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Wybraliśmy opiekunów SU!

     Zwycięzcami tegorocznych wyborów  na
opiekunów SU są pani Arleta Zygner, pani Marzena
Żabińska i pan Artur Buczkowski.

Z tej okazji rozmowę z panią Arletą Zygner
przeprowadziła Maja Rz. kl. 5c.

- Czy jest Pani zaskoczona wyborem Pani na
opiekuna samorządu?
-Tak, myślałam, że młodsi postawią na młodszych.
- Czy bycie opiekunem jest trudne?
- Jest to duże wyzwanie, zawsze pobudza do
działania.
- Czy uważa Pani, że spotkania przedstawicieli
klas raz w tygodniu to za mało lub za dużo? 
- Myślę, że raz w tygodniu jest dobrze. 
- Czy cieszy się Pani z wyboru? 
- Oczywiście. 
- Ile razy była już Pani opiekunem? 
- Nie wiem, może 20? Myślę, że łatwiej byłoby
policzyć, ile razy nie byłam - może z 3 razy.
- Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dużo
satysfakcji z pełnienia tej funkcji.
 

Czas na zmiany!
Wywiad z Anną Breitenbach – rewolucjonistką z
klasy 7d, pragnącą zmian dotyczących dźwięku
szkolnego dzwonka oraz miejsca spędzania
przerw dla klas 7-8.

- Co zmotywowało Cię do zbieraniawsród uczniów
podpisów w celu zmiany dzwonka szkolnego i
przerw na bieżni dla klas 7-8?
- To trochę ciekawa sprawa. Wszystko stało się
niejako przez przypadek. Rozmawialiśmy na godzinie
wychowawczej o tym, co nie podoba nam się w
szkole. Nasz wychowawca podsunął pomysł, aby
zbierać podpisy, jeżeli chcemy coś zrealizować i
uznałam, że to może być naprawdę dobry pomysł,
więc gdy wróciłam do domu, wydrukowałam petycje.
- Dlaczego nie podoba Ci się dźwięk dzwonka i co
chciałabyś w nim zmienić?
- Przede wszystkim dzwonek jest zbyt cichy, nie da
się go usłyszeć z boiska i kiedy jest straszny hałas na
przerwach. Chciałabym, aby był normalny dzwonek.
- Ten co drynda?
- Tak, ten normalny.
- Co zmieniłabyś w obecnym wyglądzie przerw?
- Moim zdaniem to głupota, aby rozdzielać uczniów
pomiędzy dwoma sektorami, bo nie każdy chce
przebywać w wyznaczonym miejscu.
- Ile zebrałaś podpisów?
- Pod petycją na zmianę dzwonka – 101 podpisów, a
pod petycją o spędzanie przerw na bieżni – 93
podpisy.
- Kto pomagał ci w zbieraniu podpisów?
- Pomagali mi Konstantyn, Basia i Laura z mojej klasy.
W grudniu podział na sektory podczas przerw został
zniesiony, a dzwonek zastąpił fragment melodii
,,Jingle bells".

Bezpieczni w sieci?

Trudno byłoby żyć bez internetu - korzystamy z niego
przy pracy i dla rozrywki. Dzięki niemu kontaktujemy
się z innymi, robimy zakupy, gramy, słuchamy muzyki.
Ale czy umiesz zadbać o to, by robić to bezpiecznie?
Sprawdź to na plakatach na tablicy na holu II piętra :) 
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2021
ROK CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.
***

Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą – daj im skrzydła 
u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami.

***

Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna.
***

Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej.
***

Cisza jest głosów zbieraniem.

Konstantyn K. z kl.7D
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ZWIERZĘTA TEŻ CZUJĄ!
W Polsce wzrasta liczba bezdomnych zwierząt. Do
schronisk są oddawane przede wszystkim
zwierzęta w podeszłym wieku, chore oraz
nierasowe. 

Nie tylko adopcja...
Zastanówmy się teraz, jak możemy pomóc tym
zwierzakom, nie adoptując ich.

1. Wolontariat: w większości schronisk w Polsce
można wyprowadzać psy na spacery, a od pewnego
określonego w danym schronisku wieku można także
karmić zwierzęta i sprzątać ich klatki.

2 . Zbiórki: najczęściej w szkołach organizowane są
zbiórki karmy dla psów i kotów. Samemu też można
zanosić karmę do schronisk. Oczywiście nie tylko
zbieramy karmę. Zimą zwierzęta najczęściej marzną,
w związku z tym przydadzą się też koce. Każdy pupil
ucieszy się też z zabawki. Nie musi być to zabawka
typowo dla zwierząt, można zanieść do schroniska na
przykład stare maskotki.

Obecnie w Toruniu są dwa schroniska. Jedno z nich
przyjmuje do siebie koty oraz psy, zaś drugie
przygarnia króliki. To ostatnie nazywa się ,,Fundacja
azyl dla królików" i mieści się przy ulicy Legionów 24.
Schronisko dla psów i kotów znajduje się przy ul.
Przybyszewskiego 3. 

Zastanów się, czy warto kupować swojego pupila
z hodowli, czy lepiej zaadoptować równie
wspaniałego zwierzaka ze schroniska!

Dom tymczasowy?

Zacznijmy od tego, czym są schroniska. Schroniska
budowane są dla porzucanych zwierząt domowych.
Pracownicy schronisk zawsze dają z siebie wszystko,
aby tamtejsze zwierzęta miały zapewniony jakiś
standard życia. Zwierzęta te marzą o domowym
zaciszu, miłości właściciela, lecz niestety nie mogą
tego doznać. Wolontariusze w schroniskach
wyprowadzają psy na długie spacery po parku lub
lesie. Niektóre ze zwierząt trafiają do domów
tymczasowych, ponieważ ludzie, którzy biorą te
zwierzęta na jakiś określony czas, nie mają
warunków, aby zatrzymać zwierzaka na stałe.

Zuzanna G., kl.8c

Pomagamy!

W dniach 14-17 grudnia w naszej szkole
odbyła się kolejna zbiórka na rzecz
Schroniska Miejskiego w Toruniu. Tym
razem obejmowała ona przede wszystkim
środki czystości: płyny do czyszczenia,
ręczniki papierowe, worki na śmieci.
Organizatorkami akcji były panie Monika
Kopacka i Natalia Taruć. 

Dziękujemy za udział w tej akcji :)
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 W Polsce Dzień bez Samochodu
obchodzony jest od 2004 roku, pod
patronatem Ministerstwa Środowiska. 
    Trzeba jednak pamiętać, że kampania ta
nie jest wprowadzona do wszystkich miast.
Miasta, w których na ulicach zamiast
samochodów pojawiają się rowery to:
Gdynia, Krzyż Wielkopolski, Opole, Rybnik,
Wrocław. 
      Z darmowych przejazdów komunikacją
miejską w ramach Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu i Dnia bez
Samochodu można skorzystać w
następujących miastach: Białystok, Głogów,
Jelenia Góra, Konin, Kielce, Kraków, Lublin, 
Łódź, Nysa, Opole, Poznań, Stalowa Wola,
Szczecin, Szczecinek, Toruń, Trójmiasto,
Tychy, Warszawa, Wrocław.

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 
Świętowany jest corocznie 22 września. Znany
również jako Światowy Dzień bez Samochodu (World
Car Free Day) oraz Europejski Dzień bez Samochodu.

W Dżakarcie, stolicy Indonezji, we wrześniu
2007 roku odbył się pierwszy Dzień bez
Samochodu. Podczas tego wydarzenia
zamknięto nawet główną ulicę miasta
i zachęcano przechodniów do korzystania z
niedostępnych na co dzień przestrzeni, które
zwykle są przepełnione wzmożonym ruchem
i samochodami.

Obecnie największe na świecie
wydarzenie Dnia bez Samochodu
organizowane jest w Bogocie, czyli
w stolicy Kolumbii. Obejmuje ono
całe miasto. Pierwszy taki Dzień
odbył się w lutym w 2000 roku.
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Złoto Gór Czarnych
Dzieci z Bullerbyn
Ania z Zielonego Wzgórza
Jacek, Wacek i Pankracek
Baśnie braci Grimm
Podróż do Piaseczkowa
Kłamczucha
Lassie, wróć!
Kajko i Kokosz
Tytus, Romek i Atomek
Opowieść wigilijna
Dzieci z Bullerbyn
Kapelusz za 100 tysięcy
Konie. Pasja od pokoleń
Konie. Atlas ras
Ania z Zielonego Wzgórza
Hanako, duch ze szkolnej toalety
seria Jeżycjada
Osaczona wyspa
seria o Tomku Wilmowskim
Władca Pierścieni
Robin Hood

Ulubione lektury naszych Rodziców
czyli 

wyniki sondażu rodzinnego 
przeprowadzonego przez uczniów klasy 5c
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Do poczytania nie tylko od święta ;)

Mikołajek w spódnicy?

    ,,Lukrecja” to książka dla dzieci napisana przez Anne Goscinny, która jest
córką Rene Goscinnego, autora serii książek o Mikołajku – pierwszy jej tom to
lektura w klasie czwartej. Tytułowa bohaterka ma 12 lat i jest całkowicie
zwyczajną dziewczyną, więc historia może wydawać się nudna, jednak czy na
pewno? Czy impreza urodzinowa ze zwariowaną babcią grającą w karty, żółw
zamiast psa, mama zgłaszająca się na opiekuna i mieszająca się w życie córki
oraz ''drwalopodobny'' nauczyciel francuskiego to nie są wystarczające
powody, żeby przeczytać tę książkę?
     Cóż, moim zdanie naprawdę warto po nią sięgnąć, a jak już się ją przeczyta,
to trzeba poznać też kolejne części. Jest ich aż pięć, więc na pewno wystarczy,
żeby zająć się nimi w wolnym czasie, np. podczas ferii.

Poleca Maja Rz. z kl.5c
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WARTO CZYTAĆ, BO...

Cytaty wyszukane przez uczniów kl. 5c: 
Hanię T., Agatę, Zuzię, Zosię P., Wojtka, Tymona M., Zosię G., Igę, Julię, Magdę i Hanię L. 

spisała Milena D.
.

Wisława Szymborska
,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła". 
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Karol Ludwik Monteskiusz
,,Książki są jak towarzystwo, które człowiek dobiera".

Kornel Makuszyński
,,Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie

napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem". 

Thomas Wharton 
,,Godzina czytania jest godziną skradzioną w raju".

Mason Cooley
,,Czytanie daje nam miejsce, w które możemy się udać, kiedy

musimy zostać tam, gdzie jesteśmy".

Marek Tulliusz Cyceron
,,Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia

jego myśli".

Marek Tulliusz Cyceron 
,,Pokój bez książek jest jak ciało bez dusz".

Anissa Trisdianty
,,Czytanie jest jak śnienie z otwartymi oczami".

Demokryt
,,Książki są lekarstwem dla umysłu".

Mark Twain
 ,,Człowiek, który nie czyta książek nie ma żadnej przewagi nad

tym, który w ogóle nie potrafi czytać".

Lloyd Alexander
,,Czytaj dalej. To jedna z najwspanialszych przygód, które można

przeżyć".

Alek Wek
 ,,Pięknym w czytaniu jest to, że pozwala nam ono podróżować w

sposób, którego nie da się pojąć".
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projekt eTwinning
 

The Blue Planet Day 
koordynowany przez p. M. Leźnicką

10 XII

Maraton pisania listów
w obronie więźniów sumienia

26 IX 2021

Dzień języków obcych

Redakcja ,,Strzału w 10"
Anna Breitenbach
Barbara Wełnicka
Konstantyn Kubiak
Zuzanna Gąsiewicz
Maja Rzekanowska

Opiekun: p. Ewa Ferfecka
Współpraca zdjęcie na okładce:

Sandra Kołodziejska
(absolwentka Gimnazjum nr 10)
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Święta to... strata czasu!
Nasz dzisiejszy gość to właściciel londyńskiego kantoru, pan Ebenezer Scrooge. Jest
człowiekiem niezwykle zapracowanym, więc tym bardziej jesteśmy mu wdzięczni, że
poświęcił cenną chwilę na rozmowę z nami.

- Dzień dobry, Panie Scrooge, chciałabym zadać Panu kilka pytań. 
- Niech Pani pyta, ale szybko, bo mój czas to pieniądz. 
- Oczywiście. Moje pierwsze pytanie brzmi: Dlaczego nie lubi Pan świąt Bożego Narodzenia i co Pan sądzi o
osobach je obchodzących? 
- Święta nie wnoszą nic do życia, nie zyskuje się nic, tylko traci. Czymże są święta, jak nie terminem płacenia
rachunków? Według mnie, każdy, kto chodziłby z życzeniami Wesołych Świąt, powinien zostać ugotowany w
swoim własnym świątecznym puddingu i pochowany z gałązką ostrokrzewu wetkniętą w serce. 
- Widzę, że jest Pan bardzo bezpośredni. Czy kiedykolwiek powiedział Pan komuś prosto w twarz, co Pan o nim
myśli? 
- Oczywiście, że tak. Mój siostrzeniec, Fred, to potwierdzi. Co roku wypominam mu jego wszystkie błędy
życiowe i nadal co roku zawraca mi głowę świętami. 
- Słyszałam również, że w swoim kantorze ma Pan pracownika, dosyć biednego, z gromadką dzieci na
utrzymaniu. Ile mu Pan płaci? Czy zna Pan jego sytuację życiową? 
- Zacznijmy od tego, że to nie moja wina, iż ma dużo dzieci. Płacę mu 15 szylingów, co według mnie jest
wystarczającym wynagrodzeniem za pracę, którą wykonuje. Nie wdaję się z nim w rozmowy, więc nic nie wiem
o jego prywatnym życiu. 
- Doszły mnie też słuchy, że narażał go Pan na chorobę, bo nie chciał Pan palić w kominku. Czy to prawda?  
- Owszem, nie paliłem w kominku, ale nic mu się nie stało i sam nie narzeka, więc o co tyle hałasu? 
- Nic mu się nie stało, ale mogło się stać. Czemu Pan to robił? 
- Węgiel jest drogi, nie będę go kupował co tydzień tylko dlatego, że mój pracownik nie ubiera się wystarczająco
grubo. Jeżeli tak bardzo cierpi z powodu chłodu, to niech sam sobie przynosi drewno na opał. 
- Czy wiedział Pan, że Pan Cratchit ma niepełnosprawnego syna? 
- Już mówiłem, że nie wdaję się z nim w rozmowy. Skąd mogłem wiedzieć? 
- A gdyby jednak Pan wiedział, czy to coś by zmieniło? Na przykład czy zwiększyłby Pan wynagrodzenie
Pana Cratchita? 
- Nie sądzę, to jego problem. Mógł sobie znaleźć lepiej płatną pracę, jeśli ta mu nie odpowiada. Wiedział, na co
się pisze, w ofercie pracy było wszystko jasno napisane. 
- Dobrze, więc moje ostatnie pytanie. Czy myśli Pan, że może Pan się zmienić na lepsze? Co mogłoby mieć na
to wpływ? 
- Jestem już wystarczająco dobry. Chyba tylko coś nie z tego świata mogłoby mieć wpływ na moją
przemianę. Ale ja nie wierzę w duchy - pomyślałbym raczej, że cierpię na niestrawność.
- Dziękuję za wywiad, Panie Scrooge, to była wielka przyjemność się z Panem spotkać. 
- Cóż, cała przyjemność po Pani stronie.  

Wywiad przeprowadzili Barbara W., Anna B. i Konstantyn K. z kl. 7D 
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-Z czego pije informatyk?       
-Z e-kranu!

 :)  :)  :)

Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi:
- Kochanie, ależ dziś promieniejesz!
- Jestem taka uradowana...

 :)  :)  :)

Jasiu mówi do mamy:
- Mamo, dostałem 6 w szkole!
Mama pyta:
- Tak, a z czego?
Jasiu odpowiada:
- 3 z matmy, 2 z polskiego i 1 z angielskiego.

 :)  :)  :)

Jasio siedzi na ławce w parku, a obok niego
kobieta w ciąży. Jasio po chwili zagaduje:
- Przepraszam, co pani w tym brzuchu ma,
że jest taki duży?
- Dzidziusia - odpowiada kobieta.
- A kocha go pani? - dopytuje się Jaś.
- Oczywiście, przecież jestem jego mamą -
odpowiada kobieta.
- To dlaczego go pani zjadła?

 :)  :)  :)

Ojciec pyta Adasia:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole,
też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że
też nikt go do tej pory nie znalazł...

UŚMIECHNIJ SIĘ!
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze
szkoły i mówi do ojca:
- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły
rok. Zostaję w tej samej klasie.

 :)  :)  :)

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta Stasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz,
on się kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze.

 :)  :)  :)

- Ile wierteł ma dentysta? 
- Sto-ma-to-logiczne.

 :)  :)  :)

- Dlaczego ściany się nie kłócą? 
- Bo pomiędzy nimi jest pokój.

Wyszukała: Hania T. z kl.5c
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	Złoto Gór Czarnych Dzieci z Bullerbyn Ania z Zielonego Wzgórza Jacek, Wacek i Pankracek Baśnie braci Grimm Podróż do Piaseczkowa Kłamczucha Lassie, wróć! Kajko i Kokosz Tytus, Romek i Atomek Opowieść wigilijna Dzieci z Bullerbyn Kapelusz za 100 tysięcy Konie. Pasja od pokoleń Konie. Atlas ras Ania z Zielonego Wzgórza Hanako, duch ze szkolnej toalety seria Jeżycjada Osaczona wyspa seria o Tomku Wilmowskim Władca Pierścieni Robin Hood


	Mikołajek w spódnicy?
	,,Lukrecja” to książka dla dzieci napisana przez Anne Goscinny, która jest córką Rene Goscinnego, autora serii książek o Mikołajku – pierwszy jej tom to lektura w klasie czwartej. Tytułowa bohaterka ma 12 lat i jest całkowicie zwyczajną dziewczyną, więc historia może wydawać się nudna, jednak czy na pewno? Czy impreza urodzinowa ze zwariowaną babcią grającą w karty, żółw zamiast psa, mama zgłaszająca się na opiekuna i mieszająca się w życie córki oraz ''drwalopodobny'' nauczyciel francuskiego to nie są wystarczające powody, żeby przeczytać tę książkę?
	Cóż, moim zdanie naprawdę warto po nią sięgnąć, a jak już się ją przeczyta, to trzeba poznać też kolejne części. Jest ich aż pięć, więc na pewno wystarczy, żeby zająć się nimi w wolnym czasie, np. podczas ferii.

	WARTO CZYTAĆ, BO...
	Cytaty wyszukane przez uczniów kl. 5c:
	spisała Milena D.

	Wisława Szymborska
	,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła".
	Karol Ludwik Monteskiusz
	,,Książki są jak towarzystwo, które człowiek dobiera".
	Kornel Makuszyński

	,,Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem".
	Thomas Wharton

	,,Godzina czytania jest godziną skradzioną w raju".
	Mason Cooley

	,,Czytanie daje nam miejsce, w które możemy się udać, kiedy musimy zostać tam, gdzie jesteśmy".
	Marek Tulliusz Cyceron

	,,Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli".
	Marek Tulliusz Cyceron

	,,Pokój bez książek jest jak ciało bez dusz".
	Anissa Trisdianty

	,,Czytanie jest jak śnienie z otwartymi oczami".
	Demokryt
	,,Książki są lekarstwem dla umysłu".

	,,Człowiek, który nie czyta książek nie ma żadnej przewagi nad tym, który w ogóle nie potrafi czytać".
	,,Czytaj dalej. To jedna z najwspanialszych przygód, które można przeżyć".  Alek Wek

	,,Pięknym w czytaniu jest to, że pozwala nam ono podróżować w sposób, którego nie da się pojąć".
	(absolwentka Gimnazjum nr 10)
	The Blue Planet Day
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	Święta to... strata czasu!
	-Z czego pije informatyk?        -Z e-kranu!
	Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi: - Kochanie, ależ dziś promieniejesz! - Jestem taka uradowana...
	Jasiu mówi do mamy: - Mamo, dostałem 6 w szkole! Mama pyta: - Tak, a z czego? Jasiu odpowiada: - 3 z matmy, 2 z polskiego i 1 z angielskiego.

	UŚMIECHNIJ SIĘ!
	Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły i mówi do ojca: - Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy. - Dlaczego? - Nie musisz kupować książek na przyszły rok. Zostaję w tej samej klasie.
	Jasio siedzi na ławce w parku, a obok niego kobieta w ciąży. Jasio po chwili zagaduje: - Przepraszam, co pani w tym brzuchu ma, że jest taki duży? - Dzidziusia - odpowiada kobieta. - A kocha go pani? - dopytuje się Jaś. - Oczywiście, przecież jestem jego mamą - odpowiada kobieta. - To dlaczego go pani zjadła?
	Nauczyciel na lekcji polskiego pyta Stasia: - Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... - Sobota wieczór, panie profesorze.
	Ojciec pyta Adasia: - Co robiliście dziś na matematyce? - Szukaliśmy wspólnego mianownika. - Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...
	- Ile wierteł ma dentysta?
	- Sto-ma-to-logiczne.
	- Dlaczego ściany się nie kłócą?
	- Bo pomiędzy nimi jest pokój.
	Wyszukała: Hania T. z kl.5c


