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Uczniowie Siódemki! Drodzy Czytelnicy! 

 

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer Szkolnej Gazetki Internetowej. Mamy 

nadzieję, że chętnie go przeczytacie i zobaczycie, że być może wokół Was są przyszli poeci, 

pisarze, dziennikarze czy redaktorzy gazet. Zachęcamy Wszystkich do lektury tego numeru i 

zapraszamy do współtworzenia kolejnych. Pamiętajcie, to nasza gazetka, o nas samych i 

naszych szkolnych sprawach. 

Redakcja 

 
 

W tym numerze: 

 

 Wspomnienia z wakacji w wierszach Mai 

 Listy oficjalne 

 Opowiadanie Dominiki 

 Podróże mojego Taty 

 Recenzja książki 
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Na początek prezentujemy dwa wiersze Mai z klasy 6d, 

w których autorka wspomina cudownie spędzone wakacje. 

 

Wakacje nadchodzą wielkimi krokami. 

Słońce razi swymi promieniami, 

świeci niczym ognista kula. 

Pszczoły bzyczą, ptaki śpiewają swym pisklętom, 

a my wiemy, że już wakacje. 

Czekamy na wyjazd nad morze, 

aby kąpać się w słonej wodzie. 

Wiatr gdzieś szumi za kamieniami, 

kryje się przed nami. 

W nocy gwiazdy świecą niczym iskry. 

Dzień za dniem wciąż płynie, 

a my mamy coraz więcej pomysłów. 

Chcemy móc się dłużej bawić, 

ale to już koniec wakacji. 

Niedługo szkoła a po szkole, 

znów wakacje! 

Już nas szkoła wzywa, 

przecież dziś jest pierwszy września. 

Dzwonek dzwoni, 

wchodzimy do szatni zwiedzamy stare korytarze. 

Jutro czeka nas: język polski, geografia, 

matematyka oraz kilka plusów do zebrania. 

Długich przerw spędzanych na dworze, 

bieganie za piłką i płatanie nowych figli. 

Zanim znów ujrzymy wakacje, 

minie dziesięć miesięcy, 

lecz zabawa będzie przednia. 

Za głupotami i zabawą będziemy tęsknić, 

lecz wraz z latem powrócą. 

teraz czas nauki i szóstek, 

Życzę wam kochani, jak najlepszych ocen. 

 

 

Maja, kl. 6 d 

 
 

List oficjalny 

 

We wrześniu klasy szóste uczyły się pisać list oficjalny. Do tej pory pisaliśmy listy 

prywatne do rodziców, babci, dziadka, a przede wszystkim do kolegów i koleżanek. Okazuje 

się, że taka forma wypowiedzi pisemnej różni się od listu oficjalnego.  

Ten kierujemy do kogoś dorosłego, do kogoś, kto pełni jakąś ważną funkcję w szkole, urzędzie, 

mieście czy państwie. List oficjalny piszemy, aby komuś podziękować, aby kogoś zaprosić na 

jakąś imprezę lub o coś poprosić.  

Uczniowie klasy 6b, których prace zamieszczamy poniżej, mieli poprosić Panią Dyrektor o 

zorganizowanie kółka zainteresowań, którego jeszcze nie ma w naszej Szkole. 

  



SZKOLNA GAZETKA INTERNETOWA SIÓDEMKI                                   Nr 1/2016 
wrzesień/październik 

 
 Strona 3 

 

 

 

  

Adam Borkowski                                                             Poznań, 21 września 2016 r. 

ul. Nowa 2/4 

62-301 Poznań 

    Pani Anetta Dropińska -Pawlicka 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 

      im. Erazma z Rotterdamu 

      ul. Galileusza 14 

      60-158 Poznań 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

niedawno rozmawiałem z kolegami z klasy i uznaliśmy, iż coraz więcej ludzi w Poznaniu 

jeździ na rowerze. Postanowiłem, w ich imieniu, poprosić Panią o założenie kółka cyklistów, które 

chcemy nazwać "Kółko rowerowe". 

Nie chodzi nam o kółko skupiające się jedynie na jeżdżeniu rowerem, czy na 

organizowaniu wypraw rowerowych. Chcielibyśmy się zająć bardziej stroną techniczną naszych 

jednośladów. Pokazalibyśmy, jak naprawić rower, jak go konserwować, a także jak odróżnić 

części tanie i niskiej jakości od trochę droższych, lecz o wiele lepszych. Zależałoby nam także na 

tym, aby pokazać, jak bezpiecznie zachowywać się na jezdni. Opowiedzielibyśmy trochę o historii 

tych środków transportu. Wyjaśnilibyśmy również, jak dobrać wielkość ramy do wzrostu, stylu 

jazdy i jakich środków używać, żeby jeździło się najwygodniej. 

Mam nadzieję, że rozważy Pani moją prośbę i przyczyni się do powstania naszego "Kółka 

rowerowego". 

 

            Z wyrazami szacunku 

              Adam Borkowski 

                 uczeń klasy 6b 
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Patrycja Skarbiecka                                                      Poznań, 21 września 2016 r. 

ul. Długa 2/4 

62-301 Poznań 

 

      Pani Anetta Dropińska -Pawlicka 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 

      im. Erazma z Rotterdamu 

      ul. Galileusza 14 

      60-158 Poznań 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

zwracam się z prośbą o zorganizowanie kółka paleontologicznego "Życie sprzed milionów 

lat". 

W szkole jest wiele kółek zainteresowań, ale nie ma zajęć z najstarszej historii, a taka 

właśnie najbardziej mnie ciekawi. Chciałabym, aby to kółko było prowadzone w innej formie. 

Można by było zapraszać na nie znanych paleontologów, naukowców i historyków, którzy 

podzieliliby się praktyczną wiedzą i swoimi odkryciami. W domu mamy książki i komiksy o 

prehistorii, ale one nie przekażą aż tyle informacji, co osoby, które na co dzień się tym zajmują.  

Kółko paleontologiczne dawałoby odpoczynek od codziennej nauki, a jednocześnie 

poszerzałoby wiedzę o tym, co się wydarzyło przed 65 milionami lat. 

 

       Z wyrazami szacunku 

       Patrycja Skarbiecka 

       uczennica klasy 6b 
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Tomasz Staniewski                                                    Poznań, 21 września 2016 r. 

ul. Jasna 2/4 

62-301 Poznań 

 

      Pani Anetta Dropińska -Pawlicka 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 

      im. Erazma z Rotterdamu 

      ul. Galileusza 14 

      60-158 Poznań 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

jestem uczniem klasy 6b w naszej szkole. W tym roku szkolnym mamy tak wiele ciekawych 

zajęć dodatkowych. Jednak chciałbym przedstawić mój pomysł na jeszcze jedno kółko. 

Poroponuję, aby nazywało się "Eko - Majsterkowicz". Zajęcia mogłyby odbywać się raz w 

tygodniu. Uczniowie przynosiliby na niezużyte rzeczy, np. butelki, makulaturę, stare materiały, 

drewno, plastik i z nich tworzylibyśmy nowe i ciekawe przedmioty. Mogłyby to być bardzo 

kratywne zajęcia, na których uczniowie uczyliby się i dobrze bawili. Dodatkowo wykonane na 

zajęciach przedmioty, mogłyby zostać wykorzystane na różnego rodzaju aukcjach szkolnych lub 

jako prezenty dla naszych najbliższych. Stare i zepsute rzeczy dostałyby szansę na drugie życie, a 

my radość tworzenia! 

Zapewniam, że takiego kółka nie ma w żadnej szkole. Mam ogromną nadzieję, że i Pani 

Dyrektor spodoba się mój pomysł. 

 

       Z wyrazami szacunku 

       Tomasz Staniewski 

       uczeń klasy 6b 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej naszej koleżance Dominice przyszło 

do głowy opowiadanie, które zaraz spisała. Oto ono: 

Dzisiaj był Dzień Nauczyciela. Rano, ja i moja przyjaciółka Maja, kupiłyśmy tulipany naszej 

wychowawczyni, nauczycielce języka polskiego. Kiedy miałyśmy z nią lekcję, dałyśmy jej kwiaty, a ona nam 

podziękowała i poprosiła, abyśmy usiedli. W ciągu zajęć wydawało mi się, że czerwone tulipany zmieniają 

kolor na coraz ciemniejszy. Najpierw miały barwę bordową, następnie fioletową, później zmieniły ją na 

granatową, aż w końcu stały się czarne. Poczułam piękny zapach skoszonej trawy i nowej książki - 

przyniesionej prosto z księgarni. 

- Czy tylko ja czuję czekoladę?- zapytała nasza wychowawczyni.  

Wszyscy zaczęli wymieniać, jaką woń poczuli. Jedni zapach pizzy, inni morza, jeszcze inni naleśników. Na 

początku nie miałam pojęcia, co łączy te wszystkie zjawiska. Przed oczami widziałam tylko barwę fioletową 

i jeden czarny kształt, który wyglądał dokładnie tak samo jak tulipany, które rano kupiłyśmy z Mają. Każdy 

z uczniów czuł inny bukiet zapachów. Zupełnie tego nie rozumiałam. W pewnym momencie usłyszałam trzask, 

jakby wazon z kwiatami spadł na podłogę i się rozbił. 

 Obudziłam się w jakimś dziwnym miejscu z całą moją klasą. Przed sobą zobaczyłam coś niesamowitego, 

a zarazem słodkiego. Przez polankę pełną drzew-lizaków przepływała czekoladowa rzeka, a w żelkowej trawie 

rosło mnóstwo kolorowych karmelowych kwiatów.  

Na cukrowym niebie wisiały różowe chmury z waty 

i można było ich dotknąć, a nawet je zjeść. Choć 

przedpołudnie było słoneczne, w powietrzu wyczuwało 

się przyjemny chłód. Cała klasa zaczęła wyrywać trawę 

i ją jeść, pić czekoladę z rzeki, albo smakować różowe 

chmury z waty.  

 Nagle zobaczyłam tajemnicze przejście, z którego 

widać było salę, w której siedzieliśmy na lekcji. Czegoś 

mi tam brakowało...  

-Nie ma tulipanów...- pomyślałam. W sali wszyscy leżeli 

na ławkach i pogrążeni byli we śnie. Niektórzy nawet 

chrapali. Uszczypnęłam się w rękę. Bolało. Czyli to nie 

sen....Wystraszona, przeszłam przez portal, ignorując protesty reszty klasy. Po chwili wszyscy poszli niepewnie 

za mną.  Ktoś szturchnął mnie w ramię. 

-Obudź się!- usłyszałam wołanie. 

-Już, już- powiedziałam i podniosłam głowę. 

Patrzyła na mnie Maja, która chyba nic nie rozumiała.  

- Co się stało? - zapytała. Wyszłam na kilka minut do toalety, a cała klasy leży na biurku i śpi! 

-Ty nic nie wiesz?- zdziwiłam się. 

- Na początku wydawało mi się, że tulipany stopniowo zmieniały kolor z czerwonego na czarny, potem wszyscy 

poczuli jakieś różne zapachy... A później przenieśliśmy się na cudowną, słodką polanę, gdzie pojawiło się 

tajemnicze przejście. I my byliśmy w tym portalu, ale spaliśmy! Mimo to, kiedy się uszczypnęłam, to mnie to 

zabolało, więc to nie mógł być sen. Przeszłam na drugą stronę, a wtedy szarpnęłaś mnie za ramię i zawołałaś, 

że mam się obudzić... 

Po chwili doszłyśmy do wniosku, że kwiaty, które rano kupiłyśmy, zmieniały kolor i usypiały. Śniliśmy 

ten sam sen o Krainie Słodyczy. Razem z Mają stworzyłyśmy też teorię, że każdy czuł swój ulubiony zapach od 

woni tulipanów, dlatego każdemu pachniało coś innego.  
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Okazało się, że zaraz po tej niesamowitej przygodzie kwiaty zwiędły, więc je wyrzuciłyśmy. 

Nasza wychowawczyni chciała nas poczęstować czekoladkami, ale wszyscy byli najedzeni słodkościami 

z Krainy Słodyczy, więc grzecznie odmówiliśmy. Jednocześnie poczuliśmy, że nasze kieszenie są pełne 

cukierków i żelków.  

To był naprawdę niezwykły Dzień Nauczyciela. 

 

                  Dominika, kl. 6e 

 

Podróże mojego Taty 

 

Chciałabym zaprosić Was Drodzy Czytelnicy do lektury kilku wywiadów z moim Tatą, który 

pracuje w Instytucie Logistyki i Magazynowania  na Politechnice Poznańskiej i bardzo często 

podróżuje po świecie. Kiedy wraca do domu, z niecierpliwością czekam na Jego opowieści o 

miejscach i ludziach. Obie z siostrą zadajemy wtedy mnóstwo pytań. A nasz Tata chętnie na nie 

odpowiada. Ostatnio pojechał do Chin. Przeczytajcie, czego dowiedziałam się o pewnym 

mieście...  

 

J: Tato! Chciałam zadać Ci kilka pytań. W jakim mieście byłeś? 

T: Byłem w mieście, które nazywa się Kanton - chińska nazwa to Guanghzou (czyt.guandżu). 

J: Jak długo trwała Twoja podróż? Czy mocno odczułeś zmianę strefy czasu ? 

T: Podróż trwała ponad 20 godzin. Na początku leciałem z Poznania do Warszawy, następnie z 

Warszawy do Doha w Katarze, a z Kataru do Chin. Następnie pojechałem taksówką do hotelu 

w Guanghzou. Ta podróż bardzo mnie zmęczyła, a do zmiany strefy czasu jestem 

przyzwyczajony. 

J: To musiała być trudna podróż. Pwiedz, jaki zabytek lub widok najbardziej Ci się  podobał? 

T: Z niesamowitych budowli, które widziałem w mieście najbardziej podobała mi się Kanton 

Tower. To druga, co do wielkości, największa wieża na świecie. Ma ona około 600 metrów 

wysokości. Bardzo spodobał mi się także budynek Opery Narodowej w Kantonie. 

J: A czy byłeś na tej wieży? Czy można było na nią wchodzić?  

T:  Na wieży nie byłem, ponieważ nie miałem zbyt dużo czasu. Stałem pod nią i podziwiałem tę 

niesamowitą konstrukcję. Można było na nią wchodzić i widziałem, jak inni ją zwiedzają.  

J: Bardzo Ci zazdroszczę tej pdróży. Opowiedz jeszcze proszę, co Cię podczas niej zaskoczyło? 

T: Zaskoczyła mnie ilość ludzi w metrze, w godzinach szczytu. Gdy próbowałem wejść do 

metra, trzy razy wypchnięto mnie z niego. Ostatecznie poszedłem pieszo do centrum, aby 

obejrzeć właśnie Kanton Tower. Później dowiedziałem się, że w mieście, w którym 

przebywałem, mieszka ponad 100 000 000 ludzi, a w Metro Polis, czyli na terenie położonym 

wokół miasta mieszka kolejne 10 000 000 ludzi.  
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J: To niewyobrażalna liczba ludności! Jestem jeszcze ciekawa, co najmniej podobało Ci się w 

Chinach, co Ci tam wręcz przeszkadzało? 

T: Nie podobało mi się to, że wszędzie w powietrzu był smog, czyli spaliny.  

Bardzo przeszkadzało mi także mlaskanie i głośne zachowanie przy stole. Chińczycy, ponieważ 

jedzą pałeczkami, to wciągając jedzenie bardzo głośną mlaszczą i głośno zachowują się przy 

stole, żeby pokazać, że jedzenie im smakowało. Na początku czułem się nieswojo. 

J: Dziękuję tato, to już wszystkie pytania na dzisiaj. Ciekawe, gdzie pojedziesz w następną 

podróż? Czy będzie równie egzotyczna, jak ta wyprawa do Chin? 

 

< Guanghzou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Kanton Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zdjęcia - źródło Youtube 
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Recenzja książki Ulfa Starka pt. „Czy umiesz gwizdać Joanno”  

Niedawno przeczytałem książkę 

Ulfa Starka pt. „Czy umiesz gwizdać, 

Joanno?” Jest ona adresowana do 

czytelników w różnym wieku. Bertil - 

jeden z bohaterów utworu -  bardzo 

chciałby mieć dziadka. Ulf zna miejsce, 

gdzie dziadków jest pełno. Zabiera 

Bertila do domu starców. Autor snuje 

piękną opowieść o przyjaźni, 

przywiązaniu i niestety trudnym 

rozstaniu pomiędzy dziadkiem i jego 

"wnukiem". Myślę, że książka nikogo nie 

pozostawi obojętnym. Bo chociaż 

opowiada o rzeczach ważnych 

i poważnych, o starości, o życiu i śmierci, 

to robi to z delikatnym humorem. Jest 

dzięki niemu zabawna i jeszcze bardziej 

wzruszająca. Warto po nią sięgnąć! 

Możecie znaleźć ją w naszej bibliotece 

szkolnej. 

         Franciszek, kl. 6d 

 

Zachęcamy Was Drodzy Uczniowie do czytania, dyskutowania, polemizowania! 

Czekamy z niecierpliwością na Wasze pierwsze wrażenia po lekturze tego numeru.  

Mamy nadzieję, że zasypiecie nas ciekawymi, niesamowitymi i dobrymi pomysłami  

nie tylko na nazwę gazetki, ale także na nowe działy, kąciki i tematy. 

Życzymy dobrej lektury 
 

Redakcja 
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