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Prace plastyczne uczniów powstałe z okazji 

Października Miesiąca Wolnego od Uzależnień 
 

* 

Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk 

pierwszy w tym roku szkolnym numer szkolnego 

pisemka „Głos Siódemki. Zachęcamy do 

przeczytania informacji o wydarzeniach, które 

miały miejsce u nas we wrześniu i październiku. 
Jeśli macie pomysł na ciekawy artykuł 

albo byliście świadkami niezwykłego zdarzenia, 

koniecznie napiszcie do nas na adres: 

mlodzidziennikarze7@gmail.com. 

 Redakcja    

 

 

MOŻEMY  SIĘ  POCHWALIĆ… 

 
 

Naszymi pierwszakami! 
 
 

którzy 11 października złożyli ślubowanie 

i uroczyście zostali przyjęci w poczet uczniów 

  

 

* 
 

Wyróżnionymi nauczycielami! 
 
 

Panie: Izabela Dymek, Maria Springer| 

i Anna Sak zostały wyróżnione za swoją pracę 

dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczą 

nagrodą Prezydenta Miasta Torunia. 

A panie: Maria Springer i Jolanta Karczewska-

Mełnicka otrzymały z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej Medale Komisji Edukacji 

Narodowej - odznaczenia resortowe  

za szczególne zasługi dla oświaty 

i wychowania. 

 

* 
 

Wyróżnieniem naszych uczniów! 
 
 

Franciszek Żegnałek i Franciszek Charzyński 

z klasy 6A wraz z nauczycielem, p. Anetą 

Augustynowicz zostali zaproszeni na galę 

rozdania nagród i wyróżnień w konkursie 

na opowiadanie detektywistyczne pod tytułem 

"Zaginiony klucz" organizowanym przez SP 10 

w Toruniu w środę 6 listopada. 

Czekamy na wyniki ;)  

 

Gratulujemy! 
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UROCZYSTE OTWARCIE SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 

2019/2020 
 

 W dniach 23-30 września 

2019 r. w całej Europie obchodzony 

był Europejski Tydzień Sportu. Celem 

tego wydarzenia jest promowanie 

sportu i aktywności fizycznej. 

W Toruniu impreza sportowa dla dzieci 

i młodzieży odbyła się na Stadionie 

Miejskim im. Grzegorza Duneckiego. 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 

w uroczystym otwarciu oraz we 

wspólnym zdjęciu wszystkich 

uczestników na tle flagi Toruń 

Europejskie Miasto Sportu 2019. 

Następnie rywalizowali z innymi 

szkołami w biegach sztafetowych 

4x400. 

Po zawodach odbył się piknik sportowy z różnymi klubami sportowymi. 

RK 
 

 

KARAOKE 
 

 W związku z przypadającym na dzień 

1 października Międzynarodowym Dniem 

Muzyki, w poniedziałek 30 września w sali 

nr 11 odbył się pokaz karaoke dla uczniów 

naszej szkoły, zorganizowany przez nauczyciela 

muzyki - panią Joannę Fojt. Pokaz był 

podzielony na dwie części, ponieważ było tylu 

chętnych, że jedna długa przerwa nie 

wystarczyła do zaprezentowania utworów, 

dlatego pokaz odbył się także w kolejnym 

tygodniu. Każdy uczestnik wybierał sobie piosenkę taką, jaką chciał. Podczas pokazu 

uczniowie śpiewali piosenki współczesnych gwiazd, takich jak: Miley Cyrus, Maggie 

Lindemann, czy Shawn Mendes. Piosenki były bardzo różnorodne. Były także np. piosenki 

harcerskie śpiewane a cappella. W ich śpiewanie włączali się wszyscy uczniowie. Impreza 

była bardzo udana, chętnych nie zabrakło. 

Kinga z kl. 6b 
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PAŹDZIERNIK - MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

„Wyobraź sobie…” 
 

 Po raz kolejny na całym świecie październik obchodzony był jako 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi 

na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań 

czytelniczych. 

 W tym roku tematem przewodnim święta było hasło: Wyobraź sobie… W obu 

naszych bibliotekach szkolnych zostały zorganizowane zajęcia popularyzujące książki 

i czytelnictwo. 

 Uczniowie klas trzecich przygotowali krótkie wypowiedzi pisemne zaczynające 

się od słów „Wyobraź sobie …”. Poniżej najciekawsze próbki literackie: 
 

Wyobraź sobie, że jesteś w zakazanym lesie, napada Cię olbrzymi pająk. Próbujesz uciec, 

ale nie dajesz rady, bo pająk ma osiem nóg. Nagle na pomoc przylatuje zaczarowany motyl. 

Motyl uratował Ci życie. 
Autorzy: Matylda i Jakub z kl. 3a 

 

Wyobraź sobie, że podgląda Cię mała, głodna biedroneczka. Jest tak bardzo głodna, że ma 

ochotę zjeść książki z biblioteki. Wskoczyła przez okno do regału piątego. 
Autorzy: Jan i Helena z kl. 3a 

 

Wyobraź sobie, że pies Mruczek szedł ścieżką i znalazł książkę, zaniósł ją do domu. W 

domu pokazał ją właścicielowi. Ta książka miała nazwę „Był sobie pies 2”. Pokazał ją 

bardzo znanej piosenkarce. 
Autorzy: Klaudia i Łucja z kl. 3a 

 

Wyobraź sobie, że Riley i Maja skradają się do domu Farkla, i Riley postanawia ukraść 

książkę pt. „Magiczne przygody Ruzi”. Wtem Farkle budzi się i krzyczy! Maja go podnosi, 

a Riley przykłada mu książkę do twarzy, aby nie krzyczał. Wtedy Riley wyczarowała 

Magicznego Juniora i razem z Mają odleciały z książką. 
Autorzy: Małgorzata i Alicja z kl. 3a 

 

Wyobraź sobie, że książki rosną na drzewie i ktoś je zrywa, żeby zdobyć wiedzę. I nagle 

wszystko jest inaczej, nie ma wiedzy, bo wszystkie książki zniknęły i nie ma z czego brać 

wiedzy. 
Autorzy: Dominika i Lena z kl. 3c 

 

 Uczniowie starszych klas uczestniczyli  

w zajęciach plastycznych polegających na 

tworzeniu rysunku z wyobraźni do ulubionej 

książki. Powstały ciekawe prace. Kilka prac 

uczennic wykorzystano do projektu 

fotograficznego „Wyobraź sobie”. 

 Efekty na zdjęciach . 

 

 

 

      Roksana z kl. 6d 

i „Opowieści z Narnii”    
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  Yevheniia z kl. 5c 

       i manga „Somali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosia z kl. 6b 

               i „Cudowny chłopak”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zosia z kl. 6d 

       i „Harry Potter” 
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NOBEL DLA OLGI TOKARCZUK 
 

 O tym mówiła cała 

Polska! 10 października 2019 roku 

członkowie Akademii Szwedzkiej 

i Fundacji Noblowskiej przyznali 

Nagrodę Nobla w dziedzinie 

literatury polskiej pisarce Oldze 

Tokarczuk. Wieść o tej niezwykłej 

osobie i o prestiżowej nagrodzie 

dotarła również do naszej szkoły. 

Już na drugi dzień za sprawą pani 

Anety Augustynowicz, nauczycielki 

języka polskiego, w holu na parterze 

stanęła sztaluga, a na niej tablica ze zbiorem informacji o Noblistce. To nie wszystko. Obok 

życiorysu Pani Olgi, opisu jej twórczości, listy nagród za pisarstwo, można było dowiedzieć 

się wszystkiego o samej nagrodzie. 

 Literatura to jedna z kilku dziedzin wyróżnionych tą pokojową nagrodą. W Polsce 

nagrodzono nią takich literatów jak: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław 

Miłosz i Wisława Szymborska. Dlaczego nazywa się ją „pokojową”? Bo trafia 

do organizacji lub osób, które zasłużyły się na rzecz światowego pokoju i braterstwa 

między narodami. Takie zasługi ma Olga Tokarczuk. Jej powieści są bardzo poczytne 

i zdobyły dużo innych, ważnych nagród literackich. Tłumaczone są na ponad 30 języków. 

 O wydarzeniu i o pisarce szczegółowo rozmawialiśmy na lekcjach. Podkreślając 

jak bardzo jesteśmy dumni z nagrody, była to dla nas lekcja nie tylko z języka polskiego, 

ale też lekcja patriotyzmu. 

Ignacy Krzemkowski z kl. 6a 
 

 

POLECAMY…  
  

 "Skrzynia Władcy Piorunów" to książka autorstwa 

Marcina Kozioła. Opisuje historię Julki, nastolatki, która od kilku lat 

jeździ na wózku inwalidzkim, i Toma, jej bliskiego przyjaciela. Oni 

oboje oraz pies Spajk poszukują taty Toma, który zaginął w dziwnych 

okolicznościach. Rozwiązują też szyfry. Ich historii towarzyszy 

biografia Nikoli Tesli, czyli Władcy Piorunów. W tej książce nawet 

najbardziej niemożliwe rzeczy i wydarzenia stają się możliwe, dlatego 

warto ją przeczytać. Mnie bardzo się podobała. Jeżeli lubicie zagadki 

i niespodzianki, to książka dla Was. Książka ta jest lekturą 

uzupełniającą w naszej klasie. 

 W listopadzie planowane jest spotkanie autorskie w naszej szkole z panem 

Marcinem Koziołem. 

Zosia Dulęba z kl. 6b 
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WARSZTATY W DWORZE ARTUSA 
 

 Po koniec października klasy 4b (z wych. p. 

M. Springer) i 5d (z wych. p. Tomaszem 

Trzeciakowskim) uczestniczyły w warsztatach pt. 

„Święto Zmarłych, Halloween i Dia de Muertos – 

czyli jak wspominamy zmarłych”, które odbyły się w 

Dworze Artusa. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne 

jest to, by pamiętać o zmarłych bliskich, skąd się 

wzięła tradycja dnia Wszystkich Świętych, co to są 

dziady i kraboszki, czy Święto Zmarłych wszędzie 

obchodzone jest w tym samym terminie, czy kojarzy 

się z tym samym, a także dlaczego Meksykanie ucztują 

na grobach bliskich. Prowadzący poruszyli problem 

sposobu świętowania – od hucznych biesiad Dia 

de Muertos, przez palenie zniczy na grobach w Polsce. 

Dzięki temu uczniowie uzmysłowili sobie jak różnorodny 

jest świat. Wykonali także ozdoby techniką origami - 

halloweenowe dynie, nietoperze, duchy oraz ozdabiali 

niezwykle kreatywnie i fantazyjnie meksykańskie 

marakasy – tradycyjne instrumenty. Może następne 

zajęcia dotyczyć będą sztuki komiksu? 

KFS, TT 
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CO U NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 

+ Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - 7 listopada, poczas lekcji 

+ IV Wieczornica Patriotyczna - 7 listopada, godz. 17.00-18.00, budynek Morcinka 

+ Spotkanie autorskie z p. Waldemarem Cichoniem - 12 listopada, budynek Bema 

+ Spotkanie autorskie z p. Marcinem Koziołem - 19 listopada, budynek Morcinka 

 

 

! 
AKCJA „ZBIERAMY MAKULATURĘ” TRWA 

 

 Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku nasza szkoła przystąpiła 

do rywalizacji w III edycji miejskiego konkursu zbiórki makulatury, którego celem jest 

promowanie postaw proekologicznych oraz zasad selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Przypominamy, że makulaturę dostarczamy do szkoły. Nie jest możliwe 

przekazywanie odpadów bezpośrednio do punktów skupu. 

 W poprzedniej edycji stanęliśmy na najwyższym podium. W bieżącym roku 

szkolnym będzie trudniej, ponieważ przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

stanowią jedną kategorię. 

 Zbiórka potrwa do 30 kwietnia 2020 roku. 

B. 
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