać zwiane z ich treścią
zadania. W następnej kolejności przenieśliśmy się do magicznej
sali języka polskiego, w której uczniowie rozwiązywali interaktywne
zadania, grali w kalambury, a także stali się doradcami smaku i
gotowali przepis na udaną książkę. Rywalizacja między
czwartoklasistami była niezwykle wyrównana, dlatego podczas
tegorocznej Nocy Bibliotek wszystkie dzieciaki zostały nagrodzone
kubkami, książkami i długopisami. Za rok na pewno spotkamy się
podczas kolejnej Nocy Bibliotek.

Noc Bibliotek





M I S T R Z O S T W A  
R E J O N U  W  
S Z T A F E T O W Y C H  
B I E G A C H  
P R Z E Ł A J O W Y C H

Nasi uczniowie osiągnęli ogromny sukces zajmując I miejsce w

Mistrzostwach Rejonu w Sztafetowych Biegach Przełajowych w

Ciechanowie. Zarówno chłopcy z rocznika 2009 - 2010, jak i dziewczęta

z rocznika 2007 - 2008 po sukcesie na Mistrzostwach Powiatu nie dały

szans innym drużynom, uzyskując awans na Mazowieckie Igrzyska

Młodzieży Szkolnej, które odbędą się 21 października.

Składy naszych zwycięskich drużyn:

Oliwier Piasecki, Jakub Sarnowski, Michał Kowalski - Tański, Marcel

Męczyński, Mateusz Mossakowski, Aleksander Nowosielski, Cyprian

Jagłowski trener: Przemysław Piasecki.

Aleksandra Bugajska, Oliwia Calik, Marcelina Cecelska, Aleksandra

Gołębiewska, Natalia Gorlewska, Maria Żerańska, Lena Borcz, Maja

Pawłowska trener: Wojciech Kowalski.



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października w SP 7 odbyła się podniosła i wyjątkowa uroczystość.
Uczniowie klas pierwszych poprzez akt pasowania na ucznia, zostali
przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Galowe stroje, powaga i duma
najmłodszych uczniów sprawiły, że swój pierwszy egzamin zdali na
szóstkę. Uświetnili ceremonię pasowania występami, jak na pierwszaka
przystało. Złożyli uroczyste ślubowanie, po którym dyrektor szkoły, Pan
Mariusz Lempek dokonał pasowania na ucznia. W klasie na bohaterów
uroczystości czekały niespodzianki- pamiątkowe dyplomy, kuferki
pierwszaka z niezbędnym dla ucznia wyposażeniem i okazjonalny,
ogromny tort. Wszystkim towarzyszył wspaniały nastrój. Od dzisiaj każdy
pierwszoklasista jest pełnoprawnym członkiem szkolnej społeczności.
Podczas tej niezwykłej uroczystości zostały także wręczone przez dyrekcję
szkoły nagrody dla nauczycieli.
W tym wyjątkowym dniu wszystkim pracownikom naszej szkoły życzymy,
aby każdy dzień był wyjątkowy i rozświetlony płomieniem, który każdego
dnia będziemy mogli rozpalać w naszych uczniach.





W Ogólnopolskim Konkursie " Malowanie muzyką " spośród
116 prac wybrano 27 , których autorzy otrzymali nagrody
główne i wyróżnienia. Rysunki napływały z różnych zakątków
kraju , ale znaczna ich część była autorstwa uczniów z
powiatu mławskiego i okolic. Prace można podziwiać w MDK
w Mławie. Po wernisażu trafią do Centrum Zdrowia Dziecka ,
gdzie poddane będą licytacji na rzecz chorych dzieci. Wśród
laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły:
• Jakub Szymański uczeń klasy V c - I miejsce,
• Kinga Zyśk uczennica klasy VI a – wyróżnienie,
• Sandra Śwircz uczennica klasy V a – wyróżnienie,
• Gabriela Balińska uczennica klasy IV d - wyróżnienie.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego '' Malowanie muzyką''





STYPENDIUM PAPIESKIE

16.10.2021 r. odbyło się wręczenie stypendiów dla

najzdolniejszej młodzieży z mławskich szkół.

Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica

naszej szkoły ZOFIA BURCZYK.

Spotkanie zorganizowało działające od kilkunastu

lat w naszym mieście Stowarzyszenie Pontyfikat

Jana Pawła II.



29 października uczniowie klas 7 c i 7 e pod
opieką wychowawczyń odwiedzili miejsca
pamięci. Na miarę swoich możliwości
porządkowali bezimienne i opuszczone
groby. Zapalili znicze oraz złożyli kwiaty na
grobach polskich bohaterów. Spacer alejkami
cmentarza wprowadził młodzież w nastrój
refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach
bliskich jak i tych, którzy zapisali się w szkolnej
historii. Wyjście do miejsc pamięci to jedna z
ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego.

Pamiętajmy o zmarłych



I MIEJSCE W TURNIEJU

6 listopada w Mławskiej Hali Sportowej odbył

się I Turniej Rekreacyjno-Sportowy.

Zwycięzcami sobotnich zmagań zostali

uczniowie klas III naszej szkoły. Rywalizacja

przebiegała w czterech konkurencjach. Młodzi

zawodnicy biorący udział w zmaganiach

wykazali się dużym zaangażowaniem.

Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy jak

najlepszych wyników w następujących

turniejach.



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada to jedna z najważniejszych dat w

historii naszego kraju. W przededniu tego święta

wszyscy uczniowie pojawili się w szkole w

barwach narodowych. Na pamiątkę 103 rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości, szkolna

społeczność o godz. 11:11 odśpiewała hymn

narodowy. Nasze maluchy wzięły udział w

konkursie: „Pięknie mówię po polsku”, natomiast

„starszaki” z klas IV-VIII przygotowały piękne kartki

z życzeniami dla Ojczyzny, a także prezentacje

przedstawiające najważniejsze fakty historyczne

dotyczące odzyskania niepodległości, bo przecież

warto pamiętać, że Polska to taka kraina, która w

sercu się zaczyna…



ŻOŁNIERZ POLSKI W OCZACH DZIECKA
Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem biorą udział we wszystkich

konkursach plastycznych. Odzwierciedleniem tej aktywności są

wysokie miejsca jakie otrzymują w tych konkursach. Cieszymy się, że

ich wysiłek i praca zostaje doceniona. W konkursie międzyszkolnym"

Żołnierz polski w oczach dziecka " organizowanym przez Szkołę

Podstawowa nr 6 w Mławie wzięło udział 24 uczniów, 4 zostało

wyróżnionych nagrodami.

• Jan Lempek - kl. VII a - I miejsce

• Gabriela Sosińska - kl. V c - I miejsce

• Jakub Szymański- kl. V c - wyróżnienie

• Sandra Śwircz - kl. VI a - wyróżnienie.



BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Podczas XXX Biegu Niepodległości

uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe

miejsca. W biegu na 300 m - 1 miejsce

zajęła Maja Nowotczynska z klasy 4d, w

biegu na 600 m - 1 miejsce zajęła Zofia

Majko z kasy 7e, w biegu na 900 m - 1

miejsce Oliwia Calik 8s, - 2 miejsce

Aleksandra Gołębiewska 7s, - 3 miejsce

Amelia Nowosielska 7s, wśród chłopców w

biegu na 900 m - 2 miejsce zajął Sebastian

Gockiewicz 8s. W klasyfikacji drużynowej

dziewcząt nasza szkoła 1 miejsce

Gratulacje.



BOHATEROWIE KSIĄŻEK HALINY RUDNICKIEJ

Znamy już laureatów Wojewódzkiego Konkursu Literacko -

Plastycznego " Bohaterowie książek Haliny Rudnickiej".

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły znaleźli się wśród

wygranych . Ich prace prezentowały dojrzałość

artystyczną, dokładność i wielką kreatywność. Jesteśmy

dumni z naszych młodych artystów i życzymy im wielu

sukcesów.

• Laureaci:

• Sandra Śwircz - kl. VI a- I miejsce

• Zuzanna Wtulich - kl. VI a - III miejsce

• Małgorzata Kaszuba - kl. VI a - wyróżnienie

• Jan Lempek - kl. VII a- wyróżnienie

• Jakub Szymański - kl. V c - wyróżnienie



WARSZTATY DLA SENIORÓW
W czwartek 25 listopada grupa naszych uczniów

uczestniczyła w spotkaniu w Klubie Seniora Pogodny

Uśmiech. Dzieci pod opieką nauczycielek poprowadziły

warsztaty, na których seniorzy wykonali lampiony

świąteczne. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, zajęcia

dały dużo radości zarówno osobom starszym jak i

naszym uczniom. Młodzież cudownie wcieliła się w role

instruktorów i doskonale odnalazła w relacjach z

seniorami. Zajęcia umilała nam absolwentka SP7 grą na

saksofonie. Seniorzy bardzo miło nas

przyjęli, przygotowano dla nas słodki poczęstunek i

obdarowano upominkami, a na koniec porwano do tańca.

Na tym jednym spotkaniu na pewno nie zakończy się

nasza współpraca. Bardzo wiele możemy nauczyć się od

osób starszych, a jeśli my przy okazji sprawimy im

odrobinę radości, to jest to ogromna satysfakcja. Już

dziś planujemy kolejne spotkanie.



6 grudnia nasza szkoła zmieniła się w krainę Świętego Mikołaja. Po 
szkolnych korytarzach krążyły elfy, śnieżynki i inni pomocnicy 

uroczego staruszka. W szkole zapanowała świąteczna atmosfera dzięki 
pięknie przystrojonym korytarzom i salom lekcyjnym. W powietrzu 

wyraźnie czuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Święta tuż, tuż...



Otuleni magią ŚWIĄT

Uczniowie celebrowali czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia na wiele sposobów. 

W wielu klasach odbywało się dekorowanie pierniczków, przygotowanie 

bożonarodzeniowych szopek, udział w warsztatach przygotowanych na tą okoliczność 

przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej,  a także tworzenie kartek świątecznych i ozdób.

Wszystkie inicjatywy okazały się impulsem do integracji zespołów klasowych,

bardzo dobrą zabawą, a także możliwością  wykazania się kreatywnością. 





BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY

Uczniowie wielu klas wzięli w 

tym wyjątkowym czasie udział w 

bożonarodzeniowych warsztatach. 

Zostały zorganizowane w:

* szkolnej bibliotece

*Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
*świetlicy szkolnej



Językowe konkursy 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w

konkursie z języka angielskiego i niemieckiego na najładniejsza kartkę świąteczną z

życzeniami w języku angielskim i niemieckim oraz na najciekawszy list do Świętego Mikołaja.

Nagrody otrzymali: Zuzanna Sobotka , Daniel Szmytkowski, Aleksandra Paprotna oraz Lena

Borcz, Julia Bartkowska, Natasza Skubiszewska.

Natomiast w konkursie z języka angielskiego nagrody

otrzymali : Patrycja Zadrożna, Adam Barioni, Oskar

Wodziński, Michał Ronkiewic, Bartosz Jasiński,

Dominika Szymańska, Gabrysia Balińska.

Najpiękniejsze listy napisali: Martyna Czupryn, Oliwia

Brydzińska, Olga Brzezińska, Wojciech Wysocki oraz

Maciej Goszczyński.



Merry Christmas



Spotkania wigilijne



Uroczyste wręczenie certyfikatów

W grudniu 2021 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów z
Międzynarodowego Egzaminu Cambridge z języka angielskiego na poziomie Starters. Do
egzaminu przystąpiły dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie i słuchacze
College'u, również z klas trzecich. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych wyników i
życzymy dalszych sukcesóww pozyskiwaniu wiedzy językowej.



Pomagamy potrzebującym z okolic Mławy

⚫ Już stało się tradycją, że nasza szkoła

pomaga bezdomnym z okolic Mławy. W styczniu
przekazano zebrane do tej pory dary Grupie

Zalewski Patrol i niebawem trafią one do

najbardziej potrzebujących.

⚫ Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w

bardzo pięknej inicjatywie, wykonali 255
kartek z okazji Dnia Babci i Dziadka, które

zostały przekazane podopiecznym domów opieki.



Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego lekcje języka polskiego 

były okazją do dobrej zabawy. Uczniowie  
zmierzyli się z wieloma zadaniami starając 

się zdobyć tytuł MISTRZA JĘZYKA 
POLSKIEGO. Był występ kabaretu Smile z 
utworem pt. „Błędy językowe” , a także 

tropienie błędów językowych, 
rozszyfrowywanie związków 

frazeologicznych i detektywistyczna zagadka 
w poszukiwaniu znaków diakrytycznych 

oraz wiele innych polonistycznych wyzwań. 
Pamiętajmy, że świadomość językowa ma 
znaczenie. Dbajmy o nasz język ojczysty!



Hej, w góry, góry! – wycieczka do Pyzówki

Podczas szkolnego zimowo-rekreacyjnego wyjazdu było wiele 

różnorodnych atrakcji : 
⚫ jazda na nartach,

⚫ wyjazd do Zakopanego. Pierwszym przystankiem była 
duża  skocznia narciarska  Wielka Krokiew,  potem wjazd   

na Gubałówkę kolejką,
⚫ wycieczka  do  Term Chochołowskich - parku wodnego z 

basenami termalnymi i zjeżdżalniami.



Piękna pogoda, niezapomniane 
widoki, codzienne treningi na stoku 

i pyszne jedzenie sprawiły, że 
wszyscy wrócili do Mławy 

zadowoleni i wypoczęci. Oczywiście 
za rok znów jedziemy do Pyzówki.



Skuteczna pomoc dla Ukrainy to wyzwanie dla nas wszystkich.
W związku z inwazją Rosji, która rozpoczęła się 24 lutego
2022r. obywatele Ukrainy uciekają przed przemocą w kierunku
polskiej granicy. Przemieszczają się nie tylko transportem
prywatnym, ale i autobusami, pociągami. Ludzie uciekający
przed wojną tracą wszystko.
Nasza szkoła i przedszkola włączają się aktywnie do
ogólnopolskiej zbiórki darów na rzecz mieszkańców Ukrainy.



Nasi wolontariusze
Dzięki hojności całej społeczności szkolnej zebraliśmy bardzo

dużo produktów, które zostaną przekazane poszkodowanym

mieszkańcom Ukrainy. Część z nich została już przekazana

rodzinom, które postanowiły osiedlić się w naszym mieście.

Nasi młodzi wolontariusze spędzili wiele godzin, by

posegregować i policzyć koce, śpiwory, pościel, buteleczki dla

dzieci, kosmetyki, pieluchy i wiele, wiele innych produktów,

które pomogą ukraińskim rodzinom przetrwać najtrudniejsze

chwile. Nasi wolontariusze uczestniczyli również w sortowaniu

darów przynoszonych do punktu przy ulicy Lelewela.

Macie, kochani Uczniowie, 

wspaniałe serca. 

Jesteśmy z Was dumni.



Tradycyjnie jak co roku w lutym w 
naszej szkole obchodziliśmy Dzień 

Bezpiecznego Internetu.
Bezpieczeństwo w sieci staje się coraz 

większym wyzwaniem i ważnym 
tematem. Zdalne lekcje,  zdalna 

praca, wirtualne urzędy i sklepy –
nasze życie przenosi się coraz bardziej 
do internetu i tym ważniejsze stają 

się wydarzenia, takie jak Dzień 
Bezpiecznego Internetu.



Eliminacje do 45 Konkursu Recytatorskiego
Warszawska Syrenka. Wszyscy uczestnicy
zaprezentowali niezwykle wysoki poziom kultury
słowa mówionego. Wyróżnione zostały
następujące osoby:

• Jan Iwański z klasy I a

• Ryszard Cieśla z klasy II b

• Adam Barioni z klasy III a

• Jakub Szymański z klasy V c,

• Kalina Skudynowska z klasy VI b

• Emilia Wydra z klasy VII a

Gratulujemy.



MISTRZOWIE POWIATU



PIERWSZY DZIEŃ 
WIOSNY

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę śmierci
patronki naszej szkoły Zuzanny Morawskiej.
W związku z tym z okazji Dnia
Samorządności uczniowie klas przypomnieli
sobie życiorys i twórczość naszej patronki, a
następnie wykonywali różne zadania
związane z postacią Zuzanny Morawskiej.
Były stacje zadaniowe, puzzle, wykreślanki i
zadania interaktywne. Na koniec szkolnego
dnia uczniowie projektowali logo szkoły. Tego
dnia nie zapomnieliśmy także o innym
ważnym święcie, a jest nim Światowy Dzień
Osób z Zespołem Downa, na znak
zwiększenia świadomości społecznej
dotyczącej życia i funkcjonowania osób z
dodatkowym chromosomem, uczniowie
założyli dwie różne skarpetki. Wszyscy tego
dnia dobrze się bawili i nikomu nawet przez
myśl nie przeszły…wagary.



Dzień bez plecaka



KIERMASZ charytatywnych laleczek UNICEF
i wielkanocnych ozdób.



Konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną pod patronatem 
Burmistrza miasta Mława 2022



Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym



Pasowanie na czytelnika w klasach pierwszych
Uczniowie klas pierwszych uroczyście dołączyli do
grona czytelników biblioteki szkolnej. Dzieci bez
problemu zdały test ze znajomości literatury oraz
poznały zasady korzystania z księgozbioru.
Pierwszoklasiści zobowiązali się do szanowania
książek i przestrzegania regulaminu biblioteki. Wszyscy
dostali w prezencie wyprawkę czytelniczą, w skład
której wchodzą antologia tekstów literackich dla dzieci
„Pierwsze abecadło”, broszura pt. „Książką połączeni,
czyli uczymy się czytać razem” i kreatywny alfabet –
plakat z literami do wycinania. Życzymy wszystkim
cudownych przygód z lekturą!



Jan Lempek wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu
plastycznego " Życie jest bajką - Podwodny świat "
. Ogólnopolski XXVI konkurs plastyczny " Życie bajką jest -
Podwodny świat " zorganizowany został przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku
Warmińskim. Tematem przewodnim był Podwodny
bajkowy świat. Należało w nim przedstawić bohaterów
zamieszkujących wody, głębiny mórz i oceanów, rzek i
jezior. Bajkowe postacie syrenek, wodnic, pałace króla
mórz, skarby piratów, rafy koralowe z niezliczoną ilością
ryb i innych stworzeń. Konkurs spotkał się z dużym
zainteresowaniem naszych uczniów. Prace prezentowały
wysoki poziom. Jan Lempek otrzymał wyróżnienie, jego
pracę może podziwiać na stronie internetowej MDK w
Lidzbarku. Praca Jakuba Szymańskiego została
zakwalifikowana do wystawy internetowej. Gratulujemy.



Read me a story - konkurs z języka angielskiego

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

Kategoria klas IV:

II miejsce: Cezary Grabowski

Kategoria klas V:

II miejsce: Jakub Szymański

Kategoria klas VII:

III miejsce: Oliwia Brydzińska

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów językowych!



INTEGRACYJNE PODCHODY
18 maja w naszej szkole odbyły się integracyjne podchody.  

W ramach zdobywania  umiejętności językowych i umacniania nowych znajomości, 
młodzież z Ukrainy współpracowała w grupach z polskimi uczniami. 

Zabawa i umacnianie więzi udały się znakomicie. Na zakończenie wszyscy zasiedli do 
słodkiego poczęstunku.



Podsumowanie XVII Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Twórcza 
wyobraźnia”

Dnia  18 maja 2022 roku w Zespole 
Placówek  Oświatowych nr 3 odbyło 
się uroczyste podsumowanie XVII  
Powiatowego Konkursu Poetyckiego 
„Twórcza wyobraźnia”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było  
nadesłanie trzech samodzielnie napisanych 
wierszy o dowolnej tematyce lub pracy 
literackiej pt. Mowa ojczysta to skarb. 
Organizatorzy formę pracy pozostawili do 
wyboru jego uczestnikom.

Miłośnicy poezji uroczystość rozpoczęli od 
wzięcia udziału w wieczorku poetyckim: „ 
Mowa ojczysta to skarb, który najuboższy 
nawet w sercu nosić powinien…”



Laureaci konkursu poetyckiego

I miejsce

Aleksandra Zuzanna Nowacka SP w Dębsku 

II miejsce

Julia Smoderek SP nr 7 w  Mławie 

III miejsce

Olgierd Saczyński  ZPO  w Szreńsku  

Laureaci konkursu literackiego

I miejsce

Julia Zalewska   SP nr 2 w  Mławie ,  

II miejsce

Szymon Gontarek   SP w  Szydłowie, 

III miejsce

Aleksandra Paprotna    SP nr 7 w 

Mławie

III miejsce

Amelia Golubska SP w Szydłowie 



Dzień Dziecka

1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym
szczególnym dniu uczniowie naszej szkoły mieli wiele atrakcji. W sali
gimnastycznej odbył się turniej wiedzowo – sportowy, w klasach
uczniowie integrowali się przy wspólnym poczęstunku i grach
planszowych. Wykonywali także projekty nowych murali i prezentowali
swoje zainteresowania. Na zakończenie tego dnia odbyło się uroczyste
odsłonięcie muralu, który powstał przy naszej szkole.





Czerwiec w naszej szkole jest miesiącem,
w którym wracamy pamięcią do bliskiej uczniom

postaci - Zuzanny Morawskiej. Ta znana
pisarka i nauczycielka jest patronką naszej szkoły.
Uczniowie klas 1-3 zapoznali się z najbardziej
popularnymi utworami jej autorstwa. Dzieci
wykonały ilustracje do utworów, które wyjątkowo
pięknie prezentują się na tablicach szkolnych
korytarzy.



Laureaci konkursów przedmiotowych

9 czerwca odbyło się 

podsumowanie konkursów 

przedmiotowych. W kategorii 

„Lekturowe memy” III 

miejsce zajęła Julia 

Lubaczewska, natomiast 

wyróżniony został Michał 

Ronkiewicz. W konkursie 

„Bezpieczni w sieci” 

laureatem został Piotr Adam 

Wiśniewski. W konkursie 

„Młody Matematyk” 

laureatami zostali Mateusz 

Jankowski i Jakub 

Szymański



EDUKACYJNIE I REKREACYJNIE – KLASOWE WYJAZDY







Uroczyste pożegnanie klas ósmych

24 czerwca w sali gimnastycznej 
uczniowie klas siódmych pożegnali 

swoich starszych kolegów i koleżanki. 
Uroczystość była niezwykle 
wzruszająca. Ósmoklasiści 

podziękowali za pięć lat nauki i opieki 
swoim wychowawcom, nauczycielom i 

rodzicom. 






