
 

  

 Kochani, czekają nas  wakacje  

i letnie przygody! Po ciężkim okresie 

zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej nauki 

wszystkim należy się odpoczynek.  Przy-

gotowaliśmy dla Was specjalne, waka-

cyjne wydanie  „Siódemki na Piśmie”, 

a w nim: ciekawostki,  opowiadania o 

wymarzonych wakacjach, porady, ko-

miksy, rebusy, zagadki. Bawcie się do-

brze w te wakacje! Do zobaczenia 

we wrześniu! 

    redaktor naczelny 

    Dawid Banaszek 
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Klub szkolnego literata  

 

 Bianka razem ze swoimi ro-
dzicami i bratem Nickiem pojechała 
na wakacje w góry. Na miejscu po-
winna zastać swoją kuzynkę Hazel 
jednak tej nigdzie nie było.  

- Gdzie ona jest? – cały czas pytała 
Bianka, gdyż Hazel była jej najwięk-
szym autorytetem. – Powinna tu już 
dawno na nas czekać. 

- Coś ty taka w gorącej wodzie ką-
pana? Może zapomniała. – odezwał 
się znudzonym głosem Nico. Ubrany 
był w czarną koszulkę w czaszki, 
tego samego koloru podarte jeansy, 
trampki i brązową kurtkę pilotkę. Jego czarne potargane włosy, zasłaniały bladą twarz, a ciemnocze-
koladowe oczy wpatrywały się w ekran telefonu. 

- Nikt cię nie pytał o zdanie, ty mała fujaro. – warknęła na brata dziewczyna, odwracając się na pię-
cie i zarzucając swoim długim, brązowym warkoczem, z którego uciekło kilka pojedynczych pasem. 
Miała na sobie bluzkę w kolorze kości słoniowej, brązową spódniczkę i takie same balerinki.  

- Nico, Bianka! – zawołała z salonu mama dzieci. – Tu jest jakiś list zaadresowany do was! 

- Może to od Hazel! – ucieszyła się dziewczyna i ruszyła biegiem w stronę, z której pochodził głos 
matki, a jej brat powolnym i znudzonym krokiem ruszył za nią. 

Gdy znaleźli się na miejscu Bianka chciwie chwyciła szarą kopertę. Stanowczym ruchem odepchnęła 
brata, który staną naburmuszony pod ścianą, i rozerwała kopertę. 

- Jak z przedszkolakami – mruknęła ich mama. To prawda: Nico miał dwanaście lat, a Bianka czterna-
ście, jednak oboje zachowywali się jak małe dzieci. 

- „Droga Bianko i Kochany Nico – zaczęła czytać na głos – Czeka was niełatwe wyzwanie. Musicie 
podążać za wskazówkami, a dowiecie się, gdzie aktualnie przebywam. Czekam tam na was z niespo-
dzianką. Pierwsza podpowiedź znajduje się na górze w waszym pokoju. Z niej dowiecie się co dalej. 
Mam nadzieję, że wam się powiedzie. Całusy, Hazel.” 

- Dlaczego napisała to w takim… jakby to powiedzieć… starym języku? – rozważał Nico, trochę już 
udobruchany. 

- Może chciała żeby nam było trudniej… W każdym razie, musimy ją znaleźć! – odrzekła zdetermino-
wana Bianka. Szybko wspinali się po schodach i wpadli jak burza do pokoju, w którym zwykle noco-
wali, gdy przebywali u kuzynki. 

- Jest! – wykrzyknął uradowany Nico machając przed nosem siostrze tym razem czerwoną kopertą.  

- Czytaj – ponagliła brata Bianka. 

- Już, już… „Dużo straganów, kupców i towarów. Za jednym z nich, czarny arkusz papieru się chowa. 
To wasz następny cel.” – odczytał powoli chłopiec. 

- Czyli idziemy na rynek – oznajmiła Bianka i szybko zbiegła na dół. – Szybciej! – zawołała do brata, 
w biegu zakładając swoją srebrną kurtkę. Nico popędził za siostrą i zaczął się rozglądać za straga-
nami. – Tu nic nie ma. – powiedziała zdziwiona Bianka. 

- Mylisz się. – odrzekł Nico i pobiegł z zadziwiającą prędkością do bardzo starego i widocznie nie-
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Klub szkolnego literata  

używanego, pustego straganu w rogu rynku. Podniósł z ziemi czarną kartkę. – „Wielka świątynia na 
jej szczycie stoi. Tam pewien posłaniec niebieski stoi.” I co z my mamy z tym posłańcem zrobić? 

- Najpierw znajdźmy tę górę. Potem będziemy się martwić. – oznajmiła Bianka i szybko przeszukała 
wzrokiem okoliczne wzgórza. – Tam – powiedziała wskazując na jedno z nich, na którym wznosiły się 
ruiny jakiejś starej świątyni. 

- No to w drogę. Kto ostatni ten stawia lody! – zawołał Nico i puścił się biegiem w stronę pobliskiej 
góry, a zaraz za nim Bianka. – Chyba nikogo tu nie ma – pomyślał na głos, gdy dotarli już na miejsce. 

- Patrz tam – Bianka wskazała na coś niebieskiego. – Chodź – ponagliła brata i ruszyła w stronę, jak 
jej się wydawało, posłańca. Kiedy znaleźli się bliżej niego, zlustrował ich uważnie wzrokiem, podał 
dziewczynie niebieską kopertę, po czym szybko uciekł z miejsca zdarzenia. 

- Co to było? – zapytał zdezorientowany Nico.  

- Nie wiem, ale mam nadzieję, że to już ostatnia wskazówka i zaraz znajdziemy Hazel. Muszę jej coś 
powiedzieć. 

- Nadzieja matką głupich – zażartował Nico i obydwoje wybuchli śmiechem. – Czytaj. – powiedział, 
gdy się już uspokoili. 

- „Macie już niewiele czasu, zachód słońca jest tuż, tuż, a więc chodźcie, przybywajcie na wieczorną 
ucztę pośród pąków róż.” 

- Wiesz, gdzie są jakieś róże? – zapytał Nico i rozejrzał się wokoło. 

- Nie, ale myślę, że chodziło jej o tą kwiaciarnię. – oznajmiła Bianka. 

- Nie mam zamiaru pytać, jak na to wpadłaś i skąd Hazel wiedziała, że jest zachód słońca, ale przez 
to bieganie zrobiłem się naprawdę głodny. – powiedział Nico i pomasował się po brzuchu. Bianka 
odwróciła się za siebie i aż jej dech zaparło. Przed nią rozciągał się przepiękny widok. Śliczne różo-
we i fioletowe chmury na tle zachodzącego słońca. – O, wow… - Nicka zatkało, bo też się odwrócił. 

Po jakimś czasie wpatrywania się w zachodzące słońce, stwierdzili, że powinni ruszać w dalszą drogę, 
bo zaraz zupełnie się ściemni i będą musieli wracać do domu, w którym mieszkali na czas pobytu w 
górach. 

- Niespodzianka! – krzyknęła Hazel, wyskakując niespodziewanie zza kwiaciarni. Za nią rozciągał się 
jeszcze ładniejszy widok niż zachód słońca. Stół zastawiony niewyobrażalną ilością jedzenia, cała ro-
dzina rozmawiająca przy nim. Od drzewa do drzewa rozciągnięte były światełka w kształcie żaró-
wek, a stamtąd rozciągał się widok na piękne, wysokie góry. 

- Hazel… - wykrztusiła Bianka i rzuciła się kuzynce na szyję. W oczach miała łzy szczęścia. 

- Jedzenie! – wrzasnął Nico i pobiegł do stołu. Zaczął nakładać sobie niezliczoną ilość ciastek, ciast, 
babeczek, makaronów, frytek, sałatek i wszystkiego co tylko znalazł na stole. Następnie zaczął po-
chłaniać te olbrzymie ilości jedzenia. Nikt by go nigdy nie posądził o to, że zjadł tak dużo podczas 
jednej chwili, a to za sprawą jego chudego, wątłego ciała. 

- Witaj z powrotem – powiedziała Hazel z uśmiechem. Była ubrana w fioletową bluzkę na ramiącz-
kach, jeansowe szorty i białe trampki. Jej kręcone, ciemnoblond włosy spływały kaskadami po smu-
kłych ramionach. 

- Tak się cieszę, że znowu cię widzę… - wyszeptała Bianka i wtuliła się w kuzynkę.  

Impreza trwała do późnej nocy, a po przyjeździe do domu po wakacjach Bianka obiecała sobie, że 

nigdy nie zapomni, jaka w te wakacje była szczęśliwa. To  był najwspanialszy dzień jej życia! 
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przygotowała Aleksandra Kosacka, kl. 6a 



Z życia szkoły…. 

 Zazwyczaj maj i czerwiec to czas szkolnych wycieczek.  W tym roku, bardziej niż 

edukacji i relaksowi, służyły one integracji  klas po  okresie zdalnej nauki i odosobnienia. 

Gdzie w tym roku wybrali się uczniowie SP7? Zobaczcie i  spróbujcie odgadnąć…. 
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klasa 1a, (fot. wychowawca -Teresa Ślęp) 
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Z życia szkoły... 

klasa 2a, (fot. wychowawca –Marlena Małecka) 



Z życia szkoły…. 

 W dniach 16-18 czerwca dwie klasy szóste pojechały na wycieczkę w Bieszczadach. Grupy odbyły rejs 

statkiem po Solinie, a także zdobyły kilka szczytów: Mała Rawka, Wielka Rawka, Połonina Wetlińska. Pogoda 

im dopisała i jak widać na zdjęciach, humory też . 
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klasa 6d i 6b , (fot. wychowawcy - Karolina Suszek i Artur Szefler 
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Z życia szkoły... 

 W dniach 25-27 maja uczniowie z klas ósmych naszej szkoły zdawali egzaminy 
z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W tym roku było to nie lada wy-
zwanie dla nich, bo  musieli się do nich przygotować podczas nauki zdalnej. Na szczęście  
twórcy arkuszy egzaminacyjnych z CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna) ułatwili im nie-
co egzamin, np. z matematyki zmniejszyli liczbę zadań tak, aby maksymalna liczba punk-
tów wynosiła 25, a nie jak dotychczas 30, a dodatkowo zawęzili zakres treści sprawdza-
nych w zadaniach egzaminacyjnych. Trzymamy kciuki za Wasze wyniki, drogie Koleżanki 
i drodzy Koledzy, które poznacie dopiero 2 lipca. Życzymy Wam dostania się do wyma-
rzonych szkół oraz powodzenia i sukcesów w dalszej edukacji, a wcześniej, najwspanial-
szych wakacji pod słońcem!!! 



Z życia szkoły... 
 10 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku odbył się XVII Przegląd Spektakli Profilak-
tycznych „Żyć pełnią”. Jego organizatorem było Centrum Usług Społecznych. Z naszej szkoły w wyda-
rzeniu wzięły udział dwie grupy teatralne: "Fabryka fantazji" prowadzona przez Justynę Lewczyk i Mał-
gorzatę Kozłowską oraz "Siódemka na Scenie" pod kierunkiem Agnieszki Widzińskiej i Karoliny Suszek. 
Oba spektakle bardzo podobały się publiczności, a przede wszystkim zostały docenione przez Radę 
konsultantów w składzie: Michał Stanowski – prezes Fundacji Nieprzetartego Szlaku, przewodniczący 
rady, Barbara Kasprzak – terapeuta, plastyk i Katarzyna Marjasiewicz – instruktor teatralny. Spektakle 
otrzymały wyróżnienia w następujących kategoriach: "Fabryka fantazji" przedstawienie pt. "Przyjaciela 
warto mieć" za: dynamikę, energię, spontaniczność, humor, swobodę sceniczną oraz udany debiut; 
"Siódemka na Scenie" przedstawienie "Jak to było na tych zdalnych?" za: energię, rytm spektaklu, swo-
bodę wykonawców oraz poruszenie ważnych i aktualnych treści w widowisku. Oba zespoły zapowie-
działy pracę nad kolejnymi spektaklami, więc na pewno jeszcze o nich usłyszymy. 

fot. „Głos Świdnika” 
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Kącik języka hiszpańskiego i angielskiego 

 

 

Marta Malec— Kilianek 

nauczyciel języka hiszpańskiego  
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Kącik języka hiszpańskiego i angielskiego 
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Kącik języka hiszpańskiego i angielskiego 
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Kącik języka hiszpańskiego i angielskiego 

 



Str. 18 2021, numer 12 
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Kącik języka hiszpańskiego i angielskiego 
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Kącik języka hiszpańskiego i angielskiego 
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Kącik języka niemieckiego 

 

 
Anna Skoczeń  

nauczyciel języka niemieckiego 

 Szkolna gazet-

ka DEUTSCH 

 

 Zapraszamy do 

obejrzenia drugiego 

numeru gazetki szkol-

nej z języka niemiec-

k iego DEUTSCH. 

W wydaniu usłyszycie 

piosenkę niemieckiej 

grupy Berge, przeczy-

tacie kim są wykonaw-

cy piosenki i poznacie 

mnóstwo nowych, 

przydatnych słówek. W 

kąciku Grafika czeka 

na Was praca Pani 

Małgorzaty Łągiewki. 

Może ktoś z Was po-

kusi się o interpretację 

obrazu? Kącik Smako-

sza oferuje pyszne cia-

sto owocowe Alicji. Po-

nadto wyrazowa kost-

ka do gry, puzzle, za-

szyfrowany tekst, krzy-

żówki, sudoku, wykre-

ślanka, karty go gry, 

labirynt, rebusy i za-

gadki. W kąciku Tury-

sty – dokąd warto po-

jechać na wakacje. 

I coś dla miłośników 

malowania. Baw i ucz 

się z nami. Oglądajcie nas na szkolnym Facebooku, gdzie w trakcie oglądania gazetki można 

posłuchać piosenki Meer aus Farben. Viel Spaβ! 
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Uczeń z talentem 

rys. Piotr Panasiuk 

kl. 6a 



Drodzy czytelnicy! 

Chcielibyśmy zachęcić was do poznawania polskiej przyrody. Flora i 

fauna naszego kraju jest przepiękna. W każdej porze roku możemy do-

strzec cuda.  

W Polsce jest mnóstwo wspaniałych miejsc, ale na szczególną uwagę zasługują nasze 

Tatry. Jesienią góry minią się różnymi kolorami. Najczęściej spotykaną barwą jest czerwień. 

Ten kolor, wierzchołki gór zawdzięczają roślinie o nazwie Sit skucina. Jest to gatunek rośliny 

należący do rodziny sitowatych. Jest ona niepozorna. Latem przypomina zwykłą trawę, ale jej 

liście zwinięte są w rynienkę, a kwiaty tworzą drobne brunatne skupienia.  

Ciekawą rzeczą jest to, że w naszych polskich Tatrach na Kominiarskim Wierchu gniaz-

duje para orłów. Szlak turystyczny prowadzący na ten szczyt został zamknięty z powodu tych 

ptaków aby nie odleciały i mogły wychowywać nowe potomstwo.  

Każdej wiosny i jesieni na terenie Tatr odbywa się liczenie kozic górskich. Po polskiej 

stronie w 2019 roku doliczono się 359 szt. Oprócz kozic nasze góry zamieszkują niedźwiedzie-

około kilkunastu sztuk, świstaki – około 200 osobników. 

O florze i faunie Tatr można opowiadać godzinami, a najlepiej 

doświadczyć tego piękna samemu! 
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Ciekawe miejsca (okiem biologa) 

Dawid Banaszek, 
kl. 6d 

 
Sit skucina, fot. https://pl.wikipedia.org 

fot. nadesłała 

 pani Anna Chyćko 



Mój pupil  

 
 Dzisiejszy artykuł może być dla niektórych zaskakujący, ponieważ nie bę-
dzie on o mojej hodowli, a o dzikim ptaku, gołębiu grzywaczu o imieniu Alfred. 
Pewnie się zastanawiacie jak to się stało, że wolno żyjący ptak znalazł się u nas. 
Chętnie o tym opowiem. 
    U mojej cioci na balkonie parka grzywaczy zrobiła gniazdo i tam wykluł się 
młody gołąbek. Przebywał pod opieką swoich rodziców. Jednak nie trwało to 
długo. Po dwóch tygodniach pobytu, około godziny 14:00 opiekunowie odlecieli 
i już nie wrócili. Ciocia wzięła sierotę do domu na noc i tam przenocował. Na-
stępnego dnia odniosła go do gniazda i czekała na powrót rodziców ptaszka, 
ale bezskutecznie.  Skoro nie było osoby, która by się nim zajęła, a ja hoduję go-
łębie, to przygarnęliśmy go. Była to słoneczna niedziela. Razem z moją mamą 
pojechaliśmy i go odebraliśmy. Nie wiedziałem jak ten ciekawy okaz nazwać, 
więc wybrałem pierwsze imię jakie mi przyszło do głowy, czyli Alfred. Kiedy 
przygarnęliśmy gołąbka to miał dwa tygodnie i był nawet spory jak na swój 
wiek. Na początku karmiliśmy go sami płatkami owsianymi zmieszanymi z wodą, 
później zaczął jeść sam. 
    Niestety Alfred nie przeżył. Powodów mogło być wiele. Jednak cieszę się, że 

przez ten krótki czas mógł być z nami. 

Napisałem ten artykuł aby uczcić jego 

pamięć i pokazać, że w hodowli, po-

dobnie jak w nauce, nie ma samych 

sukcesów. Są również porażki, z któ-

rych trzeba wyciągnąć wnioski i iść na-

przód. 
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Polecam film... 

  Amerykański film o tematyce 
wojennej ze znanym aktorem Tomem 
Hanksem ,,Greyhound” pol. ,,Misja 
Greyhound” został wyprodukowany 
w 2020 roku na podstawie powieści 
C.S Forestera. Reżyserem tej ekrani-
zacji jest Aaron Schneider. Całość 
jest oparta na prawdziwych wyda-
rzeniach. 
    Akcja toczy się w roku 1942, kie-
dy amerykańskie konwoje morskie 
transportowały żołnierzy z żywno-
ścią i całym zaopatrzeniem przez 
Atlantyk. Jednak na trasie floty znaj-
duje się miejsce zwane ,,Czarną 
Dziurą”, gdzie nie latają alianckie 
samoloty, więc niemieckie okręty 
podwodne U-Boot [czytaj: ubot] mo-
gły ,,polować” na amerykańskie i 
brytyjskie łodzie. Kapitan Ernest 
Krause (Tom Hanks) ma za zadanie 
eskortować czterema okrętami kon-
wój HX-25 składający się z 37 stat-
ków handlowych przed wrogimi 
okrętami podwodnymi. Czy uda się 
ocalić chociaż część floty? Tego do-
piero się dowie w filmie. 
    Film dostał 1 nagrodę i 11 nomi-
nacji. Znajduje się tam nie mało 
efektów specjalnych (jak to bywa w 
filmach wojennych). Cała ekranizacja 
jest dobrze odwzorowana na praw-
dziwych wydarzeniach. 
    Adaptacja filmowa ,,Greyhound” 
jest godna polecenia. Osoby, które  
interesuje tematyka II wojny świato-
wej i bitwy na morzu z pewnością 
polubią ten film. 

fotografie z filmu pochodzą ze strony: 

https://www.filmweb.pl 
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Komiks  
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Rebusy 

przygotował 

Piotr Kawiak 

kl. 4c 



Zagadki 

 

Str. 32 2021 numer 12  

 przygotował Karol Łysiak   

Wakacyjny humor 

źródło  https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-mszczonow/wakacyjny-humor 
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