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Praca plastyczna Franciszka Charzyńskiego z kl. 4a 

 
 

* 

Witajcie w nowym 2018 roku! 

Przekazujemy w Wasze ręce zimowy numer 

naszego szkolnego pisemka „Głos Siódemki”! 

Przeczytacie w nim o szkolnych wydarzeniach, 

które miały miejsce w grudniu i styczniu, 

a także o sukcesach naszych uczniów 

w konkursach pozaszkolnych. 

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 patronem szkoły! 

 

Z radością informujemy, 
że dnia 28 grudnia 2017 r. 

Rada Miasta Torunia 
podjęła uchwałę o zmianie 

imienia patrona naszej 
szkoły. Szkole zostało 

nadane imię Mikołaja Kopernika  
(więcej informacji na s. 5) 

 

* 
 

Sukcesami naszych uczniów 
w konkursach pozaszkolnych! 

  

W konkursie na bożonarodzeniowy witraż, 

zorganizowanym przez MDK i ZS Nr 14 

w Toruniu, I miejsce zajęła praca Franciszka 

Charzyńskiego z kl. 4a! Gratulujemy! 

 Witraż obok   
 

* 
W Indywidualnych Mistrzostwach Gimnazjów 

Torunia w Szachach, organizowanych przez 

Urząd Miasta Torunia - Wydział Sportu 

i Turystyki, zwyciężył uczeń naszej szkoły – 

Maurycy Sokulski (z klasy 2c gimnazjum), 

który wygrał sześć partii, a tylko jedną 

zremisował. W Indywidualnych 

Mistrzostwach Szkół Podstawowych Torunia 

w Szachach drugie miejsce w turnieju (na 99 

osób, które wzięły udział w zawodach) zdobył 

ubiegłoroczny triumfator Szymon Zając 

(z klasy 5a), który zgromadził tyle samo 

punktów (6,5 pkt.), co zwycięzca turnieju. 

Na wysokim piątym miejscu uplasował się 

Bogdan Jabłoński (z klasy 7a). Gratulujemy! 



 

 

                                                                                                                                                                   3 
 

 

APEL Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WLKI Z AIDS 
 

 W piątek 1 grudnia 

2017 r. w holu na 1 piętrze odbył 

się apel z okazji Światowego 

Dnia Walki z AIDS. Apel 

prowadziły: p. Małgorzata 

Padyjasek i Marta Smolarek. 

Podczas 20 minut spotkania 

można było poznać odpowiedzi 

na takie pytania jak: 

- czy można mieszkać z osobą 

chorą na AIDS bez ryzyka bycia 

zarażonym? 

- jak rozprzestrzenia się wirus HIV? 

- co robić, żeby nie zarazić się HIV? 

… i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o HIV i AIDS. Podczas apelu odbyła się 

również prezentacja tematycznych plakatów, stworzonych przez uczniów. Apel zakończył 

quiz, podczas którego można było sprawdzić swoją wiedzę, nabytą podczas apelu. 

Spotkaniu towarzyszyły piosenki zespołu Queen, ponieważ jego lider - Freddie Mercury - 

był nosicielem wirusa HIV. 

Bogdan Jabłoński z kl. 7a 

 

 

AKCJA SZLACHETNA PACZKA 
 

 W naszej szkole 

w grudniu odbyła się znana 

akcja charytatywna „Szlachetna 

paczka”. Polegała ona na 

zbiórce ubrań, żywności 

i rzeczy potrzebnych wybranej 

przez organizatorów rodzinie. 

Klasa 5B była jej 

organizatorem, a klasa 7A jej 

w tym bardzo pomagała. 

Zorganizowaliśmy paczkę dla 

rodziny, w której było 6 osób. 

Cieszyliśmy się, gdy zobaczyliśmy, ile paczek udało się nam zapakować. Było ich ponad 

30!!! Na pewno za rok też weźmiemy udział w tej akcji, bo radość osób, które 

rozpakowywały paczki była ogromna. 

Wolontariusze kl. 5b 
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SZKOLNE JASEŁKA 
 

 W środę 20 grudnia 2017 r. o godzinie 17:00 w budynku SP7 przy ul. Bema 

odbyła się uroczystość z okazji świąt Bożego Narodzenia. Jedną z jej części były jasełka, 

które przygotowali uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Lucyny Buśkiewicz, p. Marii 

Springer, p. Anety Skawskiej i p. Elżbiety Napierskiej.  

 Tegoroczne przygotowania zaczęły się w połowie października. Jak zwykle 

przyciągnęły bardzo wielu chętnych. Na próbach była wspaniała atmosfera. Jak co roku nie 

brakowało śmiechu, ale i zszarpanych nerwów pań, kiedy ktoś zapomniał tekstu albo stał na 

scenie jak słup soli. Z uwagi na występ dla seniorów w klubie Kameleon (13 grudnia), 

próby odbywały się regularnie, dwa razy w tygodniu, a w skrajnych przypadkach nawet 

trzy. Nasz scenariusz 

był bardzo ciekawy i 

urozmaicony. W tym 

roku nie tylko 

przedstawiliśmy scenę 

w stajence, ale i akcję 

toczącą się w tym 

samym czasie na zamku 

króla Heroda. Tam 

właśnie pracę miała 

moja postać, w którą się 

w tym roku wcieliłam. 

Mowa jest oczywiście 

o Jagnie. Wszyscy 

uczestnicy wykonali kawał dobrej roboty. Swoje role fantastycznie odegrały diabły, anioły, 

pasterze i trzej królowie. W swoją postać świetnie wcielił się Herod, Hetman i Śmierć. 

Wszyscy aktorzy mieli wspaniałe stroje. 

 Całości dopełniły kolędy, przepięknie zaśpiewane przez chór prowadzony przez 

p. Joannę Fojt.  

 Warto wspomnieć, że pojawiły się też absolwentki gimnazjum, Ania, Zosia i 

Julia, które zaśpiewały piosenki na początku i na zakończenie spotkania. 

 Po jasełkach zebrani rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodzin oraz 

nauczyciele i ksiądz proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny wysłuchali piosenek 

bożonarodzeniowych w wykonaniu uczniów najmłodszych klas. Wielu z nas śpiewało je 

razem z nimi. Każda klasa wystąpiła z zapałem, a zaprezentowane występy były 

różnorodne. Wysłuchaliśmy też „Kolędy dla nieobecnych” w wykonaniu Marty Smolarek z 

kl. 7a i gry na klarnecie w wykonaniu Ignacego Krzemkowskiego z kl. 4a. 

 Podsumowując, było warto, aby po wielu próbach doszło do najwspanialszych 

jasełek w historii szkoły. Na pewno na długo pozostaną one w pamięci widzów.  

 Jestem bardzo ciekawa, jakie będą w przyszłym roku… 

Kasia Szeląg z kl. 3d 
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NASZ PATRON - MIKOŁAJ KOPERNIK 

 

 28 grudnia 2017 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę 

o zmianie imienia patrona naszej szkoły. Szkole zostało nadane imię 

Mikołaja Kopernika. 

 Przypominamy, że uroczyste nadanie imienia i związane z tym 

święto szkoły odbędzie się wg zaplanowanego kalendarza dnia 30 maja 2018 r. 

 Warto pamiętać, że Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 

roku. Już za 10 dni kolejna rocznica jego urodzin. Która? Policzcie … 

*** 

 W związku z nadaniem szkole imienia Mikołaja Kopernika, zaplanowane zostały 

już liczne wydarzenia związane z patronem: konkursy, wyjścia do Muzeum Okręgowego, 

wystawa, projekty edukacyjne, zajęcia dodatkowe. 

 Jednym z konkursów, do którego chcieliśmy zachęcić uczniów jest konkurs: 

 

Model Układu Słonecznego 

skierowany do wszystkich uczniów w następujących kategoriach wiekowych: 

6 - 9 lat, klasa 0 - III - szkoła podstawowa, nauczanie wczesnoszkolne, 

10 - 11 lat, klasa IV - VI - szkoła podstawowa, 

12 - 16 lat, klasa VII szkoły podstawowej - II i III gimnazjum, 

Celem konkursu jest namalowanie bądź wykonanie modelu przestrzennego Układu. 

Może to być: 

- rysunek, plakat, malarstwo, rzeźba przestrzenna, 

- technika wykonania dowolna, 

- wielkość pracy dowolna, 

- praca powinna być podpisana; imię, nazwisko, wiek, klasa. 

Co będzie podlegało ocenie: 

- staranność wykonania modelu, 

- praca wykonana własnoręcznie, 

- prawidłowe odwzorowanie Układu Słonecznego (np. wielkość planet), 

- pomysłowość, kreatywność. 
 

Zatem do dzieła! 

B. 
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KRZYŻÓWKA ZIMOWA 
 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj z pól pogrubionych hasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Dzieci lepią go ze śniegu zimą. 

2. Jeździsz na nich po lodzie. 

3. Chronią ręce przed zimnem. 

4. Miesiąc rozpoczynający zimę. 

5. ....... kwiatowe, pojawiają się na drzewach, zwiastując koniec zimy 

6. Pada w zimie. 

7. Dwie deski do jeżdżenia na śniegu. 

8. Pora roku po zimie. 

9. Szczypie zimą w uszy i nos. 

10. Miesiąc kończący zimę. 

11. Zimowy odpoczynek od szkoły, trwający 2 tygodnie. 

12. Pojazd, służący do poruszania się po śniegu. 

13. Kawałek lodu, unoszący się na wodzie. 

14. Pora roku poprzedzająca zimę. 

15. Piłka nożna na lodzie. 

16. Traktor lub samochód ciągnący za sobą sanie. 
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AKCJA „BĄDŹMY ŚW. MIKOŁAJEM” 
 

 Nasza biblioteka szkolna w grudniu 2017 roku 

wzięła udział w akcji organizowanej przez toruński oddział 

Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

i pracowników Biblioteki Pedagogicznej. Celem akcji było 

przygotowanie paczki świątecznej dla dzieci - 

podopiecznych Hospicjum „Światło”. 

 Akcja ta odbywała się już po raz trzeci i polega na 

przygotowaniu świątecznych paczek dla dzieci, które tak 

niedawno straciły najbliższe im osoby. Na pewno nic Im nie 

wynagrodziło utraty Mamy, czy Taty, ale postaraliśmy się, 

żeby dzięki darom w te Święta choć na chwilę zagościł 

uśmiech na Ich twarzach. Byliśmy dla Nich Świętym 

Mikołajem! Postaraliśmy się przygotować takie upominki, 

które sami chcielibyśmy dostać. Były to rzeczy nowe, zabawki, słodycze, książeczki, gry, 

ubranka, przybory. Uczniowie, rodzice i nauczyciele dostarczali je do biblioteki szkolnej 

przy ul. Bema i Morcinka. Na pomoc czekały dzieci w różnym wieku i takie były nasze 

dary. Wrażliwość i empatia naszych uczniów nie zawiodły. Klasy, które przyniosły dary 

otrzymały podziękowania. Specjalne podziękowanie wręczono klasie 2a, która dowiodła 

wyjątkowej szczodrości. 

B. 

 

 

FINAŁ WOŚP 

 

 14 stycznia 2018 r. odbył się 

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Od godziny 10.00 odbywało się 

rozkładanie stanowisk do liczenia 

pieniędzy w z puszek wolontariuszy. 

W tym czasie ja robiłam herbaty 

dla wolontariuszy w Domu Harcerza. 

Główną siedzibą naszego sztabu był Dwór 

Artusa. Po 2 godzinach wydawania herbat 

wróciłam do siedziby sztabu, gdzie zajęłam 

swoje stanowisko i przez… 11 godzin bez 

przerwy liczyłam pieniądze z puszek. 

Początkowo było to proste ze względu na 

to, że wolontariusze zbierali po 3 godziny 

i później się zmieniali. Około godziny 

18.00 zaczął się bardzo duży ruch. 

Po całym dniu wolontariusze czekali nawet 

godzinę, aż skończymy liczenie – tak hojni 

byli ludzie wrzucający do puszek! 

W przyszłym roku na pewno też znajdę się 

w grupie wolontariuszy! Świetnie jest robić 

coś dla kogoś! 

 

Aurelia Krajewska z kl. 7a 

 

 



 

 

 

ZIMOWY SEN, CZYLI CIEKAWOSTKI O ŚNIE 

 

 Czy wiesz, że jeżeli wieczorem dużo 

zjesz, zwłaszcza ciężkostrawnych pokarmów, 

najprawdopodobniej będziesz miał męczące sny 

i koszmary. 

 

             Zdj. https://www.bialymotylek.pl 

 Japońscy naukowcy ustalili, że optymalna ilość snu dla mężczyzn wynosi 

7 godzin i 58 minut, a dla kobiet 7 godzin i 12 minut. 

 Jeżeli chcesz zapamiętać swój sen, jak najdłużej nie otwieraj oczu i nie patrz w 

okno po otwarciu oczu. Widok przestrzeni od razu ,,wywieje" Ci sen z głowy. 

 W czasie swojego życia człowiek przesypia około 20 lat, czyli 1/3 swojego życia. 

 Polacy śpią krótko w porównaniu do innych Europejczyków - średnio zaledwie 6 

godzin. Większość Europejczyków śpi osiem albo nawet dziewięć godzin. 

 Jeśli dużo korzystasz ze sprzętów elektronicznych, takich jak komputer, widać to 

po sposobie, w jaki śpisz. Masz drżenia palców podczas snu i mimowolne, 

charakterystyczne drgnięcia kciuka. 

Patrycja Pąpka z kl. 7b 

 

 

Życzymy Wam bezpiecznych i wesołych ferii zimowych! 

Mamy nadzieję, że wrócicie wypoczęci i pełni zapału . 

Wakacje już niedługo. Zleci ;) 
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