
 

 

 

Nasze nowe logo szkoły! 

Autorem projektu jest Filip Studziński - uczeń III klasy gimnazjum  
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uczniów klas III na zajęciach technicznych 

(od lewej: Brama Mostowa, Krzywa Wieża, Łuk 

Cezara, Dom Kopernika, Muzeum Podróżników) 

 
 

* 

Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk 

wiosenny numer szkolnego pisemka „Głos 

Siódemki”, chociaż wiosna w pogodzie zwleka 

z nadejściem w tym roku ;). 

Przeczytacie w nim o szkolnych wydarzeniach, 

które miały miejsce w lutym i marcu, 

a także o innych ciekawostkach, 

z którymi warto się zapoznać.  

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 logo szkoły! 

 

Z radością informujemy, 

że posiadamy już nowe logo szkoły 

(zdjęcie na okładce), którego projekt 

przygotował nasz uczeń –  

Filip Studziński z kl. 3c gimnazjum. 

Brawo, Filip! 
 

* 
Uzyskaniem wsparcia finansowego 

w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa! 
 

 

 

 

 
 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła 

otrzymała wsparcie finansowe w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

na lata 2016-2020, w wysokości 

15 tys. zł (12 tys. zł z budżetu państwa i 3 tys. 

zł jako  wkład własny organu prowadzącego) 

na zakup książek do biblioteki szkolnej – 

lektur, nowości wydawniczych, cieszącej się 

zainteresowaniem literatury dziecięcej 

i młodzieżowej, rozszerzającej ofertę 

o książki spoza kanonu lektur. 

Przed nami działania związane z realizacją 

wymogów programu, ale wspólnie damy radę! 

O wszystkich podjętych krokach będziemy 

informować społeczność szkolną na bieżąco, 

licząc na współpracę uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 
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WIELKI PYEONGCHANG ! 
 

 

 Wiem, ferie zimowe dawno minęły, 

ale po prostu muszę Wam to opowiedzieć. Tak 

jak w tytule - wyjechałem na igrzyska 

olimpijskie do Pyeongchangu w Korei 

Południowej. Razem z rodziną planowaliśmy 

ten wyjazd kilka miesięcy przed samymi 

igrzyskami. W pierwszy dzień ferii 

wyjechaliśmy na lotnisko i stamtąd 

wylecieliśmy z rodziną do Korei Południowej. Tam atmosfera była niesamowita wszędzie 

na ulicach szli ludzie z innych państw i śpiewali, np. Polska to jest potęga! Polska najlepsza 

jest! Polskę trzeba szanować! Bo Polska od tego jest! 

 Dzień 1 - Pierwszy dzień zawsze był stresujący, dużo ludzi z innych krajów itd. 

Pierwszą dyscypliną, na której miałem przyjemność być, to biegi narciarskie. Wierzyłem 

w to, że Justyna Kowalczyk zdobędzie medal, niestety nie udało się, ale w skokach 

narciarskich na normalnej skoczni HS 109, Kamil Stoch i Stefan Hula otarli się o złoto 

i srebro ponieważ Kamil był 4 a Stefan 5. 

 Dzień 2 - Dzień drugi był fantastyczny, pomimo tego, że Polacy nie zdobyli 

medali. Na początek mało znana dyscyplina, czyli Curling. W tych zawodach chodzi 

o rzucanie kamieniami w tarczę. To wszystko oczywiście działo się na lodzie. Następnie 

Biathlon, nasza reprezentantka Gwizdoń była bardzo blisko medalu ale ostatecznie była 6. 

 Dzień 3 - Skoki narciarskie kobiet na normalnej skoczni, czyli tak jak u mężczyzn 

Hill Size położony na 109 metrze. Zawody wygrała Norweżka Maren Lundby. Ja osobiście 

kibicowałem wtedy Evelyn Insam, czyli młodszej siostrze Alexa Insama. Niestety ona słabo 

skoczyła i nie było jej w drugiej serii. Następnie wybrałem się z rodziną na łyżwiarstwo 

szybkie. Polacy bronili złota z Sochi. Niestety nie udało się obronić medalu i Polacy zajęli 

miejsca w drugiej dziesiątce. 

 Dzień 4 - Reszta dni jakoś nie była ważna nic ciekawego się nie działo oprócz, 

tego, że słabo prezentowali się Polacy w każdej dyscyplinie, aż w końcu nadeszły zawody 

na dużej skoczni o rozmiarze HS 134. Bardzo była podobna ta skocznia do Wielkiej Krokwi 

w Zakopanem. Tamtej nocy chyba nikt nie zapomni, ponieważ nasz kochany Kamil Stoch 

obronił złoto indywidualnie z dużej skoczni. To było coś fenomenalnego. 

 Dzień 5 - Po raz kolejny skoki narciarskie, tym razem rywalizacja drużynowa na 

dużej skoczni i kolejne medale dla Polski: Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula i Dawid 

Kubacki, czyli "złota czwórka" Stefana Horngachera sięgnęła po raz pierwszy w historii 

polskich skoków narciarskich po brązowy medal. Szalałem aż do rana, to było coś 

pięknego. 

 Po tym zdarzeniu wróciliśmy do domu, a ceremonię zamknięcia igrzysk 

olimpijskich oglądałem z kanapy w domu. Jedno marzenie zrealizowałem. Następne to: 

Mundial w Rosji. 

Kacper Piskorski z kl. 7b 
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WICEDYREKTOR  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 Wicedyrektor naszej szkoły – pani Beata Achenbach . 
 

Lubię… wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną, podróże, spędzać w gronie przyjaciół 

i czytać książki. 
 

Nie lubię… kaszki manny. 
 

Wzrusza mnie… łatwowierność i naiwność małych dzieci. 
 

Największą wartością dla mnie jest… uczciwość i prawdomówność. 
 

Cenię sobie ludzi, którzy… są lojalni, punktualni i odpowiedzialni. 
 

W wolnych chwilach najczęściej… czytam książki i robię na drutach. 
 

Kiedy pada deszcz… najchętniej przebywałabym w domowym zaciszu przy zapalonych 

świecach. 
 

Boję się,… że nie zdążę zrealizować wszystkich swoich marzeń. 
 

Marzę o tym,… aby pojechać na wszystkie kontynenty. 
 

Najbardziej lubię jeść … potrawy kuchni azjatyckiej oraz ryby pod każdą postacią. 
 

Mój ulubiony sport … to szermierka. Jestem z nim związana od 41 lat. Teraz jestem 

trenerem. Jako zawodniczka spędziłam na planszy 16 lat odnosząc sukcesy na zawodach 

krajowych i międzynarodowych i zdobywając szereg medali. Byłam wielokrotną członkinią 

kadry narodowej i reprezentantką Polski. 
 

Wybrałam zawód nauczyciela, bo … lubię pracować z dziećmi i młodzieżą. Daje mi on 

wiele satysfakcji. Najlepiej zobrazuje to cytat Konfucjusza „Wybierz pracę, którą kochasz, 

a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”. 
 

Szkoła daje mi … kontakt z młodymi ludźmi, od których można się wiele nauczyć. 
 

Najbardziej dumna jestem … z mojego dorosłego już syna. 
 

Największą radość sprawia mi … robienie i dawanie prezentów. 
 

Gdybym miała czarodziejską różdżkę … usunęłabym bariery językowe między ludźmi. 
 

Materiał opracowała: Marta Smolarek z kl. 7a 

 



 

 

                                                                                                                                                                   5 

 

BLOGujemy 
 

BAŚNIE KLAS IV 
 

 Dziś ściąga z naszego szkolnego bloga (zakładka Każdy 

pisać może: http://blogsiodemki.blogspot.com/p/pisac-kazdy-

moze.html) z baśniami napisanymi przez uczniów klas IV, którzy 

tworzyli je na podstawie wylosowanych kostek do gry Story 

Cubes (to dziewięć sześciennych kostek, z których każda zawiera na ściankach odmienny 

zestaw ilustracji i na ich podstawie tworzy się opowieść). 
 

„Magiczna przygoda” 
 

 Dawno, dawno temu, za górami, za lasami żył Czerwony Kapturek, który miał 

przyjaciela – magicznego motyla. Dziewczynka bardzo lubiła czytać. Jej ulubiona książka 

nosiła tytuł „Aniołek wesołek”. 

 Pewnego dnia zła żaba ukradła książkę. Czerwony Kapturek był zrozpaczony, 

więc przez magiczny kamień skontaktował się ze swoim przyjacielem. Magiczny motyl miał 

zaczarowany ołówek, dzięki któremu zobaczyli żabę siedzącą w wielkim zamku. Zwierzę 

miało tam wszystkie książki świata. Przyjaciele chcieli dostać się do zamku. Pomógł im 

w tym magiczny ołówek. Kiedy dziewczynka i magiczny motyl dostali się do komnaty złej 

żaby, chciała ona za pomocą czarnej magii zamienić w kamień Czerwonego Kapturka, 

ale jego przyjaciel ołówkiem narysował lustro, które odbiło zaklęcie i żaba zamieniła się 

w kamień. W tej samej chwili wszystkie książki wyleciały z półek i trafiły do starych 

właścicieli. 

 Morał z tej baśni jest taki, że kradzież nie popłaca. Zła żaba została ukarana 

za kradzież książek. 
Franciszek Charzyński kl. 4a 

 

„Od rycerza do króla” 
 

 Dawno, dawno temu za górami, za lasami żył sobie pewien rycerz, który służył 

potężnemu królowi. Był on jednym z najlepszych wojowników, a więc uczestniczył 

w najniebezpieczniejszych walkach. 

 Bitwa! Rycerz walczy za swoje królestwo. Wojna jest trudna. Walczy 

z odrażającym potworem. Nie wiadomo, czy smokiem czy lwem. Wyglądał z początku 

na lwa, ale miał skrzydła i potrafił latać, a w dodatku zionął ogniem. Ten potwór po kolei 

wybijał coraz to inne armie. Był niepokonany. Walka trwała dni i noce , ciągnęła się bez 

przerwy. W końcu rycerz pomyślał, że trzeba wezwać pomoc. Uciekł z pola walki, wsiadł 

na swojego konia i pojechał do królestwa wilków. Ich królem był potworny wilkołak. 

Gdy rycerz wreszcie dojechał wpuszczono go do królestwa. Klęknął przed tronem 

i opowiedział o nieszczęściu swego królestwa. Potem poprosił, aby wilkołak wysłał swoją 

armię, żeby pomogła w bitwie. Król wilków po namyśle postanowił pomóc, żeby potwór nie 

natarł i na niego. Król rozkazał, żeby od razu zacząć przygotowania. Gdy wszystko było już 

gotowe wyruszyli. Jechali przez góry, łąki, lasy. Dojechali. Najpierw zobaczył masakrę. 

Król uciekł, a jego koledzy leżeli martwi. Potwór ich zauważył. Walczyli. Po pewnym czasie 

udało się. Po bitwie okazało się, że król był w bunkrze pod ziemią.  

 Gdy wszystko było posprzątane król dał mu za żonę swoją córkę. Po królu 

na tronie zasiedli rycerz i księżniczka. Żyli potem długo i szczęśliwie. Morał z tego jest taki, 

że warto czasem zejść do dna, żeby się od niego odbić!  
Franciszek Żegnałek z kl. 4a 

 

http://blogsiodemki.blogspot.com/p/pisac-kazdy-moze.html
http://blogsiodemki.blogspot.com/p/pisac-kazdy-moze.html
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MÓJ PRZYJACIEL SMARTFON 
 

 Żyjemy w czasach, w których prawie każdy ma telefon komórkowy. Powoli 

zaczyna on z naszego życie wypierać laptopy i komputery stacjonarne oraz przejmuje ich 

role. W tym tekście opiszę kilka funkcji, które spełniają, bądź niedługo zaczną spełniać 

smartfony. 

 Za pomocą smartfonów można korzystać z nawigacji satelitarnej, 

kontaktować się ze znajomymi na Facebooku czy poczytać 

najnowsze wiadomości ze świata. Jednak w ciągu kilku najbliższych 

lat telefony mają wejść w kolejne sfery naszego życia i zastąpić 

sekretarkę, stanowisko pracy, GPS-y, laptopy i tablety. Stanie się to 

za pomocą rozszerzonej rzeczywistości, w którą w przyszłości zostanie 

wyposażony każdy telefon. Będziemy wtedy mogli aktywnie 

obserwować nasze otoczenie i na bieżąco przeglądać pobrane z Internetu 

informacje np. o mijanych budynkach czy sklepach. Znane aplikacje otrzymają nowe 

funkcje. Na przykład kalendarz nie tylko przypomni o dacie i miejscu spotkania, lecz także 

ostrzeże przed korkami. Czasami komórka będzie mogła zastąpić lekarza, dietetyka czy 

osobistego trenera. Już teraz można znaleźć aplikacje, które powiedzą nam czego 

nie powinniśmy, a co powinniśmy jeść, a potem jak spalić dodatkowe kalorie. 

 Jednak w niezbyt dalekiej przyszłości w telefony ma zostać wmontowany 

miniaturowy mikroskop, który zbada próbkę naszej śliny i zaalarmuje, kiedy zachorujemy 

np., na grypę. 

 Rozmowy wideo nie są nowością, jednak specjaliści z Motoroli i Microsoftu 

planują wprowadzenie funkcji pokazywania statusu naszych bliskich. Oznacza to, 

że będziemy mogli na bieżąco śledzić co się u nich dzieje. 

 Kiedy możliwości komórki okażą się zbyt małe, będzie ona mogła wykorzystać 

technologię zwaną hiperpołączeniem. Polega ona na połączeniu telefonów znajdujących się 

w pobliżu w rodzaj sieci, dzięki temu jeden telefon będzie mógł wykorzystać moc 

obliczeniową innych lub zrobić zdjęcie aparatem innego telefonu. 

 W ciągu najbliższych lat ma się skończyć era laptopów i komputerów 

stacjonarnych. Już niedługo mają pojawić się komórki z podobnymi procesorami, jak te, 

które mają komputery. Pracuje już nad tym firma Intel. Na takim telefonie mają działać 

przerobione aplikacje, takie jak Photoshop czy Exel. Będzie można też wyświetlać 

zawartość wyświetlacza za pomocą mikroprojektora. 

 Za kilkanaście lat komórki nawet nie będą potrzebowały klawiatury. Specjaliści 

z University of California stworzyli oprogramowanie, które może odczytywać komendy 

z myśli i np. zapisywać je w notatniku. Tylko czy chcemy, żeby jakieś urządzenie 

nieustannie śledziło nasze myśli? 
 

Telefoniczne ciekawostki: 
 

- Korea Północna ma najszybszy mobilny i stacjonarny Internet na świecie, 

- w 2016 roku zakupy w Internecie zrobiło około 1,6 miliarda osób na łączną kwotę około 

1,9 kwintyliona dolarów (1 900 000 000 000 000 000 000 000 000 000), 

- prawie 5 miliardów ludzi ma telefon komórkowy (ok. 66% ludności), 

- na jednego użytkownika przypada 1,64 numeru telefonicznego, 

- najwięcej telefonów ma system operacyjny Android, 

- najwięcej z Internetu w telefonach korzystają mieszkańcy Tajlandii – średnio 4 godziny 

i 13 minut dziennie. 

Opracował: Bogdan Jabłoński z kl. 7a 

(źródło: "Newsweek" - http://www.newsweek.pl/nauka/moj-przyjaciel-telefon,62068,1,1.html 

 

http://www.newsweek.pl/nauka/moj-przyjaciel-telefon,62068,1,1.html
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SZKOLNE KOŁO CARITAS 
 

 Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w ostatnim czasie włączyli się w dwie 

ogólnopolskie akcje. Pierwszą z nich był Światowy Dzień Chorego, który obchodzony jest 

11 lutego. W tym roku przypadł on na początku ferii zimowych. Nasi uczniowie 

w poniedziałek 12 lutego odwiedzili chorych na 9 oddziałach szpitala miejskiego. Wręczyli 

im książki przygotowane przez Caritas i życzyli powrotu do zdrowia. 

W weekend, w dniach 9 i 10 marca pomagaliśmy 

w Wielkanocnej Zbiórce Żywności. Wolontariusze 

poświęcają swój czas wolny, by pomagać innym, 

a w zamian obdarowywani są wdzięcznością 

i uśmiechem innych ludzi. Załączamy kilka zdjęć 

ze zbiórki w Biedronce na ul. Mickiewicza. 

KiL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 
 

PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA CZYTELNIKÓW 

 Uczniowie klas pierwszych 

na początku lutego 2018 r. zostali oficjalnie 

przyjęci w poczet czytelników biblioteki 

szkolnej. Celem pasowania było zachęcenie 

najmłodszych  uczniów do korzystania 

z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek 

oraz rozwijania umiejętności czytania. 

Wcześniej, uczniowie podczas zajęć 

bibliotecznych zapoznawali się z zasadami 

korzystania z księgozbioru, dowiedzieli się, 

jak należy dbać o książki i o co prosi książka. 

 W dniu pasowania wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie 

i obiecali szanować książki, a pani bibliotekarka uroczyście pasowała każdego ucznia 

i uczennicę dużym słownikiem ortograficznym. Od tej chwili każde z dzieci mogło już 

wypożyczyć wybraną książeczkę, niektórzy uczniowie wypożyczali po dwie. Na pamiątkę 

wszyscy otrzymali zakładki do książek, samodzielnie wykonane przez uczniów starszych 

klas podczas zajęć bibliotecznych i zajęć z kreatywności.                                        B. 

 



 

 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
 

                21 marca br. w naszej szkole świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji 

przygotowano dla nas wiele atrakcji i niespodzianek. 

Uczniowie klas 1-4 wzięli udział 

w „Sportowych wagarach”, które odbyły 

się w hali widowiskowo – sportowej Arena 

przy ul. Bema. 

 

Dla starszych uczniów przygotowano atrakcję 

w postaci szkolnego kina. Od 5. do 7. godziny 

lekcyjnej trwał seans filmowy. Obejrzeliśmy 

„Marsjanina” w reżyserii Ridleya Scotta. Główną 

rolę zagrał Matt Damon. 

 Potem odbyła się loteria. Pani Aneta 

Augustynowicz wraz z p. Aleksandrą Jurkiewicz losowały numerki, a wylosowani 

uczniowie otrzymywali drobne niespodzianki. Mnie też udało się wygrać! Dostałam 

przybory do pisania i książkę o zwierzętach żyjących w Polsce. 

              Szkolny Dzień Wiosny było też widać w ubraniach naszych uczniów, którzy 

porzucili czarny kolor i ubrali się w najrozmaitsze odcienie żółtego i zielonego. Głowy 

wielu dziewczyn zdobiły wianki. 

                Podsumowując, nasz szkolny Dzień Wiosny przebiegł we wspaniałej atmosferze 

i na pewno na długo zostanie w pamięci uczniów. Szkoda tylko, że wiosna się spóźnia… 
 

Kasia Szeląg z kl. 3dg 
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