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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 

UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 2(78) – listopad 2013     nakład 60 sztuk       CENA  2,00 zł 
 

 

LISTOPADOWE ŚWIĘTA 
W listopadzie czekają nas dwa ważne święta. Pierwsze 

chrześcijańskie – 1 i 2 listopada – Święto Wszystkich 

Świętych i Święto Zmarłych. Czas zadumy nad grobami 

bliskich i czas wspomnień.  

Drugie święto – państwowe – 11 listopada -   

95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Przypomnijmy rodzicom o wywieszeniu biało-

czerwonej flagi w tym dniu, a my wszyscy 

spotkajmy się podczas obchodów 

narodowego święta, najpierw  

w kościele, potem przy Pomniku 

„Bojownikom o niepodległość”, a na 

koniec w Domu Kultury podczas uroczystej 

akademii, w której wezmą udział uczniowie 

naszej szkoły.  
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SPIS TREŚCI:   

 

WARTE POCHWAŁY 

 Laureaci konkursów – str. 3; 

 Patriotyczny Kałuszyn – str. 4-5;  
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 

 Kto żyje w Białowieży? – str. 6-7;  

 Spotkanie z nie…zwykłym absolwentem – str. 8-9; 

 Taniec z balonem i inne atrakcje – str. 10;  

 Warsztaty klas VI – str. 10; 

 Warsztaty z panią psycholog klasy IVc – str. 11; 

 Pierwszaki z Kałuszyna – str. 12; 

 Kevin Aiston w naszej szkole – str. 13-14; 

 Mam talent (okiem artysty i okiem publiczności) –str. 14-15; 

 Kto chciałby siedzieć na miejscu Dżasminy? – str. 16-17; 

 Słoń przy bananowcu z bilą w trąbie – str. 17-18; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 

 Sonda na przerwie „W trudnych momentach… – str. 19-21; 

 10 zadziwiających rzeczy o pani Teresie Kowalskiej– str. 21-22; 

 Skojarzeniowa gra słów z p. Eweliną Pachnik - str. 22; 
ZDANIEM UCZNIÓW 

 Sonda na przerwie „Moja wada i moja zaleta” – str. 23-24; 

 10 powodów… dlaczego warto mieć konto na Facebooku? – str. 24; 

 10 powodów… dlaczego nie warto mieć konta na Facebooku? – str. 25; 

 3 pokolenia w „Tornistrze”– str. 26-27; 

 Zdublowani uczniowie – str. 27; 

 Kałuszyn w wielkim świecie – str. 28-29; 

 Zeszyty uczniowskie klasy Vc – „Co jest dla mnie 

najważniejsze?” – str. 30-31; 
INNE 

 Profilaktyka na co dzień – str. 31-32; 

 Jedz zdrowo – Kruche rogaliki drożdżowe – str. 33; 

 English Zone – str. 34-35. 
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Laureaci konkursu przyrodniczego Mazowieckiego 

 Kuratora Oświaty 

etap szkolny: 

Piotr Grabarek kl. VIc 

Ewelina Mroczek kl. VIa 

Adrianna Ruszkiewicz kl. VIc 

Julia Abramowska kl. VIa 

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie rejonowym! 

 

16 października 2013r. uczennica klasy  VIc Justyna 

Gomółka w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu 

Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży zdobyła 

następujące nagrody: 

- Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku 

Maz. za oryginalne wystąpienie w etapie rejonowym; 

- zajęła II miejsce w etapie rejonowym; 

- Nagroda Specjalna - Talent Roku. 

Justyna Gomółka prezentowała dwa teksty: pierwszy  

o obchodach dnia 12 września w Kałuszynie, drugi tekst  

o muzyce i swojej rodzinie. 

Uczennica zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego 

konkursu krasomówczego.  

W etapie wojewódzkim Justyna zajęła V miejsce. 

Opiekun: Krystyna Osińska 
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PATRIOTYCZNY KAŁUSZYN 
Pani Wanda Stryczyńska 

 

22 października 2013 r. w Mrozach odbył się Powiatowy 

Przegląd Pieśni Patriotycznej "Tu wszędzie jest moja 

Ojczyzna". Zmagania konkursowe odbywały się w trzech 

kategoriach: plastyka, recytacja i śpiew. W kategorii plastyka 

z naszej szkoły zgłoszone zostały dwie prace wykonane przez 

Aleksandrę Danowską z klasy 4b i Karinę Chrościcką z klasy 

6a. 

W recytacji wystąpiły: Aleksandra Gniado i Weronika 

Zagórska z klasy 4c oraz Aleksandra Szczerbowska z klasy 

6b. Przygotowane wiersze o tematyce patriotycznej 

przywoływały pamiętne lata walki o wolność naszej ojczyzny. 

W kategorii śpiew naszą gminę reprezentowały zespoły: 

"Fleciki" i "Kasianiecka", solistki: Aleksandra Gniado, 

Aleksandra Szczerbowska, Karolina Ręczajska oraz młodsza 

grupa dziewcząt z zespołu "Fleciki".  

Fleciki zaśpiewały pieśń z Powstania Styczniowego pt. 

"Pieśń strzelców", Aleksandra Szczerbowska  - "Hymn do 

miłości Ojczyzny", Aleksandra Gniado - pieśń "Serce w 

plecaku", Karolina Ręczajska - "O Mój Rozmarynie", a młodsza 

grupa Flecików piosenkę o barwach narodowych pt. "Polska 

flaga". Zespół "Kasianiecka" wykonał wiązankę pieśni 

patriotycznych. 

Od rana trwały przygotowania do wyjazdu na przegląd. 

Na miejsce dotarliśmy w południe i po krótkiej próbie pełni 

zapału stanęliśmy na scenie. Wszystkie prezentacje 

przebiegły pomyślnie.   
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Wieczorem, gdy na stronie 

internetowej Gminnego Centrum 

Kultury w Mrozach ukazały się wyniki, 

nasza radość była ogromna, gdyż 

wszystkie czołowe miejsca w konkursie 

zajęli reprezentanci gminy Kałuszyn.  

Oto wyniki konkursu: 

Recytacja 

III miejsce – Aleksandra Szczerbowska, 

Śpiew 

I miejsce - Młodsza grupa z zespołu "Fleciki", 

II miejsce - Aleksandra Szczerbowska, 

III miejsce - Aleksandra Gniado, 

Wyróżnienie - Zespoły "Fleciki" i "Kasianiecka". 

Rozdanie nagród i występ laureatów odbył się  

w niedzielę 27 października w Gminnym Centrum Kultury  

w Mrozach. 

 
Nasza szkoła  

ma nową stronę internetową! 

Aby ją obejrzeć, wpisz  

w przeglądarce adres: 

http://spkaluszyn.edupage.org 
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KTO ŻYJE W BIAŁOWIEŻY? 
Zuzanna Orzepińska kl. IVa 

 

Pierwszego października klasy IVa i IVb wyjechały na 

wycieczkę do Białowieży. W czasie podróży nie udało się 

uniknąć niespodzianek, ale nie warto się o tym rozpisywać, bo 

to co najważniejsze było przed nami.  

Jako pierwsze zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo-

Leśne w Białowieży. 

Zobaczyliśmy tam wiele 

zwierząt zamieszkujących te 

tereny. Następnie po długiej 

wspinaczce dotarliśmy na 

szczyt wieży widokowej,  

z której można było dostrzec 

stado żubrów w ich naturalnym 

środowisku. Stąd pojechaliśmy 

do rezerwatu pokazowego.  

Na pierwszym wybiegu  widzieliśmy dzikie konie,  

a następnie przeszliśmy do wybiegu samicy rysia. Chcieliśmy 

poobserwować także wilki, ale niestety ukryły się za krzakami. 

Pokazały się nam dopiero przy wyjściu.  
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Przez dłuższą chwilę obserwowaliśmy jelenia  

w nadziei, że uda się nam usłyszeć jego ryk. Oczywiście udało 

się to, ale dopiero wtedy, gdy przemieściliśmy się do wybiegu 

żubroni.  

Żubronie to mieszanka żubra z krową. Koniecznie 

powinniście je zobaczyć bo widok jest zaskakujący. Kolejne 

zwierzęta to leśne kozice i kozioł. Niezwykle atrakcyjne było 

zakończenie naszego pobytu w rezerwacie, bo zobaczyliśmy 

gromadkę, a dokładnie sześć małych dzików zupełnie samych. 

Były takie słodkie.  

Potem pojechaliśmy do Grabarki na Świętą Górę 

wyznawców Prawosławia. Widzieliśmy tam cerkiew otoczoną 

krzyżami. Pani powiedziała nam, że każdy kto wchodzi na górę, 

przynosi ze sobą krzyż. Byliśmy bardzo zdziwieni, bo nie 

spodziewaliśmy się, że człowiek może wnieść na  szczyt krzyż 

dużo większy od siebie. Poznaliśmy też historię uzdrawiającej 

wody. Oczywiście zaopatrzyliśmy się w nią. Zgodnie  

z tradycją obmyliśmy twarze zamoczoną w potoku chustką  

i zostawiliśmy w wyznaczonym miejscu, z którego później 

zabiorą je zakonnice, spalą i będą się modlić. 

Po dniu pełnym wrażeń trochę zmęczeni, ale bardzo 

zadowoleni wróciliśmy do domu. 
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NIE...ZWYKLI  ABSOLWENCI to projekt autorski Szkoły 

Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie. Jego 

celem jest pokazanie uczniom naszej szkoły ludzi, którzy 

zrealizowali bądź realizują w swojej karierze (życiu 

zawodowym) pasje, zainteresowania i marzenia.  

Ważnym elementem projektu jest fakt, że 

pasjonatami, czyli tymi Nie... zwykłymi są absolwenci naszej 

szkoły.  

Okazuje się, że uczniowie szkoły B. Prusa mogą stać 

się w życiu dorosłym zdolnymi artystami, sędziami, pilotami, 

lekarzami, sportowcami, księżmi czy archeologami.  

Od 2012r. odbyło się już 12 spotkań.  

 

SPOTKANIE Z NIE…ZWYKŁYM ABSOLWENTEM 
Julia Abramowska kl. VIa 

 

3 X 2013r.  odbyło się 

kolejne spotkanie  

z cyklu: „Nie…zwykli absolwenci”. 

Tym razem przyjechała do nas 

pani Agnieszka Jarzec - 

archeolog, która zajmuje się 

badaniem kultury i historii 

człowieka. Jej najważniejszym 

odkryciem było ciało księżniczki ubranej w piękne szaty 

sprzed kilkunastu wieków.  
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Pani Agnieszka podczas wykopalisk znajdowała także 

wiele innych rzeczy, takich jak piękne, ręczne robione, 

szklane koraliki czy sprzączki od pasów.  

Nasz nie…zwykły absolwent opowiedział nam również 

bardzo dokładnie na czym polega jej praca. Wspominał też o 

mitach, jakie krążą na temat zawodu archeologa. Okazuje się, 

że ludzie kojarzą archeologa głównie z dinozaurami  

i piramidami.  

Spotkanie minęło bardzo szybko i okazało się, że nasz 

gość nie zdążył odpowiedzieć na przygotowane przez uczniów 

pytania.  

Po spotkaniu ze wszystkimi uczniami na sali 

gimnastycznej, kilka wybranych osób poszło razem z panią 

Jarzec do gabinetu pana dyrektora, aby zadać gościowi kilka 

pytań. Pytaliśmy między innymi o miejsca jej pracy, co  

w pracy archeologa jest najciekawszego, dlaczego wybrała 

właśnie ten zawód.  Pani archeolog podoba się ta praca, 

ponieważ bardzo interesuje Ją historia i kultura człowieka. 

Każda wyprawa jest dla niej niezwykle ważna, gdyż może 

odkryć coś ważnego.  

Moim zdaniem było to jedno z najciekawszych spotkań  

z nie…zwykłymi absolwentami. 
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TANIEC Z BALONEM I INNE ATRAKCJE 
Karolina Ręczajska kl. IVa 

 

Dnia 7 października o godzinie 

16:00 w klasie IVa odbył się wieczorek 

klasowy. Przyszło na niego 22 osoby, 

ponieważ dwie były chore. Były różne 

konkursy i zabawy. 

Jeden konkurs wymyśliłam ja - był 

to taniec z balonem, nagrodą był baton. Na 

wieczorku nie mogło także zabraknąć 

jedzenia i picia, (mówiąc jedzenia mam na myśli słodycze). 

Wieczorek odbywał się w dwóch salach 32 i 27 -  

w sali 32 był poczęstunek, a w 27 były konkursy i zabawy. 

Wieczorek trwał do godziny 18:15, potem wszyscy 

sprzątaliśmy i z uśmiechami na twarzach wracaliśmy do 

domów. Następnego dnia wszyscy byliśmy weseli i zadowoleni z 

naszego pierwszego wieczorku klasowego. Wszystkim się 

podobało nasze wtorkowe spotkanie. 

 

WARSZTATY KLAS SZÓSTYCH 
Natalia Zaliwska kl. VIa 

 

23 X klasy VI miały spotkanie z panią psycholog. Na 

zajęciach uczyliśmy się o etapach poznawania ludzi oraz 

wadach i zaletach bycia nieśmiałym i śmiałym. Jak się okazało 

w klasie VIa jest więcej osób nieśmiałych. Było całkiem fajnie i 

przyjemnie. Już niedługo kolejne spotkanie. Czekamy  

z niecierpliwością!  
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WARSZTATY Z PANIĄ PSYCHOLOG KLASY IVC 
Aleksandra Gniado kl. IVc 

 

9.10.2013r. klasę IVC odwiedziła pani psycholog Hanna 

Michalska, która miała opowiedzieć dzieciom o tym, co jest 

zdrowe dla naszego organizmu, a co nie.  

Na początku zajęć, kiedy dzieci poznały bliżej panią 

psycholog, zaproponowała ona uczniom świetną zabawę. 

Zabawa polegała na tym, że pani mówiła: „Niech każdy, kto tak 

jak ja….na przykład lubi grać w siatkówkę, zmieni swoje 

miejsce!” Właśnie wtedy ten, kto lubi to, co mówi inna osoba, 

przesiadał się na inne krzesło, a kto nie zdążył, ten podawał 

innym przykład. 

Następnie dzieci rysowały na 

kartkach tarczę ze swoim herbem. Tarczę 

dzieci musiały podzielić na cztery części i 

narysować na niej następujące rzeczy: na 

pierwszej części swój sukces, na drugiej 

marzenie, na trzeciej - co robią w wolnym 

czasie, a na czwartej, to co ich wyróżnia. Później dzieci 

podzieliły się na grupy: pierwsza wypisywała to, co jest 

zdrowe, a druga grupa to, co niezdrowe. Chwilę potem dzieci 

rozmawiały z panią o cukrach zawartych w coca-coli. Pożegnały 

się i skończyły bardzo ciekawe zajęcia.  

 

 



TORNISTER                          numer 2 (78) – listopad 2013 

- 12 - 
 

PIERWSZAKI Z KAŁUSZYNA 
Pani Krystyna Jędrzejkiewicz 

 

  „Pasowania nadszedł czas, 

będzie uczniem każdy z nas” – pod 

takim hasłem w środę 9 października 

2013r swoje święto obchodziły dzieci ze 

Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w 

Kałuszynie. Dyrektor Szkoły Marek 

Pachnik powitał przybyłych gości, rodziców, uczniów klas II  

i III, a szczególnie ciepło pierwszaków, którym towarzyszyły 

emocje.   

Pierwszacy dzielnie ślubowali być dobrymi uczniami, 

nie ugięli się także pod ołówkiem, za którego dotknięciem 

dyrektor Szkoły Marek Pachnik włączył 58 uczniów – w tym  

2 sześciolatków do społeczności szkolnej.  

Klasą Ia opiekuje się p. Alicja Wąsowska, Ib –  

p. Krystyna Jędrzejkiewicz, a Ic – p. Agnieszka Broniarek.   

 Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na 

prezentację artystyczną najmłodszych uczniów naszej szkoły. 

W odświętnych strojach i z uśmiechem na twarzach śpiewali  

i recytowali, nie pokazując po sobie zdenerwowania.  

Na pamiątkę tego wydarzenia pani Burmistrz Henryka 

Sęktas wręczyła każdemu dziecku dyplom. Życzyła wszystkim, 

by nauka była dla nich przyjemnością. Pan Dyrektor zapewniał 

pierwszaków, że nauczyciele zawsze będą ich wspierać  

w szkole i pomagać w osiąganiu sukcesów. Następnie dzieci 

udały się na sesję zdjęciową i słodki poczęstunek 

przygotowany przez rodziców. 
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KEVIN AISTON W NASZEJ SZKOLE 

Natalia Zaliwska kl. VIa 

 

Dnia 16.10 na małej sali odbyło się spotkanie z Kevinem 

Aistonem. Dla tych, których nie było krótkie przypomnienie, 

kim jest i czym się zajmuje. Pan Kevin jest strażakiem,  

z pochodzenia Anglikiem, który założył w Polsce rodzinę  

i mieszka tu. To wysoki i dobrze zbudowany mężczyzna o 

zabawnym akcencie. Kiedyś występował w programie „Europa 

da się lubić” nadawanym przez TVP 2. Obecnie jeździ po kraju 

i spotyka się z uczniami, których uczy, jak zachować się 

podczas niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli chcecie dowiedzieć 

się o nim więcej, szukajcie w Internecie.  

Pan Kevin opowiadał nam o pracy 

strażaka i jak uniknąć sytuacji, które 

zagrażają życiu lub zdrowiu. 

Utrwaliliśmy numer do straży pożarnej 

- 998. Nauczyliśmy się, jak łatwo 

zapamiętać ostatnią cyfrę - 8. Otóż 

należy wiedzieć, że: o jak ogień i o jak 

osiem. Proste i przydatne!  Następnie 

porozmawialiśmy, jak się zachować podczas pożaru.  

Po 1: Nie wolno się chować w szafie.  

2. Na dole zawsze pozostaje trochę powietrza . 
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3. Należy głośno krzyczeć „TU JESTEM”, gdy wejdzie 

strażak.  

4. Nie wolno bawić się zapałkami.  

5. Nie wolno wypalać traw i lasów.  

6. Należy podać dokładne miejsce pożaru i czy ktoś 

jest ranny, gdy dzwonimy do straży ze zgłoszeniem pożaru. 

 7. Starać się nie dopuszczać do niebezpiecznych 

sytuacji.  

Czas szybko zleciał i musieliśmy się pożegnać. Na 

zakończenie niektórzy poprosili pana Kevina o autograf. Było 

bardzo fajnie!  

 

MAM TALENT OKIEM ARTYSTY 
Ada Goździk kl. Va 

 

We wtorek  piętnastego października w naszej szkole 

odbył się  przegląd „Mam talent”. Jak sama nazwa wskazuje, 

prezentowaliśmy swoje umiejętności. Dzieciaki tańczyły, 

śpiewały, grały na instrumentach, recytowały wiersze i grały  

w piłkę.  Ja śpiewałam, ponieważ uwielbiam to robić. Wybrałam  

„Dni, których nie znamy” Marka Grechuty. Jest to piękna 

piosenka i jednocześnie pouczająca. Fajnie było zaśpiewać 

przed taką cudowną publicznością, choć tuż przed występem  

i zaraz po rozpoczęciu mojego występu, miałam ogromną 

tremę i myślałam, że serce wyskoczy mi spod bluzki.  
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Po wszystkich występach zostały ogłoszone wyniki  

i okazało się, że wszyscy, którzy brali udział wygrali. Super! 

Nikt nie był smutny! Dostaliśmy drobne 

upominki, które oczywiście nie były 

najważniejsze. Dla mnie ważna była dobra 

zabawa i możliwość zaprezentowania się, 

zwłaszcza, że jestem tutaj „nowa”. 

 

MAM TALENT OKIEM PUBLICZNOŚCI 
Julia Abramowska kl. Vc 

 

 W dniu 15 października wszyscy uczniowie  

i nauczyciele zebrali się na hali gimnastycznej, na której 

odbywał się konkurs „MAM TALENT”. 

Uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje talenty. 

Niektórzy śpiewali, tańczyli, przedstawiali sztuczki magiczne, 

grę na instrumentach, kopali piłkę, kręcili hula-hopem, 

recytowali wiersze i odgrywali kabarety. Najbardziej podobał 

mi się występ Aleksandry Szerbowskiej z klasy szóstej. 

Po ostatnim występie, przewodniczący jury – pan 

dyrektor ogłosił werdykt. Nikt nie przegrał, wszyscy wygrali  

i otrzymali upominki. Na koniec uczestnicy konkursu ustawili 

się do pamiątkowego grupowego zdjęcia. 

Ciekawe, czy za rok znów odbędzie się konkurs „Mam 

talent”?  
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KTO CHCIAŁBY SIEDZIEĆ  

NA MIEJSCU DŻASMINY? 
Ada Goździk kl. Va 

 

23 października wyjechałam razem ze swoją klasą, 

klasą Vb i Vc do Warszawy. Naszym głównym celem było 

przedstawienie pt.: „Alladyn” w teatrze Roma. Ja już byłam na 

nim, kiedy jeszcze mieszkałam w Warszawie. Bardzo cieszyłam 

się, że mogę znów tam być, ponieważ dla mnie spektakl był 

niesamowity. Do wizyty w teatrze mieliśmy sporo czasu, który 

spędziliśmy w Łazienkach Królewskich. Są przepiękne jesienią. 

Spotkaliśmy mieszkańców królewskiego ogrodu: wiewiórki, 

kaczki krzyżówki i pawie.  

Przedstawienie było super. Największe wrażenie robił 

przelot nad widownią  Alladyna i Dżasminy latającym dywanem. 

Och, jak bardzo 

chciałabym się 

wtedy zamienić z 

Dżasminą 

miejscami!  Bardzo 

podobała mi się też 

postać Dżina i jego 

zabawny tekst 

„you call me”. 
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Prosto z teatru pojechaliśmy na zajęcia do Zamku 

Królewskiego. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. 

Dziewczyny projektowały królewskie stroje, a chłopaki stroili 

się w zbroje rycerskie. 

W drodze powrotnej odwiedziliśmy restaurację Mc Donald.  

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Zanim się 

obejrzeliśmy, byliśmy już w Kałuszynie na pętli, gdzie czekali 

na nas rodzice. I tak dzień pełen wrażeń dobiegł końca.  
 

SŁOŃ PRZY BANANOWCU Z BILĄ W TRĄBIE 
Natalia Zaliwska kl. VIa 

 

Dnia 24.10 klasy VIa, VIb i kilka osób z kl. IV wyjechało 

z p. Bielińską, p. Kłoszewską i p. Paruzal do naszej stolicy - 

Warszawy. W planie mieliśmy: Muzeum Ziemi, a w nim lekcję 

pt. „Kiedy w Polsce żyły słonie”, oglądanie roślin w Ogrodzie 

Botanicznym, kręgle i oczywiście Mc’Donald. 

Z Kałuszyna wyruszyliśmy o 8.00. W autobusie wszyscy 

zaczęli rozmawiać. Takim sposobem podróż minęła nam szybko 

i przyjemnie. Na początku udaliśmy się do Muzeum Ziemi. 

Trochę się nachodziliśmy zanim je znaleźliśmy. Czekając na 

pana przewodnika podziwialiśmy skamieliny. Gdy przeszliśmy 

do innego budynku, pan już czekał na nas. Usiedliśmy na 

krzesła i oglądaliśmy prezentację o pradawnych zwierzętach  

i lodowcach.  
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Pan przewodnik opowiadał nam  

o słoniach leśnych (mogły mieć nawet 

do 4,1 m wysokości!) i mamutach oraz 

innych wymarłych gatunkach. Przy 

ścianach stały części szkieletów  

i czaszki tych pradawnych zwierząt. 

Mieliśmy okazję dotknąć zęba trzonowego mamuta i innych 

jego kości. Po tym ciekawym wydarzeniu oglądaliśmy 

bursztyny i meteoryty.  

Następnym punktem wycieczki była wizyta w Ogrodzie 

Botanicznym. Na miejscu podzieliliśmy się na trzy grupy. 

Każda poszła do innej szklarni. Podziwialiśmy rośliny 

tropikalne, takie jak bananowiec czy kaktus i różne rodzaje 

palm i drzew.  

Potem udaliśmy się do kręgielni w Cinema City. Tam 

podzieliliśmy się na drużyny. Mieliśmy małe problemy  

z rozpoczęciem gry, ale potem szło jak po maśle. Ciężko było 

przestać rzucać bilami (kule do strącania kręgli), niestety 

trzeba było.  

Jak to jest na każdej wycieczce, odwiedziliśmy Mc’Donalda. Tam 

spędziliśmy około 1 godz. Biegnąc z powrotem do autokaru, nie 

zauważyliśmy, że to nie nasz i część osób wsiadła do niego, ale szybko 

zorientowali się,. że popełnili błąd. Tył autobusu śpiewał, a dziewczyny z VIa 

szalały po zjedzonych wcześniej żelkach. Najedzeni i zadowoleni wróciliśmy 

do Kałuszyna. Był to miło spędzony czas. Oby więcej takich wycieczek!  
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Sonda na przerwie 

 W TRUDNYCH MOMENTACH… 
Karolina Ręczajska kl. IVa 

 

Marek Pachnik - Trudno mi jest was trudzić i z trudem 

opowiadać, jak trudne są dla mnie chwile… no i trudno. 

Agnieszka Wierzbicka  – Staram się znaleźć jakieś 

rozwiązanie. 

Katarzyna Berska – Czasami płaczę, czasami krzyczę, czasami 

rozmawiam z ludźmi. 

Joanna Bielińska – Staram się myśleć pozytywnie. 

Agnieszka Borucińska – Próbuję znaleźć rozwiązanie w ciszy  

i spokoju. 

Izabela Borucińska – Denerwuję się, czasami płaczę, a potem 

staram się wymyślić jakieś rozwiązanie. Wierzę w opiekę 

Boga. 

Agnieszka Broniarek - Płaczę, a potem tłumaczę sobie, że 

będzie lepiej. 

Robert Gójski - Myślę o przyjemnych rzeczach. 

Krystyna Jędrzejkiewicz - Wyciszam się. 

Elżbieta Kalisz - Modlę się. 

Magda Kłoszewska - Rozmyślam nad rozwiązaniem problemów. 
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Dorota Kobeszko - Włączam muzykę. 

Teresa Kowalska - Zastanawiam się, 

jak rozwiązać problem i szukam 

wyjścia. 

Monika Marciniak – Czekam, aż miną.  

Grażyna Michalska - Zaczynam 

sprzątać. 

Katarzyna Mroczek - Słucham muzyki. 

Marzena Mroczek - Modlę się. 

Barbara Pachnik - Najpierw daję sobie czas, a potem 

podejmuję decyzję, co zrobić. 

Ewelina Pachnik - Zastanawiam się co zrobić. 

Ewa Paruzal - Nie przypominam sobie takich trudnych chwil. 

Katarzyna Pawlikowska - Staram się rozmawiać z rodziną, 

polecam moje trudne sprawy Bogu. 

Ewa Przybysz - Słucham muzyki relaksującej. 

Krystyna Raczyńska - Rozmawiam z rodziną i przyjaciółmi. 

Krystyna Sęktas - Powierzam się Opatrzności Bożej. 

Wanda Stryczyńska - Siedzę i płaczę. 

Wiesława Szymańska - Staram się pokonać trudności. 

Alicja Wąsowska - Trochę się denerwuję, powoli pokonuję 

trudności. 

Lidia Wierzbicka-  Myślę, co mam robić. 
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Dominika Włodarczyk - Radzę się innych. 

Anna Wolska - Zwracam się do Siły Wyższej lub słucham 

muzyki. 

Sławomira Wójcik - Słucham muzyki. 

Ewa Zalewska - Rozmawiam z Bogiem. 
 

 

 
 

10 ZADZIWIAJĄCYCH RZECZY  

O PANI TERESIE KOWALSKIEJ 
Julia Pietrzak kl. Vc 

 

1. W dzieciństwie bardzo lubiłam rysować, zbierałam 

fotosy aktorów i lubiłam szyć ubrania dla lalek. 

2. W wolnym czasie grałam z rówieśnikami w podchody, 

piłkę, zbierała się cała wieś i bawiliśmy się w zabawy. 

3. Uczyłam przedmiotów zawodowych w szkole średniej,  

a w Kałuszynie w szkole podstawowej j. polskiego, 

historii, plastyki, muzyki i techniki. 

4. Byłam najlepsza z j. polskiego, bardzo lubiłam prowadzić 

dzienniczek lektur i ilustrować w nim przeczytane 

książki. 

5. Ze sportu interesowały mnie 

gimnastyka i taniec. 

6. Od najmłodszych lat bawiłam się  

z dziećmi w szkołę i spełniłam 

swoje marzenia. 
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7. Lubię pisać wiersze "do szuflady". 

8. Lubiłam śpiewać i tańczyć, występowałam na akademiach,  

w szkole średniej w zespole folklorystycznym.  

9. Folklor był od początku moją pasją. Ponieważ pochodzę z 

Kurpi - z racji urodzenia, a dzieciństwo spędziłam w 

regionie świętokrzyskim, są to regiony bogate w tradycje, 

folklor i obrzędowość. Tak też mi pozostało. 

10. W szkole pracuje 36 lat, a zespół „Kasieniecka” 

prowadzę 35. 

 

 

 

PANIĄ EWELINĄ PACHNIK 
Weronika Wocial kl. Vc 

 

1. Jęz. angielski – 

codzienność. 

2. Rodzina – wsparcie. 

3. Kartkówki - zaskoczenie.  

4. Mińsk Maz. - nowy dom. 

5. Książka – relaks. 

6. Wychowawstwo - trudna 

praca. 

7. Praca – satysfakcja. 

8. Kuchnia - pole bitwy. 

9. Podróż - nowe doświadczenie. 

10. Samochód – niezależność. 
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Sonda na przerwie 
 

MOJA WADA I MOJA ZALETA 

Natalia Bogdan kl.Vc 

 

     wada:    zaleta:  

Ia Łukasz Zaliwski - kłócenie się z siostrą;  pomaganie mamie.  

Ib Szymon Kalinowski - nie lubię swoich okularów; szybko 

biegam.  

Ic  Maciek Kuć - kłócenie z siostrą; jestem miły.  

IIa Julia Rudkowska - kłócenie się z siostrą; jestem pomocna.  

IIb Sylwia Florowska - kłócenie się z siostrą; jestem 

koleżeńska.  

IIc Natalia Rudnicka - kłócenie się z bratem; 

jestem koleżeńska.   

IIIa Klaudia Tkaczyk - kłócenie się z siostrą; jestem 

pomocna.  

IIIb Laura Pietrzak - kłócenie się z siostrą; jestem miła.  

IVa Karolina Szlifarska - kłócenie się z bratem; jestem 

koleżeńska. 

IVb Małgorzata Grubek - kłócenie się z bratem; dobrze 

czytam.  

IVc Zuzanna Woźniak - dokuczanie bratu; jestem miła.   

Va Beata Gójska - gadam jak najęta; jestem miła.  
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Vb Magdalena Ciarkowska  - 

gadam jak najęta; jestem miła.  

Vc Maria Gontarska - nie umiem 

żyć w kłótni; jestem miła.  

VIa Dorota Czarnecka – leniwa; 

jestem miła.  

VIb Aleksandra Kopeć - gadam 

jak najęta; jestem miła. 

VIc  Weronika Śledziewska - 

kłócenie się z bratem; jestem miła. 

Wygląda na to, że większość uczniów naszej szkoły 

kłóci się z rodzeństwem, ale są mili. Ciekawe, co by na to 

powiedzieli ich rodzice? 

 

 
 
 

 

DLACZEGO WARTO MIEĆ KONTO NA FACEBOOKU? 
Natalia Zaliwska kl. VIa 

 

1. Łatwy i szybki kontakt z innymi. 

2. Możliwość dodawania postów. 

3. Możemy wyrazić swoje zdanie.  

4. Możemy dodawać zdjęcia i komentować je. 

5. Są tam fajne gry i aplikacje. 
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6. Czytanie postów i linków znajomych. 

7. Można poznać ciekawych ludzi. 

8. Śledzimy poczynienia innych. 

9. Dowiadujemy się o ciekawych rzeczach. 

10. Jest możliwość „like”. 
 

 
 

DLACZEGO NIE WARTO MIEĆ KONTA 

 NA FACEBOOKU? 
Natalia Zaliwska kl. VIa 

 
1. Inni widzą nasze posty. 

2. Każdy może do nas napisać. 

3. Wszyscy widzą nasze zdjęcia. 

4. Każdy użytkownik może komentować.  

5. Ktoś przez swoją aktywność może kogoś obrazić. 

6. Nie każdy umie się odpowiednio zachować tzn. używanie 

wulgaryzmów. 

7. Nie każdy ma dobre zamiary. 

8. W Internecie nic nie ginie. 

9. Facebook może stać się uzależnieniem. 

10.  Zbyt dużo czasu będziemy spędzać przed komputerem. 
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Aleksandra Gniado kl. IVc 
 

Postanowiłam przeprowadzić krótki 

wywiad z moją rodziną na temat tego, jak 

nasza szkoła zmieniała się przez kolejne 

lata i kogo z niej najbardziej pamiętają. 

 

Pierwsze pokolenie to dziadek. 

Najbardziej pamiętam panią Felicję 

Świątek, która uczyła mnie w klasach 5-7 

jęz. polskiego i była moją wychowawczynią. Pamiętam też panią 

Marię Szymońską, która także uczyła mnie j. polskiego tyle, że 

w młodszych klasach. Uczyła też muzyki, którą dawniej 

nazywano po prostu śpiewem. Pamiętam bardzo dobrze 

dyrektora szkoły, (którego dawniej nazywano kierownikiem) 

pana Stanisława Świątka. Do szkoły chodziłem w latach 1958-

1965. Ja byłem ostatnim siedmioklasowym rocznikiem. Później 

przepisy się zmieniły  

i do szkoły chodziło się przez osiem lat. 

Drugie pokolenie to mama. 

Pamiętam panią Alinę Włodarczyk, która była moją 

wychowawczynią oraz uczyła mnie j. polskiego. Ta pani była 

pierwszą nauczycielką, którą poznałam w nowej szkole  

w Kałuszynie. Bardzo dobrze pamiętam panią Marię Weredę, 

która uczyła mnie biologii. Zawsze podziwiałam sposób, w jaki 

ta pani przekazywała wiedzę, był on bardzo zrozumiały dla 

uczniów. 
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Ja jestem ostatnim pokoleniem. 

Lubię wszystkich nauczycieli. Są mili i sprawiedliwi oraz 

organizują fajne wycieczki i kółka. 

 

 

ZDUBLOWANI UCZNIOWIE 
Julia Pietrzak kl. Vc 

 

W naszej szkole mamy cztery pary i jedno trio 

uczniów z takimi samymi imionami i nazwiskami. Są to: 

 Julia Abramowska 5C i Julia Abramowska 6A 

 Zuzanna Wąsowska 4A i Zuzanna Wąsowska 6C 

 Julia Sosińska 1B i Julia Sosińska 4B 

 Oliwia Wąsowska 2B i Oliwia Wąsowska 5B 

 Jakub Wąsowski 1B, Jakub 

Wąsowski 4A i Jakub 

Wąsowski 5A. 

Ciekawe, czy wyżej wymienieni 

znają się?  
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KAŁUSZYN W WIELKIM ŚWIECIE 
WYWIAD Z ROKSANĄ - UCZENNICĄ KLASY IB 

 

O dodatkowym zajęciu Roksany dowiedzieliśmy się, 

kiedy Jej zdjęcia ukazały się w kolorowych magazynach typu 

„Grazia”, „Elle”, „Show” czy „Party”. Roksana brała udział  

w pokazie firmy „La Mania”, który miał miejsce w Teatrze 

Wielkim w Warszawie. Roksana z innymi dziewczynkami – 

modelkami pojawiła się obok Ewy Chodakowskiej, która  

w sukni ślubnej otwierała pokaz. Jako ciekawostkę, możemy 

Wam zdradzić, że wartość sukienki, w której wystąpiła 

Roksana to 20 tys. zł. 

 

Zuzanna Orzepińska kl. IVa 

Zuzia(Z): Cześć Roksana! Czy mogę zadać Ci kilka pytań na 

temat Twojej kariery w modelingu? 

Roksana(R): Tak. 

Z: Czy twoja mama jest modelką? 

R: Nie. 

Z: Jak to się stało, że zostałaś modelką? 

R: Wybrała mnie jakaś nieznana mi pani z agencji modelek. 

Zobaczyła mnie w szpitalu i zaprosiła na spotkanie. 

Z: Czy brałaś udział w jakimś castingu? 

R: Tak. (Mama Roksany dodała, że na castingi przychodzi 

czasami nawet ok. 1000 dziewczynek). 
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Z: Skąd pochodzisz? 

R: Z Mińska Maz. 

Z: Od którego roku życia jesteś na scenie? 

R: Od piątego. Czyli już dwa lata. 

Z: W ilu pokazach brałaś udział? 

R: W jednym. 

Z: W jakich gazetach można obejrzeć twoje zdjęcia? 

R: Nie  wiem. 

Z: U jakich projektantów pracowałaś? 

R: U Joanny Przetakiewicz z firmy „La Mania”.  

Z: Co najbardziej podoba ci się w modelingu? 

R: Ja. 

Z: Czy w czasie wakacji pracowałaś? 

R: Tak. 

Z: Tak na koniec, czy podoba ci się w naszej szkole i czy 

znalazłaś tu prawdziwą przyjaźń? 

R: Tak. 

 

Z ostatniej chwili: Roksana brała 

udział w castingu do reklamy 

telewizyjnej. Musiała przed komisją i 

kamerami przedstawić się,  

zaprezentować różne uczucia za 

pomocą min i udawać zabawę z 

dziećmi. Wyniki castingu nie są jeszcze znane.   
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Uczniowie klasy Vc mieli za zadanie napisać w domu 

tekst pt. „Co jest dla mnie najważniejsze?” Warto uważnie 

przeczytać prace trójki uczniów, a potem zastanowić się nad 

swoją odpowiedzią na powyższe pytanie.  

 

Marta Kulawiak Vc 

Kiedy ktoś zapyta mnie  

Co jest najcenniejsze 

To odpowiem, że rodzina 

Nie trzeba nic więcej. 

 

Tutaj najlepiej się czuję 

Czy płaczę, czy się śmieje, 

Rodzina jest moim wsparciem 

Jeśli coś złego się dzieje. 

 

I chociaż ja z moim bratem 

Czasem się posprzeczamy 

To mimo to tak naprawdę  

Ogromnie się kochamy.  

  

Lubię te chwile, gdy razem 

Wesoło czas spędzamy 

I różne ciekawe historie 

Sobie opowiadamy. 

 

Bo to jest mój mały świat: mama, tata, ja i brat. 
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Szymon Gryz kl. Vc 

To jest dla mnie najważniejsze: rodzina, przyjaciele, wiedza, 

rzeczy, które poznaję oraz oceny, jakie za to dostaję.  

Ważna jest piłka nożna, w którą gram chętnie na boisku 

szkolnym, na podwórku i na w-f. 

Ważne są dla mnie otaczające mnie sprawy, bez których nie ma 

życia, radości i zabawy. 

 

Dawid Łukasiak kl. Vc 

Najważniejsza jest rodzina. 

Ona dla mnie liczy się.   

Która wspiera mnie w potrzebie 

i po głowie głaszcze mnie. 

 

Najważniejsza jest rodzina! 

Co dzień razem ze mną jest 

na złe chwile i na dobre 

zawsze razem trzymamy się. 

  

 

Rubryką opiekuje się pani pedagog Agnieszka Borucińska 

 

Wiele dzieci w Polsce ma różne problemy. Nie musisz 

sobie sam z nimi radzić. Istnieje szereg organizacji, które 

mogą Ci pomóc.  

Jeśli doznajesz przemocy ze strony swoich bliskich 

lub wiesz o kimś, kto jest krzywdzony w swoim domu, 

skontaktuj się z Ogólnopolskim  Pogotowiem dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”.    
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Uzyskasz tam pomoc, wsparcie,  informacje. Telefon to:  

0 801 12 00 02 lub 22  666 00 60 

Jeśli podejrzewasz i martwisz się, że ktoś z Twojego 

otoczenia nadużywa alkoholu, jeśli czujesz się bezradny i nie 

wiesz jak skutecznie zareagować – zadzwoń! Pomarańczowa 

linia  0 800 140 068 to ogólnopolska linia w zakresie 

informacji i konsultacji w sprawie picia alkoholu. 

Jeśli poszukujesz pomocy w sprawach związanych z 

używaniem narkotyków, skontaktuj się z Ogólnopolskim 

Telefonem Zaufania „ Narkotyki – Narkomania” – 

0 801 199 990. Telefon oferuje informacje o profesjonalnej 

pomocy, miniedukację i wsparcie psychologiczne. 

Telefony/strony zaufania dla dzieci i młodzieży to: 

0 888 100 100 www.helpline.org.pl i 116 111 www.116111.pl 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

to: 0 800 12 12 12. 

Również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

oferuje pomoc w zakresie wspomagania potrzeb rozwojowych 

dzieci, wspomagania procesu edukacyjnego, wspierania 

rodziny. Najbliższa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna mieści 

się w Mińsku Maz.  ul. Konstytucji 3 

Maja 26 tel. 25 756 40 05. 

Najbliżej Was oferuje swoją 

pomoc pedagog szkolny. Czekam na 

Was codziennie w szkole. 

 

 

 

http://www.helpline.org.pl/
http://www.116111.pl/
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KRUCHE ROGALIKI DROŻDŻOWE 
Karolina Chaberska kl. IVa 

 

Składniki:  

50 dag mąki, 25dag margaryny,  

½ szklanki śmietany, 8 dag drożdży roztartych z mąką na 

proszek, słoiczek marmolady owocowej, jajko do 

posmarowania, cukier kryształ do posypania. 

 

Sposób przygotowania:  

Z mąki, margaryny, śmietany i drożdży zagnieść ciasto. 

Uformować kulę i włożyć do zimnej wody. Ciasto najpierw 

opadnie na dno, a po pół godzinie wypłynie na wierzch. 

Wówczas należy wyjąć je na posypaną mąką stolnicę. Dość 

cienko rozwałkować, wycinać niewielkie kwadraty. Każdy 

smarować marmoladą i ukośnie zwijać. Układać je na blaszce 

do pieczenia posmarowanej tłuszczem. Z wierzchu należy je 

posmarować rozbitym jajkiem i posypać cukrem kryształem. 

Piec na złoty kolor 25-30 minut  

w piekarniku nieco gorętszym niż do 

ciasta drożdżowego.  
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Pani Magdalena Kłoszewska 
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