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Ilustracja Marty Smolarek z kl. 7a  do wybranego 

opowiadania z cyklu wiedźmińskiego A. Sapkowskiego 
 

 

Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk 

piąty już numer szkolnego pisemka 

„Głos Siódemki”. 

Przeczytacie w nim o wydarzeniach, które miały 

miejsce w kwietniu i maju w naszej szkole, 

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… 
 

Laureatami w konkursach! 
 

*Jan Rokita z kl. 7a został laureatem 

w Miejskim Konkursie Historycznym 

„Dzieje Torunia” 

Ucznia przygotowała  p. Ania Krygier . 
 

*Pola Woźniak z klasy 3cg uzyskała tytuł 

laureata w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 

o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum. 

Uczennicę przygotowała p. Aleksandra 

Jurkiewicz. Gratulujemy! 
 

* 
Tworzeniem listy książek w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa! 
 

 

 

 

 
 

Miło nam poinformować, że w związku 

ze wsparciem finansowym w ramach NPRCz, 

pod koniec kwietnia i w maju odbywały się 

w klasach wybory książek. 

Na ich podstawie tworzona jest lista książek 

do zakupienia do biblioteki szkolnej. 

Oprócz szkolnych lektur, większość 

to książki dziecięce i młodzieżowe,  

 które warto przeczytać 

i godne polecenia przez innych. 

Dziękujemy także Rodzicom i Nauczycielom 

za sugestie co do zakupów czytelniczych. 

O ile nam się uda, postaramy się zakupić 

tytuły, które zostały zgłoszone. 

O dalszych krokach w realizacji NPRCz 

będziemy informować społeczność szkolną 

na bieżąco . 
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PROJEKT eTwinning 
 

 W październiku 2017 roku zaczęliśmy brać udział w projekcie międzynarodowym 

eTwining Peek-a-country. Nasza grupa liczy 6 osób, które systematycznie chodzą na 

zajęcia i wykonują pracę na dany miesiąc. Na każdy mamy inny temat. Dotychczas 

wykonaliśmy 2 lapbooki (o Polsce i Australii), 3 filmy (prezentację grupy, kolędy w języku 

polskim i angielskim oraz prezentację lapbooków). Z okazji Halloween przygotowaliśmy 

prezentację z zabaw tematycznych, m.in. 

tradycyjnego „apple bobbing”. Graliśmy 

w quiz kahoot przygotowany przez 

grupę z Chorwacji, a także wykonaliśmy 

quiz kahoot na temat Irlandii dla innych 

grup. Obecnie przygotowujemy 

kalendarz o Stanach Zjednoczonych 

oraz grę online na temat Kanady. 

Zajęcia są bardzo fajne i można się dużo 

dowiedzieć o innych krajach i ich 

zwyczajach. Projekt kończymy w maju 

2018 roku. 

 Na zdjęciu nasza grupa. Od lewej: Kosma Zakrzewski, Mikołaj Skrzypek, Piotr 

Nowakowski, Jakub Skrzypek, Klaudia Lichota i Natalia Brakoniecka. 
 

Natalia Brakoniecka i Klaudia Lichota z kl. 5b 

              ///\\\ 
SZKOLNY DZIEŃ PROJEKTÓW 

 

 W czwartek 12 kwietnia 

odbył się w naszej szkole Dzień 

Projektów pod hasłem ,,Od 

astronomii do ekonomii". Tego 

dnia podzielone na grupy drugie 

klasy gimnazjalne miały za zadanie 

zaprezentować klasom siódmym 

swoje przygotowane projekty 

edukacyjne na wybrany temat. 

Ogólnie dotyczyły dziedzin 

wiedzy, którymi zajmował się nasz 

patron, Mikołaj Kopernik. Tematy były bardzo różne, np.: Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, 

Strategie wojskowe - kiedyś i dziś (Mikołaj Kopernik jako strateg), Z Torunia 

do Fromborka. Planujemy wycieczkę szlakiem Mikołaja Kopernika, Motywy astronomiczne 

w literaturze, Ekonomia w moim domu, czyli jak utrzymać gospodarstwo domowe?, 

Jak powstają pieniądze?, Pierwsza pomoc obecnie i w czasach Mikołaja Kopernika, 

Plastyczne wizje wierszy o Mikołaju Koperniku, Matematyka w architekturze. 

 W godzinach popołudniowych, podczas zebrań, uczniowie zaprezentowali 

projekty swoim rodzicom. 

Bogdan Jabłoński z kl. 7a 
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EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 
 

 18, 19 i 20 kwietnia br. w całej Polsce odbyły się egzaminy uczniów klas III 

gimnazjum. Do testów obowiązkowo przystąpili także uczniowie naszej szkoły. 

 Po wielu miesiącach pracy, nauki 

i powtórek na lekcjach, 18 kwietnia punktualnie 

o godzinie 8:30 uczniowie stawili się w szkole, 

aby o 9:00 rozpocząć pisanie. Wyposażeni 

byliśmy w obowiązkowe długopisy z czarnym 

wkładem, legitymację, linijkę, wodę i drugie 

śniadanie, które mogliśmy zjeść w czasie 

przerwy. Doniosłość tego dnia podkreślał nasz 

strój galowy. 

 W środę zmierzyliśmy się z historią 

i wiedzą o społeczeństwie, która zdaniem wielu 

była bardzo trudna. Kolejnym przedmiotem tego 

dnia był język polski. W części pisemnej była 

do napisania charakterystyka. Uczniowie 

opisywali głównie bohaterów „Krzyżaków”, 

„Kamieni na szaniec” i Santiago z książki pt. „Stary człowiek i morze”. Następnego dnia 

gimnazjaliści głowili się nad częścią przyrodniczą i jak zawsze budzącą wielkie obawy 

i przerażenie, matematyką. Piątek był ostatnim dniem testów. Tym razem pisaliśmy 

egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego. Jak zawsze większa część wybrała 

język angielski, chociaż musiała wtedy zdawać część podstawową i rozszerzoną. Jednak 

były też osoby, które pisały podstawę z języka niemieckiego. Między testami była około 

godzinna przerwa, którą uczniowie spędzali w sali gimnastycznej. 

 O końcowych wynikach egzaminów dowiemy się w połowie czerwca. Oby były 

one jak najlepsze, bo to one, wraz ze świadectwem otworzą nam drzwi do wymarzonych 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Kasia Szeląg z kl. 3dg 

%%% 
 

LETNIE DYKTANDO 
 

 Na łące w gęstej trawie przyglądał się zając żabie. Żaba zawzięcie kumkając, 

wskoczyła do rzeki bryzgając. Łabędź przestraszył się tego i uciekając uderzył o drzewo. 

Miękki dąb pękł, a ze środka wydobył się brzdęk. Potem z gąszczu wybiegł kot, biegnąc 

dziko wszedł na płot. Jeżyk chętny do zabawy gonił kota przez dzień cały. Kot zmęczony tą 

gonitwą, wsiadł na tratwę i odpłynął. Między konwaliami siedział dzik z warchlaczkami. 

Jeden warchlak miał marzenie, aby iść na przedstawienie. Ryby w rzece się kotłują, że aż 

z rzek wyskakują. Sowa z drzewa komentuje, co ten warchlak wygaduje. Ptaki ziarna 

pochłaniają. Młode sarny rozrabiają. Motyl lata między makiem. To jest właśnie łąka latem. 

Zredagowała: Klaudia Lichota z kl. 5b 
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                UCZEŃ  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 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły – Mateusz Szatkowski . 

 

Lubię… robić własną muzykę. 

Nie lubię… głupoty. 

Po gimnazjum planuję… pójść do technikum, ale nie zdecydowałem jeszcze 

w 100% jakiego. 

W roli przewodniczącego podoba mi się, ...że ludzie bardziej mi ufają. 

Lubię muzykę w wykonaniu… nie zamykam się w jednym gatunku muzycznym, słucham 

wielu wykonawców, ale najbardziej lubię Future i Skrillexa. 

Mój ulubiony film… to Straight Outta Compton, film biograficzny ukazujący powstanie 

i upadek grupy hip hopowej N.W.A. 

Chciałbym zostać… producentem muzycznym i wydać płytę. 

Z gimnazjum najlepiej wspominam… znajomych, poznałem wiele osób, z którymi pewnie 

dalej będę się zadawał. 

Największego farta miałem, gdy… często mam szczęście i zdarza się, że akurat nie muszę 

pisać w szkole  jakiegoś sprawdzianu, gdy się nie nauczyłem. 

Największą wartością dla mnie jest… rodzina. 

Cenię sobie ludzi, którzy… są lojalni i szczerzy. 

W wolnych chwilach najczęściej… wychodzę na dwór z kumplami. 

Boję się,… że może nie udać mi się w życiu to, co chciałbym zrealizować. 

Marzę o… podróży do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Los Angeles, Nowego Jorku 

i Atlanty. 

Najbardziej lubię jeść … pierogi (XDD). 

Mój ulubiony sport … to piłka nożna, futbol amerykański i koszykówka. 

Najbardziej dumny jestem … z objęcia posady przewodniczącego SU. 

Gdybym miał czarodziejską różdżkę … cofnąłbym się do przedszkola z wiedzą 

i przeżyciami, które zdobyłem do tej pory. 

 

Materiał opracowała: Marta Smolarek z kl. 7a 
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POLECAMY…  
 

… książkę "Cudowny Chłopak" 
 

 „Cudowny Chłopak” to książka autorstwa R. J. Palacio, której głównym 

bohaterem jest Auggie Pullman. August jest inny od dzieci w swoim wieku. Od urodzenia 

ma zmutowaną twarz. Do dziesiątego roku życia miał 27 operacji.  W wieku 10 lat jego 

rodzice postanawiają wysłać go do szkoły. Wcześniej uczyła go w domu jego mama.  

 Książka opowiada o jego przygodach w szkole, przyjaźniach, sukcesach 

i porażkach. Auggie nie jest na początku akceptowany przez rówieśników. Wiele dzieci 

wyśmiewało jego wygląd. Jednak cudowny chłopak radził sobie w szkole bardzo dobrze. 

 Książkę tę bardzo przyjemnie się czyta, są krótkie rozdziały. "Cudowny chłopak"  

jest pokazany od różnych stron. Część opowiada Via, siostra Augusta, inną część przyjaciel 

Auggiego. Serdecznie polecam tą książkę zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Dzięki niej 

można lepiej zrozumieć stosunek ludzi do osób "innych" pod względem wyglądu. Wszyscy 

jesteśmy wyjątkowi. Trzeba o tym pamiętać. Nakręcony został także film na podstawie tej 

powieści. Książka ta znalazła się także na szkolnej liście lektur do zakupienia w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Patrycja Pąpka z kl. 7b 

///\\\ 
 

NASZE BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 
 

 Cześć! Każdy z Was pewnie zastanawia się, jak w tych czasach być bezpiecznym 

w Internecie. Należy kierować się kilkoma zasadami, które wymienię Wam poniżej. 

 Miłego czytania ;) 

1.Staraj się być w Internecie... ANONIMOWY! 

Zapytasz dlaczego? „Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz” 

Jeżeli nie musisz, to nie podawaj informacji na swój temat. Pamiętaj, aby w loginie, gdy 

zakładasz jakieś konto na portalu społecznościowym, nie pisać swojego imienia i daty 

urodzenia. Podanie tych dwóch informacji może być już początkiem zagrożenia dla ciebie :/ 

Aldonka2003 --- NIE              Vld0nkv --- Czy nie brzmi bezpiecznie i oryginalnie? ;) 

2.Warto wspomnieć o hasłach. Najlepiej aby były silne, długie i dość skomplikowane 

(oczywiście nie na tyle, żebyś Ty nie mógł/mogła tego zapamiętać :p) 

To podniesie twój poziom bezpieczeństwa. Pamiętaj, aby hasło nie było powiązane z twoim 

imieniem, adresem oraz datą urodzin, czy miejscem zamieszkania. 

zuzia123 ------- NIE                  MamSuperPieskaNazywaSięFruzio954 ----- Lepiej :p 

3.Zadbaj o to, aby twój komputer miał zainstalowany program, który blokuje 

niepożądane elementy stron typu: Adblock, Flashblock, Cookie Monster, itp. 

4.Sprawdzaj, czy łączysz się bezpiecznie (przez połączenie https://). Bezpieczne 

połączenia oznacza się za pomocą zielonego zaznaczenia lub kłódeczki koło paska adresu. 

Czasem występuje problem z bezpieczeństwem połączenia i pojawiają się ostrzeżenia o 

błędach certyfikatu. Nie ignoruj ich, zwłaszcza jeśli witryna nie jest godna zaufania lub 

wcześniej nie pojawiał się na niej błąd. 

AK 
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WYCIECZKA SZKOLNA DO ŁEBY 
 

 17 maja bieżącego roku nasza klasa 5b wraz z klasą 6b wybrała się na dwudniową 

wycieczkę. Na zbiórkę przybyliśmy o godzinie 7.00. 

 Pierwszą atrakcją podczas wycieczki była farma strusi afrykańskich w Garczynie. 

Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawostkach z życia tych ptaków i mieliśmy możliwość 

kupienia pamiątek. Następną atrakcją były ruchome wydmy w Łebie. Zwarci i gotowi 

wyskoczyliśmy z autokaru i wyruszyliśmy w stronę wydm. Najwyższą z nich była Łącka 

Góra. Strasznie cieszyliśmy się z tego faktu, że mogliśmy wczołgać się na wydmę, jednak 

zanim to nastąpiło, mieliśmy do przejścia ok. 5 km przez Słowiński Park Narodowy. Nie 

było tak łatwo, ale udało się. Na górze porobiliśmy sobie kilka fotek i po jakiejś chwili 

zbieraliśmy się do zejścia. Autokarem jechaliśmy następnie prosto do ośrodka 

wypoczynkowego „Panda”. Pozostawiliśmy bagaże w pokojach, zjedliśmy kolację, a potem 

spacerem wybraliśmy się nad Bałtyk. 

 Drugiego dnia odwiedziliśmy Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 

przypominające skansen. Na miejscu pani przewodnik oprowadzała nas i opowiadała, jak 

dawniej żyli ludzie. Przechodziliśmy od chaty do chaty i oglądaliśmy różne stare 

przedmioty. Potem pojechaliśmy na latarnię morską. Widok z niej był piękny. Widać było 

morze, wydmy i jezioro, a także dużo drzew. Przed nami została ostatnia atrakcja. Był to 

Aquapark w Redzie. Każdy nie mógł się go już doczekać. Dotarliśmy na miejsce, 

wskoczyliśmy szybko do wody i korzystaliśmy z czego się dało. Czas upłynął nam na 

zabawie.  

 Wycieczka dobiegła końca. Zadowoleni, pełni wrażeń wracaliśmy. Po około 

trzygodzinnej podróży, dotarliśmy do Torunia. Moim zdaniem wycieczka byłą naprawdę 

super! Najbardziej podobała mi się farma strusi, latarnia i Aquapark! 
 

Kornelia Dominiak z kl. 5b 
() () () 

 

SZKOLNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

 27 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, który zorganizowały panie: K. Wesołowska,. K. Jagiełka i I. Dymek. Wzięli w nim 

udział wszyscy uczniowie naszej szkoły od kl. 4 do 3 gimnazjum. 

Podczas apelu uczniowie 

w przystępny sposób dowiedzieli 

się o historii uchwalenia 

konstytucji. Mogli też posłuchać 

związanych z nią tematycznie 

piosenek i wierszy. Całości 

dopełniły wyświetlone filmiki, 

dotyczące między innymi 

szczegółów przestawionych 

na obrazie Jana Matejki 

Konstytucja 3 Maja 1791 roku. Posłuchaliśmy też gry na wiolonczeli jednego z naszych 

kolegów, który zagrał utwór Polonez Trzeciego Maja. 

 Uważam, że była to świetna okazja, aby dowiedzieć się wielu ciekawych 

informacji o naszej konstytucji, którą mogliśmy się chwalić przed całym ówczesnym 

światem. 

Kasia Szeląg kl. 3dg 



 

 

 

NASZE ŚWIĘTO MAJOWE 
 

 W środę 30 maja 2018 r. odbędzie się w naszej szkole uroczystość nadania 

imienia Mikołaja Kopernika i przekazania szkole sztandaru. Już od kilku długich tygodni 

przygotowujemy się do tej uroczystości. Na terenie szkoły pojawiły się inicjatywy związane 

z Kopernikiem: wystawa poświęcona Jego osobie, wystawa prac plastycznych uczniów, 

prezentacja tablic z ilustracjami Jan Marcina Szancera, gazetki tematyczne i inne „dodatki”. 

Przeprowadzono kilka konkursów tematycznie związanych z Kopernikiem i astronomią, 

odbyły się zajęcia i wyjścia do instytucji kultury, projekty edukacyjne, powstało nowe logo 

szkoły. 

 Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 w sali gimnastycznej budynku 

Morcinka. Po części oficjalnej i artystycznej odbędzie się zwiedzanie szkoły 

i przygotowanych prezentacji oraz słodki poczęstunek. Odsłonięte zostanie logo szkoły 

i otwarta zostanie także sala tradycji z pamiątkami Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu 

sprzed roku 2017 i Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu. 

 W tym samym dniu w budynku Bema i na boisku odbędzie się szkolny festyn. 

Na uczniów czekają: śniadanie na trawie na terenie zielonym, występy zespołu, gry zabawy 

ruchowe, spotkania, gry planszowe, owocowo-warzywne przekąski, escape room 

po angielsku i historyczny, kino 3D, fotościanka i inne atrakcje . 

B. 

 

 

 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ DNIA DZIECKA, 

WSZYSTKIM DZIECIOM ŻYCZYMY SAMYCH PIĘKNYCH, 

BEZTROSKICH DNI! 
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