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Klasa 6b na wycieczce w Poznaniu 

przy replice statku Krzysztofa Kolumba w skali 1:1 

 

 

 
 

* 

Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk 

wiosenny numer szkolnego pisemka „Głos 

Siódemki”. Przeczytacie w nim o szkolnych 

wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich 

miesiącach w szkole i poza nią. 

Jeśli macie pomysł na ciekawy artykuł 

albo byliście świadkami niezwykłego zdarzenia, 

koniecznie napiszcie do nas na adres: 

mlodzidziennikarze7@gmail.com. 

                                                          

 Redakcja    

 

MOŻEMY  SIĘ  POCHWALIĆ… 
 

Obecnością 
w Toruńskiej Szkole Ćwiczeń! 

 

Liderem projektu dofinansowanego z Funduszy 
Europejskich jest Gmina Miasta Toruń, Jego 

celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli 
oraz wsparcie szkół w zakresie rozwoju 
kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych uczniów. 
W wyniku realizacji projektu w 4 toruńskich 

szkołach powstają wzorcowe pracownie: 

językowa, przyrodnicza (w naszej szkole ), 
matematyczna i nowoczesnych technologii, 

wyposażone w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. Służyć one będą nauczycielom 

województwa kujawsko-pomorskiego 
w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-

metodycznych. 

* 
Uzyskaniem tytułu 

Szkoły Niepodległej! 
(więcej na s. 3) 

* 
Uczniami nagrodzonymi 

w konkursach! 
(więcej na s. 5) 

* 
Sukcesami sportowymi 

naszych uczennic! 
 
 

Maja Błażejewska z klasy 6b została 

MISTRZYNIĄ POLSKI juniorów młodszych 

w Taekwondo Olimpijskim na XXV 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

w Sportach Halowych w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

* 
Martyna Woźniak z klasy 7a zdobyła złoty 

medal w walkach light contact kadetek +54 kg 

i została mistrzynią Polski na XXVI 

Mistrzostwach Polski w Częstochowie 
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GALA SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ 
 

 8 lutego 2019r. grupa pięciorga uczniów wraz z dyrektorem szkoły panią Iwoną 

Fechner-Sędzicką i nauczycielką historii panią Anną Krygier zebrała się rano na Dworcu 

Głównym w Toruniu. Wszyscy odświętnie ubrani pojechaliśmy do Warszawy odebrać 

Certyfikat Szkoły Niepodległej, o który staraliśmy się biorąc udział w konkursie 

organizowanym przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Dodatkowo nasza szkoła znalazła się w gronie 10 szkół (i jedyną taką 

w naszym województwie), które najlepiej wykonały zadania pod względem kreatywności, 

zaangażowania uczniów 

oraz lokalnej społeczności. 

W czasie jazdy spędziliśmy miło 

czas grając w karty, śmiechu nie 

było końca. Około godziny 

10.00 dojechaliśmy do stolicy. 

Gala Szkoły Niepodległej 

odbyła się w polskim Sejmie 

w Sali Kolumnowej. Po dotarciu 

pod budynek zostaliśmy 

odprawieni, trwało to około 10 

minut. Po wejściu, wszyscy 

staliśmy i zachwycaliśmy się 

miejscem, w którym się znaleźliśmy. Następnie zostaliśmy zaproszeni do wejścia na salę, 

tam zajęliśmy miejsca i poczekaliśmy na rozpoczęcie się całego wydarzenia. Na początku 

na salę weszli ważni polscy politycy m.in. premier Polski. Po krótkim wprowadzeniu 

wspólnie odśpiewaliśmy hymn polski „Mazurek Dąbrowskiego”, po tym przekazano nam 

informację, iż tego ranka zmarł pan Jan Olszewski – polski polityk i były premier. 

Uhonorowaliśmy Go minutą ciszy. 

Po półtorej godzinie pierwsza 

część uroczystości zakończyła 

się, a my rozpoczęliśmy 

zwiedzanie budynku. Gdy 

minęła 30-minutowa przerwa 

rozpoczęło się wręczanie 

certyfikatów, później wysłu- 

chaliśmy koncertu zespołu 

muzycznego oraz śpiewu 

uczennic jednej ze szkół. 

Po odebraniu nagrody, 

zjedliśmy również w Sejmie 

obiad, który naszym zdaniem był pyszny. O godzinie 16.00 wybraliśmy się do galerii Złote 

Tarasy. Spędziliśmy tam miło czas rozmawiając, śmiejąc się i jedząc pyszne lody. Po tej 

miłej chwili poszliśmy już na dworzec i pociągiem ruszyliśmy w drogę powrotną 

do Torunia. Cała podróż utkwiła wszystkim w głowach na dłuuugi czas . 
 

Aurelia Krajewska z kl. 8a 
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POLECAMY…  
 

„Piraci z Karaibów”   

 

 Jest to książka napisana na podstawie scenariusza Teda 

Elliota i Terry’ego Rossio. Głównymi bohaterami są Jack Sparrow, 

Will Turner i Elizabeth Swann. To opowieść o piratach i statku 

o wielkich czarnych żaglach. Klątwa, która ciąży na piratach i statku 

jest bezlitosna. Dzielny kowal Will Turner rusza w przygodę z piratem 

Jackiem Sparrowem, by uratować jego ukochaną. W naszej bibliotece 

szkolnej dostępne są dwie pierwsze części. Dla zainteresowanych 

przygodami piratów kolejne części to: „Skrzynia umarlaka”, 

„Na krańcu świata”, „Na nieznanych wodach” i „Zemsta Salazara”. 

Ola z kl. 7 
 

                                „Gwiazd naszych wina” 
 

 Jest to książka, którą napisał John Green. To światowy 

bestseller opowiadający o dwojgu młodych ludziach, którzy spotykają 

się w grupie wsparcia dla chorych nastolatków . Hazel – szesnastoletnia 

dziewczyna chorująca na nowotwór poznaje o niewiele starszego 

od siebie chłopaka – Augustusa, któremu świat zawalił się, 

gdy amputowano mu nogę. Historia ich obu jest bardzo poruszająca 

i nie pozostawi nikogo obojętnym. Książka została zekranizowana. 

Wydanie , które znajdziemy w naszej bibliotece szkolnej wzbogacone 

jest o fotosy z filmu. Książka jest warta uwagi, bo pomimo tego, że jest 

smutna – opowiada o prawdziwej miłości, a bohaterowie, pomimo swoich wad, potrafią 

okazywać sobie to piękne uczucie. 

Magda z kl. 7 

 

„Bella i Sebastian” 
 

 Książkę napisał Nicolas Vanier we współpracy z Virginie 

Jouannet. Stworzyli oni niesamowitą opowieść, która wzrusza nawet 

największego twardziela, podbija serca tysiącom osób. Jest to 

książka o prawdziwej przyjaźni, wierności, odwadze i miłości. 

Opowiada historię o chłopcu, który mieszka w spokojnej alpejskiej 

wiosce, która cierpi po niemiecką okupacją. Do tego w okolicy 

grasuje bestia, która porywa owce ze stada. Podczas wędrówki 

w górach wychowanek dziadka spotyka dzikiego psa. Czy to on 

porywa wszystkie zwierzęta? Czy chłopiec i pies będą mogli sobie 

zaufać? Książka ta to opowieść o pięknym życiu w otoczeniu dzikiej przyrody. W naszej 

bibliotece szkolnej znajduje się pierwsza część tej historii. 

Maja z kl. 7 

 



 

 

                                                                                                                                                                   5 

 

              „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” 
 

To książka, którą napisał Andrzej Maleszka. Jest pierwszą częścią serii 

„Magiczne drzewo”. Opowiada ona o przygodach trójki współczesnych 

dzieci (Kuki, Tosia i Filip) oraz o magicznym krześle z dębowego 

drzewa, które spełnia wszystkie życzenia, dobre i złe. W książce sporo 

się dzieje, akcja nie zwalnia o ostatniej strony. Najbardziej podobało mi 

się, kiedy rodzice wrócili do swoich dzieci i do domu. Książki z tej serii 

można czytać bez względu na to, czy czytało się poprzednie 

lub następne części. W naszej bibliotece znajdują się wszystkie wydane 

do tej pory części. 

Agnieszka z kl. 7 

 

KONKURSY, KONKURSY… 
 

Pod koniec marca rozstrzygnięto konkurs plastyczny Urzędu Miasta Torunia pt. Moje 

ulubione miejsce w Toruniu. Z naszej szkoły nagrodzeni zostali następujący uczniowie: 

- z klas I-III - Miłosz Czerwiński (nagroda)i Jan Wilczyński 

(wyróżnienie), 

- z klas IV-VIII - Anastazja Piwońska (nagroda) - na zdjęciu -> 

i Franciszek Charzyński (wyróżnienie). 
 

Amelia Drzewińska z kl. 8a dostała wyróżnienie 

w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Niemieckiego 

i Plastyki organizowanym przez SP Nr 5 w Toruniu. Tematem 

była "Osobowość z obszaru niemieckojęzycznego". Amelia 

wykonała pracę z Gustavem Klimtem w roli głównej. 
 

W marcu swój szczęśliwy dzień miał również Jan Rokita z kl. 8a, który zajął III miejsce 

w "finale finałów" międzyszkolnego konkursu Dzieje Torunia. Łącznie do konkursu 

przystąpiło 442 uczniów. 
 

Sukces plastyczny, odnieśli także uczniowie naszej zerówki. W międzyszkolnym konkursie 

plastycznym Mój przyjaciel zwierzak Aniela Christke zajęła II miejsce w kategorii "prace 

płaskie kl. 0-1", a Szymon Cieśniewski otrzymał wyróżnienie w kategorii "prace 

przestrzenne kl. 0-1". A w wojewódzkim konkursie plastyczno- logopedycznym pt. Te co 

skaczą i fruwają, trudne głoski w sobie mają nagrodzono pracę Fabiana Lisewskiego. 

 

Na początku kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz 

z nauczycielami-opiekunami uczestniczyli w rozdaniu 

nagród w międzyszkolnym konkursie literackim 

Toruńskie historie niezapisane w SP nr 3 w Toruniu. 

W konkursie wzięło udział łącznie 62 uczniów. Oto 

nasi wyróżnieni uczniowie: w kategorii kl. 7-8: 

J. Ziembiński (III m.), B. Jabłoński (wyróżnienie); 

kategorii kl. 5-6: A. Kazimierczak (I m.), Z. Wińska 

(wyróżnienie; w kategorii kl. 3-4: J. Wilczyński (II m.)  
 

 

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :) ! 
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          BIOLOG  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 Małgorzata Padyjasek – nauczycielka biologii i wychowania do życia w rodzinie 

w naszej szkole . 

 

Lubię... szczerość. 

  

Nie lubię... chamstwa i kłamstwa. 

  

Największą wartością dla mnie jest... drugi człowiek. 

  

Cenię sobie ludzi, którzy... mają swoje pasje. 

 

Mój ulubiony zwierzak ... to dwa moje koty – Mietulek i Marcelek. 

  

W wolnych chwilach najczęściej... czytam. 

  

Boję się... pająków. 

  

Marzę o tym... aby odpocząć. 

  

Najbardziej lubię jeść... owoce. 

  

Wybrałam zawód nauczyciela biologii, bo... to był przypadek…;) 

  

Szkoła daje mi... możliwość spotkań z najprzeróżniejszymi ludźmi. 

  

Za swój największy sukces uważam... wszystkie największe sukcesy jeszcze przede mną. 

  

Najbardziej dumna jestem z... mojego ogrodu. 

 

Moje hobby to... czytanie, gra na instrumentach klawiszowych i pisanie wierszy*. 

  

Największą radość sprawia mi… spotkania z bliskimi ludźmi. 

  

Gdybym miała czarodziejską różdżkę… to na świecie nie byłoby wojen i nikt nie byłby 

głodny. 

 * Przypominamy, że pani Małgosia jest autorką tomiku wierszy „W drodze 

do ludzi”, który znajduje się w naszej szkolnej bibliotece . 

Materiał opracowała: Marta Smolarek z kl. 8a 
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NASZE ZAGRANICZNE WOJAŻE 
 

 13 i 14 maja odbyła się wycieczka do Poczdamu i Berlina, w której uczestniczyła 

część mojej klasy - czyli 3e, część klas 3c, 3d, 3a gimnazjum oraz kilka osób ze szkoły 

podstawowej. O godzinie 4:50 była zbiórka na parkingu obok Cinema City. 

 Wszyscy byli bardzo podekscytowani i z niecierpliwością oczekiwali na podróż 

autokarem do Poczdamu. Podczas przejazdu niektórzy spali, inni mieli za dużo energii, jak 

na tak wczesną porę, jednak w końcu i tak wszyscy zasnęliśmy, przecież przed nami było 

jeszcze zwiedzanie. Kiedy w końcu dotarliśmy na miejsce po długim czasie, mogliśmy 

rozprostować nogi i podziwiać piękno Poczdamu, słuchając przy tym opowiadań naszej 

przewodniczki. Po obejrzeniu zabytków mieliśmy czas wolny, mogliśmy w tym czasie 

zrobić jakieś zakupy lub iść na obiad. Wraz z dziewczynami byłyśmy trochę przerażone, 

kiedy poszłyśmy do sklepu, ponieważ bałyśmy się, że nasza umiejętność posługiwania się 

językiem niemieckim nie jest na tyle dobra, żeby się porozumieć, ale koniec końców nie 

było tak źle. Po zakupach wróciliśmy do hotelu, który mieścił się w Słubicach. Pokoje były 

bardzo przytulne. Po rozpakowaniu zjedliśmy kolację i wróciliśmy do swoich pomieszczeń, 

aby odpocząć. Musieliśmy się dobrze 

wyspać, ponieważ na drugi dzień czekało 

nas zwiedzanie Berlina. Gdy wstaliśmy, 

zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy rzeczy 

i wsiedliśmy do autokaru, czekała nas 

kolejna, choć nie tak długa podróż. 

Obsługa w hotelu bardzo chwaliła naszą 

grupę za zostawiony porządek. Berlin 

to równie piękne miasto. 

 Po zwiedzaniu miasta udaliśmy 

się do Muzeum Techniki w Berlinie. 

Również mieliśmy tam czas wolny. Teren, 

który mogliśmy oglądać, był ogromny. 

Całość miała 4 piętra. Eksponaty były 

bardzo ciekawe. Jeszcze nigdy nie 

byliśmy tak zaciekawieni zwiedzaniem 

tego typu miejsc! Na koniec wycieczki 

udaliśmy się na zakupy i obiad, a potem 

czekał nas powrót do domu i kolacja 

w restauracji McDonald's. Około północy 

byliśmy na miejscu, przyjechaliśmy na parking, z którego dzień wcześniej wyjeżdżaliśmy 

do Niemiec. Stamtąd odebrali nas rodzice i każdy wrócił do domu. 

 Dla uczniów gimnazjum była to ostatnia wycieczka w tej szkole, myślę, że każdy 

z nas, wraz z nauczycielami, będzie wspominać tę wycieczkę z uśmiechem na twarzy. 
 

Malwina Guza z kl. 3e 

 

 



 

 

NA WYCIECZCE W POZNANIU 
  

 W maju 2019 r. klasa 6b pojechała na wycieczkę szkolną do Poznania. Była to 

wycieczka dwudniowa. W jej programie było m.in.: zwiedzanie poznańskiego ogrodu 

zoologicznego, pobyt na basenie, w muzeum, palmiarni i noc w hostelu. W Poznaniu 

na początku byliśmy na spacerze po Starym Mieście, gdzie widzieliśmy na ratuszowej 

wieży koziołki stukające się rogami. Potem, gdy poszliśmy do zoo, widzieliśmy dużego, 

pięknego lwa, który wygrzewał się na słońcu. W tym czasie złapał nas deszcz, więc 

schroniliśmy się w motylarni, gdzie jeden z kolegów kupił sobie modliszkę. Bardzo 

podobała nam się ta wycieczka po zoo. Zmęczeni i głodni wstąpiliśmy na obiad 

do restauracji, w której zjedliśmy pyszną zupę pomidorową i kotlety z ziemniakami, 

a do tego wypiliśmy przepyszny 

kompot. Po posiłku skierowaliśmy się 

do hostelu, gdzie razem obejrzeliśmy 

film i rozdzieliliśmy się do pokojów. 

 Drugiego dnia wycieczki 

rano wyjechaliśmy na basen. 

Bawiliśmy się tam super. Zjeżdżaliśmy 

z szybkich zjeżdżalni i skakaliśmy 

do wody. Po basenie udaliśmy się 

do Muzeum – Pracowni Literackiej 

Arkadego Fiedlera [na zdjęciu], 

polskiego pisarza i podróżnika, 

w którym oglądaliśmy eksponaty i pamiątki z jego podróży. Po wyjściu z muzeum szliśmy 

jeszcze szlakiem starych drzew, było fajnie. Wycieczka bardzo nam się podobała i mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku będzie tak samo udana. 

Dominika Pietruszyńska z kl. 6b 

! 
 W tym roku szkolnym przed nami jeszcze: 

+ Bal klas ósmych i trzecich gimnazjum – 5 czerwca, godz. 17.00, Młyn Smaków 

+ Akcja wspólnego czytania „Jak nie czytam, jak czytam” – 7 czerwca, godz. 10.00 

+ Miejskie podsumowanie zbiórki makulatury, u nas w szkole – 13 czerwca, godz. 11.15 

+ Zakończenie roku szkolnego – 19 czerwca , a potem… 

…W A K A C J E ! 
 

 

 

GAZETKA SZKOLNA 

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

sekretariat@sp7.ovh 

Zespół redakcyjny Głos Siódemki nr 3/2018/19: Aurelia Krajewska, Marta Smolarek, Dominika 

Pietruszyńska, Malwina Guza, wybrani uczniowie klas VII. 

Fotografie: pp. A. Krygier, D. Neumann-Grochowska, Magdalena Kamińska, Wiesława Mielcarek. 
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