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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 1(77) – październik 2013     nakład 50 sztuk       CENA  2,00 zł 

 
DRODZY CZYTELNICY! 

Spotykamy się już po raz siedemdziesiąty siódmy. Jak 

ten czas szybko upłynął. Dziewięć lat temu zaczynaliśmy pracę 

nad pierwszym numerem gazetki szkolnej. Przez ten czas 

przewinęło się wielu redaktorów, powstało mnóstwo artykułów,  

a my nadal staramy się zaskakiwać Was, a 

jednocześnie informować o wszystkim co 

dzieje się w naszej szkole.  

Mamy nadzieję, że również w tym 

roku szkolnym nie zabraknie nam wiernych 

czytelników. Zapraszamy do lektury! 

 
 

AFORYZM NA NOWY ROK SZKOLNY 

„Uważaj na myśli, bo przerodzą się w słowa. 

Uważaj na słowa, bo przerodzą się w czyny. 

Uważaj na czyny, bo zamienią się w nawyki. 

Uważaj na nawyki, bo staną się charakterem. 

Stajesz się tym, co myślisz”.  

/Margaret Thatcher/ 
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SPIS TREŚCI:   

 

 Kalendarz roku szk. 2013/14 – str. 3;  
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 

 Małe i duże po Językolandii podróże – str. 4 - 5;  

 Promujemy ekologiczne postawy – str. 5; 

 Konkurs literacki „Powiat w literę ujęty” – str. 6-7;  

 Oferta zajęć pozalekcyjnych – str. 8- 12; 

 Wycieczka do Sandomierza i Pacanowa – str. 13 
WAKACYJNE WSPOMNIENIA 

 Lipcowe Międzywodzie – str. 14 – 15; 

 Dinociasteczka w Łebie? – str. 15 - 16; 

 Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Bułgarii – str. 17 – 18; 

 Ada na Madagaskarze – str. 19 – 21; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 

 Sonda na przerwie „Co by Pani/Pan chciała/chciał usłyszeć od 

swoich wychowanków po 20 latach od opuszczenia szkoły?” – 

str. 22 – 23; 

 Skojarzeniowa gra słów z p. Marzeną Mroczek - str. 24; 
ZDANIEM UCZNIÓW 

 Sonda na przerwie „Twoim zdaniem dobry zawód to…?” – str. 25; 

 Pierwszy dzień Zuzi w nowej szkole – str. 26; 

 Zerówka w podstawówce – str. 27; 

 10 powodów… dlaczego warto uczyć się systematycznie? – str. 28; 

 O pechowych dniach – str. 28 - 29; 

 3 pokolenia w „Tornistrze” – Szkolny mundurek – str. 29-30; 

 Baśń „Powrót do szkoły” – str. 31; 

 Zeszyty uczniowskie – str. 32-33; 
INNE 

 Profilaktyka na co dzień – str. 34-35; 

 Jedz zdrowo – Sałatka owocowa – str. 36; 

 English Zone – str. 37; 

 Dobre rady na nowy rok szkolny – str. 38-39. 



TORNISTER                          numer 1 (77) – październik 2013 

- 3 - 
 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 
 

Początek roku szkolnego 2 września 2013 r. 

Zimowa przerwa 

świąteczna 
23 grudnia 2013 -  

1 stycznia 2014 

Ferie zimowe 

17 lutego - 2 marca 2014r.  

województwa: Dolnośląskie, 

Mazowieckie, Opolskie, 

Zachodniopomorskie 

Wiosenna przerwa 

świąteczna 
17 – 22 kwietnia 2014r. 

Sprawdzian szóstoklasisty 4 kwietnia 2014 r. 

Majówka 1 – 4 maja 2014r. 

Zakończenie roku 

szkolnego 
27 czerwca 2014 r. 

Wakacje 
28 czerwca - 31 sierpnia 

2014r. 

 

 Dodatkowe dni wolne od nauki szkolnej  

w roku szk. 2013/14 –  

2-3 I 2014, 4 IV 2014 (z wyjątkiem klas VI), 2 V 2014  

i 20 VI 2014r.  

( na podstawie zarządzenia Dyrektora Szkoły  

nr 3/13/14) 
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„MAŁE I DUŻE PO JĘZYKOLANDII PODRÓŻE” 

 

60  uczniów naszej szkoły i  

40 seniorów uczestniczy w projekcie 

Stowarzyszenia Inicjatyw Wszelkich 

„Drzewo Pokoleń”, Szkoły Podstawowej 

w Kałuszynie i Miejskiego Domu Kultury 

pt. „Małe i duże po Językolandii 

podróże”. Projekt jest realizowany w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do 

ulubionych”. 

 

We wrześniu odbyły się: 

1. „Terenowa wyprawa po igraszkę językową” – gry i 

zabawy językowe w plenerze dla dzieci. 

2. „Podróż w czasie, czyli jak to dawniej na wsi mówiono” – 

warsztaty dla dorosłych, układanie tekstów gwarowych 

– przygotowanie do nagrań. 

3. „Podróż do świata dźwięku” – warsztaty dla dorosłych, 

nagrania audiobooków. 

4. „Nieznane zakątki Językolandii” – warsztaty dla dzieci, 

tłumaczenie tekstów gwarowych na język współczesnej 

polszczyzny.        
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W październiku na uczestników projektu czekają 

kolejne atrakcje: 

5. „Niedalekie wędrowanie w poszukiwaniu błędów” – 

warsztaty dla dzieci, omówienie i zgromadzenie 

najczęściej popełnianych błędów językowych, 

przygotowanie materiału do komiksów. 

6. „Graficzna podróż z Językolandii w świat komiksu” – 

warsztaty dla dzieci, komputerowe tworzenie komiksów. 

7. Wystawa komiksów w Domu Kultury w Kałuszynie. 
 

Zakończenie projektu nastąpi w listopadzie. 

 

PROMUJEMY EKOLOGICZNE POSTAWY 

Nasza szkoła od lat organizuje 

zbiórki surowców wtórnych. 

Zachęcamy czytelników i przyjaciół 

gazetki do włączenia się w zbiórkę  

i gromadzenie surowców różnego typu. 

Harmonogram zbiórki: 

- makulatura – październik 2013r. 

i marzec 2014r. 

- butelki PET – kwiecień 2014r. 

- baterie – cały rok; 

- tonery i kartridże – wrzesień – listopad 2013 oraz 

styczeń – maj 2014r.  
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KONKURS LITERACKI  

"POWIAT MIŃSKI W LITERĘ UJĘTY" 
Biblioteka Publiczna w Kałuszynie po raz IV 

zorganizowała literacki konkurs „Powiat miński w literę ujęty”. 

W kategorii: szkoły podstawowe nasze dwie uczennice zajęły 

miejsca na podium. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 

I miejsce - Marta Kulawiak kl. Vc 

„Zaproszenie” 

Bocianów rodzina z miasta Kałuszyna  

zaprosiła stryjka, bociana z Olsztynka,  

by świętował z nimi młodych narodziny. 
 

Bocian, jak wiadomo, uwielbia podróże,  

Więc nad zaproszeniem nie rozmyślał dłużej.  

Zamknął swoje gniazdo, włączył nawigację  

- Cóż, jak się pospieszę, zdążę na kolację. 
 

W powiat miński wleciał równiutko w południe.  

- Kle kle, jak tu pięknie, kle kle, jak tu cudnie.  

Wkoło śliczne lasy i miasta, i wioski, 

a w nich są z historii różne ciekawostki. 
 

Mogiła powstańców stoi w Halinowie,  

która o powstaniu styczniowym opowie.  

No, a w Sulejówku willa Piłsudskiego, 

Marszałka naszego Wojska polskiego. 
 

Zwiedził również bocian pałace i dworki 

l w Kiczkach młyn wodny do produkcji mąki. 

Wspaniałe kościoły z wieżami do nieba,  

w zabytki powiatu także wliczyć trzeba. 
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Gdy doleciał bocian już do Kałuszyna,  

tam go przywitała bociania rodzina.  

A on im w te słowa: 

Jest się, czym zachwycać, 

Bo to jest naprawdę piękna okolica. 
 

II miejsce - Natalia Marciniak kl. VIc 
„Kałuszyn w przyszłości” 

Dzisiaj nasza okolica, 

Wszystkich pięknem swym 

zachwyca, 

Lecz gdy nowych sto lat minie, 

W całym świecie już zasłynie. 
 

Tutaj szybko niesłychanie,  

Kolejowy szlak powstanie,  

Zaraz po nim w Kałuszynie,  

Metro trzecią nić rozwinie. 
 

Będą kina i neony, 

Filharmonie i stadiony, 

Basen, teatr, dom handlowy 

Oraz dworzec całkiem nowy. 
 

Stąd nam będzie wszędzie blisko, 

Bo powstanie też lotnisko, 

Do sąsiada tuż za płotem, 

Polecimy samolotem. 
 

Gdy nastaną nowe czasy, 

Posprzątamy wszystkie lasy, 

Rzeki, pola oczyścimy, 

Zwierząt stąd nie 

wypłoszymy. 
 

W każdej wiosce staną mury, 

A w nich piękny Dom Kultury, 

Na rolnictwo postawimy, 

Gospodarstwa odnowimy. 
 

W ekonomii coś dobrego - 

Miejsca pracy dla każdego, 

Więc w ogólnym dobrobycie, 

Mijać będzie wszystkim życie. 
 

Chociaż region się odmieni,  

To mieszkańców nic nie zmieni,  

Każdy nam więc pozazdrości,  

Zwykłej, ludzkiej życzliwości. 
 

Bo tradycja pozostanie, 

A z nią wspólne świętowanie, 

Wierni przodkom zostaniemy, 

Gości chętnie tu przyjmiemy. 
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OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
 

PONIEDZIAŁEK 
 

4 godz. lekcyjna 
(11.05 - 12.50) 

 Reedukacja (p. Agnieszka Broniarek); 

5 godz. lekcyjna 
(12.05 - 12.50) 

 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl. Ib  
(p. Krystyna Jędrzejkiewicz); 

 Reedukacja (p. Agnieszka Broniarek); 

 Reedukacja (p. Dorota Kobeszko); 

 Koło plastyczne kl. IIIa (p. Ewa Przybysz) 

 Gimnastyka korekcyjna kl. IIb  
(p. Joanna Bielińska) 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Terapia pedagogiczna kl. IIa  
(p. Sławomira Wójcik) 

 Terapia pedagogiczna kl. IIa  
(p. Katarzyna Pawlikowska) 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IIc  
(p. Elżbieta Kalisz); 

 Koło plastyczne kl. IIIa (p. Ewa Przybysz) 

 Reedukacja (p. Agnieszka Broniarek); 

 Reedukacja (p. Dorota Kobeszko); 

 Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego  
(p. Monika Marciniak). 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. Vc 
(p. Barbara Pachnik); 

 Koło historyczne (p. Katarzyna Mroczek); 

 Zabawy z komputerem w bibliotece  
(p. Grażyna Michalska); 

 Koło polonistyczne kl. Va  
(p. Krystyna Osińska). 
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WTOREK 

 
ŚRODA 

4 godz. lekcyjna 
(11.05 - 11.50) 

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. Ia (p. 
Alicja Wąsowska) 

5 godz. lekcyjna 
(12.05 - 12.50) 

 Zajęcia świetlicowe kl. IIIb  
(p. Dorota Kobeszko); 

 Zajęcia świetlicowe kl. Ic  
(p. Agnieszka Broniarek); 

 Gimnastyka Korekcyjna kl. Ia  
(p. Joanna Bielińska); 

 

5 godz. lekcyjna 
(12.05 - 12.50) 

 Koło dla uczniów zdolnych kl. Ia (p. Alicja 
Wąsowska); 

 Gimnastyka korekcyjna kl. Ib (p. Joanna 
Bielińska). 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Koło jęz. polskiego kl. IVc, Vc i VIa (p. 
Katarzyna Berska); 

 Koło matematyczne kl. Va (p. Marzena 
Mroczek); 

 Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego dla 
kl. VIa (p. Ewelina Pachnik) 

 Reedukacja (p. Dorota Kobeszko); 

 Reedukacja (p. Agnieszka Broniarek); 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Zajęcia wyrównawcze z przyrody (p. Krystyna 
Raczyńska); 

 Klub Miłośników Książki (p. Grażyna 
Michalska); 

 Koło jęz. angielskiego (p. Magdalena 
Koszewska); 

 Terapia pedagogiczna (p. Dorota Kobeszko); 

 Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego (p. 
Monika Marciniak). 
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6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Terapia pedagogiczna  
(p. Agnieszka Borucińska); 

 Reedukacja (p. Dorota Kobeszko); 

 Koło z jęz. angielskiego kl. Vb  
(p. Ewelina Pachnik); 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IIb  
(p. Dominika Włodarczyk); 

 Gimnastyka korekcyjna kl. III-IV  
(p. Wiesława Szymańska) 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Koło informatyczne kl. IV – VI 
 (p. Izabela Borucińska); 

 LOP (p. Krystyna Raczyńska); 

 Koło jęz. angielskiego (p. Anna Wolska); 

 Zajęcia sportowe (p. Wiesława Szymańska); 

 Samorząd Uczniowski  
(p. Agnieszka Borucińska); 

 Koło plastyczne kl. Ic  
(p. Agnieszka Broniarek); 

 Grupa teatralna "Skrzaciki" 
 

CZWARTEK 
 

3 godz. lekcyjna 
(10.05 - 10.50) 

 Gimnastyka korekcyjna dla kl. "0"  
(p. Joanna Bielińska); 

5 godz. lekcyjna 
(12.05 - 12.50) 

 Zajęcia wyrównawcze kl. Ib  
(p. Krystyna Jędrzejkiewicz); 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IIb  
(p. Dominika Włodarczyk); 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IIc (p. Elżbieta Kalisz); 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IIIa  
(p. Ewa Przybysz); 

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. IIa  
(p. Katarzyna Pawlikowska); 

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. IIa  
(p. Sławomira Wójcik); 
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 Gimnastyka korekcyjna kl. IIa  
(p. Joanna Bielińska); 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Koło polonistyczne (p. Monika Marciniak); 

 Reedukacja (p. Agnieszka Broniarek). 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Koło przyrodnicze  
(p. Krystyna Raczyńska); 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. Vb 
(p. Barbara Pachnik); 

 Gazetka szkolna "Tornister"  
(p. Izabela Borucińska); 

 Koło jęz. angielskiego  
(p. Magdalena Kłoszewska); 

 Terapia pedagogiczna  
(p. Agnieszka Broniarek); 

 Zajęcia wyrównawcze z historii  
(p. Katarzyna Mroczek). 

 
PIĄTEK 

 

5 godz. lekcyjna 
(12.05 - 12.50) 

 Terapia pedagogiczna kl. IIa  
(p. Sławomira Wójcik); 

 Zajęcia logopedyczne dla kl. Ia  
(p. Alicja Wąsowska); 

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. Ic  
(p. Agnieszka Broniarek); 

 Gimnastyka korekcyjna kl. Ic ( 
p. Joanna Bielińska). 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Fleciki (p. Wanda Stryczyńska); 

 Koło biblijne kl. IV - VI (p. Ewa Paruzal); 

 Koło matematyczne kl. VIa i VIb  
(p. Marzena Mroczek); 

 Koło polonistyczne kl. VIc  
(p. Krystyna Osińska); 

 Koło jęz. angielskiego (p. Anna Wolska); 
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 SKS kl. IV - VI (p. Robert Gójski); 

 Terapia pedagogiczna (p. Dorota Kobeszko); 

 Gimnastyka korekcyjna kl. IIIa, IIIb, IVa i IVb 
(p. Wiesława Szymańska). 

 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 SKS kl. IV - VI (p. Robert Gójski); 

 Koło biblijne kl. IV - VI (p. Ewa Paruzal); 

 Fleciki (p. Wanda Stryczyńska); 

 Koło teatralne (p. Katarzyna Berska); 

 Koło polonistyczne kl. IVa  
(od stycznia 2014r.) (p. Krystyna Osińska); 

 Zajęcia przyrodnicze  
(p. Wiesława Szymańska). 

15.00 - 17.00  Grupa taneczna "Eksplozja"  
(p. Katarzyna Berska i p.Teresa Kowalska) 

17.00 - 18.30  Zespół pieśni i tańca "Kasianiecka"  
(p. Teresa Kowalska i p. Katarzyna Berska) 
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WYYCIECZKA DO SANDOMIERZA I PACANOWA 
Weronika Wocial  i Kinga Gomółka kl. Vc 

 

Z Kałuszyna wyruszyliśmy  

23 września o 7:00 rano. Na początku 

pojechaliśmy do Pacanowa, gdzie 

zwiedzaliśmy „Centrum bajki”. Rozpoznaliśmy 

tam Koziołka Matołka i robiliśmy zdjęcia  

z innymi bajkowymi postaciami. 

Przechodziliśmy przez norkę myszki  

i szukaliśmy rzeczy z różnych baśni, potem 

jechaliśmy pociągiem i spotkaliśmy 

bohaterów z kolejnych baśni. Wysiedliśmy  

w magicznym ogrodzie, gdzie były kwiaty opowiadające różne 

bajki. Następnie szliśmy długim korytarzem aż do wyjścia. 

Odwiedziliśmy tam kozy.  

Potem jechaliśmy długą drogą do Sandomierza na 

obiadokolację i nocleg. Wieczorem oglądaliśmy film ‘’Avatar’’. 

Po spędzonej nocy w hotelu ‘’Turysta’’ zwiedzaliśmy jedną  

z kilku istniejących bram Sandomierza. Na szczycie bramy 

pani przewodnik opowiadała nam o istniejących w Sandomierzu 

zabytkach i o Górach Pieprzowych. Następnie byliśmy  

w podziemiach miasta i zwiedzaliśmy dwa kościoły. Byliśmy 

także w Zbrojowni i tam były bardzo śmieszne zajęcia. Później 

poszliśmy na obiad do restauracji, po czym mieliśmy czas 

wolny na kupienie pamiątek.  

W drodze powrotnej oglądaliśmy film ‘’Harry Potter’’. 

Do Kałuszyna wróciliśmy o godz. 21:00. Naszym zdaniem była 

to najfajniejsza wycieczka pod słońcem.  
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LIPCOWE MIĘDZYWODZIE   
Natalia Zaliwska kl. VIa 

 

Dnia 19 lipca o godz. 23.00 dziewiętnastoosobowa 

grupa pod opieką p. Katarzyny Berskiej i p. Teresy Kowalskiej 

wyruszyła w drogę do nadmorskiego kurortu w Międzywodziu. 

Grupa ta składała się z zespołu „Eksplozja” i uczestników 

projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”.  

Mieliśmy mieszkać w ośrodku o nazwie 

„Międzycechowy” na ul. Spokojnej. Jechaliśmy około 12 godzin. 

Podróż mijała nam przyjemnie. Większość z nas spała. Podczas 

drogi mieliśmy trzy przystanki. Około godz. 11 dojechaliśmy na 

miejsce. Przydzielono nam pokoje i rozeszliśmy się. Potem 

zrobiliśmy zebranie i zeszliśmy nad morze. Na obiad 

składający się z dwóch dań poszliśmy o 15.00. Następnie 

„Eksplozja” z p. Kasią udała się na trening, a pozostałe osoby 

wyruszyły do miasta. Codziennie 

chodziliśmy nad morze. Tak mijały nam 

kolejne dni. Podczas tego wyjazdu 

odwiedziliśmy park linowy, 

Międzyzdroje i Dziwnów. W Dziwnowie 

widzieliśmy most zwodzony. W sklepie 

z pamiątkami w Międzywodziu 

poznaliśmy miłego pana, który rozmawiał z nami na wszystkie 

tematy. Nawet nie zauważyliśmy, gdy nadszedł ostatni dzień  
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pobytu w tym malowniczym miejscu. Wtedy ostatni raz 

zeszliśmy nad morze i poszliśmy do miasta. Spakowani  

i trochę zasmuceni weszliśmy do autokaru.  

Z miłymi wspomnieniami żegnaliśmy się z trenerkami. 

Po około 11-godzinnej jeździe autobusem (wyjechaliśmy  

o 16.00, a wróciliśmy około godz. 3.00 w nocy) dotarliśmy do 

Kałuszyna. Rodzice już na nas czekali z uśmiechami na 

twarzach. My byliśmy trochę mniej zadowoleni, ponieważ 

zakończył się nasz pobyt nad morzem. Na szczęście pani Kasia 

robiła dużo zdjęć, więc w każdej chwili możemy powrócić do 

tych wspaniałych chwil. Myślę, że każdy chciałby odwiedzić to 

miejsce jeszcze raz. 

 

DINOCIASTECZKA W ŁEBIE? 

Pani Jolanta Kopczyńska 

W dniach 24-30 lipca 2013r. 30-osobowa grupa uczniów  

z naszej szkoły uczestniczyła w koloniach letnich w Łebie. 

Opiekunkami były panie: Ewa Paruzal, Dorota Kobeszko, 

Dominika Włodarczyk i Jolanta Kopczyńska.  

W czasie wyjazdu dzieci miały możliwość oglądania morskich 

krajobrazów podczas rejsu po morzu statkiem "Brzydkie 

Kaczątko". Zwiedzaliśmy Jura Park w Łebie, gdzie 

podziwialiśmy naturalnych rozmiarów dinozaury, braliśmy 

udział w zajęciach w wiosce indiańskiej, pływaliśmy tratwami  

i uczestniczyliśmy w warsztatach "Pieczenia Dinociasteczek"  

i "Malowania piaskiem". Uczestnicy kolonii byli pod wrażeniem 

 



TORNISTER                          numer 1 (77) – październik 2013 

- 16 - 
 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, gdzie oglądaliśmy pokaz 

pieczenia chleba, kopania torfu i wyrabiania masła. Wszystko 

to w przepięknym otoczeniu zagród wsi słowińskiej. 

Korzystając z pięknej, 

słonecznej pogody zażywaliśmy 

kąpieli morskich i słonecznych.  

W czasie wyprawy do Sea 

Parku w Sarbsku oglądaliśmy 

stworzenia prehistoryczne w 

wymiarze 3D. Byliśmy świadkami 

karmienia kotików i fok. 

Niewątpliwą atrakcją były gry i zabawy w centrum 

rozrywki, gdzie była m.in. możliwość przebycia trudnego toru 

na quadach oraz zwiedzania domu do góry nogami. W czasie 

wyjazdu mieliśmy również możliwość obejrzenia 

przedstawienia cyrkowego "Cyrku Europa". W drodze 

powrotnej zwiedzaliśmy Oceanarium w Gdyni oraz ORP 

Błyskawica i Daru Młodzieży. 

Wróciliśmy do domu pełni wrażeń i niezapomnianych chwil 

okraszonych pięknem nadmorskiego krajobrazu. 
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI W BUŁGARII  

Julia Pietrzak kl. Vc i pani Teresa Kowalska 
 

Moje wakacje spędziłam bardzo przyjemnie, wyjechałam 

do Bułgarii z zespołem Kasianiecka. Braliśmy udział  

w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla dzieci  

i młodzieży.  

Podróż była 

dość długa  

i wyczerpująca, ale 

już na miejscu 

zapomnieliśmy  

o zmęczeniu, rozpoczęło się wielkie poznawanie innych 

zespołów, solistów i artystów biorących udział w różnych 

kategoriach konkursowych począwszy od wokalu, poprzez 

taniec, aż po cyrkowe prezentacje. 

Pierwszy etap konkursu, po przemarszu ulicami miasta - 

KOROWODZIE zespołów festiwalowych - odbył się na 

głównym placu w centrum miasteczka wieczorową porą, a więc 

w światłach ramp przy udziale tłumnie zgromadzonej 

publiczności - wczasowiczów z różnych stron Europy. Wśród 

widzów byli także Polacy, co było dla nas szczególnie miłe,  

a nawet wręcz niesamowite, bo okazało się, że byli to także 

mieszkańcy Kałuszyna.  

Następne dni to wypoczynek na bardzo gorącej plaży 

nad morzem,  kąpiele w  basenie  hotelowym    
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na otwartej przestrzeni, którym towarzyszyło opalanie się  

i przygotowanie do drugiej części konkursu. Tym razem był to 

występ na terenie hotelowym, jury surowo oceniało,  

a widzowie świetnie się bawili.  

Uzupełnieniem tych atrakcji były spacery na zakupy 

(prawie cały zespół kupił sobie odlotowe conversy)  i wyjazd do 

aquaparku, gdzie zabawa już była wyjątkowa, zjazdy  

z wysokich rur na kołach, pływanie tunelami i kaskadami na 

pontonach i wiele innych atrakcji. 

I wreszcie nadszedł ostatni dzień pobytu czyli 

KONCERT GALOWY. W swoim programie Kasianiecka 

startowała z polonezem, polką lubelską i suitą nowosądecką. W 

Gali wystąpiła właśnie z tą suitą. Trzeba zaznaczyć, że 

występujące zespoły w tym koncercie to był najwyższy pułap 

umiejętności artystycznych uczestników festiwalu. Były to 

zespoły między innymi z Gruzji, Ukrainy, Rosji, Izraela, 

Bułgarii, które zachwycały kunsztem wykonywanych popisów.  

Po koncercie czas jakby w miejscu się zatrzymał, 

wszyscy wstrzymali oddech czekając na werdykt jury. Po 

każdym ogłoszeniu następowała głośna reakcja nagrodzonych. 

My też mieliśmy swoje pięć minut, bo zdobyliśmy II miejsce. 

Radość ogromna, tym bardziej, że konkurencja była duża. 

Po trzydziestodwugodzinnej podróży wróciliśmy do 

swojego miasteczka z sercami pełnymi radości z kolejnego 

sukcesu, jaki przypadł nam w udziale. 
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ADA NA MADAGASKARZE 
Adriana Goździk kl. Va 

 
Minionych wakacji nigdy nie zapomnę. 

Nie mogłam doczekać się dziesiątego sierpnia. 

Mieliśmy wyjechać do Włoch. Wreszcie nadszedł dzień wylotu. 

Po dwóch dniach w Mediolanie, zapytałam o dalsze plany. 

Wtedy rodzice rozłożyli przede mną mapę świata, a na niej 

bilety lotnicze. Nie wierzyłam własnym oczom. Lecimy na 

Madagaskar! A dokładnie na wyspę Nosy Be, położoną na 

północy Madagaskaru.  

Lot trwał całą noc, dwanaście godzin. Ale warto było 

się pomęczyć. 

Podczas lądowania nie mogłam oderwać wzroku od 

cudownej tafli Oceanu Indyjskiego. Na powitanie obsługa 

hotelowa poczęstowała nas mleczkiem prosto z orzechów 

kokosowych. Hotel miał własną, ogromną plażę i basen,  

w którym uwielbiałam pływać. Zwłaszcza wieczorami. Woda 

tam jest bardzo ciepła, ale ta w oceanie bardzo, bardzo słona. 

Wierzcie mi, spróbowałam. 

Pewnego dnia, w czasie odpływu, wybraliśmy się pieszo 

na malutką wysepkę blisko naszej. Pozwiedzaliśmy ją trochę, 

pooglądaliśmy kraby i inne stworzenia, kiedy okazało się, że 

zaczął się już przypływ. Natychmiast ruszyliśmy w drogę 

powrotną. Woda sięgała mi już do bioder i musiałam    
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walczyć z falami, które próbowały mnie przewrócić. Wszystko 

się szczęśliwie skończyło, ale trochę strachu się najadłam.  

Na innej wyspie podziwialiśmy podwodny świat, 

nurkując w specjalnych maskach. Jeszcze nigdy tego nie 

robiłam i trochę się bałam, ale strach minął, kiedy goniłam pod 

wodą (i prawie złapałam) dużego żółwia wodnego. Widziałam 

piękne rośliny, stada wielokolorowych rybek i dwie piękne 

rozgwiazdy. Jedna była pomarańczowa, druga niebieska. 

Płynąc motorówką spotkaliśmy dwa wieloryby. 

Oczywiście nie widziałam ich całych, tylko grzbiety i ogony, ale 

to też robiło duże wrażenie. Przewodnik opowiadał, że 

przypływają  w te okolice w okresie godowym. Tutaj się 

zakochują w sobie i rozmnażają.  

Rano tubylcy wyruszali na połów. 

Jeden pan złapał na moich oczach 

ośmiornicę i powiedział, że to będzie nasza 

hotelowa kolacja. Była piękna i nie 

zamierzałam jej zjadać. 

Bardzo lubię wszystkie zwierzęta, więc czułam się tam 

wspaniale, nawet z wężem BOA na szyi. 

Na terenie naszego hotelu mieszkały kameleony, które 

często spotykałam, brałam na ręce i przytulałam. Czasami 

łaskotały mnie pazurkami, kiedy wspinały się po moich włosach. 

Chyba największe wrażenie zrobiło na mnie spotkanie z 

lemurami. Żyją one tylko na niektórych wyspach,  
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więc musieliśmy tam popłynąć. Są 

śliczne, zabawne i słodkie. Mają 

mięciutką sierść jak koty i łapki 

podobne do ludzkich. Siadały mi na 

ramieniu jak papuga  i zjadały 

banana z ręki. Jeden  

z przewodników włożył kawałek 

banana do ust i tak podał go 

lemurowi, który oczywiście skorzystał z okazji i się 

poczęstował. Ja nie odważyłam się  na pocałunek z lemurem. 

Odkąd mama opowiedziała mi o zabawach  

z madagaskarskimi dziećmi, pragnęłam spotkać się z nimi. No  

i proszę, marzenia się spełniają. Odwiedziliśmy wioskę 

tubylców i od razu otoczyła nas grupa około dwudziestu 

dzieciaków. Biegaliśmy po plaży, tańczyliśmy i śmialiśmy się. 

Niestety z powodu różnych języków nie mogliśmy dogadać się, 

ale poznaliśmy swoje imiona, no i tak było fajnie. One chyba 

niezbyt często widzą białe dzieci, bo oglądały mnie dokładnie, 

głaskały moją skórę i włosy, a nawet całowały po rękach. 

Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że chyba niezbyt często 

używają mydła, a może w ogóle nie znają środków czystości. 

Pewnie ja dla nich też dziwnie pachniałam... 

Nadszedł dzień powrotu. Było mi smutno bo nie 

chciałam wyjeżdżać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam 

wrócę. 
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Sonda na przerwie 

 

CO BY PANI/PAN CHCIAŁA/CHCIAŁ USŁYSZEĆ 

OD SWOICH WYCHOWANKÓW  

PO 20 LATACH OD OPUSZCZENIA SZKOŁY? 

Julia Abramowska kl. VIa 

 

P. Marek Pachnik - Mijając się, lekkie, ciepłe, milutkie „dzień 

dobry” okraszone delikatnym, mówiącym o sympatii, 

uśmiechem. 

P. Krystyna Raczyńska - To, czego ich nauczyłam, przydało im 

się w życiu i są szczęśliwi. 

P. Ewa Paruzal - Ale pani młodo wygląda. 

P. Marzena Mroczek - Dzięki mnie dobrze potrafią liczyć. 

P. Monika Marciniak - Miło panią wspominamy, na samą myśl 

uśmiechamy się ciepło.  

P. Wanda Stryczyńska - Fajnie było panią poznać. 

P. Ewa Przybysz - To, że byłam sprawiedliwa, nikogo nie 

faworyzowałam, stawiałam sprawiedliwe oceny. 

p. Teresa Kowalska - Czegoś ich nauczyłam 

i że w naszej szkole jest najlepiej. 

P. Magda Kłoszewska - Jak miło panią 

widzieć. 

P. Robert Gójski - Nauczyli się ode mnie 

szacunku do innych osób. 
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P. Agnieszka Borucińska - Dobrze mnie wspominają. 

P. Dorota Kobeszko - Dużo się ode mnie nauczyli. 

P. Sławomira Wójcik - Że mnie jeszcze poznali. 

P. Krystyna Jędrzejkiewicz - Miło wspominamy naszą klasę. 

P. Pawlikowska - Że przekazałam nie tylko wiedzę, ale też 

przygotowałam do życia. Stali się dzięki mojej pracy dobrymi 

ludźmi w dorosłym życiu. 

P. Alicja Wąsowska - Dzień dobry. 

B. Agnieszka Broniarek - Dobrze przekazałam im wiedzę 

i przygotowałam do życia w społeczeństwie. 

p. Izabela Borucińska – Że nikogo nie skrzywdziłam i cieszą 

się, że stanęłam na ich drodze. 

P. Anna Wolska - Miło mnie wspominają. 

P. Dominika Włodarczyk - Cieszą się, że mnie widzą i mile 

wspominają chwile spędzone razem. 

P. Krystyna Sęktas - Dobrze, że panią widzimy. 

P. Agnieszka Wierzbicka - Wcale się pani nie zmieniła. 

P. Ewelina Pachnik - Nic konkretnego, chciałabym, aby mnie 

rozpoznali, przywitali się. 

P. Barbara Pachnik - Dzień dobry, miło panią wspominamy. 

P. Katarzyna Mroczek - Miło panią wspominamy. 

P. Wiesława Szymańska - Lekcje z panią były fajne i ciekawe. 

P. Elżbieta Kalisz - Miło mnie wspominają. 
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PANIĄ MARZENĄ MROCZEK 
Natalia Zaliwska VIa 

 

Maszyna do szycia – pasja. 

Tablica – praca. 

Kwiaty – przyjemność. 

Matematyka- królowa nauki. 

Dzieci – miłość.  

Droga – bieganie. 

Rodzina – szczęście. 

Ułamki – obliczenia. 

Maraton - cel do osiągnięcia. 
 
 

Ty masz doświadczenie 

My młodość niewinną. 
Ty masz wielką mądrość, 

My mowę dziecinną. 

Tobie nie wystarcza  

Nasza słów swoboda. 
Chcesz byśmy przeżyli 

 Życie jak przygodę. 

Za twe wszystkie rady 
I uparte kroki 

Chcemy podziękować 

Nauczycielu drogi! 
 

Wszystkim nauczycielom wszystkiego najlepszego  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Młodzi redaktorzy „Tornistra” 
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Sonda na przerwie 
 

TWOIM ZDANIEM DOBRY ZAWÓD TO… 

Julia Abramowska i Natalia Bogdan kl. Vc 

Ia Paulina Duniec Tancerka 

Ib Marysia Grzywacz Piosenkarka 

Ic Amelia Bielińska Weterynarz 

IIa Ania Piotrowska Fryzjerka 

IIb Michał Kiciński Sprzedawca samochodów 

IIb Julia Cembrowska Fryzjerka 

IIIa Anna Mroczek Prokurator 

IIIb Magda Abramowska Piosenkarka 

IVa Kacper Kiciński Nie wiem 

IVb Martyna Mroczek   Lekarz 

IVc Oliwia Gójska  Kosmetolog 

Va Amelia Kwiejda Piosenkarka 

Vb Zuzanna Grzywacz Tancerka 

Vc Marysia Gontarska Lekarz 

VIa Klaudia Grabska Fotograf 

VIb Ewelina Mroczek i 

Dominika Śledziewska 
Przedszkolanki 

VIc Olga Gadomska Nauczyciel 
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MÓJ PIERWSZY DZIEŃ W NOWEJ SZKOLE 
Zuzanna Orzepińska kl. IVa 

 

Wakacje to niezwykły czas, w którym odpoczywamy od 

szkoły i zbieramy siły na kolejny rok szkolny. Zazwyczaj są 

zbyt krótkie, ale nie tegoroczne. Już pod koniec sierpnia       z 

niecierpliwością wyczekiwałam pierwszego 

dnia, czyli w tym roku drugiego września. 

Dla mnie był to wyjątkowy dzień, ponieważ 

pierwszy w nowej szkole. Wcześniej 

uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 

203 w Warszawie.   

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele, 

po której wszyscy udali się do szkoły. Tutaj przywitał nas Pan 

Dyrektor. Po części oficjalnej czas umilały dzieci  z zespołu 

"Fleciki". 

 Najważniejszy jednak dla mnie moment nastąpił 

później, kiedy poszliśmy do naszej klasy. Czułam się troszkę 

zagubiona w zupełnie nowej dla mnie sytuacji. W obcej 

jeszcze pracowni spotkałam nową wychowawczynię, Panią 

Izabelę Borucińską oraz koleżanki i kolegów. Po tym spotkaniu 

pełna wrażeń wróciłam do domu z przekonaniem, że w tej 

szkole na pewno wszystko będzie dobrze i w przyszłości   

z przyjemnością będę wspominać spędzone tu chwile.  
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ZERÓWKA W NASZEJ SZKOLE 
Natalia Zaliwska VIa 

 
Od bieżącego roku szkolnego w naszej szkole istnieje 

oddział „zerówki”. Uczęszcza  do niego 26 osób: 14 

dziewczynek i 12 chłopców. 

Na pytanie: Co Pani sądzi o zerówce w szkole i jak się 
Pani tu pracuje? wychowawczyni klasy „0” Pani Lidia 

Wierzbicka odpowiedziała: 

- Myślę, że utworzenie zerówki przy szkole to wspaniały 

pomysł, ponieważ dzieci oswajają się ze szkołą, do której w 

przyszłości będą uczęszczać. 

Uczniom z zerówki zadałam kilka pytań. 

- Jak Wam jest w zerówce? 
Dzieci odpowiedziały że jest dobrze, fajnie, grzecznie, 

zabawnie i wesoło. 

- Czy podoba Wam się tu? 
Jednogłośnie odpowiedziały, że "TAK". 

- Co macie w swojej sali? 
Najmłodsi uczniowie wymienili telewizor, różne zabawki: 

w tym samochody i lalki. 

 - Co chcielibyście jeszcze mieć? 
Na to pytanie padały różne 

odpowiedzi. Dzieci chciałyby mieć 

komputery i kolorowanki, a ktoś 

powiedział że chce mieć "osioła". Czy 

pan dyrektor zgodzi się na zakupienie 

"osioła"? 
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DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ SYSTEMATYCZNIE? 
Natalia Bogdan i Julia Abramowska kl. Vc 

 

1. Łatwiej przyswajamy dany materiał. 

2. Małe, zrozumiałe porcje wiedzy ułatwiają nam uczenie się. 

3. Codzienne wykładanie, tłumaczenie i przypominanie 

materiału pomaga w skutecznym opanowaniu wiedzy. 

4. Siadanie do nauki o stałych porach sprawia, że nie czujemy 

się zmęczeni. 

5. Zawsze jesteśmy przygotowani do lekcji. 

6. Mamy lepsze wyniki w nauce. 

7. Nie stresujemy się tak i nie 

denerwujemy. 

8. Nie mamy kłopotów z nauką. 

9. Zapamiętujemy więcej 

wiadomości. 

10. Nie mamy zaległości.  

    

O PECHOWYCH DNIACH 
Ola Gniado IVc 

 

Piątek trzynastego jest uważany za pechowy dzień, 

ponieważ 13 października 1307 roku aresztowano 

templariuszy, których król Francji Filip IV posądził  

o głoszenie kłamstw (w rzeczywistości był on u nich zadłużony i 

z tego powodu chciał się ich pozbyć).     
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Ludzie zaczęli wierzyć w pechowość tej daty dopiero 

w XX wieku. W Grecji, Rumunii i Hiszpanii za pechowy dzień 

uważany  jest wtorek trzynastego, zaś we Włoszech piątek 

siedemnastego. Piątek trzynastego jest uznawany za 

nieszczęśliwy dzień w: Polsce, Estonii, Niemczech, Finlandii, 

Austrii, Irlandii, Szwecji, Danii, Słowacji, Bułgarii, Islandii, 

Belgii i na Filipinach.  

A czy Wam, drodzy 

czytelnicy, coś przytrafiło 

się w piątek trzynastego? 

P. S. Kolejny piątek 

trzynastego będzie miał 

miejsce w grudniu.  

 

 

 

SZKOLNY MUNDUREK 
Zuzanna Orzepińska kl. IVa 

 

Wiele lat temu, a dokładnie w 1927 roku, kiedy moja 

prababcia była siedmioletnią dziewczynką, szkoła podstawowa 

wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Nazywała się powszechna  

i uczniowie uczęszczali do niej przez cztery lata. Dzieci, 

które chciały się uczyć, przychodziły do prywatnego domu,  

w którym  w jednym pokoju nauczycielka prowadziła lekcje dla 

kilku roczników, czyli dzieci z różnych klas. Nie było wtedy 

żadnych wymagań co do stroju i wyglądu ucznia, bo 

najważniejsza była chęć i możliwość nauki.     
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Prababcia opowiadała mi, że jej tata przywoził ją na 

zajęcia bryczką. Ubierała się w białą bluzkę i ciemną spódnicę. 

Na włosach miała zaplecione warkoczyki. Prababcia z łezką  

w oku wspomina szkolne czasy, gdy nauka nie dla wszystkich 

była tak dostępna jak dziś. 

Kiedy jej córka, a moja babcia została uczennicą, 

sytuacja bardzo zmieniła się. Budynek szkoły miał wiele sal,  

a dzieci kończyły edukację w siódmej klasie. Uczniowie 

przychodzili na zajęcia ubrani w ciemne mundurki, a uczennice 

w czarne fartuszki.  Na głowie dziewcząt królowały wielkie 

kokardy na starannie uczesanych włosach. 

Następne szkolne pokolenie to moja mama. Kiedy była 

uczennicą w klasach 1-4 obowiązywały surowe zasady  

w kwestii szkolnego stroju. Na korytarzach dominował kolor 

niebieski, bo w takiej barwie  były prawie wszystkie fartuszki 

wykończone białymi kołnierzykami. Zdarzały się też fartuchy 

w innych kolorach, ale należały do rzadkości. Obowiązkowe też 

było noszenie obuwia na zmianę w postaci juniorek, a na 

lekcjach WF tenisówek. Dzieci ze starszych klas ubierały się dowolnie.  

W jednej kwestii dotyczącej stroju nic 

się nie zmieniło do dziś. W czasie szkolnych 

uroczystości wszyscy uczniowie ubierali się na 

galowo czyli w białe bluzki i czarne spódnice lub 

spodnie. Dodatkowe wymagania dotyczyły osób  

z pocztu sztandarowego. Moja mama i jej 

koleżanka wkładały wtedy białą koszulę i czarną 

spódnicę średniej długości, a włosy upinały w kok.  

Dziś nie obowiązuje noszenie mundurków, ale skromny 

i schludny strój na pewno nie przeszkodzą w nauce.  
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BAŚŃ pt. „POWRÓT DO SZKOŁY” 
Julia Pietrzak kl. Vc 

 

Dawno, dawno temu żyło sobie rodzeństwo: Kacper  

i Kasia. Wraz z rodzicami przeprowadzili się do innego miasta 

i mieli rozpocząć naukę w nowej szkole. Minęło kilka tygodni 

od przeprowadzki i nie mogli się doczekać pierwszego dnia  

w piątej klasie nowej szkoły. 

Gdy wreszcie nadszedł pierwszy dzień szkoły, dzieci 

zaczęły się bać, czy ktoś je polubi. Na szczęście tak się nie 

stało. Kacper znalazł sobie kolegę Michała, a Kasia dwie 

koleżanki: Martę i Sylwię.  

Już drugiego dnia nauki Kasia dostała szóstkę, lecz 

bratu się nie poszczęściło. Chłopiec nie znał jeszcze całej 

klasy i nie wiedział, do czego może się posunąć jeden z 

najniegrzeczniejszych w klasie Adaś. Gdy Kacper szedł 

korytarzem, Adaś podstawił mu nogę i zaczął się śmiać. Lecz 

nie uszło mu to płazem ponieważ przechodziła obok jego  

wychowawczyni. Za złe zachowanie 

pani wstawiła mu uwagę do 

dzienniczka i kazała przeprosić 

Kacpra. Po rozmowie z panią Adaś 

poszedł przeprosić poszkodowanego 

i chłopcy zostali kolegami. 

Dzieci poznały dużo 

przyjaciół i stwierdziły, że w nowej 

szkole jest świetnie. 
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Po pierwszym miesiącu nauki i w pierwszym po 

wakacjach numerze „Tornistra” zachęcamy Was do zajrzenia 

do zeszytów uczniów klasy VIa. Julka i Damian odrobili pracę 

domową – stworzyli fraszki na dowolny temat. Natomiast 

Karina i Zuzia pracowały intensywnie na lekcji jęz. polskiego – 

ułożyły rady dla niepewnego kolegi. Zapraszamy do lektury! 

 

Julia Abramowska kl. VIa 

„Niewiele” 

Każdy człowiek chce być bogaty, młody,  

Każdy chce dodać sobie urody. 

Jednak żaden nie rozumie, 

To wszystko runie. 

Do szczęścia dużo nie trzeba.  

Wystarczy uśmiech, kawałek nieba. 

 

Damian Ręczajski kl. VIa 

Czasami zajmujemy się tylko ważnymi sprawami. 

Wyglądamy wtedy, jakbyśmy byli marionetkami. 

Lalkami, za które inni pociągają sznurki 

I zapominamy dać naszej mamie laurki. 

Więc zajmujmy się też błahostkami  

Bo życie usłane jest drobiazgami. 
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6 rad dla niepewnego kolegi (praca na lekcji) 

Karina Chrościcka kl. VIa 

1. Nie przejmuj się swoim wyglądem i tym co inni mówią na 

twój temat.  

2. Nie zamartwiaj się głupimi komentarzami fałszywych ludzi i 

nie załamuj się.  

3. Wierzę w Ciebie i wiem, że sobie poradzisz z tą trudną 

sytuacją.  

4. Nie bój się, zawsze będę cię wspierała. 

5. Zawsze miej swoje zdanie i wierz w 

siebie.  

6. Trzymam za ciebie kciuki, na pewno 

dasz sobie z tym radę. 

 

Zuzanna Wieniawa – Długoszowska kl. VIa 

1. Zawsze bądź sobą. 

2. Rozmawiaj często z rodzicami. 

3. Staraj się przełamać, na pewno Ci się uda. 

4. Poczytaj w Internecie, jak się trzeba zachowywać, co 

robić. 

5. Jeśli Ci to pomoże, załóż sobie pamiętnik i tam staraj się 

wszystko pisać. Wyobraź sobie, że pamiętnik to Twój 

najlepszy przyjaciel, który Cię nigdy nie zawiedzie.  

6. Idź do lekarza, może on Ci coś poradzi. Wierzę w Ciebie. 
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Rubryką opiekuje się pani pedagog Agnieszka Borucińska 

 

Do „Tornistra” dołączyli nowi czytelnicy i myślę, że 

należy się im wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych  

z tytułem rubryki. Co to właściwie jest ta profilaktyka? 

Ogólnie można powiedzieć, że jest to stosowanie różnych 

środków zapobiegawczych, w celu niedopuszczenia do 

wypadków, uszkodzeń ciała, chorób. Można też 

przyjąć, że profilaktyka to postępowanie 

zapobiegające różnym problemom. 

Profilaktyka jest prowadzona na trzech 

poziomach w zależności od stopnia ryzyka: 

1. Profilaktyka pierwszorzędowa – 

adresowana do grupy niskiego ryzyka czyli np. do całej 

społeczności szkolnej. Działania podejmowane w jej ramach, 

kierowane są do ludzi zdrowych i wspomagają ich 

prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. Mają na celu 

promocję zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom 

ryzykownym. Ważne tu jest rozwijanie różnorodnych 

umiejętności, które pozwolą radzić sobie z trudnymi 

sytuacjami życiowymi. 

2. Profilaktyka drugorzędowa – adresowana do osób 

przejawiających pierwsze objawy zaburzeń np. do uczniów 

eksperymentujących ze środkami odurzającymi. 
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3. Profilaktyka trzeciorzędowa – adresowana do osób 

uzależnionych. 

Profilaktyka realizowana jest przez następujące strategie: 

- strategia informacyjna – dostarczanie informacji na 

temat skutków zachowań ryzykownych; 

- strategia edukacyjna – pomoc w rozwijaniu ważnych 

umiejętności psychologicznych i społecznych ( umiejętność 

nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem czy 

rozwiązywania konfliktów); 

- strategia działań alternatywnych – pomoc  

w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychologicznych 

(sukcesu, przynależności) i osiąganie satysfakcji życiowej 

przez działalność akceptowaną społecznie (artystyczną, 

sportową). 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

ŁUKASZ ZDUŃCZYK kl. VIc - przewodniczący 

EWELINA MROCZEK KL. VIb - z-ca przewodniczącego 

NATALIA ZALIWSKA kl. VIa - sekretarz  

PAULINA LASKOWSKA KL. IVa, KAMIL SADOCH KL. Vb 

- członkowie 
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SAŁATKA OWOCOWA 
Adriana Goździk Va 

Składniki: 

Owoce: 1 jabłko, 1 gruszka, ½ mango, 10 truskawek, 1 banan,  

½ cytryny  

     

Orzechy: włoskie, laskowe, nerkowca  (każdy rodzaj po jednej 

łyżce) 

 

Sałaty: rukola, roszponka  (każda po jednej garści) 

 

10 listków świeżej mięty 

 

Sposób Przygotowania: 

 

Pokroić owoce, wycisnąć sok 

z cytryny, wymieszać z sałatami  

i orzechami. Przełożyć do salaterki  

i ozdobić miętą. 

Życzę smacznego!  

 

 

 

 

 



TORNISTER                          numer 1 (77) – październik 2013 

- 37 - 
 

 

 
 

Pani Magdalena Kłoszewska 
 

JUŻ JESIEŃ - IT'S AUTUMN 
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RADY NA NOWY ROK SZKOLNY 
(wyszperane w Internecie) 

Zadanie domowe jest … DOMOWE 

Zacznijmy od tego, co nie dla wszystkich jest 

oczywiste. Zadania domowe dostajecie w szkole każdego dnia. 

Pewnie w poprzednich latach wiele z nich odrabialiście  

z małym opóźnieniem.  

Przyda się tutaj nowe postanowienie – odrabiam 

zadanie już tego samego dnia, którego je otrzymałem. 

Brzmi to pewnie i śmiesznie, i trochę rodzicielsko, ale 

jedno jest pewne – to najlepsza metoda nauki oraz organizacji 

czasu. Materiał, który poznajecie na lekcji, po krótkiej 

przerwie zostaje powtórzony, a co zatem idzie, wbija się do 

głowy zdecydowanie prościej.  Dla przykładu, jeśli zadanie  

z nowego i trudnego dla was działu matematyki odrabiacie po 

3 dniach, zaczynacie tak właściwie od początku. Znów nie 

znacie podstaw i marnujecie sporo czasu na ponowną analizę 

materiału. Po południu potrzebowalibyście zaledwie 

kilkudziesięciu minut. Pomyślcie, ile czasu oszczędzicie na tym 

tygodniowo! 

 

Będę się uczył! Ale od nowego tygodnia… 

Najbardziej popularne wśród uczniów podejście, 

niestety również najgorsze z możliwych. 

Dlatego zorganizujcie się wraz z początkiem nowego 

roku szkolnego i nie odkładajcie nauki na później, na dzień,  

w którym wam się zachce. Zapamiętajcie dobrze zdanie 

Jerrego Westa: 
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„Nie zdołasz wiele w życiu dokonać, jeżeli pracować będziesz 

tylko w te dni, kiedy ci samopoczucie dopisuje”. 

Wszyscy wiedzą i pamiętają – początek jest trudny. 

Natomiast bez fundamentów domu nie zbudujemy. 

 

Rozrywka może być pożyteczna 

Tuż po powrocie ze szkoły zapewne pomyśleliście – 

warto odpocząć. Oczywiście, macie racje.  

Powinniście znaleźć sobie rozrywkę, która może was 

rozwijać. Jest ich naprawdę wiele! Oglądajcie filmy/mecze po 

angielsku, a mimowolnie osłuchacie się z językiem. 

Rozwiązujcie zagadki typu Sudoku/Kakuro, a wasze zdolności 

analityczne fajnie się rozwiną. Nie wspomnę już o kanałach 

telewizyjnych czy nagranych na YouTube programach,  

z których można w wolnej chwili poznać trochę historii bądź 

też przyrpdy czy geografii. 

Nawet jeśli przyswojony materiał nie przyda wam się  

w najbliższych miesiącach – nic nie stracicie. Ciekawie 

zaprezentowana wiedza, 

pozostaje w głowie na bardzo 

długo. Szczególnie, jeśli nie 

przykładamy się do jej 

zapamiętania i traktujemy ją 

jako zabawę. To naprawdę 

pożyteczny paradoks. 
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