
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 pomysłów na choinkę – kompozycje z kolorowych pasków 
wykonane na plastyce przez uczniów klas V i VI 
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Kompozycja z kolorowych pasków 

wykonana na plastyce przez ucznia klasy V 

 

* 

Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk drugi 

w tym roku szkolnym numer szkolnego pisemka 

„Głos Siódemki”. Zachęcamy do przeczytania 

informacji o wydarzeniach, które miały miejsce 

u nas w listopadzie i grudniu. 
Jeśli macie pomysł na ciekawy artykuł 

albo byliście świadkami niezwykłego zdarzenia, 

koniecznie napiszcie do nas na adres: 

mlodzidziennikarze7@gmail.com 

 Redakcja    

 

 

MOŻEMY  SIĘ  POCHWALIĆ… 

 

Sukcesami uczniów 
w konkursach przedmiotowych! 

 

Jakub Zieliński z kl. 8b – etap wojewódzki 

(j. niemiecki, biologia), matematyka (etap 

rejonowy), Paweł Przybył z kl. 8a – etap 

rejonowy (historia, matematyka), Anna 

Ludwiczak z kl. 7a – etap rejonowy 

(matematyka) 

 

* 
Zbiórką kasztanów! 

 

W szkolnej zbiórce kasztanów zwyciężyły 

klasy: 4b, 6d, 1a, 1b. Uzyskana za kasztany 

kwota została przeznaczona na zakup książek 

do naszych szkolnych bibliotek.  

 

* 
Akcjami charytatywnymi! 

 

Cała społeczność szkolna zaangażowała się 

w zbiórki darów dla osób potrzebujących. 

Warto pomagać! 

 O akcjach przeczytacie na s. 8 

 

* 
Udziałem w programie Erasmus+ 

 

Szkoła nasza przystąpiła do programu 

Erasmus+. To program UE w dziedzinie 

edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego 

elementy to m.in. współpraca na rzecz 

innowacji i wymiany dobrych praktyk, 

mobilność edukacyjna. Naszym partnerem jest 

szkoła w Hiszpanii CEIP Fontes 

i we Włoszech IC "G. Castronuovo". 
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WIECZORNICA PATRIOTYCZNA 
 

 7 listopada 2019 r. odbyła 

się w naszej szkole Wieczornica 

Patriotyczna. Była to już IV edycja 

tego wydarzenia. Głównymi gośćmi 

spotkania byli: p. Maria Kowalewska, 

pseudonim „Myszka”, sanitariuszka 

Powstania Warszawskiego, p. Lesław 

Welker, prezes Okręgu Toruń 

i p. Joanna Kowalska, prezes Koła 

Toruń ŚZŻ Armii Krajowej. Podczas 

spotkania uczniowie śpiewali pieśni 

patriotyczne i recytowali wiersze. 

Uczennice z klas VIII przeprowadziły z gośćmi wywiady na temat ich przeszłości 

i działalności. W czasie Wieczornicy, jak co roku, była bardzo miła atmosfera. Nie zabrakło 

biało-czerwonych kotylionów. Uroczystość została zorganizowana pod kierunkiem p. Anety 

Augustynowicz i p. Anny Krygier. Na zakończenie gościom wręczono symboliczne 

podarunki i kwiaty. 

Zosia Dulęba z kl. 6b 
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z WALDEMAREM CICHONIEM 
 

        12 listopada do naszej szkoły 

przyjechał pan Waldemar Cichoń, autor 

popularnej serii książek o kocie Cukierku. 

Jedna z nich „Cukierku, Ty łobuzie!” jest 

lekturą szkolną w klasach 1-3. Oto refleksje 

uczennic klasy 3a dotyczące spotkania: 

„Waldemar Cichoń to bardzo miły 

i sympatyczny pisarz. Do napisania książek 

zainspirował go jego kot Cukierek, który 

ciągle psocił i robił różne przedziwne 

rzeczy. Jego książki są bardzo śmieszne, 

opowiadają o przygodach kotów: Cukierka 

i Tradycji. Na spotkaniu dostaliśmy 

zakładki do książek z autografem pisarza.” 

„Na spotkaniu z panem Waldemarem Cichoniem było bardzo fajnie i ciekawie. 

Pan Waldemar przeczytał nam jeden rozdział książki, którą mieliśmy okazję kupić. 

Po spotkaniu rozdawał autografy na zakładkach i książkach”. 
 

 

                 Klaudia Czyszka, Jagoda Kucharska, Lena Rakowska, Alicja Gatyńska 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARCINEM KOZIOŁEM 
  

        We wtorek 19 listopada na dwóch godzinach 

lekcyjnych odbyło się spotkanie z pisarzem Marcinem 

Koziołem, który jest autorem naszej lektury „Skrzynia 

Władcy Piorunów”. Udział w tym wydarzeniu brały 

wszystkie klasy VI. Na początku pani bibliotekarka 

przedstawiła autora, następnie pan M. Kozioł wyświetlił 

prezentację multimedialną, która była bardzo ciekawa. 

Opowiadała ona o bohaterach książki, ich 

zainteresowaniach i innych podstawowych informacjach, 

mi. in. o psie Spajku, który występuje w książce i jednocześnie 

pomaga niewidomym na co dzień. Następnie pan Marcin 

zaprezentował eksperyment, który miał związek z jednym 

z bohaterów książki - Nikolą Teslą. W eksperymencie wzięli 

udział chętni uczniowie. Autor opowiadał również o swoim 

dzieciństwie i o tym, jak potajemnie próbował pisać 

opowiadania. Pod koniec odpowiadał na nasze pytania: jak 

długo pisze się książkę? Jak wygląda życie pisarza? Jakie są 

zarobki? Po spotkaniu zainteresowani uczniowie mogli kupić 

książki autora. Dodatkowo każdy otrzymywał imienną 

dedykację z Jego autografem. 

 

  Zosia z kl.6b z autorem                 Spotkanie z panem Marcinem Koziołem bardzo mi się 
 

 

podobało. Można było wiele dowiedzieć się o książce i autorze. Była to również świetna 

okazja do zakupu książki oraz otrzymania autografu. Chciałabym takie spotkanie także 

z innym pisarzem w naszej szkole. 
Konstancja Mazurkiewicz z kl. 6d 
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LISTOPAD - MIESIĄC ŻYCZLIWOŚCI 
 

 W listopadzie – miesiącu życzliwości, pojawiły się u nas w szkole jesienne 

drzewka życzeń i podziękowań. Każda z klas na listku miała możliwość wyrazić swoją 

wdzięczność … Oto niektóre z nich: 

 

 

POLECAMY…  
 

„Czerwień rubinu”   

 

 Jest to książka składająca się z trzech części napisanych 

przez niemiecką autorkę Kerstin Gier. Historia opowiada o zwykłej 

dziewczynie o imieniu Gwen, pochodzącej z rodziny, w której kilka 

osób posiada gen przenoszenia się w czasie. Przez cały czas rodzina 

dziewczyny myśli, że to jej kuzynka Charlotte ma możliwość 

przenoszenia się w czasie, ale okazuje się, że to Gwen posiada ten 

gen. Dziewczyna przeżywa w związku z tym dużo przygód. W tej 

historii pojawia się także chłopak o imieniu Gideon, który 

na początku, zdaniem Gwen, jest niemiły i okropny, ale potem 

wszystko się zmienia… 

 Pozostałe części tej trylogii noszą tytuły: „Błękit szafiru” i „Zieleń szmaragdu”. 

Wszystkie części dostępne są w naszej szkolnej bibliotece. 

 Książkę tę polecam głównie dziewczętom, ale chłopcy też mogą do niej zajrzeć ;). 

Kinga z kl. 6b 
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Debiuty 

 
 

 

 Oto bajkowe debiuty uczniów klasy 6a, które powstały po analizie bajek Ignacego 

Krasickiego. Brawo! . 
 

 

              Sprytny „lekarz” 
 

Była raz Ola, bardzo uczona. 

Mówili o niej, że mądra. 

Mówiła wierszem, śpiewała z wdziękiem, 

Wiedziała co to lin, co flądra. 
 

 

Pewnego razu do lasu poszła, 

Z wycieczką, z klasą, ścieżyną. 

Zgubiła drogę, bo zachwyciła się 

Piękną dojrzałą maliną. 
 

 

Zniknął też Wojtek – różny od Oli. 

Ten, co zamiast się uczyć, bumelować woli. 
 

 

Wieczór już bliski, wracać wielka pora. 

Gdzież jest nasz Wojtek i gdzie nasza Ola? 
 

 

Szukanie. 
 

 

Klasa nie traci czasu ani chwilki, 

- Ola to wróci, Wojtka zjedzą wilki! 
 

 

Księżyc wysoko, czarno w całym lesie. 

Patrzymy: Wojtek na barana Olę, beksę, 

niesie. 

- Ryczała pod krzakiem, tam w borsuczej 

jamie. 

Myślę: Wezmę ją, poniosę, może coś 

dostanę. 
 

 

Nie jest lekarzem osoba ta, 

Która regułki na pamięć zna. 

Wojtek to z tysiąc praktyk umie. 

Kiedy potrzeba, w mig zastosuje. 
 

                                    Ignacy Krzemkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Kucharz i garnek 
 

Chodził kucharz na rynek, warzywa 

kupował, 

Oglądał je przekładał i w kółko sortował. 

Garnek zaś czekał na kolejne dania, 

Aż w końcu zardzewiał z braku gotowania. 

Czyż nie ma takich wielu kucharzy 

na świecie, 

Co swoje dobre garnki zamieniają 

w śmiecie! 

Franciszek Charzyński 

 

 

 

 

 

 

 

             Warzywo i garnek 
 

- Ja to jestem ważne – chwali się warzywo, 

A garnek spogląda krzywo. 

- Dość tych sporów – kucharz krzyknął 

I warzywo w garnku znikło. 

                                             Filip Rogacki
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JASEŁKA 
 

 19 grudnia w godzinach 

popołudniowych odbyły się w sali 

gimnastycznej szkolne jasełka zatytułowane 

„1:0 dla Nieba”. Przygotowania, pod 

kierunkiem p. Lucyny Buśkiewicz, p. Anety 

Skawskiej i p. Marii Springer, trwały ok. 

miesiąc. Głównymi motywami 

przedstawienia była kłótnia pomiędzy 

aniołami i diabłami. Diabły chciały 

zbuntować ludzi przeciwko narodzeniu 

Jezusa. Pomimo wysiłków nie udało im się 

to i przegrały z Niebem. W drugiej części jasełek dzieci z zerówki oraz uczniowie klas 1-3 

zaprezentowali tradycyjne kolędy. Na zakończenie głos zabrał ksiądz proboszcz i pani 

Dyrektor, składając świąteczne życzenia. 

Kinga Rosińska z kl. 6b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NASZE PRZEDŚWIĄTECZNE AKCJE 
 

 W grudniu społeczność szkolna przystąpiła do akcji charytatywnych, angażując 

się we wsparcie różnych osób przed Świętami Bożego Narodzenia. Dziękujemy Uczniom, 

Rodzicom i Nauczycielom za aktywny udział w zbiórkach darów i pomoc! 

* 19 - 10 XII - akcje „Kartka dla Bohatera” i „Paczka dla Bohatera” - zbiórka 

dedykowana kombatantom i bohaterom walczącym o wolną Polskę. 

* 25 XI – 6 XII - akcja dla Stowarzyszenia Hospicjum Światło „Paczki dla dzieci 

osieroconych oraz w trudnej sytuacji życiowej z powodu choroby osoby bliskiej”. 

* 6 XII - akcja Szkolnego Koła Caritas „Tak. Pomagam!” - zbiórka żywności 

w Kauflandzie dla wszystkich potrzebujących. 

* 2 - 13 XII - akcja Szkolnego Koła Caritas „Pamiętamy o dzieciach z Hospicjum 

Nadzieja'” - wykonywanie kartek bożonarodzeniowych i zbiórka środków higienicznych. 

* 6 - 13 XII - akcja Szkolnego Koła Caritas „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom'” - 

sprzedaż świec bożonarodzeniowych. 

 

* 

Wszystkim, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy 

radosnych rodzinnych spotkań i dużo odpoczynku, 

a w nowym roku 2020 samych dobrych dni  
B. 
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