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Praca Izabeli K. z kl. 5 – I miejsce w konkursie 

plastycznym na kartkę pocztową Torunia z okazji 

100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
 

* 
Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk drugi 

w tym roku szkolnym numer „Głosu Siódemki”.  

Tematyka tego listopadowo-grudniowego numeru - 

historyczna i literacka, zgodnie z zaplanowanymi 

w szkole wydarzeniami. 

Jeśli macie pomysł na ciekawy artykuł, 

koniecznie napiszcie do nas na adres: 

mlodzidziennikarze7@gmail.com. 
 

 Redakcja    

 

MOŻEMY  SIĘ  POCHWALIĆ… 
 

Przystąpieniem do Ogólnopolskiego 

Konkursu Wielka Liga Czytelników!  
 

Misją tego wydarzenia jest promowanie 

czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy 

spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest 

również wyłonienie najlepszych czytelników. 

Mamy nadzieję, że wśród naszych uczniów 

tacy się znajdą . 
 

* 
Zorganizowaniem w szkole  

III Wieczornicy Patriotycznej 
i podjęciem działań z okazji 

100-lecia Niepodległej! 
 

Relacja na s. 3-4. 
 

 

* 
Zrealizowaniem założeń 

Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa! 

 

 

 

 
 

Miło nam poinformować, że udało nam się 

zrealizować zaplanowane działania związane 

z NPRCz. W sumie zakupiliśmy do biblioteki 

szkolnej 852 egzemplarze książek dla dzieci 

i młodzieży, w tym potrzebne lektury szkolne, 

za całe 15 tys. zł. W oparciu o księgozbiór 

biblioteki, uczniowie z poszczególnych klas 

realizowali projekty czytelnicze. 

O jednym z takich projektów piszemy na s. 6-7. 

Sprawozdanie z realizacji programu 

czytelnictwa będzie niedługo dostępne 

na naszej stronie www. 

Zachęcamy do wypożyczania księgozbioru!  
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O NIEPODLEGŁEJ 
 

 Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole 

w listopadzie i w tygodniach poprzedzających sporo się wydarzyło. 

Escape room „W gabinecie Piłsudskiego”. 

Ukryte w pokoju zagadki mogli 

rozwiązywać uczniowie całymi klasami. 

a także z rodzicami.                              

Odbył się także konkurs 

recytatorski pod nazwą „Moja Ojczyzna 

niepodległa”. Uczniowie startowali 

w kategoriach wiekowych. Uczniów 

oceniało jury w składzie: p. B. Bawej-

Lisiecka, p. E. Napierska i p. M. Springer. 

Recytatorzy prezentowali szeroki wachlarz 

utworów o tematyce patriotycznej. 

Oto wyniki: kl. 4-6: I miejsce ex aequo Janina R. z kl. 5 

i Marta L. z kl. 4, II miejsce: Piotr P. z kl. 5; III miejsce: 

Ignacy K. z kl. 5. W klasach starszych zwyciężyły 

wspólnie 

Patrycja P. z kl.8 

i Zuzanna N. 

z kl. 3gim. 

II miejsce zajęli: 

Aleksandra K. 

z kl.3 gim. oraz 

Jakub K. z kl. 8. 

 

 

 

Odbył się również: 

- konkurs na grę planszową „Toruń na 100. rocznicę niepodległości”, w którym miejsca 

I-III zajęli odpowiednio uczniowie: w klasach 4-5 – Hubert S., Wiktoria P oraz Franek Ch. 

i Janina R. W klasach 6 – I miejsce Natalia B., II – Maja K. 

- konkurs plastyczny na kartkę pocztową Torunia 

z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, w którym miejsca I-III zajęli 

odpowiednio – w klasach 3 - Aleksander W., 

Wiktor B., Miłosz Cz. W klasach 4-6 - Izabela K., 

Piotr W., Zofia G, wyróżnienie - Jakub O., Iga O., 

Janina R. W klasach 7-8 Zofia Cz. (zdjęcie ), 

Milena S., Jakub Z. 

Gratulujemy! 
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13 listopada odbyła się w sali gimnastycznej III Wieczornica Patriotyczna. 

Najważniejszym punktem programu było spotkanie z panią Marią Kowalewską, pseudonim 

„Myszka”, uczestniczką Powstania Warszawskiego i sanitariuszką, która opowiadała 

o swoich przeżyciach podczas drugiej wojny światowej. Odbyła się także projekcja filmów 

o historii Polski, w tym spotu reklamowego pt. „Wolność - kocham i rozumiem” 

przygotowanego przez uczniów klasy 4c i 8a pod opieką pani I. Kulik oraz zaprezentowane 

zostały interpretacje wierszy nagrodzonych w konkursie recytatorskim. Na zakończenie 

miało miejsce rozdanie nagród uczniom, którzy wzięli udział w zorganizowanych z okazji 

święta konkursach. Uroczystość przygotowały panie: A. Krygier i D. Neumann-

Grochowska, a dekoracje panie: A. Jurkiewicz i J. Karczewska-Mełnicka. 

W holu pojawiła się także wystawa „Toruń w latach 1918-2018” oraz wystawa 

prac pokonkursowych uczniów. 

Bogdan Jabłoński z kl. 8a 

 

Debiuty 

 

 Prezentujemy wiersze powstałe w klasie III z okazji Dnia Kropki, i choć od tego 

święta minęło już sporo czasu, to warto się pochwalić tym, jak kropka zainspirowała 

naszych najmłodszych uczniów. Wszak święto to jest obchodzone na całym świecie jako 

święto kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności…i kropka. 
 

 

 
 

Była sobie kropka mała, 

która ciągle rozrabiała. 

Cały dzień dziś figlowała,  
o nauce zapomniała. 

Mama kropki zatroskana, 

- Co wyczynia młoda dama? 
 

autor: Janek klasa 3a 
 

 

 

 

 

Była sobie kropka, 

która jeździła na wrotkach. 

Przewróciła się na dróżce 

i nabiła siniaka na nóżce. 
 

autor: Zosia klasa 3a 
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           NAUCZYCIEL HISTORII  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 pani Anna Krygier – nauczycielka historii w naszej szkole . 

 

Lubię... kreatywne działania. 
 

Nie lubię... lenistwa. 
 

Największą wartością dla mnie jest... przyjaźń. 
 

Cenię sobie ludzi, którzy... są pracowici i ambitni. 
 

W wolnych chwilach najczęściej... oglądam seriale, czytam książki, spotykam się 

ze znajomymi i wymyślam nowe projekty. 

 

Boję się... tego, że jeden uczeń z klasy 7B kiedyś straci głos z powodu swojego gadulstwa :) 
 

Marzę o tym... aby zrealizować swoje plany, a mam ich trochę. 
 

Najbardziej lubię jeść... coś dobrego. 
 

Wybrałam zawód nauczyciela historii, bo... zawsze interesowałam się tym, co było 

dawniej, a zwłaszcza historią społeczną oraz historią sztuki. 

 

Z historii najbardziej lubię uczyć ... ciekawostek historycznych, bo one potrafią 

zaciekawić dzieci. A niejednokrotnie uczniowie zapamiętują właśnie ciekawostki. 

 

Szkoła daje mi... niejednokrotnie dużo śmiechu. 
 

Za swój największy sukces uważam... uzyskanie tytułu doktora historii oraz wygranie 

konkursu na książkę dla dzieci. 

 

Najbardziej dumna jestem z... moich uczniów   
 

Największą radość sprawia mi... sprawianie radości innym. 
 

Moje hobby to... fotografia, a ostatnio też kodowanie. 
 

Gdybym miała czarodziejską różdżkę... wyczarowałabym maszynę do zatrzymywania 

czasu, abym mogła go mieć trochę więcej. 

Materiał opracowała: Marta Smolarek z kl. 8a 
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POLECAMY…  
 

 Przedstawiamy projekt czytelniczy klas VII, który zrealizowany został w oparciu 

o księgozbiór biblioteki szkolnej, zakupiony w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Oto jakie książki polecają uczniowie: 

„Baśniobór” 
 

 Autorem tej fantastycznej powieści jest Brandon Mull. 

Książka opowiada o intrygujących przygodach dwójki rodzeństwa 

Setha i Kendry, o magicznych istotach zamieszkujących teren 

dziadków. Seth wraz z Kendrą odnoszą tam przeróżne przygody. 

Akcja powieści toczy się w czasach teraźniejszych. Jest idealnie 

dostosowana do wydarzeń w utworze. Historie są niecodzienne 

i niezwykłe, nieprzewidywalne i zaskakujące. Nasze wrażenia 

po przeczytaniu tej niesamowitej powieści są bardzo pozytywne. 

Polecamy tę siedmiotomową powieść każdemu czytelnikowi bez 

względu na wiek . 

Zosia, Maja, Jakub z kl. 7 

„Cudowny chłopak” 
 

 Książka jest autorstwa Raquel Jaramillo Palacio. Głównym 

bohaterem jest 10-letni Auggie, który urodził się ze zdeformowaną 

twarzą. Pomimo wielu operacji nie udało się przywrócić mu 

normalnego wyglądu. Mimo to, rodzice kochają go i wspierają. Gdy 

Auggie poszedł do szkoły, rówieśnicy nie zaakceptowali go 

i wyśmiewali. Z tego powodu chłopiec źle się czuł w ich towarzystwie. 

Naszym zdaniem książka ma bardzo dobre przesłanie i może zmienić 

podejście zachowania w stosunku do innych osób. 

Nikola, Julia, Agnieszka, Ela z kl. 7 

„Władca Pierścieni” 
 

 Autorem książki jest John Ronald Reuel Tolkien. Książka 

składa się z trzech tomów: „Drużyna Pierścienia”, „Dwie wieże” 

i „Powrót króla”. Książka ta jest bardzo popularna, nie tylko wśród 

osób młodszych, ale i starszych. To jedna z najbardziej niezwykłych 

książek fantasy w całej współczesnej literaturze. Akcja „Władcy 

Pierścieni” rozgrywa się w mitycznym świecie Śródziemia i mówi 

o wielkiej przygodzie Frodo Bagginsa, jednego z głównych 

bohaterów powieści, związanej z magicznym pierścieniem... Książka 

ta spodoba się głównie osobom, które lubią książki akcji, fantazji 

i ciekawych przygód. Dlatego polecamy tę powieść, bo jest ich pełna . 

Brajan, Piotr, Szymon z kl. 7 
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 „Dziewczynka tańcząca z wiatrem’ 
 

 Autorką tej książki jest Katarzyna Zychla. Opisuje 

problemy, z którymi mierzy się wiele osób w życiu codziennym. 

Chodzi szczególnie o niepełnosprawność. Sytuacja opisana w książce 

jest tragiczna, ale też wzruszająca. Aleksandra, nastolatka, nie radzi 

sobie z życiem i postanawia popełnić samobójstwo. By pozbyć się 

swoich problemów, skacze z mostu... Książka uczy, że życie nie jest 

bajką, ale bywa czasem dla niektórych naprawdę ciężkie, jednak 

ludzie sobie radzą. Niektórzy lepiej, inni gorzej, i szczególnie ci 

ostatni potrzebują pomocy. Lektura pokazuje, że nie wszyscy ludzie 

są obojętni wobec nieszczęścia drugich i potrafią także pomagać 

w trudnych chwilach. Przed przeczytaniem myślałyśmy, że to kolejna nudna lektura, 

ale książka okazała się bardzo ciekawa, bo opowiada o problemach nastolatków, z którymi 

spotykamy się na co dzień. Nie jest to fantastyka, lecz książka o prawdziwym życiu, dlatego 

uważamy, że powinna być lekturą szkolną, ponieważ uczy życia. 

Martyna, Natalia, Ola z kl. 7 
 

„Kroniki Archeo. Sekret Wielkiego mistrza” 
 

"Kroniki Archeo. Sekret Wielkiego mistrza" to trzeci tom serii 

„Kroniki Archeo”. Ich autorem jest Agnieszka Stelmaszyk. Dwóch 

bohaterów - Bartek i Ania próbują odnaleźć stary relikwiarz 

Hermana Von Salza. Pomagają im Mary Jane, Jim i Martin 

Gardnerowie. W trakcie prac konserwacyjnych wujek Ani i 

Bartka, Kasztelan zamku w Zalesiu królewskim, odkrywa 

zagadkowy pergamin opisujący zaginiony relikwiarz. To 

wydarzenie sprawia, że dzieci chętniej chcą odnaleźć ukryty 

artefakt. W zamku w Zalesiu królewskim nasi bohaterowie 

przypadkiem odnajdują klucz oraz mozaikową kostkę z 

wizerunkiem pelikana te odkrycia prowadzą ich do zamku krzyżackiego w Malborku. 

Wkrótce staje się jasne, że nie tylko relikwiarz jest ukryty, ale też skarb zakonu. Książka 

jest bardzo ciekawa, trzyma w napięciu. Są w niej momenty, w których staje się tajemnicza. 

Naprawdę warto ją przeczytać. 

Paweł, Jakub, Jakub z kl. 7 
 

„Ronaldo” 

 

 To książka autorstwa Yvette Żółtowskiej-Darskiej 

o Christiano Ronaldo, jednym z najbardziej znanych i najlepszych 

piłkarzy świata. Książka opowiada o dzieciństwie, karierze i życiu 

sławnego piłkarza. Jest bogata w kolorowe ilustracje i mnóstwo 

komentarzy. Dobrze się ją czyta. Jest książką, którą może wypożyczyć 

zarówno chłopak, jak i dziewczyna. Jest nie tylko dla fanów piłki 

nożnej, ale i dla każdego. 

Iga z kl. 7 

 



 

 

SZKOLNE JASEŁKA 
 

19 grudnia w naszej szkole, w budynku przy ul. Bema, odbyły się jasełka pt. 

„O obrotach sfer niebiańskich”. Zostały one wystawione dla uczniów, nauczycieli, 

rodziców i zaproszonych gości. Jasełka były przedstawione w sposób nowoczesny, z dużą 

dawką humoru. Pojawiło się także przemieszanie epok i nawiązanie do Torunia – Kopernik 

witał Jezusa, a Flisaczek grał Jemu na skrzypkach melodię „Despacito”, wyprowadzając 

żaby z miasta. Pojawiły się również koty, które przy Jezusku bawiły się z aniołkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przedstawieniu występowali uczniowie ze wszystkich poziomów klasowych, 

od klas pierwszych po gimnazjalne, a nawet „zerówka”. Jasełka przygotowali uczniowie 

pod opieką pań: L. Buśkiewicz, M. Springer, A. Skawskiej i E. Napierskiej. Oprawę 

muzyczną pełną kolęd przygotowała pani Joanna Fojt. 

Monika Góralczyk i Marta Smolarek z kl. 8a 
 

 

 

Z okazji zbliżających się ferii zimowych, życzymy wszystkim uczniom 

udanego i bezpiecznego wypoczynku! 

Spotykamy się dopiero 28 stycznia. 

Wracajcie do szkoły wypoczęci i pełni sił na drugie półrocze . 
 

 

 

 

 
GAZETKA SZKOLNA 
 

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

sekretariat@sp7.ovh 

Zespół redakcyjny Głos Siódemki nr 2/2018/19: Monika Góralczyk, Marta Smolarek, Bogdan 

Jabłoński, uczniowie klasy 3a, 7a i 7b. 

Fotografie: p. I. Kamińska-Smolarek, A. Krygier, M. Springer. 

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