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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 3(79) – grudzień 2013     nakład 60 sztuk       CENA  2,00 zł 
 

 
„W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, 

niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi, 
zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, 

niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie!” 
 

Najserdeczniejsze życzenia świąteczno - noworoczne 
dla wszystkich czytelników „Tornistra” 

 składają młodzi redaktorzy wraz z opiekunem 
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 7 listopada w naszej szkole 
miała miejsce sesja fotograficzna. 
Oprócz zdjęć grupowych, które 
zamawiała każda klasa, niektórzy 
uczniowie pozowali do portretów, 
zdjęć koleżeńskich lub 
legitymacyjnych. Inni zapragnęli 
kubeczka, kalendarza czy 
podkładki ze swoją podobizną. 
Czekamy na efekty!  
 
 W XIII edycji konkursu ekologicznego dla dzieci  
i młodzieży ze szkół na terenie powiatu mińskiego, który w tym 
roku odbył się pod hasłem „MY - dla przyszłości…chcę żyć w 
czystym środowisku?” wzięło udział 782 uczniów, z czego do 
etapu powiatowego zakwalifikowało się 137 uczestników. 
Naszą szkołę reprezentowały 2 uczennice: Maja Leszczyńska 
z kl. IVc i Karina Chrościcka z kl. VIa. Kariny praca  została 
wyróżniona  co przy ogromnej konkurencji jest dużym 
sukcesem. Gratulacje! (Pani Krystyna Raczyńska) 
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 8 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyła się akademia 
z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie klasy VIc  recytowali wiersze i śpiewali pieśni 
patriotyczne  upamiętniające  wydarzenia  sprzed 1918 roku. 
Celem uroczystości było uświadomienie uczniom wagi tego 
wydarzenia, zapoznanie z okolicznościami utraty i odzyskania 
niepodległości oraz pogłębienie zainteresowań przeszłością 
naszego kraju. (Pani Katarzyna Mroczek)        
 

 20 listopada uczniowie naszej szkoły mieli możliwość 
obejrzenia filmu pt. „Krudowie”. To prehistoryczna komedia 
przygodowa o rodzinie, która wyrusza w niezwykłą podróż, gdy 
jaskinia, w której bezpiecznie mieszkali, zostaje zniszczona. 
Wędrując przez zapierające dech w piersiach krainy, 
Krudowie odkrywają niesamowity nowy świat pełen 
fantastycznych stworów, a ich życie zmienia się na zawsze.  

Film podobał się wszystkim! 
 

 
 

 Do etapu wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty zakwalifikowała się Julia 
Abramowska kl. VIa i Piotr Grabarek kl.VIc. 
 

 W X Małym Festiwalu Szkolnej Piosenki Żeglarskiej  
w kategorii: zespoły SP kl. IV - VI zespół "Kasianiecka” zdobył 
I miejsce. 
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MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO  
BIBLIOTEK SZKOLNYCH  

Pani Grażyna Michalska 
 

 W dniach 28-31 października 
obchodziliśmy Międzynarodowe Święto 
Bibliotek Szkolnych. W tym roku 
poświęciliśmy je Patronowi naszej 
szkoły. 

   Członkowie Klubu Miłośników Książki : Emilia 
Borkowska, Katarzyna Biernat z kl. VI b, Weronika 
Śledziewska, Sandra Żelazna z kl. VI c; Małgorzata Grubek, 
Aleksandra Danowska, Zuzanna Sosińska z kl. IV b; Adrianna 
Sadoch, Natalia Zadroga z kl. IV c czytały swoim młodszym 
kolegom utwory Bolesława Prusa. Klasy pierwsze  i „zerówka”  
poznały baśń pt.„ O uśpionej pannie i zaklętych skarbach na 
dnie potoku”, klasy drugie fragment „Anielki”, trzecie 
„Katarynkę”. Po wysłuchaniu utworów uczniowie wykonali 
ilustracje, najciekawsze prace zaprezentowano na gazetce 
„Bohaterowie utworów Prusa w oczach dzieci”.  

  Zaprosiliśmy także uczniów kl. V-VI na prezentację 
pt.” Warszawy Prusa”, z której uczniowie dowiedzieli się wielu 
ciekawych rzeczy dotyczących życia funkcjonowania      
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społeczeństwa polskiego we współczesnej Prusowi Warszawie, 
m.in.: jak wyglądała komunikacja miejska przełomu XIX i XX 
wieku, co to są filtry,  twórcy kultury. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa,  
z której dochód przeznaczymy na zakup materiałów 
piśmienniczych potrzebnych w bibliotece  i wycieczkę 
członków KMK. 

31 października odbył się konkurs wiedzy ”Bolesław Prus 
i jego epoka”. Każdą klasę IV-VI reprezentował jeden 
uczestnik. Konkurs składał się z 2 części: pisemnej i ustnej. 
Najwięcej punktów i I miejsce zdobyła Dominika Śledziewska 
z kl. VIb, II miejsce zajął Tomasz Wąsowski z kl. Va, III 
miejsce Kasia Abramowska z kl VIa i Justyna Gomółka z kl 
VIc. Reprezentanci pozostałych klas to: Karolina Szlifarska 
IV a, Zuzanna Sosińska IVb, Julia Makowska IV c, Mateusz 
Mroczek V b, Julia Pietrzak V c. 

   Zakończeniem obchodów święta biblioteki było 
przygotowanie przez klasy czerwonych serc z cytatem 
pochodzącym z utworu Bolesława Prusa, które zawieszono  
w holu szkolnym przy portrecie Patrona. 
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CO WYDARZYŁO SIĘ  
W MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA? 

Aleksandra Gniado kl. IVc 
 

Dnia 13.11.2013r. około godziny dziewiątej 
wyjechaliśmy do Warszawy. Na tej wycieczce były klasy IVc, 
VIb i VIc. W planie mieliśmy teatr i Muzeum Łowiectwa i 
Jeździectwa. Kiedy dotarliśmy do teatru, czekał nas wspaniały 
spektakl  „Alladyn”. Było to w teatrze „Roma”. 

Spektakl był świetny, było dużo tańca, śpiewu i 
śmiesznych tekstów. Podobał mi się cały spektakl. 

 Następnie wyruszyliśmy do Łazienek, gdzie znajduje 
się Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.  Przewodnik opowiadał 
nam jak rozpoznawać tropy zwierząt. Było tam dużo różnych 
sztucznych zwierzaków. Choć w muzeum nie wypada dotykać 
eksponatów, niektórzy ich dotykali. Przewodnik ostrzegł 
nieposłusznych , żeby umyli ręce, bo wszystkie eksponaty są 
zakonserwowane. 

Na końcu pojechaliśmy do Mcdonalda. Dotarliśmy do 
Kałuszyna około godziny 17:00, 

Mimo, że byliśmy bardzo zmęczeni, uważaliśmy, że 
warto było pojechać w tak ciekawe miejsca.  
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NASI PRZEDSTAWICIELE  
NA KONKURSIE 
PRZYRODNICZYM 

Julia Abramowska kl. VIa 
 
W sobotę 16 listopada czworo 

uczniów z naszej szkoły: Ewelina Mroczek, Piotrek Grabarek, 
Ada Ruszkiewicz i Julia Abramowska pojechało na etap 
rejonowy Kuratoryjnego Konkursu Przyrodniczego do 
Warszawy. Zawiózł nas tata Eweliny. Wyjechaliśmy  
z Kałuszyna o godzinie 7:40. Trochę minut zajęło nam 
znalezienie odpowiedniej szkoły, ale dotarliśmy na czas.  

Nikt z nas się nie stresował, każdy napisał najlepiej 
jak mógł. Po konkursie omówiliśmy odpowiedzi z panią 
Raczyńską. W drodze powrotnej zjedliśmy obiad w KFC. Miło 
nam się jechało, rozmawialiśmy ze sobą i graliśmy w gry. 

Teraz czekamy na wyniki. Mam nadzieję, że będą jak 
najlepsze. 

 
FESTIWAL W KOZIENICACH 

Zuzia Orzepińska kl. IVa 
 

W piątek 22 listopada zespół „Kasianiecka” (grupa 
śpiewająca) wyjechał na Festiwal Piosenki Żeglarskiej  
w Kozienicach. Kiedy dojechałyśmy do miejsca, w którym 
wszystko się odbywało, byłyśmy bardzo zaskoczone, ponieważ 
było tam tak wiele nagród.       
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Weszłyśmy do świetlicy i przygotowałyśmy się do 
występu. Jako pierwsze zaśpiewały dzieci z 
przedszkola nr 1 w Kozienicach. Kolejno 
zaprezentowały się 3 przedszkola, a potem 
przyszedł czas na klasy 1-3. Odbyło się 
głosowanie jury i wybrano zwycięzców. 

Następnie występowały klasy 4-6. My zaśpiewałyśmy 
jako piąty zespół. Ponownie odbyło się głosowanie. Prowadząca 
czytała: Trzecie miejsce zajęli…, drugie miejsce zajęli... 
Myślałam, że to już koniec i jesteśmy przegrane, a jednak: 
„Pierwsze miejsce zajął zespół Kasianiecka!” Byłyśmy tak 
zaskoczone i szczęśliwe, że wprost rzuciłyśmy się na panią 
prowadzącą!  

Później czekałyśmy na występ zespołu „Akord-G”, czyli 
zespół rodziny Gomółków. Jako pierwsza wystąpiła wokalistka 
Joanna Gomółka. Po rodzinnym występie bisowaliśmy razem  
z nimi. Oczywiście zespół „Akord-G” także zajął pierwsze 
miejsce.  

Po występach i wielkich emocjach bardzo zmęczone, 
ale jeszcze bardziej szczęśliwe, wróciłyśmy do Kałuszyna po 
dwudziestej trzeciej.  

Wygrałyśmy, ale nie udałoby nam się to, gdyby nie 
przygotowały i poprowadziły nas do zwycięstwa nasze panie 
Teresa Kowalska i Katarzyna Berska, za co im bardzo, bardzo 
dziękujemy.  
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PILNY LIST DO ŚW. MIKOŁAJA  

Ks. M. Maliński 
 

Zbliżał się 6 grudnia. Św. Mikołaj 
siedział i czytał listy, które mu dzieci 
przysyłały przed jego imieninami. Starego 
biskupa, przez wszystkich w niebie kochanego, otoczyły 
aniołki. Otwierały mu listy i porządkowały. Czasem święty 
staruszek nie mógł sobie poradzić z kulasami nabazgranymi 
przez jakiegoś dzieciaka, który dopiero zaczynał poznawać 
ciężką i trudną sztukę pisania. Wtedy aniołki brały na jego 
prośbę taki list w swoje delikatne ręce i odczytywały go 
świętemu na głos. 

- Co on tam napisał? – zapytywał z troską święty. – Weź 
to i popatrz, bo nie mogę odczytać tych bazgrołów. 

Aniołek wziął kolejny list i odczytał: 
- „Proszę Cię, święty Mikołaju, żebyś mi przyniósł kolej.” 
- Aha, kolej. A dalej co? 
- „Taki pociąg, żebym się zmieścił w nim i ja, i mój piesek 

Ciapek, i mój kociak Łapek. Żeby były długie szyny. Bo chcę 
objechać swoim pociągiem dookoła świat”. 

- No, no, no. Skąd on taki wędrowniczek. A tu co 
napisane? 

Aniołek wziął list. Po chwili zaczął: 
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- „Przewielebny św. Mikołaju! Proszę Cię, żebyś mi 
przysłał kiełbasę prawdziwą. Taką długą, żeby mi starczyła do 
następnego roku. A w przyszłym roku poproszę Cię o taką 
samą”. 

- Skąd on ma taki apetyt na kiełbasę – zdziwił się święty. 
Następny list był trudny do odczytania. Święty Mikołaj 

podał aniołkowi pomarszczoną kartkę papieru. 
- Czytaj, czytaj. Szkoda czasu. Tyle jeszcze listów do 

odczytania – powiedział święty 
- „Święty Mikołaju! Nie proszę Cię o żadne zabawki, ani 

łakocie. Proszę Cię tylko o jedno. Uzdrów moją Mamę.” 
Zrobiło się cicho. Po chwili milczenia św. Mikołaj spytał: 
- To już wszystko co tam napisane? 
- Jeszcze nie. „Moja Mama jest ciężko chora od dawna i 

żadne lekarstwo nie pomaga. Lekarze powiedzieli: Już tylko 
Bóg może ją uratować. Pomyślałem sobie, że do Pana Boga 
niełatwo się dostać, bo przecież tylu ludzi wciąż Go o coś 
prosi, wobec tego piszę do Ciebie, abyś Ty wstawił się za moją 
mamą do Pana Boga.” 

Święty Mikołaj poprosił aniołka, aby mu pokazał to 
dziecko. Aniołek rozejrzał się po Ziemi i wskazał. Św. Mikołaj 
zmrużył oczy i popatrzył pilnie, choć to mu nie było potrzebne. 
Zobaczył chłopca w szpitalu przy łóżku matki. 

- To znaczy, że żyje. 
Podniósł się żwawo z fotela. 
- Ja tu zaraz przyjdę. 
- A gdzie idziesz święty Mikołaju? 
- Jak to gdzie? – zdziwił się święty. – Do Pana Boga, żeby 

Go prosić o zdrowie matki. 
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ZAWSZE WTEDY JEST BOŻE NARODZENIE 
Matka Teresa z Kalkuty  

 

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata  
i wyciągasz do niego ręce,  

jest Boże Narodzenie. 
 

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,  
jest Boże Narodzenie. 

 
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,  

które jak żelazna obręcz uciskają ludzi  
w ich samotności,  

jest Boże Narodzenie. 
 

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, 
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,  

moralnego i duchowego ubóstwa,  
jest Boże Narodzenie. 

 
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,  
jak bardzo znikome są twoje możliwości 

 i jak wielka jest twoja słabość,  
jest Boże Narodzenie. 

 
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg  

pokochał innych przez ciebie, 
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie. 
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Sonda na przerwie 
 

JAKI PREZENT POD CHOINKĘ ZADOWOLIŁBY 
PANIĄ/PANA NAJBARDZIEJ? 

Kinga Książek kl. Vb 
 

Marek Pachnik - Starałem się być dobrym. Nie wiem, czy mi 
wyszło, więc ewentualne przyjście Świętego Mikołaja będzie 
miłą niespodzianką. I niech tak zostanie, niech i prezent 
będzie niespodzianką. Potrafię cieszyć się ze wszystkiego. 
Czego i wam na święta winszuję. 
Agnieszka Wierzbicka – duży. 
Berska Katarzyna - z wszystkiego co dostanę, będę 
zadowolona. 
Bielińska Joanna - nowy telewizor i dużo zdrówka dla 
wszystkich. 
Borucińska Agnieszka - książka lub kosmetyki. 
Borucińska Izabela – zaproszenie do spa, 
perfumy, puzzle z 3000 elementów albo 
inne niespodzianki, które lubię 
najbardziej. 
Broniarek Agnieszka - książka lub płyta z 
muzyką. 
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Gójski Robert - laurka od mojego dziecka. 
Jędrzejkiewicz Krystyna - z każdego byłabym zadowolona. 
Kalisz Elżbieta - ciekawa książka.  
Kobeszko Dorota - bilet na koncert muzyczny. 
Kowalska Teresa - zawsze jestem zadowolona z prezentu, 
nieważne jaki jest. 
Michalska Grażyna - książka lub płyta z muzyką. 
Mroczek Katarzyna - zdrowie mojej rodziny. 
Mroczek Marzena - zdrowie dzieci i same piątki z klasówek. 
Pachnik Barbara - zdrowie całej rodziny. 
Pachnik Ewelina – biżuteria. 
Paruzal Ewa - radość, szczęście, miłość. 
Pawlikowska Katarzyna - bilet na podróż dookoła świata. 
Raczyńska Krystyna – kosmetyki. 
Sęktas Krystyna - coś do kuchni. 
Stryczyńska Wanda – niespodzianka. 
Szymańska Wiesława - zmywarka do naczyń. 
Wąsowska Alicja - bon na słodycze na cały rok. 
Włodarczyk Dominika - szczęśliwa, uśmiechnięta rodzina przy 
choince. 
Wolska Anna – taki, który jest szczerze dany lub 
własnoręcznie zrobiony. 
Wójcik Sławomira - dobra książka albo płyta z muzyką. 
Marciniak Monika - ciepły szalik i rękawiczki. 
Przybysz Ewa - nowy samochód. 
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10 ZADZIWIAJĄCYCH RZECZY  
O PANI MONICE MARCINIAK 

Natalia Zaliwska VIa 
 

1. Chociaż jestem zodiakalnym Koziorożcem, to nie cierpię 
zimy. 

2. Kocham plażę i szum morskich fal, 
bo to kojarzy mi się z błogim 
lenistwem.  

3. Piłam herbatkę z Wisławą 
Szymborską. Gościłam u przyszłej 
noblistki przy okazji pisania pracy magisterskiej.  
Z tego spotkania pozostały mi fotografie poetki, książki 
z dedykacjami i bardzo miłe wspomnienia. 

4. W szkole podstawowej byłam aż na pięciu obozach 
wędrownych. Być może dlatego dzisiaj nie przepadam 
za pieszymi wędrówkami. 

5. Wakacje często spędzałam u swojej babci  
w województwie lubelskim. Zarabiałam wtedy na drobne 
wydatki przy zrywaniu porzeczek, mięty i chmielu. 

6. Mam lęk wysokości. 
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7. W dzieciństwie grałam z braćmi w piłkę nożną. Nie wiem 
tylko, dlaczego zawsze stawiali mnie na bramce. Pewnie 
dobrze broniłam! 
8. Nie lubię mleka. 
9. Nie wyobrażam sobie życia bez samochodu 
10. Nigdy nie martwię się na zapas. 

 
 
 

PANIĄ KRYSTYNĄ RACZYŃSKĄ 
Julia Pietrzak kl. Vc 

 
 PRZYRODA - rośliny, zwierzęta; 

 SUKIENKI – kobieta; 

 ZWIERZĘTA – przyjaźń; 

 APARAT FOTOGRAFICZNY – zdjęcie; 

 PODRÓŻE - piękno świata; 

 PERFUMY - piękny zapach; 

 KONKURS – rywalizacja; 

 PODLASIE - czyste środowisko; 

 UCZEŃ – szkoła; 

   MIKROSKOP - malutki organizm.  
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MARATOŃCZYCY SĄ WŚRÓD NAS 
Wywiad Zuzanny Orzepińskiej kl. IVa  

z Panią Marzeną Mroczek 
1. W ilu maratonach Pani biegła? 
 - Maraton to bieg na 42,195km. Nie 

biegłam jeszcze na tak długi dystans. Biegałam na 
długich dystansach 4 razy. Trzy razy na 
odległość 10km i jeden raz w półmaratonie czyli 21, 097km. 

2. Czy wygrała Pani któryś z nich? 
 - Niestety, nie. Zawodnicy, którzy wygrywają, biegają 

zawodowo od kilku lat. Ja traktuję bieganie jako hobby. 
Biegam dla zdrowia i poprawy kondycji fizycznej. 

3. Od ilu lat Pani biega? 
 - Bardzo krótko, od kwietnia 2013r. W dniu swoich 

urodzin postanowiłam, że zacznę biegać. 
4. Jakie było Pani największe osiągnięcie?  
 - Udział w półmaratonie. Pierwszy raz przebiegłam tak 

długi dystans (ponad 21 kilometrów). To naprawdę ogromny 
wysiłek fizyczny, tym bardziej że bieg odbył się w strugach 
deszczu.  

5. W jakim maratonie biegła Pani ostatnio? 
- Ostatnio brałam udział w II Cegłowskim Biegu 

Niepodległości, który odbył się 11 listopada. Był to bieg na 10km.  
6. A w jakim najbliższym maratonie będzie Pani brała 

udział? 
 - Bardzo chciałabym wziąć udział w wiosennym 

„Półmaratonie warszawskim”. Jednak termin jest bardzo 
odległy. Zobaczymy czy czas, zdrowie i kondycja fizyczna 
pozwolą na kolejny tak duży wysiłek. 
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Sonda na przerwie 
 

JAKIE NAJBARDZIEJ TRAGICZNE 
WYDARZENIE PRZEŻYŁEŚ/PRZEŻYŁAŚ? 

Karolina Ręczajska kl. IVa 

 
Ia – Piotr Laskowski – Miałem złamaną  rękę. 
 
Ib – Maja  Kołak – Przewróciłam się.  
 
Ic – Maja Krasnodębska – 
Przewróciłam się. 
 
IIb – Wiktoria Kaźmierczak – 
Zepsułam głośnik w komputerze. 
 
IIc – Julia Cembrowska – Miałam 
rękę w gipsie. 
 
IIIa – Wiola Szymońska – 
Odprysnął mi paznokieć. 
 
IIIb – Julia Muszelik – Przewróciłam się. 
 
IVa – Paulina Laskowska – Przewróciłam się w pokrzywy. 
 
IVb – Zuzanna Sosińska – Moja siostra miała wypadek. 
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IVc – Natalia Zadroga – Trafiłam do Domu Dziecka. 
 
Va – Wiktoria Wikluk – Urodził mi się brat. 
 
Vb –  Kinga Mroczek – Urodziła mi się siostra. 
 
Vc – Julia Abramowska -  Spadłam ze schodów i rozcięłam 
sobie głowę. 
 
VIa – Julia Abramowska – Czytałam książkę i upadłam  
z wysokości dwóch metrów. 
 
VIb – Dominika Śledziewska – Rozcięłam sobie głowę. 
 
VIc – Adrianna Ruszkiewicz – Nie miałam Internetu. 
 
PRZYJACIEL CAŁEJ RODZINY 

Karolina Chaberska kl. IVa 
 

Pewnego pięknego dnia mój tata 
przyszedł do domu, a ja z moim bratem 
spytaliśmy go, czy kupi nam psa. Tata 
powiedział, że musi się zastanowić i 
uzgodnić to z mamą. Następnego dnia przyszliśmy ze szkoły, 
tata z mamą siedzieli przy stole i rozmawiali na temat psa. 
Przysiedliśmy się i rodzice powiedzieli, że kupią nam psa.  

Bardzo się ucieszyliśmy z tej nowiny. Od razu 
włączyliśmy komputer i w Internecie pokazaliśmy  psy,      
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które nam się podobają. W końcu wybraliśmy właściwego.  
Tata zadzwonił do pana, który sprzedawał małe 

szczeniaczki i powiedział, że chce kupić suczkę. Pan 
powiedział, że wszyscy chcą ją kupić, ale sprzeda tego psa 
właśnie nam. Mama powiedziała, że trzeba wymyślić imię. Ja 
powiedziałam  - Zdrapka, mój brat mówi, że podoba mu się 
imię Piłeczka, mama mówi, że się nie zgadza i że podoba jej się 
imię Pusia, a wszyscy powiedzieli, że to dobry pomysł. Mama 
powiedziała, że czas iść spać.   

Następnego dnia w szkole nie mogłam przestać myśleć 
o psie. Przyszłam po szkole do domu i tata powiedział, że czas 
iść w odwiedziny, spytałam - do kogo idziemy? Tata powiedział: 
Jak to do kogo? I już wszystko stało się jasne.  
- Jedziemy zobaczyć psa? Tata powiedział: Tak.  

Kiedy mama z Michałem przyszli do domu, 
pojechaliśmy całą rodziną po naszego psa. Gdy zobaczyliśmy 
Puśkę pierwszy raz, to serce nam się rozradowało. Gdy 
wzięłam ją na ręce, była na wielkość, jak ręka dorosłego. 
Właściciel powiedział, że będziemy mogli ją wziąć dopiero za 
dwa miesiące.  

Minęły dwa miesiące i pojechaliśmy  odebrać Pusię. 
Gdy przyjechaliśmy i pan dał mi Pusię na ręce, to wyglądało, 
jakbym trzymała na rękach małe dzieciątko, tylko że owłosione.  

W końcu wróciliśmy do domu. Wszyscy się cieszyli,  
a Pusia z nas najbardziej, bo znalazła nowy dom i czułą rodzinę.   
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ZDANIEM ZUZI ORZEPIŃSKIEJ,  
KTÓRA MA BRATA 

 
RODZEŃSTWO (PLUSY) 

1. Nie jesteś samotny. 
2. W potrzebie brat ci pomoże. 
3. Naprawi ci rower. 
4. Masz satysfakcję np. z młodszego brata. 

RODZEŃSTWO (MINUSY) 
1. Brat jest złośliwy. 
2. Zabiera ci zabawki. 
3. Rodzice kochają was tak samo. 
4. Musisz dzielić z nim pokój. 

JEDYNAK (PLUSY) 
1. Masz rodziców tylko dla siebie. 
2. Z nikim nie dzielisz pokoju. 
3. Zawsze jesteś w centrum uwagi. 
4. Nie musisz zajmować się młodszym rodzeństwem. 

JEDYNAK (MINUSY) 
1. Kiedy nie ma rodziców, nie masz z kim porozmawiać. 
2. Nie masz z kim się bawić.     
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3. Czujesz się gorszy bo prawie każdy ma brata lub 
siostrę. 
4. Kiedy już polubisz bycie jedynakiem, obawiasz się, że 
może urodzić się brat. 

 
ZDANIEM KAROLINY RĘCZAJSKIEJ,  

KTÓRA JEST JEDYNACZKĄ 
 

DLACZEGO WARTO BYĆ 
JEDYNACZKĄ? 

1. Gdy są święta, rodzice kupują 
prezenty tylko dla Ciebie. 
2. Nikt Ci nie dokucza. 
3. Nikt nie mówi Ci co masz robić. 
4. Nikt nie zabiera Ci ubrań. 
5. Rodzice są tylko dla Ciebie. 
 

DLACZEGO NIE WARTO BYĆ JEDYNACZKĄ? 
1. Nie masz z kim kłócić się o prezenty w czasie świąt. 
2. Nie masz komu dokuczać. 
3. Nie masz komu mówić, co ma robić. 
4. Nie masz komu zabierać ubrań. 
5. Nie masz z kim się kłócić o rodziców. 
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CAŁA PRAWDA O DOMU DZIECKA 
Natalia Zadroga w szczerej rozmowie  

z Aleksandrą Gniado z kl. IVc 
  
Był to dzień 28 stycznia 2011r. 

Zaczynały się ferie, był wieczór. Nagle 
jacyś obcy ludzie zapukali do drzwi mojego domu. Otworzyłam, 
a oni powiedzieli, że muszę z bratem na parę dni jechać do 
innego domu.  

Pojechałam z nimi do Domu Dziecka w Falbogach. Gdy 
dojechałam, zobaczyłam tam miło wyglądające osoby. 
Niestety, mój kilkudniowy pobyt przedłużył się i trwa do dzisiaj. 

Po kilku dniach obecności w Domu Dziecka 
stwierdziłam, że jest tam bardzo przyjemnie ponieważ jest 
dużo wycieczek np. do kina lub do ZOO w Warszawie. Są też 
urządzane wyjazdy na różne dyskoteki. Najbliższa będzie  
z okazji Mikołajek. Był też wyjazd do Białki Tatrzańskiej na 
ferie zimowe. Uczyłam się tam jeździć na nartach.  

Raz w miesiącu odwiedza nas mama, z czego się bardzo 
cieszymy. Do Domu Dziecka już się przyzwyczailiśmy  
i nie jest to dla nas coś przykrego. 

Mieszkam w pokoju z moją koleżanką Zuzią i małym 
bobaskiem Adasiem. Mój 5-letni brat mieszka w innym pokoju 
ze swoimi rówieśnikami. 

Najbardziej rodziców brakuje mi w przykrych 
momentach, kiedy chciałabym przytulić się do kogoś i wypłakać. 

Wielu ludziom wydaje się, że Dom Dziecka to coś 
strasznego, a wcale tak nie jest. Niektórzy z nas w Domu 
Dziecka mają lepiej niż w rodzinnym domu. 
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O JAKICH PREZENTACH MARZYŁAŚ  

BĘDĄC DZIECKIEM? 
Julia Abramowska kl. Vc 

 
Babcia 

W tych latach, kiedy byłam 
małą dziewczynką, pragnęłam, żeby 
moja mama kupiła potrzebne  przybory 
do zrobienia ozdób na choinkę. 

Ozdobami na choinkę były małe 
kolorowe laleczki, aniołki i kolorowe 
łańcuchy.  

Mój tata przynosił do domu małe drzewko sosny. 
Ubieranie choinki było wspaniałym prezentem i świetną 
zabawą. Bardzo lubiłam okres przedświąteczny i lubiłam 
pomagać robić ozdoby za choinkę. 
 

Mama 
Gdy zbliżały się święta Bożego Narodzenia zawsze 

marzyłam, aby dostać łyżwy, gdyż bardzo chciałam nauczyć się 
jeździć na łyżwach. Niestety to marzenie nigdy się nie 
spełniło. Ale cieszyłam się z drobnych prezentów typu gra 
planszowa czy portfelik.      
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Ja 
W XXI wieku są rozmaite prezenty na święta. Jedynym 

najważniejszym prezentem jest miłość i zdrowie rodziny. 
Święta to nie tylko okres prezentów, ale też spędzenia 
wesołych i miłych dni z rodziną i przyjaciółmi. 

Dzieci marzą  o różnych prezentach na święta jak 
telefony, tablety, ale też o różnych innych rzeczach. Młodsze 
dzieci myślą o zabawkach, klockach, samochodzikach, ale 
najważniejsze jest w święta miła atmosfera. 

 
BAŚŃ O ANIOŁACH 

Kinga Gomółka kl. Vc 
 

Dawno, dawno temu były sobie 
trzy aniołki. Najstarsza miała na imię 
Ania, średnia Weronika, a najmłodsza 
Marta. Mama opowiadała im, że 
najbardziej nawiedzony jest Kanion 
Mroku i przestrzegła je, aby tam nigdy nie chodziły. 
Dziewczynki zapamiętały przestrogę mamy, ale chciały same 
przekonać się, czy  naprawdę jest tam tak strasznie.  

Pewnego razu wymknęły się z domu, ponieważ chciały 
przeżyć przygodę. Zostawiły karteczkę z informacją, że idą 
znaleźć sens życia jak najdalej od ich domu. Kiedy mama się 
dowiedziała, poszła skrótem i zobaczyła w oddali dziewczynki. 
Zaplanowała, iż przestraszy je i zaczęła wykonywać tabliczkę  
z napisem.          
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Gdy dziewczynki doszły na miejsce, zobaczyły tabliczkę: 
Strzeż się duchów!!!!!!, ale zignorowały ją. Weszły do Kanionu i 
zobaczyły zjawę. Poszły dalej i zobaczyły kolejną zjawę, która 
wyglądała jak Maria Będzinowska, która tam zginęła. Mama 
opowiadała im, że wcześniej był tam dom  
i p. Będzinowska  w nim mieszkała. Kiedyś upuściła świecę  
i spowodowała pożar. Tylko Marysia zginęła w pożarze i od 
tamtego czasu dziewczynka tam straszy. To był przesąd, ale 
dziewczynki o tym nie wiedziały.  

Wyszły z Kanionu Mroku i dalej pofrunęły niebem,  
a mama za nimi. Wylądowały przy domu ich babci i u niej 
zostały na noc. Rankiem  poleciały w daleką podróż. Dofrunęły 
do Bramy Dziecięcej, która przepuszczała tylko dzieci. Aniołki 
przez nią przefrunęły i zobaczyły, że za bramą są same 
bobaski. Myślały, że będzie tam fajnie i postanowiły zostać 
przez miesiąc.  

Mama dziewczynek wróciła do domu, bardzo długo 
płakała i myślała, że Jej córki nigdy nie wrócą. Po miesiącu 
siostry postanowiły wrócić do domu. Mama tak się ucieszyła, 
że przytulała Je przez tydzień.  

Wszystko się dobrze skończyło, wszyscy żyli długo  
i szczęśliwie.  Morał z tego jest taki: wszędzie dobrze, ale  
w domu najlepiej.  
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DLA KTÓRYCH WARTO CHODZIĆ NA 
DYSKOTEKI SZKOLNE 

Natalia Bogdan kl. Vc 

 
1. Fajna zabawa. 
2. Świetna muzyka. 
3. Możliwość zapoznania się z innymi uczniami. 
4. Doskonalenie umiejętności tanecznych. 
5. Możemy się odprężyć, odstresować i nabrać pewności 
siebie. 
6. Możliwość integrowania się z innymi. 
7. Poprzez taniec nasza sylwetka nabiera lekkości. 
8. Mamy dodatkowy czas, aby dłużej przebywać  
z przyjaciółmi. 
9. W trakcie dyskotek szkolnych 
możemy poza tańcem robić też inne 
rzeczy np. malowanie twarzy przez 
osoby, które się tym zajmują zawodowo. 
10. Po dyskotece mamy mnóstwo wrażeń 
do opowiedzenia. 
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Uczniowie klasy VIa jako pracę domową z jęz. 
polskiego mieli odpowiedzieć na pytanie „Jakich wskazówek 
udzieliłabyś rówieśnikom, dotyczących realizacji patriotyzmu 
na co dzień?” Poniżej trzy wypowiedzi. 
 
Patrycja Więch 
1. Dbaj o dobro narodu, bądź solidarny. 
2. Staraj się umacniać kulturę i religię polską. 
3. Nie wstydź się swojego języka. 
4. Szanuj tradycję polską, aby jej nie stracić. 
5. Szanuj miejsce swojego zamieszkania. 
6. Oddawaj część żołnierzom 
poległym na cmentarzu. 
7. Pamiętaj, aby nikt nigdy nie 
obrażał Twojego narodu. 
8. Z godną postawą śpiewaj hymn 
Polski. 
9. Nie wstydź się swojej flagi 
biało-czerwonej. 
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Julia Abramowska 
1. Szanuj swój język. 
2. Staraj się nie używać wulgaryzmów. 
3. Szanuj tradycje narodowe. 
4. Nie wstydź się, że jesteś z Polski. 
5. Kieruj się dobrem Ojczyzny. 
6. Zwracaj uwagę i szanuj święta narodowe. 
7. Oddawaj cześć fladze narodowej. 
8. Zapal znicz na grobie osoby, która zginęła za dobro naszego 
kraju. 
 
Zuzanna Wieniawa – Długoszowska 
1. Przekazuj z pokolenia na pokolenie tradycje swojej rodziny, 
żeby one nie zanikły oraz staraj się te tradycje stosować.  
2. Nie używaj wulgaryzmów oraz stosuj poprawną polszczyznę. 
3. Pamiętaj o symbolach narodowych. 
4. Nie wypieraj się tego, że pochodzisz z Polski. 
5. Powinieneś chodzić do kościoła i mieć szacunek do polskiej 
religii. 
6. Rozmawiaj z Polakami oraz utrzymuj relacje ze swoja 
rodziną. 
7. Powinieneś dbać o ciągłość kultury i tradycji narodowej. 
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8. Walcz o dobro Ojczyzny. 
9. Świętuj różne święta: rodzinne, państwowe, narodowe  
i kościelne. 
10. Nie wypieraj się swojego polskiego języka, nawet jeśli nie 
mieszkasz w Polsce. 
 
Na zakończenie jeszcze jedna praca domowa pt. „O czym 
musimy pamiętać oceniając postępowanie drugiego 
człowieka?” 
 
Karina Chrościcka kl. VIa 
1. Nie należy oceniać ludzi po wyglądzie. 
2. By dobrze ocenić drugą osobę, musimy ją najpierw poznać. 
3. Możemy oceniać ludzi po tym, jak się wobec nas zachowują. 
4. Nie powinniśmy sugerować się cudzą opinią. 
5. Nie powinniśmy oceniać kogoś po tym, czy jest zdolny, czy 
słabszy od nas w nauce. 
6. Oceniając postępowanie ludzi, należy uszanować ich 
poglądy. 
7. Nie oceniajmy innych po ich dobrach materialnych, lecz po 
tym, kim oni są.  
8. Nie należy źle oceniać ludzi niepełnosprawnych i starszych. 
9. Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych gdyż wszyscy 
jesteśmy równi. 
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MODLITWA ANIOŁA STRÓŻA 

 
Martyna Mroczek kl. IVb 
Jestem Twoim Aniołem Atróżem 
Strzegę Ciebie i w słońce i w burze 
Lecz Ty mnie słuchaj mój miły kolego  
bo ja Cię zawsze odwiodę od złego 
Módl się rano i w dzień i w nocy  
Ja Ci będę ku pomocy 
Słuchaj zawsze moich rad 
A do Boga znajdziesz ślad. 
                       Amen  
 
Małgorzata Grubek  IVb  
„O dziecino kochana”  
Dziecino kochana, bądź grzeczna 
od samego rana, 
Budź się skoro świt i paciorek zmów w mig. 
Same piękne słowa mów, a twój anioł będzie zdrów. 
Do kościoła chodzić trzeba, żeby pójść do nieba. 
Pomódl się na grobie babki, postaw tam piękne kwiatki. 
Bliźnich szanujesz, sam zyskujesz. 
O zwierzęta ładne/brzydkie dbaj, a cierpiącym pociechę daj. 
W zgodzie żyć trzeba i z rodzeństwem się nie gniewać. 
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Aleksandra Danowska kl. 4b                                                                                                                   
„Anioł  Stróż” 
Gdy tylko rano otworzysz oczy  
Jestem przy Tobie. 
Kiedy wyruszasz z domu do szkoły 
Idę za Tobą. 
Gdy napotykasz na drodze 
trudności 
Ja Ci pomagam. 
We dnie i w nocy  
Czuwam nad Tobą obyś nie zbłądził 
Jestem przy Tobie, aby Cię chronić  
Służę Ci zawsze, wspieram, pocieszam. 
Choć Mnie nie widzisz, 
Biegnę na pomoc, kiedy potrzeba. 
A Moją rolą jest abyś kiedyś przyszedł do Nieba. 
Dlatego szeptem Cię napominam. 
Udzielam rady: dobro to dobro 
a zło to zło. 
A co wybierzesz? 
Życie w miłości czy w beznadziei? 
Lubię, gdy składasz ręce do Boga 
I wypowiadasz te piękne słowa: ,,Ojcze Nasz..." 
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Kinga Książek kl. Vb  

 
Kl. 1 
2+3 =….   5+2 =….   1+6 =….   5+5 =…. 
2+2 =….   1+10 =….   2+2 =….   5+4 =…. 
 

Kl. 2 
Zosia ma w skarbonce 10 zł. Na 
urodziny dostała od dziadka 40 zł, a do 
babci 30 zł. Ile ma teraz wszystkich pieniędzy w skarbonce? 
………………………… 
Odp.:………………………………………….. 
 

Kl. 3 
36:6 =….   25:5 =….   42:6 =….   66:6 =….    
40x3 =….   30x2 =….   9x9 =….   8x8 =…. 
 

Kl. 4 
50 kg =….dag  60 dag =…. 50t =….kg 
10t=….  55dag =….  60.000kg =…..t 
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Kl. 5 
Wojtek i Basia biegają dookoła parku. Wojtkowi zajmuje to 13 
minut, a Basi 9 minut. Po ilu minutach spotkają się w tym 
samym miejscu, z którego wyruszyli? 
………………………………………………………. 
Odp.:…………………………………………………… 
 

Kl. 6 
Zaokrąglij. 
273 =….   301 =…. 59 =….  4644 =….  11111 =….  11 =…. 

 
CO SŁYCHAĆ W KLASIE VIA? 

Dorota Czarnecka kl. VIa 
 

Klasa VIa jest klasą dość rozbrykaną, 
mamy w sobie dużo energii.  Często są u nas 
„śmieszne” sytuacje np. kiedy ktoś komuś odstawi krzesło  
i ktoś spadnie. Wiemy, że to nie jest bezpieczna i mądra 
zabawa. Dlatego nie zawsze jest miło i wesoło. Czasem ktoś 
naskarży albo nakrzyczy.  

Dwa tygodnie temu dwaj chłopcy z mojej klasy rozerwali 
koledze z klasy IV bluzę i musieli się składać po 40 złotych. 
Było im przykro.  

Mimo wszystko trzymamy się razem i wspieramy nawzajem. 
Jest nam trochę żal, że już we wrześniu przyszłego roku 
będziemy rozdzieleni, gdyż idziemy do gimnazjum.  

Może do czerwca jeszcze trochę niektórzy zmądrzeją?  
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JAK ZROBIĆ PROSTE OZDOBY ŚWIĄTECZNE? 
MAŁY PORADNIK 
Natalia Zaliwska VIa 

 
Aniołek 
Potrzebne materiały:  

mała pusta rolka po papierze toaletowym, blok kolorowy, 
kredki lub flamastry, ołówek, włóczka, klej, nożyczki i chęć do 
pracy 
Sposób przygotowania: 

Rolkę owijamy białym lub jasnoniebieskim papierem  
i przyklejamy. Tak powstanie sukienka. Wycinamy  
z kremowego papieru technicznego głowę z zostawionym 
ogonkiem u dołu. Rysujemy lub wycinamy buźkę. Do czoła i tyłu 
głowy przyklejamy paski włóczki. Gotową głowę przyklejamy 
ogonkiem do tułowia. Bierzemy białą kartkę, składamy na pół, 
rysujemy ołówkiem skrzydło i wycinamy je. Skrzydła 
przyklejamy z tyłu aniołka. Z tego samego koloru, co sukienka 
wycinamy dwa rękawy i przyklejamy po bokach. Do dekoracji 
można dorobić gwiazdki i 
poprzyklejać na suknię.  

W podobny sposób 
można zrobić też Mikołaja  
i jego renifery. 
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SAŁATKA OWOCOWA 

Julia Abramowska kl. 5c 
 
 
 Składniki: 
1 duży banan lub 2 małe 
3 kiwi 
4 mandarynki 
4 krążki ananasa z puszki   
syrop z ananasa 
garść białych winogron 
 
Przygotowanie 
1. Banana obieramy i kroimy   
w plasterki. Kiwi i mandarynki   
również obieramy. 
2. Ananasa, kiwi i mandarynki dzielimy 
 na niewielkie cząstki. Winogrona kroimy na pół. 
3. Owoce mieszamy w salaterce, lekko polewamy je 
 syropem z ananasa.   
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Rubryką opiekuje się pani pedagog Agnieszka Borucińska 

             
ZDROWE ODŻYWIANIE 

 

Problem nadwagi i otyłości narasta w zastraszającym 
tempie. Borykają się z nim nie tylko dorośli, ale też coraz 
częściej dzieci i młodzież. Z roku na rok problem ten 
dosłownie „przybiera na wadze”. 

 Najczęściej przyczyn 
otyłości upatrujemy w braku ruchu  
i wysokokalorycznych posiłkach. Bez 
wątpienia długie godziny spędzane 
przed komputerem czy telewizorem 
nie sprzyjają smukłej sylwetce.  

Jedną z najważniejszych 
rzeczy warunkujących zdrowie i prawidłowa wagę jest 
odpowiednia częstotliwość posiłków – minimum 5. 
Najważniejsze jest pierwsze śniadanie. Wychodzenie z domu 
z pustym żołądkiem nie jest najlepszym pomysłem. 
Niedożywiony rankiem organizm będzie niewłaściwie 
funkcjonował przez cały dzień, co z biegiem czasu może odbić 
się nie tylko na samopoczuciu czy gorszych wynikach w nauce, 
ale też na zdrowiu.  
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Pierwsze śniadanie powinno być zróżnicowane  
i powinno zawierać składniki z różnych grup (pełnoziarniste 
pieczywo, płatki zbożowe, mleko, chude wędliny, sery, jajka, 
warzywa, owoce). Zapiekanka czy słodka bułka nie wystarczą...  

Bardzo istotne jest również drugie śniadanie – nie 
mówimy tu o chipsach, batonach czy hamburgerach. Kanapka, 
owoce, warzywa – to jest to. Po powrocie ze szkoły konieczny 
jest ciepły obiad, za jakiś czas podwieczorek i kolacja.  

Oczywiście nie da się wyeliminować z diety słodyczy, 
przekąsek czy posiłków z fast foodów. Ważne jest, aby były 
one sporadyczne, a nie stawały się głównym pożywieniem. To 
wszystko może sprawić, że nie będziemy społeczeństwem 
chorych, nieszczęśliwych „grubasów”.  

 
 
 
 

Adriana Goździk kl. Va 
 

1. Sześćdziesięcioletnia sosna produkuje dziennie tyle 
tlenu, ile potrzebują trzy osoby na dobę? 
 

2. Reflezja Arnolda to największy kwiat świata, który 
rośnie w Azji Południowo-Wschodniej, osiąga średnicę 
do 91cm i waży nawet 11kg? 
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3. Największa perła świata, przypominająca kształtem 
mózg, odnaleziona w 1934r. na Filipinach, waży 6,37kg, ma 
24cm i została zakupiona w 1999r.  za 40mln dolarów? 

 
4. Największy i najcięższy meteoryt znaleziono w 1920r. w 
Afryce, w Namibii,  ma 3 metry długości, metr szerokości i 
waży ponad 60 ton? 

 
5. Temperatura wewnątrz 
pioruna może mieć nawet 15tys. 
stopni Celsjusza? 

 
6. Morze Martwe na Bliskim 
Wschodzie jest najniżej 
położonym morzem na świecie? 

 
7. Lemury występują tylko na Madagaskarze? 

 
8. W dawnych Chinach idealna długość kobiecej stopy 
wynosiła 7-12cm? 

 
9. Williams Phelps Eno w 1903 r. stworzył podstawowe 
zasady ruchu drogowego, ale sam nie potrafił jeździć 
samochodem? 
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