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Plakat klasy 6b wykonany z okazji święta 

bibliotek szkolnych 
 

* 
Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk 

pierwszy w tym roku numer szkolnego pisemka 

„Głos Siódemki”. Przeczytacie w nim o wybranych 

wydarzeniach, które miały miejsce we wrześniu 

i październiku w naszej szkole. 

I choć mijają dopiero dwa miesiące,  

już mamy się czym pochwalić . 

Jeśli macie pomysł na ciekawy artykuł, 

koniecznie napiszcie do nas na adres: 

mlodzidziennikarze7@gmail.com. 
 

 Redakcja    

 

MOŻEMY  SIĘ  POCHWALIĆ… 
 

Nagrodami w konkursie 
„Prezydentem być”! 

 

W konkursie literackim „Prezydentem być” 
z naszej szkoły w kategorii klas IV-VI Ignacy 

Krzemkowski z kl. 5a zajął 2. miejsce, 
a Adam Kazimierczak z kl. 6a - 3. miejsce. 

(szczegóły i wiersze na s. 5) 
 

* 
Realizacją założeń 

Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa! 

 

 

 

 
 

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy 

zakupy książek do biblioteki szkolnej. Z listy, 

która powstała w oparciu o propozycje głównie 

uczniów, ale także rodziców i nauczycieli, 

udało nam się kupić sporą część literatury. 

Są to książki cieszące się zainteresowaniem 

dzieci i młodzieży, a także lektury szkolne. 

Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania 

księgozbioru, który w listopadzie trafi do rąk 

uczniów. Przed nami realizacja projektów 

czytelniczych w każdej klasie  

w oparciu o księgozbiór biblioteki szkolnej. 

* 
Kuratoryjnymi konkursami 

przedmiotowymi! 
 

Po etapie szkolnym do etapu rejonowego 

z przedmiotów: matematyka, język polski, 

biologia, język niemiecki, zakwalifikowało się 

z naszej szkoły łącznie 9 osób z klas 7 i 8, 

w tym dwóch uczniów z trzech przedmiotów. 

Brawo! Życzymy dalszych sukcesów! 
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NASZA SONDA O SZKOLE 
 

 Postanowiliśmy zapytać uczniów i uczennice klas 5, co im się podoba w nowym 

budynku szkolnym przy ulicy Morcinka, oraz o to, co zmieniliby. Oto wyniki naszej 

krótkiej sondy. 

W pierwszej kategorii glosy rozłożyły się dość równo, ale na czoło rankingu 

wysunęły się szafki i poidełko. W dalszej kolejności uczniowie wskazywali: szerokie 

korytarze, większe sale, ładne toalety, kolory, ładne dziewczyny, ławki na dworze 

i obecność w budynku rodzeństwa. 

Co zmieniliby ankietowani: 

Bezapelacyjnie olbrzymią przewagą głosów zwyciężyło hasło: „Żeby był sklepik.” 

Dalsze miejsca przypadły propozycjom: 

+ tablice interaktywne w salach, 

+ ciche miejsce na przerwach, 

+ lepsze pracownie, 

+ większe szafki, 

+ plac zabaw. 

Ankietowani wskazywali też na sprawy niewiążące się ściśle tylko z jednym 

budynkiem lub niezależne od Dyrekcji: „żeby można było używać telefonów”, „żeby lekcje 

trwały krócej”. 

Ciekawe, co by powiedziały starsze klasy...  

Maja, Malwina, Brajan, i Bartek z kl. 5b 

 

 

 

 

 

SP7 NA FILMIE „DYWIZJON 303 – PRAWDZIWA HISTORIA” 

 
 27 września wraz z moją klasą, pozostałymi klasami gimnazjalnymi 

oraz ósmoklasistami wybrałam się do kina Cinema-City na film pt. „Dywizjon 303. Historia 

prawdziwa”. 

 O godz. 9:20 zebraliśmy się pod szkołą i czekaliśmy na nauczycieli. Kiedy 

uczniowie zostali policzeni i ustawieni przez swoich opiekunów, ruszyliśmy do kina. 

Gdy już dotarliśmy na miejsce, część uczniów zasiadła na kanapach, inna kupowała 

jedzenie, a inni rozmawiali stojąc. Po 30 minutach weszliśmy na salę kinową, gdzie 

przywitały nas półgodzinne reklamy ;). Potem rozpoczął się film. Większość uczniów 

oglądała go w skupieniu. Po obejrzeniu ekranizacji książki miała się odbyć prelekcja 

na temat Dywizjonu 303, przeprowadzona przez przedstawiciela UMK, ale z nieznanych 

nam przyczyn nie doszła do skutku, więc wróciliśmy do szkoły na lekcje. 

 Moim zdaniem „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” jest filmem godnym 

polecenia. Uczy nas historii Polski i mówi o wytrwałości, odwadze i losach polskich 

lotników, którzy walczyli podczas II wojny światowej o wolność nas wszystkich. 
 

Malwina z kl. 3eG 
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AKCJE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 
 

24 wolontariuszy szkolnego koła 

Caritas wzięło udział w ogólnopolskiej akcji 

Caritas "Kromka chleba dla sąsiada". 

W piątkowe popołudnie i wieczór 

21 września, w supermarkecie Biedronka na 

ul. Mickiewicza, zbierali żywność dla osób 

potrzebujących. Bardzo skutecznie zachęcali 

klientów sklepu do ofiarności - zebraliśmy 

ok. 65 kg żywności. Dary te zostały 

za pośrednictwem ks. Janusza Grosanca 

przekazane do parafii, a tam zespół 

charytatywny rozdał je osobom 

potrzebującym. Cieszymy się, że mamy tak wrażliwą i chętną do pomocy młodzież. 
 

* 
Dnia 21 Października 

wspólnie z Caritas Toruń Szkolne 

Koło Caritas przeprowadziło akcję, 

„Senior świeci przykładem”. 

Uczniowie wraz z opiekunami 

przygotowali liturgię mszy świętej 

o godz. 9.00 i 10.30, a po zakończeniu 

liturgii wolontariusze przy wyjściu 

z kościoła rozdawali odblaskowe 

opaski mieszkańcom. 

 
 

* 
 

 

Nasi wolontariusze 29 października, 

z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych, 

sprzątali zaniedbane groby na cmentarzu 

obok szkoły oraz zapalili znicze 

na grobach prof. E. Zawackiej i por. 

K. Wacha. 

 

 

 
 

L.B., A.S., K.J. 
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Debiuty 

 

25 października odbyło się wręczenie nagród w organizowanym przez Dom 

Harcerza konkursie literackim „Prezydentem być”. Z naszej szkoły w kategorii klas IV-VI 

Ignacy Krzemkowski z kl. 5a zajął 2. miejsce, a Adam Kazimierczak z kl. 6a - 3. miejsce. 

Obaj chłopcy napisali wiersze, a koordynatorami prac były panie Ilona Kulik i Maria 

Springer. Gratulujemy! Uczniowie otrzymali nagrody z rąk Prezydenta Miasta p. Michała 

Zaleskiego. Poniżej nagrodzone wiersze . 

 

Ignacy Krzemkowski Prezydentem Torunia 
 

Co wielkiego zrobiłbym, 

gdybym Prezydentem był? 
 

Krzywą Wieżę wyprostował, 

świeżej wody Wiśle dolał, 

Flisakowi wszystkie żaby 

powyganiał do sadzawy. 

Globus pana Kopernika 

bym zamienił na piernika 

… na takiego w czekoladzie, 

żeby dłonie miał w nieładzie. 

Mieszkałbym zaś na Ratuszu 

i nadstawiał dwoje uszu, 

bo kwiaciarki, daję słowo, 

plotką żyją nałogowo! 

Miałbym tramwaj na wyłączność, 

żeby mieć ze światem łączność. 

Rikszą jeździłbym w niedzielę 

z kolegami – na karuzelę. 

Na Jordankach, wielkiej scenie 

to hodowałbym jelenie 

… może żaby albo łanie, 

każdy bilet nań dostanie! 

Na Szerokiej teatr będzie, 

milion widzów na nim siędzie. 

To Horzycy się nie śniło, 

jakby pięknie w mieście było! 

Stare Miasto, Rynek Nowy, 

wszędzie zapach piernikowy... 
 

Stop! Już dość! Cóż ja plotę? 

Mnie na taką stać głupotę?! 

Niech się w piątą żabę zmienię, 

ja Torunia nie zamienię! 
 

 

Ten Prezydent mądry będzie, 

co Torunia nie zdobędzie. 

Zakochany w mieście tym, 

będzie wiódł wspaniały PRYM! 

Ignacy 
 

*** 

Każde dziecko marzy, 

że coś dobrego w jego życiu się wydarzy. 

Nie ma wśród nas nudziarzy 

i każdy na coś się w życiu odważy. 
 

A ja chciałbym być prezydentem, 

nie pływać okrętem, 

nie być agentem, dyrygentem 

i korespondentem 

choć nie jestem antytalentem. 
 

Wszystkie szkoły byłyby nowoczesne, 

chodzenie do nich nie byłoby tak bolesne. 

Miałyby wielkie boiska, niczym lotniska, 

a baseny jak duże wodne akweny. 
 

Wybudowałbym najpiękniejszy obiekt 

w Polsce 

i nie poddałbym się beztrosce. 

Zadbałbym o środowisko, 

żeby moje miasto wyglądało jak uzdrowisko. 
 

Każde dziecko i zwierzę 

mieszkałoby jak na włoskiej Riwierze. 

Nikt nie chodziłby już głodny 

i zawsze byłby tylko pogodny. 
 

Bardzo w to wszystko wierzę 

Adam 
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NAUCZYCIEL  POD  LUPĄ 

 

 

 W cyklu „…pod lupą”, nauczyciele, uczniowie i pracownicy naszej szkoły 

pozwalają nam się lepiej poznać. Kolejną osobą, którą poprosiliśmy o dokończenie zdań, 

jest nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole – pan Leszek Dąbrowski . 
 

Lubię... słuchać muzyki, czytać, spać, jeść, żartować, biegać........... i sto innych rzeczy. 
 

Nie lubię... przemocy, złości, nieżyczliwości, agresji .........i też pewnie ze sto innych rzeczy. 
 

Największą wartością dla mnie jest... moja rodzina, zdrowie, uczciwość, życzliwość 

do innych ludzi. 
 

Cenię sobie ludzi, którzy... mają jakąś pasję, na których można polegać, ważne dla mnie 

jest czy mają poczucie humoru i dystans do siebie. 
 

Od tego roku jestem wychowawcą klasy V... i w związku z tym mam więcej obowiązków, 

dostrzegam też więcej problemów młodzieży w tym wieku. 
 

W wolnych chwilach najczęściej... czytam książki, słucham muzyki. 
 

Boję się... samotności, choroby, starości. 
 

Marzę o tym..., aby pojechać i zobaczyć Niagarę i Wielki Kanion. 
 

Najbardziej lubię jeść... zupę pomidorową i pieczone żeberka. 
 

Wybrałem zawód nauczyciela wf-u, bo... w młodości uprawiałem sport. 
 

Mój ulubiony sport... to piłka koszykowa, piłka siatkowa i lekkoatletyka. Teraz raczej tylko 

oglądam, a sporadycznie udaje mi się trochę pobiegać lub zagrać w koszykówkę 

lub w siatkówkę. 
 

Szkoła daje mi... od czasu do czasu satysfakcję, często zmęczenie. 
 

Najbardziej dumny jestem z... z rodziny. 
 

Największą radość sprawia mi... słuchanie muzyki czytanie interesującej książki, 

przebywanie z przyjaciółmi i z rodziną. 
 

Moja ulubiona książka to...  „Czarnoksiężnik z krainy Oz” i „Kroniki Narnii” jako książki 

dzieciństwa, książki Karola Maya, Edmunda Niziurskiego i Adama Bachdaja w trochę 

późniejszym wieku jako nastolatek. Z „dorosłych książek” wymieniłbym: ”Mistrza 

i Małgorzatę” M. Bułchakowa, „Drogę” Cormaca Mc Carthye'go. Lubię też książki 

Andrzeja Sapkowskiego („Wiedźmin”), George’a R.R. Martina („Gra o tron”) i Neila 

Gaimana („Amerykańscy Bogowie”). 
 

Gdybym miał czarodziejską różdżkę... zlikwidowałbym głód i wojny na świecie. 
 

Materiał opracowała: Marta Smolarek z kl. 8a 
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PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC 

BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018 

pod hasłem „Książka to przyszłość” 
 

Oto plakaty wykonane przez uczniów z okazji święta bibliotek. Wystawa 

plakatów znajduje się w holu szkoły w budynku Morcinka i Bema. 

 

 

 

 

 

Plakat klasy 7a 

 

 

 

 

 

 

             Plakaty klas 4b, c, d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat klasy 8b 

 

 

 

 

 
 

B. 

 



 

 

PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK 

SZKOLNYCH 2018 

pod hasłem „Książka to przyszłość” 
 

 
 

Kartki z życzeniami dla biblioteki szkolnej wykonane przez klasy 1-3 

i plakat klasy 4a z okazji święta bibliotek szkolnych. 

Dziękujemy za wspaniałe pomysły! 
 

 

 
 

 

 

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA 
 

Informujemy, że 13 listopada w sali gimnastycznej naszej szkoły przy 

ul. Morcinka 13 o godz. 17.00 odbędzie się Wieczornica Patriotyczna, podczas której 

spotkamy się z weteranami II wojny światowej i nagrodzimy laureatów konkursów 

związanych z 100.rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zabraknie 

wspólnego śpiewania i czytania utworów narodowych. 

Serdecznie zapraszamy! 
 
 

 

 

GAZETKA SZKOLNA 
 

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu; http://sp7torun.superszkolna.pl/; e-mail: 

sekretariat@sp7.ovh 

Zespół redakcyjny Głos Siódemki nr 1/2018/19: Marta Smolarek, Malwina Guza, Ignacy 

Krzemkowski, Adam Kazimierczak oraz Maja, Malwina, Brajan, i Bartek z kl. 5b. 

Fotografie: p. I. Kamińska-Smolarek, p. K. Fiałek-Rosińska, p. L. Buśkiewicz, p. K. Jagiełka. 

Opiekunowie: p. D. Neumann-Grochowska, p. I. Kamińska-Smolarek, p. M. Springer. 
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