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Niezwykła lekcja biologii

Podczas lekcji biologii uczniowie
klasy 8 c pracowali w grupach i
dowiedziały się, że cząsteczki DNA
znajdują się w każdej żywej komórce.
Zawierają one informacje o budowie i
funkcjonowaniu organizmu. W DNA
ludzkiej komórki przechowywane jest
tyle danych, ile daje się zapisać na 4
płytach CD-ROM.



,,Wszystkie śmieci są nasze! to hasło 29 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. 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.



Pielgrzymka do Rostkowa
40 Pielgrzymka Dzieci i 

Młodzieży do Rostkowa 
- miejsca narodzin św. 

Stanisława Kostki.



Dzień Chłopaka



DZIEŃ KRAWATA I SPÓDNICY
Spódnice i krawaty tak 
często noszone przez 
naszych dziadków i babcie 
coraz rzadziej pojawiają się 
w garderobach tego 
najmłodszego pokolenia. 
Nasza społeczność 
uczniowska postanowiła 
zmienić ten pogląd i 30 
września ogłosiła DNIEM 
KRAWATA I SPÓDNICY. 
Oto nasza fotorelacja.



Noc Bibliotek
6 października 2022r. odbyła się VIII
edycja ogólnopolskiej akcji Noc
Bibliotek pod hasłem „ To musi się
powieść”. W tym roku do zabawy
zaprosiliśmy uczniów kl. III. Na
początku spotkania uczniowie zostali
zapoznani z ciekawostkami z życia
Hansa Christiana Andersena,
następnie wysłuchali baśni pt.
„Brzydkie kaczątko”. Kolejnym
etapem spotkania było rozwiązanie
zadań dotyczących wysłuchanej
opowieści. Rywalizacja między
grupami była niezwykle wyrównana,
uczniowie bardzo dobrze ze sobą
współpracowali. Punktami za
poprawne rozwiązanie zadań były
cukierki. Po potyczkach umysłowych
przyszedł czas na odprężenie.
Uczniowie zrelaksowali się przy
muzyce, było dużo zabawy i śmiechu.
Noc Bibliotek została zakończona
ćwiczeniami interaktywnymi. Dzieci
były bardzo zadowolone, a na
pamiątkę wspólnej zabawy otrzymały
dyplomy.



Sukcesy naszych biegaczy
Sukcesy naszych biegaczy na
Mistrzostwach Rejonu w
sztafetowych biegach
przełajowych w Ciechanowie :
- I miejsce dziewczęta z
rocznika 2008 - 2009 i awans
na Igrzyska Mazowieckie,
- III miejsce dziewczęta z
rocznika 2010 - 2011,
- IV miejsce chłopcy z rocznika
2010 - 2011.
Gratulacje dla wszystkich
uczestników za wysiłek i wielkie
serce teraz trzymamy kciuki
za walkę na Mazowszu.



Uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej



Wirtualnemu laboratorium Empiriusz

Dzięki wirtualnemu laboratorium Empiriusz
pracownia chemiczna w naszej szkole
została wyposażona w kompleksowe,
nowoczesne narzędzie do prowadzenia
angażujących zajęć... Uczniowie korzystając
z gogli oraz kontrolerów, poruszają się po
realistycznie wyglądającej pracowni, sięgają
po probówki i odczynniki, przeprowadzają
doświadczenia i wyciągają z nich wnioski,
co pozwala uczyć się efektywniej...
Laboratorium zostało zakupione w ramach
realizacji programu Ministerstwa Edukacji i
Nauki oraz Centrum GovTech w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów ,,Laboratoria
Przyszłości”.



Dzień Chleba
Chrupiący - pachnący,
mięciutki - świeżutki, z
masłem lub bez
masła.. zawsze smaczny,
nasz codzienny chleb.
Rozsmakowywali się w
nim uczniowie klasy IIIa z
okazji Międzynarodowego
Dnia Chleba, który
przypada 16 października.
W towarzystwie koleżanek
i kolegów pajda chleba z
masłem smakuje
wybornie. Chleb trzeba
szanować, nie wolno go
wyrzucać i marnować -
każdy to wie! Oby nigdy
nam nie zabrakło Chleba
Naszego Powszedniego.



„Nie musisz być wielki aby zacząć, ale musisz 
zacząć, aby być wielkim.”

Na Stadionie Miejskim im. Ireny
Szewińskiej w Mławie odbył się
drugi rzut lekkoatletyczny. Młodzi
sportowcy z "siódemki"
rywalizowali w skokach, rzutach i
biegach z rówieśnikami ze szkół
mławskich. Nasi reprezentanci jak
zwykle w rywalizację włożyli całe
serce, ambicje i umiejętności.



W hołdzie królowej Elżbiecie II
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 7 w Mławie postanowili
uhonorować pamięć zmarłej 8
września 2022r. Królowej
Elżbiety II. Aby oddać hołd
Królowej przygotowali plakaty
przedstawiające wizerunek,
ważne wydarzenia oraz
ciekawostki z życia brytyjskiej
monarchini.



Podejmujemy wyzwanie
W dniach od 19 do 28 października uczniowie 
naszej szkoły biorą udział w konkursach 
organizowanych przez Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty. Liczna grupa dzieci chce 
sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę pisząc 
testy z: j. niemieckiego, j. angielskiego , 
geografii, fizyki, matematyki, historii, chemii, 
biologii oraz języka polskiego . Konkursy 
cieszą się dużą popularnością wśród naszych 
uczniów. 



Święto Zmarłych w różnych kulturach
Święto Zmarłych to w naszej
chrześcijańskiej tradycji dzień pełen
nostalgii, zadumy i modlitwy za naszych
bliskich, których już z nami nie ma. W
różnych miejscach na ziemi ten dzień
jest obchodzony zupełnie inaczej.
Uczniowie klasy 2c poznawali sposoby
celebrowania dnia Wszystkich Świętych
w różnych kulturach. Irlandia, Stany
Zjednoczone, Filipiny i Meksyk posiadają
bardzo odmienne od naszych
zwyczaje czczenia pamięci o zmarłych.
Przebieranie się za czarownice, zombi i
inne straszydła, przemarsze barwnych
korowodów ulicami miast, uczty na
cmentarzu dla nas Polaków są trochę
dziwaczne… Ale każdy naród ma prawo
do własnych tradycji, które mają jeden
wspólny cel- zachowanie pamięci o tych,
których kochaliśmy, a którzy odeszli
bezpowrotnie...





UDZIAŁ W AKCJI
SZKOŁA PAMIĘTA

Uczniowie naszej szkoły 
odwiedzili miejsca pamięci 
narodowej, które znajdują się
w naszym mieście. 
Znajomość Ojczyzny, jej 
historii i kultury to pamięć, 
która tworzy tożsamość. 
Uczniowie zapalili znicze, w 
ciszy i zadumie uczcili 

pamięć o zmarłych.



Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 
5 listopada w rocznicę urodzin Walta Disney 'a, 

słynnego amerykańskiego animatora i producenta 
filmowego, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek. To jedno z najsympatyczniejszych 

świąt, zwłaszcza dla dzieci. Uczniowie naszej szkoły 
wcielili się w tym dniu w bohaterów  ulubionych bajek.



„Tym co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa”

Święto Niepodległości, które 

obchodzimy 11 listopada,  to jedna 
z najważniejszych dat w historii 
naszego kraju.  Uczniowie klas 

ósmych w asyście chóru szkolnego i 
z gościnnym udziałem uczennic z 

klasy pierwszej przygotowali krótką 
inscenizację słowno – muzyczno -

taneczną  upamiętniającą to 
niezwykle podniosłe wydarzenie, 
kiedy to po 123 latach niewoli, 
Polska znowu pojawiła się na 

mapach świata.





Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-
Literackiego 

Bohaterowie książek Haliny Rudnickiej
10 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej 

nr 4 w Mławie odbyło się uroczyste 

podsumowanie Konkursu Plastyczno-

Literackiego "Bohaterowie książek Haliny 

Rudnickiej". Spośród stu nadesłanych prac, 

komisja wyłoniła  talenty plastyczne i literackie 

z naszej szkoły.

Są nimi:

Małgorzata Kaszuba – kl. 7a/ II miejsce

Sandra Śwircz – kl.7a/ wyróżnienie

Julia Szewczak – kl. 3b/wyróżnienie

W kategorii literackiej wyróżniona została 

uczennica klasy 8a- Emilia Wydra.



Nowoczesna biblioteka szkolna

W naszej szkole działa już nowoczesny 

program do obsługi bibliotek Mol Net+, do 

którego wprowadzono cały księgozbiór 

szkolnej biblioteki. System usprawnia pracę 

bibliotekarek. Dzięki zastosowaniu kodów 

kreskowych ułatwia rejestrację wypożyczeń i 

zwrotów, tworzy różne statystyki, raporty 

oraz sprawozdania z pracy biblioteki, a 

także zapewnia bieżącą kontrolę stanu 

zbiorów pod kątem ilości i wartości. To 

cyfrowe rozwiązanie spotkało się z dużym 

zainteresowaniem czytelników.



Dzień Pluszowego Misia
⚫ Święto Pluszowego Misia, które przypada  25 listopada było inspiracją do ciekawych zajęć, 

spotkań I dobrej zabawy. Nasze zajęcia uatrakcyjniły panie bibliotekarki, które zaprosiły 
uczniów klas I-III do szkolnej biblioteki na MISIOWE INSPIRACJE.



Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt kl. IV-VI

Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt kl. IV-VI organizowany 
przez MOSiR Mława był dla reprezentacji SP 7 wyjątkowo udany. Nasze 

dziewczęta zajęły  I miejsce wśród wszystkich mławskich szkół. 
Gratulujemy.



W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

Tradycyjnie 6 grudnia 

mury naszej placówki 

zmieniają się w krainę 

Świętego Mikołaja. Na 

korytarzach szkolnych i 

w salach lekcyjnych 

można zauważyć 

śnieżynki, renifery czy 

pomocników naszego 

poczciwego staruszka. 

Jak widać na 

załączonych zdjęciach 

CORAZ BLIŻEJ 

ŚWIĘTA, CORAZ 

BLIŻEJ ŚWIĘTA …



Atrakcji i ciekawych inicjatyw z okazji 6 grudnia było wiele... 

Były nimi:

✓Mikołajkowe zawody pływackie

✓Mikołajkowe warsztaty z Edukido

✓ Odwiedziny Mikołaja w wiosce garncarskiej w 

miejscowości Kamionka

✓Mikołajkowy kiermasz zabawek

✓Mikołajkowe zawody sportowe klas II - VIII







Świetlicowe cuda



Wspólne piernikowanie



Spotkania wigilijne





-
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił 
uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w 
historii, doceniając jej literacki dorobek oraz 
wkład w działalność patriotyczną ustanowił rok 
2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Pisarka była 
autorką wielu książek dla dzieci, ich głównymi 
bohaterami były często krasnoludki. Te małe 
ludki o charakterystycznym wyglądzie, kiedy o 
nich pomyślimy, zawsze wywołują uśmiech na 
naszych twarzach. Są bardzo sympatyczne, 
pracowite, pomocne i posiadają swoje małe 
wielkie moce, dzięki którym – choć są tak 
niewielkie – potrafią zrobić tak wiele.
Uczniowie klas Ia i Ib wcielili się w ich role i 
swoją grą aktorską udowodnili, że "Krasnoludki 
są na świecie". Inscenizacja oprawiona była 
kolorową inscenizacją, muzyką i choreografią 
taneczną. Tego dnia klasy I-III czerwonym 
kolorem ubioru, czapeczkami włączyli się do 
obchodów w naszej szkole "Dnia Krasnoludka" .

"Czy to bajka, czy nie bajka. Myślcie sobie jak tam chcecie.
A ja przecież Wam powiadam: KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE!"



Bal karnawałowy
1 lutego odbył się bal karnawałowy uczniów klas 1-3. W tym dniu 

sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną
kolorowych postaci z bajek, filmów i nie tylko. Dzieci wspaniale się
bawiły w gronie szkolnych przyjaciół.



,,Mława - jakiej nie znamy...

,,Mława - jakiej nie znamy ... to hasło spotkania, na 
którym podsumowano konkurs o tematyce regionalnej 

,,Moja ziemia na Ziemi. Uroczystość rozpoczęła się od 

obejrzenia prezentacji, której poszczególne slajdy 

przypomniały historię powstania miasta, jego symbole, 

zabytki, zasłużonych ludzi oraz wyszukane i 

zaskakujące nas ciekawostki. Przy dźwiękach gitary 

prezenterzy opowiadali o pięknie i przywiązaniu do 

naszej małej ojczyzny. Druga część spotkania to 

warsztatowy - uczestnicy zmierzyli się z zadaniami: 

określali położenie Mławy, podawali nazwy ulic przy 

których znajdują się obiekty zabytkowe, rysowali 
brakujące fragmenty herbu miasta, rozwiązywali 
krzyżówki i rebusy. Utwierdzili się w przekonaniu, że 

Mława to nasza mała ziemia na Ziemi, tu uczymy się i 

realizujemy swoje dziecięce plany i marzenia.



Nauka może być fajna!

Aby zachęcić uczniów do nauki, można 
połączyć edukację zabawą. Doskonałym 
rozwiązaniem jest korzystanie w czasie 
lekcji z maty edukacyjnej, która rozwija 
umiejętności kodowania, matematyki, 
logicznego myślenia. Pierwszaki układają 
wzory symetryczne względem 
osi, kategoryzują i myślą przez 
analogię, układają planety według kodu w 
układzie słonecznym, ćwiczą umiejętności 
praktyczne na zegarze. Możliwości jest 
bardzo wiele , a wraz z nimi dużo radości i 
chęci do pogłębiania wiedzy.



Podsumowanie XVIII Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Twórcza wyobraźnia”

Dnia 9 marca 2023 roku w Zespole 

Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie odbyło się 

uroczyste podsumowanie XVIII Powiatowego 

Konkursu Poetyckiego „Twórcza wyobraźnia”. 

Konkurs odbywał się po raz dwudziesty – dwa 

pierwsze miały zasięg miejski.

Warunkiem uczestnictwa w 

konkursie było nadesłanie 

trzech samodzielnie 

napisanych wierszy o dowolnej 

tematyce lub pracy literackiej 

pt. „ Miej serce i patrzaj w 

serce”. Organizatorzy formę 

pracy pozostawili do wyboru 

jego uczestnikom.

Miłośnicy poezji uroczystość 

rozpoczęli od wzięcia udziału 

w wieczorku poetyckim: „ Miej 

serce i patrzaj w serce”



Laureaci konkursu poetyckiego

I miejsce

Natalia Kwiatek SP w Dzierzgowie

Adrianna Łazicka SP w Dzierzgowie

II miejsce

Natalia Osowska SP w Szydłowie

Mateusz Burchacki SP nr 7 w Mławie

III miejsce

Aniela Stachów SP nr 4 w Mławie

Lena Sowińska ZPO w Szreńsku

Laureaci konkursu literackiego

I miejsce

Gabriela Sosińska SP nr 7 w Mławie

II miejsce

Jakub Szymański SP nr 7 w Mławie

III miejsce

Filip Epa SP nr 4 w Mławie



Poznajemy świat wszystkimi zmysłami

Podczas edukacji przyrodniczej 
uczniowie klasy I a w sposób 
przystępny dla swojego wieku, 
poznali jaka jest rola narządów 
zmysłów w otaczającej ich 
rzeczywistości. Mieli okazję 
rozpoznawać przedmioty, zapachy, 
odgłosy, smaki za ich pomocą . W ten 
sposób uświadomili sobie jak ważna 
jest ich rola w życiu każdego 
człowieka.



Pierwszy Dzień Wiosny w klasach 4-8

Uczniowie klas 4-8 powitali Wiosnę.
Z tej okazji wyruszyli w podróż po
Europie. Przygotowali ciekawostki
dotyczące poszczególnych państw oraz
smakołyki charakterystyczne dla
danego regionu. Poza tym
zaprezentowali kulturę, tradycję i język
danego kraju wykorzystując muzykę,
śpiew i taniec. Było wesoło, kolorowo i
smacznie. Uczniowie bardzo dobrze
się bawili i doskonale już wiedzą jaki
kodeks zachowań powinien
obowiązywać turystę. Kończąc tę
niezwykłą podróż uczniowie się
przekonali, że różnice są potrzebne ,
bo dzięki nim możemy się wiele
nauczyć ,rozbudzać własną ciekawość
i poszerzać horyzonty.



Mam Talent 
Konkurs Mam talent po raz kolejny potwierdził fakt, że 
SP 7 jest kuźnią talentów. Uczniowie klas 1-3 
zaprezentowali na scenie różnorodne zdolności 
artystyczne. Poziom był bardzo wysoki! Świadczył o 
tym aplauz widowni, która wspierała występujących i 
dodawała im otuchy. Brawo Dzieciaki! Każdy z Was ma 
talent. Trzeba go tylko umiejętnie wyłuskać i rozwijać.



Mistrz Rachunków

14 marca z okazji Światowego Dnia Liczby
Pi odbył się konkurs Mistrz rachunków. W
konkursie wzięło udział 82 chętnych uczniów z
klas IV - VIII. Uczniowie musieli wykazać się
umiejętnością wykonywania działań w
odpowiedniej kolejności, znajomością praw
łączności i przemienności dodawania i
mnożenia. Liczył się również czas w jakim
uczniowie wykonywali działania.

Tytuł Mistrza rachunków uzyskali:
klasy IV: Gabriel Karpińskiego 4c
klasy V: Adam Karolkowskiego 5c
klasy VI: Aleksander Nowosielskiego 6c
klasy VII: Mateusz Jankowski 7b
klasy VIII: Wiktor Szymański 8a.



WARSZAWSKA SYRENKA
31 marca odbył się powiatowy finał

konkursu recytatorskiego ,,Warszawska

Syrenka’’. Naszą szkołę reprezentowali:

Lenka Chądzyńska z kl.2 a, Ryszard Cieśla z

kl. 3 b, Adam Barioni z kl. IV a oraz Jan

Lempek z kl. VIII a. W kategorii klas 1-3

Rysio zdobył wyróżnienie, zaś Adam i Janek

zdobyli pierwsze miejsca w swoich

kategoriach wiekowych. To wielka radość i

duma dla nas wszystkich! Składamy

gratulacje i życzymy powodzenia podczas

finału w Warszawie!
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