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Rys. Marta Smolarek z kl. 7a 
 

* 

Witajcie w nowym roku szkolnym! 

Przekazujemy w Wasze ręce nowy, jesienny numer 

naszego szkolnego pisemka „Głos Siódemki”! 

Jeśli macie pomysł na ciekawy artykuł albo byliście 

świadkami niezwykłego zdarzenia, 

koniecznie napiszcie do nas na adres: 

mlodzidziennikarze7@gmail.com. 

Redakcja    

 

MOŻEMY  SIĘ  POCHWALIĆ… 

… nowym Zarządem Samorządu 
Uczniowskiego naszej szkoły! 

  

Oto kilka słów każdego ucznia o sobie: 
 

Mateusz Szatkowski - mam 16 lat i jestem 

uczniem klasy 3cG. Wcześniej uczęszczałem 

do SP 11. Interesuję się sportem, w wolnych 

chwilach lubię grać w piłkę nożną 

i koszykówkę. Lubię słuchać muzyki, a przede 

wszystkim hip-hopu, zarówno polskiego, 

jak i amerykańskiego. Moim hobby jest 

tworzenie muzyki, a dokładnie robienie bitów. 

W szkole od trzech lat zajmuję się obsługą 

sprzętu nagłaśniającego. 

W tym roku zostałem również wybrany 

na wiceprzewodniczącego klasy. 
 

Zuzia Niewiadomska – jestem uczennicą 

klasy 2cG. Bardzo lubię pisać opowiadania, 

czytać książki, rysować, gotować, chciałabym 

zostać psychologiem albo kucharzem. 
 

Jakub Hanczewski – jestem uczniem klasy 

2bG. Interesuję się szeroko pojętą wojskowością 

i militariami, a także piłką nożną. Lubię 

oglądać filmy wojenne i przygodowe. Interesuje 

mnie kuchnia azjatycka, europejska 

i amerykańska. Lubię gotować 

i eksperymentować w kuchni. 
 

Zosia von Styp Rekowska - mam 10 lat 

i chodzę do klasy 4d. Jestem pogodną 

i uśmiechniętą dziewczyną. Uwielbiam grę 

na gitarze i hokej na trawie. Trenuję judo 

i dlatego umiem trochę mówić po japońsku. 
 

Więcej o wyborach do Samorządu 

Uczniowskiego przeczytacie na s. 6 
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 
 

 

 4. września 2017 r. nasza Szkoła 

Podstawowa nr 7 z oddziałami 

gimnazjalnymi rozpoczęła nowy rok 

szkolny 2017/2018. O godzinie 9:00 

w budynku na ul. Morcinka rok szkolny 

rozpoczęły klasy 5-7 i 2-3 gimnazjum. 

Wprowadzono sztandar szkoły, zaśpiewano 

hymn. Następnie pani dyrektor Iwona 

Fechner-Sędzicka powitała wszystkich 

uczniów i poinformowała ich, kto jest 

wychowawcą której klasy. Potem każda 

klasa udała się do swojej sali. Po „obradach 

klasowych” uczniowie mogli udać się 

w swoje strony. 

 O godzinie 11:00 w budynku 

przy ul. Bema rozpoczęły nowy rok 

szkolny klasy 0-4. Wprowadzono sztandar 

i zaśpiewano hymn. Po krótkim powitaniu 

uczniów przez panią Dyrektor, szkoła 

taneczna „Urban Dance School” wystąpiła 

przed zgromadzonymi i zaprosiła uczniów 

do siebie na zajęcia taneczne. Następnie 

uczniowie udali się z wychowawcami oraz 

rodzicami do swoich sal. Na koniec 

wszyscy rozeszli się do domów.  

 Nowy rok szkolny czas zacząć!  
 

Patrycja Pąpka z kl. 7b

 
 

Fot. Starsze klasy SP7 

        przed budynkiem 

        na ul. Morcinka 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI 
 

 W czwartek 28 września 2017 r. odbyły się szkolne obchody Międzynarodowego 

Dnia Muzyki. Na przerwach można było wysłuchać koncertu w wykonaniu uczennicy klasy 

7A Marty Smolarek. W budynku na ul. Gen. Bema obchody Dnia Muzyki odbyły się 

w piątek 29 września. 

MD. 
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BOHATERON, CZYLI KARTKA DO POWSTAŃCA 
 

 We wrześniu 2017 r. 

uczniowie i nauczyciele naszej 

szkoły włączyli się 

w akcję wysyłania kartek 

do powstańców, organizowaną 

w ramach ogólnopolskiego 

przedsięwzięcia BohaterON. 

To ogólnopolska kampania 

o tematyce historycznej mająca 

na celu upamiętnienie 

i uhonorowanie uczestników 

Powstania Warszawskiego. 

Uczniowie klas starszych wypełniali na lekcjach kartki pozyskane z Warszawy, a uczniowie 

klas trzecich wykonali własnoręczne laurki. Wszystkie prace zostały wysłane do Warszawy, 

gdzie wolontariusze Fundacji Sensoria będą je przekazywać powstańcom. 
 

Źródło: www.sp7torun.superszkolna.pl 

... 
KREATYWNA KROPKA! 

 

 15 września 2017 r. nasza szkoła dołączyła do obchodów Międzynarodowego 

Dnia Kropki. Uczniowie za sprawą małej bohaterki o imieniu Vashti mieli okazję 

do rozmów o własnych talentach, kreatywności i odwadze. Dzień rozpoczął się 

od poszukiwania kropek w całym budynku szkolnym przy ul. Bema. Uczniowie przeszukali 

wszystkie kąty i zakamarki. Każdy miał także możliwość narysowania swojej własnej, 

oryginalnej kropki. W klasach działo 

się wiele ciekawych wydarzeń, np.: 

uczniowie tworzyli kropkowe 

opowieści, prace plastyczno-

techniczne, matematyczne zadania 

z kropką w tle, a na szkolnym boisku 

pojawił się kropkowy dywan. 

W przyszłym roku szkolnym 

zamierzamy ponownie uczestniczyć 

w tym wydarzeniu. Już nie możemy 

doczekać się kolejnego „kropkowego” 

dnia. 
 

Źródło: www.sp7torun.superszkolna.pl 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                 5 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017 
 

 W piątek 15 września 2017 r. 

podczas godzin wychowawczych 

uczniowie naszej szkoły brali udział 

w akcji „Sprzątanie świata”, której 

tegorocznym hasłem było: Nie ma śmieci - 

są surowce!, a jej celami - zmiana 

postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli 

czegoś niepotrzebnego, co powinno 

wylądować na wysypisku. 

 Jak co roku - pod kierownictwem 

p. Małgorzaty Padyjasek i wychowawców 

klas - wszyscy chętni uczniowie z wielkim 

zaangażowaniem wzięli się do pracy. 

Wyposażeni w rękawiczki, grabie, miotły, 

worki na śmieci i taczki sprzątaliśmy teren 

wokół szkoły oraz przyległego do szkoły 

osiedla. 

 Była to dla nas świetna zabawa, 

a dla niektórych pierwsza okazja 

do posługiwania się miotłą czy taczką. 

 Jednocześnie wszyscy mogliśmy 

przyczynić się do tego, by nasza planeta 

była zawsze czystym i zielonym miejscem 

dla nas wszystkich. 
 

 

Kasia Szeląg z kl. 3dG 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                            Fot. Klasa 3cG sprząta świat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przyroda nie zna 

           nagrody ni kary, 

                     zna tylko konsekwencje 

                                                   R. Ingersoll 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP7 WYBRANY! 
 

 

 2 października 2017r. w naszej 

szkole odbyły się wybory 

na przewodniczącego do Samorządu 

Uczniowskiego, organizowane przez 

opiekunów SU - p. Annę Studzińską-

Czyszkę, p. Aleksandrę Jurkiewicz 

i p. Joannę Filipowicz. To wydarzenie 

wywołało wiele emocji. Tego roku 

mieliśmy czterech kandydatów: Mateusza, 

Kubę, Zuzię oraz Zosię. Najpierw 

konkurenci zbierali podpisy poparcia, 

aby następnie zaprezentować się przed 

klasami. Każdy z nich miał ciekawe 

pomysły oraz wiele pozytywnej energii. 

Klasy 4 głosowały na pierwszej i drugiej 

godzinie lekcyjnej w budynku szkoły przy 

ul. Bema, natomiast klasy: 5, 6, 7 oraz 2 i 3 

gimnazjalne głosowały przez pierwsze 

5 godzin lekcyjnych w bibliotece szkolnej 

w budynku przy ul. Morcinka. Głosowanie 

było w 100% tajne. W dzień wyborów były 

również prowadzone przez grupę telewizji 

szkolnej krótkie wywiady z uczniami 

dotyczące kampanii. Pytaliśmy się czyje 

pomysły najbardziej im się spodobały oraz 

na jakie zmiany w szkole liczą 

po zakończeniu wyborów. 

 Dziś znamy już wyniki. 

Uprawnionych do głosowania było 424 

uczniów. Swoje głosy oddało 378. Dwa 

głosy były nieważne, Zdecydowaną 

większością głosów wygrał Mateusz 

Szatkowski z klasy 3cG, który został 

przewodniczącym Zarządu. Zastępcą 

przewodniczącego został Jakub 

Hanczewski, członkiniami Zarządu - 

Zuzanna Niewiadomska i Zofia Von Styp 

Rekowska. Gratulujemy i czekamy 

na spełnienie obietnic złożonych 

w kampanii wyborczej!  

Katrin Staszkowska z kl. 3cG 

 

 

 

 Fot. Komisyjne liczenie głosów 

 

 

 

 

Fot. Uczniowie kl. 6A wraz 

z wychowawcą p. Hanną 

Borucką w bibliotece szkolnej 

podczas głosowania 
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BLOGujemy… 
 

 Wszystkich miłośników blogowania zapraszamy do częstego odwiedzania 

naszego szkolnego bloga: www.blogsiodemki.blogspot.com. Znajdziecie tutaj newsy 

i artykuły początkujących literatów . Zachęcamy do przeczytania całości zamieszonych 

tekstów: 
 

Karta z pamiętnika J.R.R. Tolkiena 
 

Pewnego dnia wstałem i poszedłem do kuchni. Zjadłem śniadanie i jak zwykle poszedłem 

do pracy. Nie będę opisywał, co się tam działo. To nie jest zbyt ciekawe. Wróciłem do domu 

i usiadłem przy stole popijając herbatę, spoglądałem przez okno, wspominając lata 

dzieciństwa. Wtedy jeszcze mieszkałem na wiejskich przedmieściach. Miło byłoby znów tam 

wrócić. Byłem wtedy nieogarnięty i często się wygłupiałem. Przypomniałem sobie moje dwa 

ulubione wersy literatury religijnej pisarza Cynewylfa, w których pojawiło się słowo 

„Śródziemie”. Bardzo kojarzyło mi się to nie tylko z ziemią ludzi, ale też z Nowym światem 

(może dlatego, że nie ma go na mapie), w którym nie tylko są ludzie, ale też inne istoty. 

Tylko jakie? No właśnie… wtedy przypomniałem sobie siebie jako dziecko, więc może by tak 

krasnoludy? Będą podobne do dzieci - niedbałe, roztargnione oraz…niskie, ale pomimo to 

będą oddane, szlachetne, odważne i uczciwe. Po chwili zamyślenia uznałem, że to za mało. 

Trzeba czegoś jeszcze. Myślałem i myślałem, i wtedy ich wymyśliłem. Nazwałem ich 

hobbitami, troszeczkę niższe od krasnoludów. Będą lubiły domowe wygody i nie będą lubiły 

przygód, tylko wiejskie i spokojne życie. Mógłbym z tego napisać książkę, będzie to 

wymyślony świat i będzie to wielka przygoda (…). - więcej na:www.blogsiodemki.blogspot.com. 

Autorka: Jagoda Trawińska z kl. 5b 
 

Pamiętnik Johna Lennona 
 

Hejka! 

W niebie mi się dobrze żyje i wszyscy z ziemi, których obserwuję chwalą mnie jako 

najlepszą gwiazdę rocka. Chciałbym Wam opisać jeden z moich dni za życia na ziemi. 

Przenosimy się w czasie… 

13.03.1965 r. 

Tego dnia wstałem o 9.00. Wstałem rano, umyłem zęby, ubrałem się i się uczesałem. 

O 11.30 przyjechali po mnie moi przyjaciele, Beatlesi. Kiedy wychodziłem z domu, czekała 

na mnie cała masa fanek, fanów i fotografów. Ledwo przeżyłem, ale w końcu wsiadłem do 

auta, w którym czekali Paul, George i Ringo. Nagle na auto wskoczyła nastolatka. Wciskała 

nam płyty i prosiła o autografy, ale Paul ją odepchnął. Pędem pojechaliśmy na Abbey 

Road. Przy studiu nikogo nie było, więc szybko weszliśmy. Najpierw zajęliśmy się 

nagraniem piosenki „Drive My Car”, co zajęło nam dwie godziny. Potem z Paulem 

zajęliśmy się wymyślaniem piosenki „Yellow Submarine”, co zajęło nam pół godziny, 

a w tym czasie George i Ringo poszli do parku. Na koniec zrobiliśmy próbę do kolejnego 

koncertu. Potem pojechaliśmy do parku, gdzie byliśmy umówieni z fotografem, by zrobił 

nam zdjęcia na potrzeby płyty „Beatles For Sale”. Potem wróciłem do domu. Przed domem 

musiałem przeciskać się przez tłum szalonych fanek. W domu napisałem dwa listy. Jeden 

do mojej żony Cynthii, a jeden do mojej cioci Mimi. Później przebrałem się w piżamę 

i poszedłem spać. Tak wyglądał jeden z moich dni życia na ziemi. 

Autor: Franciszek Pręgowski z kl. 5b 

 



 

 

 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA 
 

 Dzień Edukacji Narodowej to święto, 

które sięga daleko do historii. Upamiętnia ono 

rocznicę utworzenia Komisji Edukacji 

Narodowej powstałej w 1773 z inicjatywy 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Potocznie dzień ten nazywany jest Dniem 

Nauczyciela, a jego bohaterami są wszystkie 

osoby związane z polską oświatą. Wszystkim 

nauczycielom naszej szkoły życzymy 

sukcesów i …cierpliwości ;). 
 

 Z okazji Dnia Nauczyciela w naszej szkole ukryte będą zagadki o nauczycielach, 

szukajcie ich w kodach QR . Miejcie się więc na baczności i obserwujcie korytarze, sale 

lekcyjne i inne pomieszczenia! 

MD. 

 

 

 

 W drugiej połowie października przed nami, między innymi: 

+ Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji już dziś zachęcamy wszystkich uczniów 

do regularnego odwiedzania biblioteki. Po 20-tym października planujemy zorganizować 

w bibliotece popołudnie z poezją pani Małgorzaty Padyjasek – nauczycielką biologii 

i wychowania do życia w rodzinie w naszej szkole. Tak, tak, pani Małgosia pisze wiersze 

. Już dziś mogą się zgłaszać do nas osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu. O jego 

szczegółach jeszcze poinformujemy. 

+ Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych. 

+ Dzień Technologii, a w związku z nim konkurs na logo szkolnej telewizji TV721. Zatem 

graficy, do dzieła! Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie 

www szkoły, FB i w bibliotece szkolnej. 

B. 
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