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WIZYTA „TORNISTRA” W „TYGODNIKU” 
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11 XII 2013 redaktorzy szkolnej gazetki „Tornister” 
razem z p. Izą Borucińską pojechali na wycieczkę do redakcji 
„Tygodnika Siedleckiego”, która mieści się w Siedlcach przy 
ul. Armii Krajowej 11. 

Miałyśmy okazję porozmawiać z sekretarzem redakcji 
panem Krzysztofem Strzeleckim. Zadawałyśmy mu wiele 
pytań. Dowiedziałyśmy się m.in.  skąd wzięła się nazwa 
„Tygodnik Siedlecki” (a), jaki jest proces powstawania gazety 
(b), dlaczego spada 
sprzedaż prasy (c), 
jak dziennikarz 
zdobywa 
informacje (d). 
     ciąg dalszy na str. 10 
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s. 34; 

 Matematyka jest fajna –  
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IVc - s. 36-37; 

 Cała prawda o klasie IVa 
– s. 38; 
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 Czy wiesz, że… – s. 39; 
 Profilaktyka na co dzień –  

s. 40-41; 
 Jedz zdrowo – Skrzydełka 

w sezamie – s. 42; 
 Krzyżówka tornistrowa –  

s. 43. 
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 II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce 
Dziewcząt Szkół Podstawowych 
- drużyna dziewcząt z naszej szkoły 

X Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy "Poetyckie 
zauroczenie twórczością Juliana Tuwima" 
- wyróżnienie - Justyna Gomółka kl. VIc 
opiekun: p. Krystyna Osińska 

Szkolny konkurs na najładniejszą skarpetę świąteczną  
z tekstem w języku angielskim "Christmas stocking"  
klasy I - III 
I miejsce - Michał Abramowski kl. IIIb 
II miejsce - Oliwier Mroczek kl. Ic, Amelia Bielińska kl. Ic, 
Wiktoria Kaźmierczak kl. IIb 
III miejsce - Patrycja Wąsowska kl. Ia, Michał Rudnicki kl. Ib, 
Julia Cembrowska kl. IIc 
klasy IV - VI 
I miejsce - Aleksandra Szczerbowska kl. VIb 
II miejsce - Karolina Szlifarska kl. IVa, Daniel Szymański kl. IVa 
III miejsce - Aleksandra Danowska kl. IVb, Diana Sokołowska 
kl. Vb 
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 Szkolny konkurs na najładniejszą kartę 
bożonarodzeniową (klasy IV - VI) 
I miejsce - Aleksandra Danowska kl. IVb 
II miejsce - Zuzanna Woźniak kl. IVc 
III miejsce - Maja Leszczyńska kl. IVc 
Wyróżnienia - Ewelina Mroczek kl. VIb; Amelia Kwiejda kl. Va; 
Aleksandra Tkaczyk kl. Va 

 Szkolny konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową 
(klasy I - III) 
I miejsce - Roksana Więcko kl. Ib 
II miejsce - Michał Abramowski kl. IIIb 
III miejsce - Julia Cembrowska kl. IIc 
Wyróżnienia - Bartosz Wójcik kl. Ib; Paulina Skoniecka kl. Ic; 
Magdalena Wąsowska kl. Ic 

X Powiatowy Konkurs Plastyczny "Boże Narodzenie 
na kartach świątecznych" 
kategoria: szkoła podstawowa klasy I - III 
I miejsce - Kinga Sęktas kl. IIIb  
opiekun: p. Dorota Kobeszko 
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XI edycja wojewódzkiego konkursu ekologicznego 
 "Ekologia i ja" 
etap wojewódzki 
I miejsce Karina Chrościcka kl. VIa 
opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

Powiatowy konkurs pięknego czytania wierszy Juliana 
Tuwima 
II miejsce - Aleksandra Gniado kl IV c   
opiekun Katarzyna Berska 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
kategoria: szkoła podstawowa 
III miejsce - Natalia Marciniak kl. VIc 
opiekun: p. Krystyna Osińska 

 Laureatka Gminnego Konkursu Fotograficznego 
"Pomniki Pamięci Narodowej w Kałuszynie" 
Kategoria klasy I - III: 
I miejsce - Maria Berska kl. IIa 
 
 
 
 
 
 
 



TORNISTER                           numer 4 (80) – styczeń 2014 

- 6 - 

 
Za nami XXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Emocji jak zawsze było wiele  
i jak co roku, mieszkańcy Kałuszyna  
i okolic nie zawiedli.  

Dokładną relację z wizyty 
wolontariuszy w studiu TVP i z przebiegu finału 
WOŚP w Kałuszynie przedstawimy w kolejnym 
numerze. Zapraszamy.  

 
 

SPOTKANIE Z NIE…ZWYKŁYM ABSOLWENTEM 
Zuzia Orzepińska IVa 

 
29 listopada 2013r naszą szkołę odwiedziła niezwykła 

absolwentka, pani Aneta Szymczak. 
Spotkanie odbyło się jak zwykle w sali gimnastycznej 

w gimnazjum.  
Wszystkie dzieci z zapartym tchem słuchały 

opowiadającej o swojej ciekawej pracy pani Anety. 
Dowiedzieliśmy się, że oficerem Wojska Polskiego 

może być nie tylko mężczyzna.       
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Pani Aneta jest podporucznikiem i służy  
w 1 Dywizjonie Lotniczym w Leźnicy Wielkiej jako kontroler 
lotu.   

Mówiła, że podstawą pracy w wojsku jest m.in. 
znajomość języka angielskiego. Poza tym trzeba być 
wysportowanym. 

W dzieciństwie pani Aneta często brała udział  
w zawodach sportowych, a uczyła ją pani Bielińska. 

Nasz gość opowiedział nam też o 
swoich początkach w wojsku. Kiedy 
rozpoczynała służbę, była jedną  
z niewielu kobiet w jednostce, a na 
stanowisku kontrolera była pierwszą 
kobietą. 

Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze, a na wszystkie zadawane pytania uśmiechnięta 
pani Aneta 
odpowiadała w bardzo ciekawy sposób. 

Miło jest wiedzieć, że tak nietuzinkowa osoba 
zaczynała naukę w naszej szkole. Być może niektórzy z nas 
pójdą w ślady pani Anety. 
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WYCIECZKA DO KRAINY 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Ada Goździk kl. Va 

Na początku grudnia 
wyjechaliśmy na wycieczkę zorganizowaną przez panią 
Raczyńską. 

Po godzinnej jeździe dotarliśmy do Krainy Świętego 
Mikołaja. Pani przewodnik oprowadzała nas i opowiadała różne 
historie ze znanych bajek, takich jak „Królewna Śnieżka  
i siedmiu krasnoludków” czy „Jaś i Małgosia”. Zapoznała nas też  
z Dziadkiem Mrozem, który mówił po rosyjsku. Po obejrzeniu 
Jego chaty poszliśmy do Świętego Mikołaja, który wręczył nam prezenty.  

Drugą część wycieczki stanowiła wizyta w fabryce 
bombek. Chyba na nas wszystkich wywarła wielkie wrażenie. 
Były tam najpiękniejsze bombki, jakie w życiu widziałam! 
Oglądaliśmy, jak się je wydmuchuje, srebrzy, maluje  
i pokrywa brokatem.  W jednym z pokoi było bardzo dużo 
bombek, a każda z nich jedyna i niepowtarzalna.  

Był też tam sklep, w którym każdy z nas mógł kupić 
wybraną przez siebie bombkę. 

Po powrocie do autokaru czekała nas kolejna 
niespodzianka. Każdy dostał od pani po jednej bombce. 

Ostatnim przystankiem naszej wycieczki był 
oczywiście Mc Donald. 

To była bardzo interesująca wycieczka, jedna  
z najprzyjemniejszych w moim życiu. 
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WYCIECZKA KLAS IVa I IVb  
DO KINA W MROZACH 

Karolina Ręczajska kl. IVa 
 

5 grudnia dwie klasy: IVa  
i IVb wraz z wychowawczyniami 
pojechały do kina w Mrozach na 
mikołajkowy seans.  

W kinie był prezentowany film 
pt. „Ratujmy Mikołaja”. Film opowiadał 
o elfie, który wynalazł kulę. Wyglądała 
ona jak bombka, lecz po naciśnięciu guzika, kula pokazywała 
dzieciństwo. W filmie występował też zły człowiek (nazywał się 
Emil), który wiedział, że Święty Mikołaj ma kulę, która 
przenosi w czasie. Postanowił więc porwać Mikołaja.  

Gdy elf dowiedział się, że Mikołaj został porwany, 
szybko pobiegł do sań i podmienił kulę przenoszącą w czasie na 
swój wynalazek. Gdy Emil przyszedł do sań, elf doradził mu, 
aby po naciśnięciu guzika założył wynalazek na głowę. Wtedy 
Emil zobaczył swoją przeszłość i stwierdził, że jeśli on nie 
dostał prezentu, to nie znaczy, że ma odebrać innym święta, 
więc uwolnił Mikołaja.  

Mikołaj podziękował Emilowi i dał mu prezent, na który 
tak bardzo czekał. Na tym właśnie zakończył się film. 

„Ratujmy Mikołaja” podobał się wszystkim i myślimy, 
że za rok też na Mikołajki pojedziemy do kina. 
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Ciąg dalszy ze str. 1 

WIZYTA „TORNISTRA” W „TYGODNIKU” 
Natalia Zaliwska VIa 

Oto odpowiedzi: 
a) W czasach, gdy powstawało czasopismo, na terenie woj. 

mazowieckiego istniało województwo siedleckie. Od 
nazwy administracyjnej powstał tytuł.  

b) Dziennikarze zbierają informacje i piszą artykuły. 
Podobnie jak my. Gotowe artykuły oddają do korekty. 
Potem kolejni redaktorzy tworzą w komputerach w 
specjalistycznych programach wersję roboczą wydania. 
Po kolejnych korektach i ostatecznej akceptacji 
„Tygodnik” wysyłany jest do drukarni do Warszawy. 

c) Coraz bardziej popularny jest Internet. Ludzie 
poszukują szybko nowych informacji, a prasa podaje je 
z lekkim opóźnieniem.  

d) Dziennikarz musi mieć oczy szeroko otwarte. Wszędzie 
dzieje się coś ciekawego, co można opisać. Czasami 
redaktorzy otrzymują telefony od różnych ludzi  
z wiadomością, że coś się dzieje. Niektórzy 
dziennikarze posiadają też informacje od zaufanych 
osób. 

 
Nie sposób spisać wszystkich pytań i odpowiedzi.  
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Potem pokazałyśmy Naszemu przewodnikowi po 
„Tygodniku” dwa egzemplarze „Tornistra” z prośbą  
o ewentualne uwagi czy podpowiedzi. Tak też się stało.  

Przy okazji usłyszałyśmy wiele ciepłych słów na temat 
pracy „Tornistra” i ciekawej zawartości kolejnych numerów. 

Pan opowiadał tak ciekawie, że 
nie wiadomo, kiedy upłynęło tak dużo 
czasu. Na koniec wizyty odwiedziłyśmy 
panów, którzy tworzą w komputerach 
prototyp czasopisma i pracują nad 
stroną internetową.  

Jako niespodziankę zrobiono nam 
zdjęcie i wydrukowano na pierwszej 
stronie „Tygodnika”. Niestety, nie ukazało się to  
w prawdziwym wydaniu, tylko na czarno-białej kartce, ale 
sympatyczna pamiątka pozostała. Wybrane osoby wręczyły  
p. Krzysztofowi podziękowanie za możliwość rozmowy  
i podejrzenie pracy profesjonalnych dziennikarzy. Dostałyśmy 
małe upominki w postaci długopisu i smyczy. 

Wycieczka byłą bardzo udana. Myślę, że wszyscy 
pojechaliby tam jeszcze raz! 
 

P.S. O naszej wizycie można było przeczytać w numerze 
51/2013 „Tygodnika Siedleckiego” w dziale „Powiat Miński”.  
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P.S. Następnego dnia po zwiedzaniu „Tygodnika” do pana 
dyrektora naszej szkoły zadzwonił pan Strzelecki  
i podzielił się wrażeniami ze spotkania z nami.  

Okazało się, że chociaż pan Krzysztof przyjmował  
w „Tygodniku” przez 20 lat wiele grup, ale jeszcze nigdy nie 
zdarzyło mu się, aby po wizycie uczniów dzwonić do szkół  
z pochwałami.  A tym razem tak się stało. Było nam bardzo 
miło!  
 

WIZYTA „TORNISTRA” W RADIU „PODLASIE” 
Aleksandra Gniado kl. IVc 

 
Później pojechałyśmy do „Radia Podlasie”. Spotkałyśmy 

tam Panią Joannę Wieczorek – Symanowicz, która 
zaprowadziła nas do małej sali obitej wykładziną. Były tam trzy 
mikrofony.  

Pani Joanna opowiedziała nam o pracy w radiu, o tym, 
które głosy lepiej brzmią w eterze.  Zdradziła tajemnicę, co 
ma zrobić redaktor, kiedy nagle czuje pustkę w głowie i nie 
wie, co powiedzieć, a audycja jest na żywo. Już wiemy, 
dlaczego w radiu zegary na ścianach są elektroniczne.  
Dowiedziałyśmy się również, jak powinna brzmieć zapowiedź 
jakieś wydarzenia, aby słuchacz ją usłyszał i zapamiętał. 
Wiemy też, że w pokojach w których nagrywa się audycje, 
wszystkie szyby są dźwiękoszczelne.       
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Następnie mówiłyśmy do mikrofonów (każda o sobie).  
W tym czasie pani Joanna nagrywała nasze głosy i robiła nam 
pamiątkowe zdjęcia. Później mogłyśmy posłuchać swoich 
wypowiedzi. Okazało się, że wszystkie mamy „radiowe” głosy.  
Po przygotowanych podziękowaniach zakończyłyśmy 
zwiedzanie radia „Podlasie” i wróciłyśmy do Kałuszyna. 

Miło było tam pojechać.  

 
 

MISTRZ ORTOGRAFII WYŁONIONY 
12 grudnia 2013r. w naszej szkole odbywał się już po 

raz czwarty Międzygminny Konkurs Ortograficzny. Naszymi 
przedstawicielkami były Natalia Zaliwska z kl. VIa i Natalia 
Marciniak z kl. VIc. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 
I miejsce - Julia Parobczak  

Szkoła Podstawowa w Mrozach 
II miejsce - Natalia Marciniak  

Szkoła Podstawowa w Kałuszynie 
III miejsce - Gabriel Mróz  

Szkoła Podstawowa w Mrozach 
 Gratulujemy zwycięzcom! 

 



TORNISTER                           numer 4 (80) – styczeń 2014 

- 14 - 

WARSZTATY KL. VIa W WARSZAWIE 
Julia Abramowska i Natalka Zaliwska VI a 

 
 17 XII 2013 r. kl. VIa wraz z p. Joanną Bielińską 

i p. Sylwią Pernach udała się na warsztaty do Zamku 
Królewskiego w Warszawie.  

Pojechaliśmy tam, aby pan „konstruktor” pomógł nam 
zobrazować scenariusz pt. „Kopciuszek”. Dodatkowo mieliśmy 
lekcję o średniowiecznych rycerzach. Razem z nami pojechał 
zespół „Fleciki” z p. Wandą Stryczyńską, ale oni mieli 
oddzielne zajęcia.  

Najpierw odbyliśmy lekcję  
o rycerzach. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy na ich temat, między 
innymi co robili, gdzie mieszkali. Kto chciał 
mógł przymierzyć zbroję rycerską i wziąć 
do rąk miecz. Zbroja była dosyć ciężka i 
niewygodna, ale i stanowiła dla nas 
atrakcję. Odegraliśmy również krótką 
scenkę o pasowaniu rycerzy. Pan, który 
prowadził zajęcia pokazał nam podstawowe chwyty, jakich 
używał średniowieczny wojownik podczas bitwy. 

Po małej przerwie udaliśmy się do pana reżysera. Po 
krótkim przedstawienie obsady i wymienieniu ogólnych 
informacji, odbyła się próba czytana.      
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Pan reżyser udzielał nam rad, jak dobrze mówić, 
podpowiedział, jakie dobrać stroje. Te zajęcia bardzo nam 
pomogły. Potem pan przedstawił nam kilka pomysłów na 
przedstawienie. Nie będę zdradzała szczegółów. 

Efekt naszej pracy ukaże się w niedzielę, 12 I 2014r. 
w Miejskim Domu Kultury podczas WOŚP-u.   

Tradycyjnie, jak na każdej wycieczce była wizyta  
w McDonald’s. Najedzeni i zadowoleni wracaliśmy do domu. 
Należy wspomnieć, że w drodze powrotnej uczniowie VIa byli 
bardzo rozbawieni po uprzednio zjedzonych żelkach (razem 
mieliśmy około 20 paczek). Niektórzy śpiewali hity tego roku. 
Oby więcej takich wycieczek! 

 

KLASY VI NA SPEKTAKLU  
"ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA" 

Dorota Czarnecka kl. VIa 
 

17 grudnia 2013r. klasy VI pojechały do Mińska 
Mazowieckiego na spektakl pt: "Ania z Zielonego Wzgórza". Z 
tego względu, że jest to lektura, powinni jechać wszyscy, ale 
niektórzy nie pojechali i mieli lekcje według planu klasy VIb.  

Wyjazd odbył się po 3 lekcjach. Jazda autokarem 
trwała bardzo krótko.  

Spektakl o przygodach Ani bardzo nam się podobał. 
Szóstoklasiści byli zadowoleni z wycieczki. Wszystkim 
dopisywał humor i wszyscy świetnie się bawili. 
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SPOTKANIE Z NIE…ZWYKŁYM 
ABSOLWENTEM RAZ JESZCZE 

Weronika Wocial kl. Vc 
18 grudnia 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie  

z nie…zwykłym absolwentem naszej szkoły pani Elżbietą 
Osiadacz.  

Zanim pani Ela zaczęła opowiadać o swojej pracy, 
pokazała nam slajdy ze zdjęciami różnych obiektów, nad 
którymi wspólnie z zespołem pracowali, między innymi sklepy, 
kina, osiedla, kompleks term. Pani Ela zajmuje się 
projektowaniem i konstruowaniem, pracuje w Biurze 
Projektów Konstrukcji Budowlanych.  

W trakcie spotkania nasz miły gość opowiadał nie tylko o 
swojej pracy, ale również o spędzaniu czasu wolnego  
i ulubionych zajęciach. Pani Ela podróżuje po świecie, żegluje, 
chodzi po górach, robi też korale i inną biżuterię. 

 Przed końcem spotkania pani Ela 
pokazała nam plan bardzo dużego centrum 
handlowego, abyśmy mieli wyobrażenie, jak 
precyzyjna i dokładna jest praca 
projektanta i konstruktora.  Na 
zakończenie dziewczyny wręczyły kwiaty 
pani Eli, a głośne oklaski świadczyły o tym, 
że spotkanie podobało się. Teraz wiemy, 
że projektowanie i budowanie jest trudne i wymaga wiele 
wysiłku. 



TORNISTER                           numer 4 (80) – styczeń 2014 

- 17 - 

GRUDNIOWY APEL 
Julia Abramowska kl. Vc 

 
20 grudnia na 3 godzinie lekcyjnej odbył się apel. 

Tradycyjnie przed świętami następuje podsumowanie 
konkursów, które odbyły się w pierwszych czterech 
miesiącach nauki. 

Na środek wyszedł Pan Dyrektor i ogłosił ciszę, potem 
Panie, które przeprowadzały konkursy wręczały dyplomy  
i nagrody laureatom poszczególnych konkursów. 

Pan Dyrektor Marek Pachnik gratulował wszystkim 
obdarowanym. Życzył nam i naszym bliskim Wesołych Świąt  
i Szczęśliwego Nowego Roku oraz spędzenia miłych chwil  
z rodziną. 

 
W FUNDACJI WOŚP U JURKA OWSIAKA 

Julia Pietrzak kl. Vc 
 

We wtorek 07.01.2014 pojechałam z panią Kowalską,  
p.  Pawłem Chabierą, moim tatą, Adą Goździk, Adą Ruszkiewicz 
i Kubą Chabierą do fundacji WOŚP do Warszawy. Udaliśmy się 
tam, by przygotować  identyfikatory dla wolontariuszy ze 
sztabu w Kałuszynie i nagrać film z Jurkiem Owsiakiem.  

Gdy identyfikatory były gotowe, poszliśmy się przebrać 
w stroje łowickie. W trakcie oczekiwania na Jurka Owsiaka, 
okazało się, że musi on jechać na Stadion Narodowy.  
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Na prezesa Fundacji WOŚP czekaliśmy ponad półtorej 
godziny, a w tym czasie każdy, kto koło nas przechodził mówił, 
że mamy piękne stroje. Gdy Jurek Owsiak wrócił,  poszliśmy 
do niego i nagraliśmy film, w którym „dyrygent największej 
orkiestry” przekazał mieszkańcom 
Kałuszyna i nam grającym w Orkiestrze 
pozdrowienia, a my opowiedzieliśmy, jak 
gramy od 11 lat i jak będziemy grać w 
XXII Finale w tym roku.  Na zakończenie 
prezes Fundacji podpisał nam przedmioty 
na licytacje.  

Wizyta w Fundacji WOŚP i spotkanie z Jurkiem 
Owsiakiem były bardzo ciekawym przeżyciem. 

 
 

 
Sonda na przerwie 

 

ULUBIONE SŁOWO 
Ada Goździk kl. Va 

Marek Pachnik- Hamlet w „Hamlecie’ hamletyzująco na 
podobnie zadane pytanie odpowiedział z lekko lekceważącą 
zadumą… słowa, słowa, słowa. Co miał na myśli? Więc może 
skupmy się na czynach. 
Agnieszka Wierzbicka – nie mam takiego słowa. 
Sylwia Pernach - życie 
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Joanna Bielińska – Cudownie. 
Agnieszka Borucińska – Radość. 
Izabela Borucińska – Wakacje. 
Agnieszka Broniarek - Super,  Miłość. 
Robert Gójski – Super. 
Krystyna Jędrzejkiewicz – Super. 
Elżbieta Kalisz - Później 
Magdalena Kłoszewska – Pumpkin. 
Dorota Kobeszko – Radość. 
Teresa Kowalska - Miłość, Rodzina. 
Monika Marciniak – Dobrze. 
Grażyna Michalska – Matka.  
Katarzyna Mroczek – Rodzina. 
Marzena Mroczek - Kocham Cię. 
Barbara Pachnik – Piątka. 
Ewelina Pachnik – Weekend. 
Ewa Paruzal – Septuaginte. 
Katarzyna Pawlikowska – Nie ma. 
Ewa Przybysz – Miłość. 
Krystyna Raczyńska – Rodzina. 
Wanda Stryczyńska - Miłe Słowa. 
Wiesława Szymańska – Nie ma. 
Alicja Wąsowska – Szóstka. 
Lidia Wierzbicka – Wakacje. 
Dominika Włodarczyk – Szóstka. 
Anna Wolska – Książka. 
Sławomira Wójcik – Równowaga. 
Kapłan Jerzy Kowalczewski – Miłość. 
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10 ZADZIWIAJĄCYCH RZECZY  
O PANI SŁAWOMIRZE WÓJCIK 

 
1. Rodzice oczekując moich narodzin 

wybrali dla mnie imię  - Jacek. 
2. W szkole podstawowej wyhodowałam 

w biurku wspaniałego pleśniaka z 
kanapek, których nie jadłam w szkole. 
Moja mama oniemiała dokonując tego odkrycia. 

3. Nigdy nie nauczyłam się pływać. 
4. Nie lubię spędzać wakacji nad morzem: piasek, woda, 

upał… nuda. 
5. Rzadko oglądam telewizję.  
6. W szkole najchętniej uczyłam się języków obcych i 

historii. 
7. Kiedy przeglądam gazety i czasopisma, zawsze 

zaczynam od ostatniej strony. Naszą gazetkę szkolną 
również. 

8. Jako dziecko najbardziej lubiłam spędzać wakacje na 
wsi. Budowanie szałasów było moją pasją. 

9. Nie o mnie jest piosenka „Jak dobrze wstać skoro 
świt…”. 

10. Nigdy nie spotkałam osoby o takim imieniu jak moje. 
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PANIĄ BARBARĄ PACHNIK 
Kinga Książek kl. Vb 

 
 Nauczyciel – powołanie. 

 Lekcja - mój żywioł (kto był, to wie). 

 Matematyka - królowa nauk. 

 Rodzina - dobra na trudne chwile. 

 Książki - sposób na nudę. 

 Sprawdzian - okazja na zdobycie 

piątki. 

 Przyjemność - lody z szarlotką. 

 Radość - dobra wiadomość. 

 Kolor - najlepszy różowy. 

 Zima - na razie jej nie ma. 
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PYTANIE DO PANA DYREKTORA 
Dlaczego z naszej szkoły wycofano 
mundurki? Czy mundurki powrócą? 

Weronika Wocial kl. Vc 
 

Jest w naszej szkole 372 uczniów i odwiecznie 
zadawane pytanie, czy mamy dążyć do tego, by wszyscy 
stawali się podobni, czy odwrotnie - pięknie różnili. 

Sądzę, ba, jestem głęboko przekonany, że druga 
odpowiedź jest właściwą. 

 Każdy z nas, tak na zewnątrz, jak i ,,w środku” różni 
się. Temperament, charakter, sposób bycia, podejście do 
otaczającej rzeczywistości...itd., itp. to tak indywidualne, 
przypisane tylko jednemu cechy, jak linie papilarne czy kod 
DNA. Nawet jednojajowi bliźniacy, a mamy takich w szkole, 
różnią się od siebie. 

 Nie próbujmy unifikować ani ciała, 
ani ducha. Jest różnie. Jest kolorowo. 
Jest pięknie. Jest ciekawie. 

Mundurki były, bo na mocy ustawy 
być musiały. ale to już historia. 
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POZNAJEMY P. SYLWIĘ PERNACH  
Natalia Zaliwska VIa 

 

Do naszej szkoły zawitała nowa nauczycielka. Uczy ona 
języka polskiego. Nazywa się  Sylwia Pernach. Lekcje z nią są 
ciekawe i zrozumiałe. Przeprowadziłam wywiad z p. Sylwią. 

 
- Dlaczego uczy Pani języka polskiego a nie jakiegoś 

innego przedmiotu? 
- Językiem polskim interesuję się już od dawna.  

W szkole był to mój ulubiony przedmiot. Pasję do nauki języka 
polskiego zaszczepiła mi moja nauczycielka w gimnazjum. 

 

- Co według Pani jest najciekawsze w przedmiocie, 
którego Pani uczy?  

- Język polski jest, według mnie, jednym z trudniejszych 
przedmiotów w szkole, ale za to i najciekawszym. Warto 
poznać język ojczysty od podstaw i warto się go uczyć. Polska 
literatura i polscy pisarze są jednymi z najwybitniejszych 
twórców na świecie.  

 

- Jak się Pani podoba w naszej szkole? 
- Jestem bardzo zadowolona z pracy w waszej szkole. 

Wszyscy są tu naprawdę bardzo sympatyczni i mili. Bardzo 
pomogli mi w odnalezieniu się w nowej sytuacji. 
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- Czy ciężko jest rozpocząć pracę w trakcie roku 
szkolnego? 

- Tak. Praca w trakcie roku nie należy do najłatwiejszych. 
Trzeba zapoznać się z materiałem, tym zrealizowanym i tym, 
który należy jeszcze przerobić. Poza tym dużą rolę odgrywają 
uczniowie. To od nich zależy, czy praca przyniesie zamierzony 
efekt i czy nauczyciel odnajdzie się w nowej sytuacji. 

 

- Jakie przedmioty interesują Panią poza językiem 
polskim? 

- Poza językiem polskim bardzo lubię również język 
angielski oraz chemię. 

 

- Jakie trudności napotkała Pani, kiedy rozpoczęła Pani 
pracę w naszej szkole? 

- Trudności, jakie mnie spotkały, przede wszystkim 
związane były z materiałem, który należy zrealizować. Ponadto 
uczę jęz. polskiego w trzech różnych klasach (IV-VI), gdzie 
materiał jest bardzo zróżnicowany i muszę pamiętać o wielu 
sprawach. 
 

- Dlaczego wybrała Pani szkołę w Kałuszynie? 
- Do szkoły w Kałuszynie zawsze miałam sentyment, sama 

kilkanaście lat temu tutaj się uczyłam. Dlatego właśnie 
zdecydowałam się starać o pracę w Waszej szkole. 
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- Czy jest Pani zadowolona z pracy w naszej szkole? 
- Jestem bardzo zadowolona. Na początku miałam pewne 

wątpliwości, czy sobie poradzę. Ale jest 
tutaj tylu przyjaźnie nastawionych ludzi 
– nauczyciele, uczniowie, że nie dało się 
nie polubić tej pracy. 

 
- Czy może Pani powiedzieć kilka 

słów o sobie? 
- Pochodzę z Sinołęki. Obecnie mieszkam w Leśnogórze  

z moim mężem Tomaszem i 3-letnim synkiem Michałkiem. 
Ponadto jestem absolwentką studiów magisterskich na 
Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 

 
- Jak spędza Pani czas wolny? 
- Jeśli chodzi o czas wolny, to niewiele go mam dla siebie. 

Głównie spędzam czas z moją rodziną. Uwielbiamy wspólnie 
podróżować. Ostatni nasz wyjazd na Mazury był bardzo udany. 
Planujemy wyruszyć kiedyś na wycieczkę po Europie.  

 
- Dziękuję za rozmowę. 
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Sonda na przerwie 
 

KTO JEST DLA CIEBIE AUTORYTETEM  
(OSOBĄ DO NAŚLADOWANIA)? 

Karolina Chaberska kl. IVa 

 

Ia Bartłomiej Mojnowski - Moim wzorem jest tata. 
Ib Maria Grzywacz - Moim autorytetem jest starsza siostra 
Zuzanna.  
Ic Ula Włodarczyk - Moim wzorem jest koleżanka.  
 
IIa Piotr Wąsowski - Moim autorytetem jest wujek. 
IIb Ewelina Pikora - Moją osobą do naśladowania jest mama. 
IIc Angelika Ciborowska - Moim autorytetem jest koleżanka.  
 
IIIa Zofia Abramowska - Moją osobą do naśladowania jest 
przyjaciółka. 
IIIb Laura Pietrzak - Moim autorytetem jest Pani Dorota 
Kobeszko. 
 
IVa Piotr Łachniak - Moim wzorem 
jest przyjaciel. 
IVb Natalia Jarzębska - Moim 
wzorem jest koleżanka. 
IVc Julia Makowska - Moim wzorem 
jest przyjaciółka. 
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Va Maciej Gójski - Moim autorytetem jest mama. 
Vb Kinga Mroczek - Moim autorytetem jest Pani Joanna 
Bielińska. 
Vc Marta Kulawiak - Moim wzorem jest Pani Sylwia Pernach. 
 
VIa Natalia Zaliwska - Moimi wzorami są mama i ciocia. 
VIb Aleksandra  Kopeć - Moim wzorem jest tata. 
IVc Olga Gadomska - Moimi wzorami są rodzice i nauczyciele. 

 
 

TORBA KONTRA PLECAK 
Natalia Bogdan kl. Vc 

Plecak 

+ Bardziej wygodny; 

+ Bardziej pojemny - gdy masz dużo 
książek do zabrania; 

+ Ciężar rozkłada się równomiernie na 
plecach; 

+ Prawidłowo noszony zapobiega 
skrzywieniu kręgosłupa; 

- Gdy jest ciepło, plecak może "przyklejać się" do pleców, 
chociaż ostatnio pojawiły się modele wykonane  
z "oddychających" materiałów, niestety są one droższe; 
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- Niektórym noszenie plecaka kojarzy się z okresem 
dzieciństwa, wydaje im się, że noszenie torby sprawia, że są 
bardziej dorośli. 
 

Torba 

+ Możesz ją nosić, gdy masz niewiele 
książek do zabrania; 

+ W ciepłe dni plecy nie będą się pocić, 
tak jak podczas noszenia plecaka; 

+ Jest bardzo modna; 

- Kiedy jest ciężka, ramię może Cię boleć i możesz 
doprowadzić do wad postawy. 
 

Podsumowując to co napisałam - uważam, że jeżeli dla 
Ciebie ważne jest zdrowie, to wybierz plecak. W nim możesz 
również wyglądać fajnie i modnie, a przy tym nie narazisz się 
na wady postawy. Co z tego, że z torbą wyglądasz modniej, 
jeśli Twoja sylwetka nie będzie doskonała.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORNISTER                           numer 4 (80) – styczeń 2014 

- 29 - 

 

 

DLA KTÓRYCH WARTO ZBIERAĆ PIENIĄDZE NA 
WOŚP 

Dorota Czarnecka kl. VIa 

1. Pomagamy w ratowaniu życia. 
2. Możemy liczyć na odwzajemnienie pomocy innego. 
3. Jest nam dobrze, że możemy komuś pomóc. 
4. Poznajemy mnóstwo nowych ludzi. 
5. Wdzięczność osoby, która otrzymuje od ciebie pomoc. 
6. Gdy pomagamy, rośnie nasze poczucie własnej wartości. 
7. Inni będą nas doceniać. 
8. Mamy satysfakcję, że jest się przydatnym. 
9. Angażujemy się w zakup sprzętu medycznego, z którego 
(być może) kiedyś skorzystamy. 
10. Zostaniemy wynagrodzeni w niematerialny sposób. 
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OLA - WOKALISTKA CZY WETERYNARZ? 
Rozmowa z Olą – laureatką III miejsca  

w kategorii: śpiew w Powiatowym Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznej "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna" 

Z Olą Gniado z kl. IVc rozmawia Ada Goździk kl. Va 
 

Ada (A): Skąd pomysł, żeby wstąpić do „Flecików”? 

Ola (O): Lubiłam grać na flecie i chciałam rozwijać swoje 
umiejętności. 

A: Od jak dawna jesteś w zespole Pani Stryczyńskiej?  

O: Od 2 lat. 

A: Jak często występujesz solo? 

O: Miałam tylko jeden występ solo, w 
większości występów byłam w duecie z Karoliną 
Ręczajską. 

A: Wolisz występować sama czy w grupie? 

O: I tak, i tak. 

A:  Czy pojawia się u ciebie trema sceniczna? 

O: Największą tremę miałam, kiedy okazało się, że podczas 
występu płyta z moim podkładem nie chce się otworzyć. 

A: Jak dużo czasu potrzebujesz na przygotowania do 
występu? 
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O: Półtorej godziny wystarczy. 

A: Podczas udziału w konkursie w Mrozach zajęłaś miejsce na 
podium. Jak  się wtedy czułaś? 

O: Byłam szczęśliwa, że coś osiągnęłam. 

A: Czy zdarzyło ci się to pierwszy raz? Czy może częściej 
ktoś dostrzega twój talent wokalny? 

O: To był mój drugi raz (pierwszy z Karoliną). 

A: Wiem, że grasz na flecie. Czy jest jeszcze jakiś inny 
instrument, na którym grasz lub chciałabyś grać? 

O: Gram na gitarze, harmonijce ustnej, akordeonie i pianinie. 

A: WOW! Jakie są twoje plany muzyczne na najbliższą 
przyszłość? 

O: Chciałabym występować w konkursach wokalnych solo. 

A: Kim chciałabyś być w przyszłości (może piosenkarką albo 
muzykiem)? 

O: Chciałabym być piosenkarką albo weterynarzem. 

A: Skoro chodzisz do szkoły, która nosi tytuł „Szkoła 
Odkrywców Talentów”, być może ujawnisz jeszcze inne Swoje 
talenty. Dziękuję za ciekawą rozmowę.  
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BOŻE NARODZENIE WE WŁOSZECH 
Ada Goździk kl. Va 

 
23 grudnia wyleciałam wraz  

z moimi rodzicami do Mediolanu. 
Następnego dnia poszliśmy do babci. 
Jedliśmy tam łososia 
przyrządzonego na dwa różne 
sposoby, różnego rodzaju chleby, 
ziemniaki, sałatkę  
z papryki, brokuły, ananasy, a także suszone owoce: figi, 
morele, śliwki. Typowym włoskim daniem były crispelle. 
Smakują podobnie do polskich racuchów i są z rodzynkami. 
Ważną potrawą jest też baccala, czyli ryba z  Norwegii. 
Wszyscy pili wino, oczywiście z wyjątkiem mnie.  

Nazajutrz gościliśmy u mojej cioci. We Włoszech 
prezenty otwiera się dopiero w Boże Narodzenie. Nie mogłam 
doczekać się tej chwili.  

Zasiedliśmy do stołu i po kolei jedliśmy wszystkie 
potrawy: sery z orzechami włoskimi, grzanki, potrawkę  
z kurzej wątróbki, zupę carbone, która pochodzi z Ortony 
czyli miasteczka położonego na południu Włoch, parozzo - 
pyszne ciasto orzechowe z czekoladową polewą, a dorośli pili 
limoncello czyli likier z limonek. 
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Wreszcie przyszedł czas na prezenty. Jestem 
najmłodsza w rodzinie, więc to ja je rozdawałam. Po 
prezentach wszyscy szczęśliwi rozeszliśmy się do domów.  

W następnym dniu my byliśmy gospodarzami. 
Przygotowaliśmy tradycyjną kuchnię polską. Jedliśmy rosół, 
białą kaszę gryczaną, kaszę jaglaną, sos grzybowy, kapustę 
z grochem i rybę w galarecie.  

Wieczorem, kiedy goście wyszli, moja mama 
powiedziałaś, że musimy iść się przewietrzyć. Było to dość 
dziwne, ponieważ padało bezustannie od trzech dni. Jeszcze 
dziwniejsze było to, że poszliśmy prosto na stację metra. 

Kilka minut w pociągu,  potem kilka minut pieszo  
i dotarliśmy do jakiegoś budynku. Na początku nie mogłam 
rozpoznać gdzie jestem, ale kiedy zobaczyłam plakaty, 
wiedziałam, że jestem w teatrze. To był prezent -
niespodzianka od rodziców. Obejrzeliśmy balet pt: „Dziadek 
do orzechów”. Było cudownie! Wiele bym dała by móc znaleźć 
się na scenie i zatańczyć z artystami! 

Kiedy mieliśmy wracać do domu, dzwoniliśmy po 
taksówkę, ale jak to w święta bywa, nie było żadnej wolnej, 
więc wracaliśmy piechotą. Gdy wreszcie dotarliśmy padłam na 
łóżko i momentalnie zasnęłam.  

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. 27 
grudnia musiałam pożegnać się z Mediolanem i wrócić do Polski.  

To były bardzo przyjemne polsko-włoskie święta. 
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W JAKIE ZABAWY BAWIŁAŚ SIĘ  

BĘDĄC DZIECKIEM? 
Paulina Laskowska kl. IVa 

 
Babcia: Kiedy byłam małą dziewczynką, lubiłam bawić się z 
koleżankami i kolegami w różne zabawy. Lecz moją ulubioną 
zabawą były dwa ognie. Było również wiele innych zabaw np.: 
chowanego, berek, klasy, podchody i zbijak,  
 
Mama:  Z mojego dzieciństwa pamiętam różne wesołe 
zabawy np.: chowanego, klasy i podchody. 
 
Ja: Teraz już wiem, jakie dawniej były zabawy. Bardzo 
podobne, a nawet takie same jak teraz. Bo przecież ja również 
bawię się w chowanego, berka czy podchody. 
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Julia Abramowska kl. Vc 
 
klasa 1 
Ola ma 12 lat. Jej siostra Basia jest od niej o 9 lata młodsza. 
Ile lat ma Basia? 

 
klasa 2 
20+19=          42+8=       37-9=       50-21=       49+21=      46+19= 
 
klasa 3 
Napisz liczbę 3 razy większą od podanej. 
 
 8            9           10           5             6 
 
...              ...         ...           ...              ... 
klasa 4 
Tomek kupił 3kg cukru po 2zł i 5 kostek masła po 2zł. Oblicz, 
ile pieniędzy zostanie Tomkowi, jeśli ma 2 monety po 5zł  
i 6monet po 2zł. 
 
 
klasa 5 
Ile jest ułamków właściwych o liczniku równym 2 oraz 
mianowniku mniejszym od 6 i większym od 2? 

A.2      B.3         C.4       D.5      
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klasa 6  
Klasa VI miała 5 lekcji, po 45 minut każda. Ile czasu upłynęło 
od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej, jeśli jedna 
przerwa była 15-minutowa, a pozostałe 10-minutowe? 
Obliczony czas wyraź w godzinach. 

 
 
 
 
 
 
Tym razem prezentujemy opowiadanie Oli Gniado -

pracę domową z jęz. polskiego w kl. IVc. 
  
Dawno, dawno temu, gdzieś wysoko w chmurach Orzeł, 

Gryf i Skowronek spotkali się na jednej z takich chmurek. 
Była to Chmurka Szczęścia.  

Nagle Gryf powiedział - Może urządzimy wyścig? 
Wszyscy zgodnie uznali, że tak. Później Orzeł orzekł: 

 - To tak, lecimy odtąd, a więc Chmurkę Szczęścia 
oznaczam jako start. - rzekł. - Następnie - kontynuował - 
przelecimy przez park Wysokiej Sekwoi, a metą będzie Góra 
Słońca.  

To co? - rzekł Gryf - 1, 2, 3 i start! - krzyknął.  
Wszyscy pędem lecieli w stronę Parku Wysokiej 

Sekwoi.              
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Skowronek co sił machał swoimi małymi skrzydłami, by 
dorównać rywalom. Kiedy byli już prawie w parku, Orzeł 
krzyknął - Ha! Ha! Będę szybszy! Zacznę szybko pikować w dół 
i zdobędę przewagę!, bo ja tak umiem, a wy nie! Ha! Ha!  

Lecz kiedy zaczął pikować w dół, nie zauważył, że 
dolecieli do Parku Wysokiej Sekwoi i z pełną prędkością 
uderzył w jedno z drzew. Dziób utknął, więc nie mógł lecieć 
dalej.  

- Ha! Zostaliśmy Ty i Ja! Ha! Ha! - śmiał się Gryf. Kiedy 
już prawie byli na mecie, okazało się, że jest tam jakaś wielka 
Burzowa Chmura. Skowronek milczał i nie chwalił się jak inni. 
Gdy zobaczył Burzową Chmurę zleciał trochę niżej i ominął ją.  

- Ha! Boidudek!  Boi się jakiejś małej chmurki! Ja umiem 
przelecieć każdą chmurę. To takie proste! - darł się. Wleciał w 
Chmurę.  

Nastąpiła chwila ciszy, którą nagle 
przeszył głośny krzyk. Gryf najwyraźniej 
został porażony prądem.  

- No właśnie widzę, jakie to proste. - 
powiedział do siebie trochę niegrzecznie 
Skowronek, ale bardzo szczęśliwy doleciał 
na metę jako pierwszy. 
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CAŁA PRAWDA O KLASIE IVa 
Przewodnicząca Karolina Szlifarska 

spisała Zuzia Orzepińska IVa 
 

Nasza klasa jest jedyna w swoim rodzaju. Z całą 
pewnością nie jesteśmy szkolnymi orłami, ale są tematy  
z którymi radzimy sobie świetnie. Najlepsi jesteśmy z w-f. 
Najwięcej kłopotów sprawia nam matematyka. 

Niektórzy z mojej klasy 
bardzo angażują się na lekcji, a inni 
trochę mniej. Praca w grupach jest 
trudna, bo nie potrafimy się ze sobą 
porozumieć. Wychodząc z klasy 
przepychamy się i głośno krzyczymy. 
Często sprzeczamy się  
i obrażamy na siebie. Niektórym 
niewątpliwą przyjemność sprawiają bójki.  

Poza tym jesteśmy świetni. Nie opuszcza nas dobry 
humor. Kiedy wygraliśmy konkurs jako klasa, cieszyliśmy się  
z prezentów. Wycieczki to jest to co lubimy najbardziej.  
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Aleksandra Gniado kl. IVc 
 
 
 

1. Ze względu na swoją ukochaną 
pochodzącą z mroźnych krajów, w  
1878r. Georges Lenepveu wynalazł 
kulę ze śniegiem.  Ukochana 
wyznała mu, że tęskni za śniegiem i 
Georges zrobił dla niej taką właśnie 
kulę. 

 
2. Budzik wynalazł francuski zegarmistrz Antoine Redier 

w 1847r. Taki budzik trzeba było codziennie nakręcać 
na żądaną godzinę budzenia. 

 
3. Zapałki wynaleźli w 1852r. dwaj Szwedzi Carl Frans i 

Johan Edvard Lundsörm, używając czerwonego fosforu 
pozostającego w drasce, a same zapałki wykonali z 
siarki. 

 
4. William Colgate w 1896r. wynalazł pastę do zębów, 

ponieważ wcześniejsze wynalazki zawierały nawet glinę! 
Obecnie do produkcji pasty wykorzystuje się kredę i 
glony. 
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Rubryką opiekuje się pani pedagog Agnieszka Borucińska 

             
FAKTY I MITY O ALKOHOLU 

 
Jakie są naukowe ustalenia na temat alkoholu? Wiesz 

wszystko...Wiesz mało...Przeczytaj! 
Alkohol to substancja chemiczna – etanol. Jest 

składnikiem piwa, wina, szampana, wódki, drinków i innych 
napojów alkoholowych.. Nie ma „bezpiecznych” alkoholi. 
Niektórzy uważają, że piwo to nie jest „prawdziwy” napój 
alkoholowy – to nieprawda. 

 Pół litra piwa o mocy 5% zawiera 25 g czystego 
alkoholu – tyle samo co lampka wina lub kieliszek wódki.  

- Etanol po wniknięciu do organizmu zakłóca 
funkcjonowanie mózgu, niszczy komórki nerwowe, uszkadza 
wątrobę, serce, żołądek i inne narządy.  

- Wypicie dużych ilości alkoholu naraz może prowadzić 
do śmierci.  

- Nadużywanie może prowadzić do uzależnienia czyli 
utraty kontroli nad piciem.  
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- Nawet niewielkie dawki alkoholu pogarszają odbiór 
wrażeń wzrokowych i słuchowych oraz ocenę odległości od 
przedmiotów.  

- Wypicie większych ilości prowadzi do zaburzeń 
świadomości – wówczas ludzie nie kontrolują swojego 
zachowania i nie zawsze pamiętają to, co robili gdy byli pijani.  

- Alkohol utrudnia naukę w szkole i rozwijanie wielu 
ważnych umiejętności życiowych (takich jak radzenie sobie ze 
stresem, pokonywanie trudności, rozwiązywanie konfliktów, 
itp.) Często prowadzi do przemocy – agresji słownej, bójek, 
poniżania.  

- Alkohol oszukuje – ludzie pod jego wpływem mają 
zaburzony obraz siebie i innych, np. wydaje się im, że są 
zabawni, gdy w rzeczywistości zachowują się nieuprzejmie, 
nieprzyzwoicie; przeceniają swoje możliwości, niepotrzebnie 
ryzykują, staja się sprawcami lub ofiarami przemocy. 

Pamiętaj – nikt nie 
ma prawa oczekiwać od 
Ciebie, że będziesz pił 
alkohol.  

To Ty decydujesz – 
jeśli ktoś proponuje Ci 
picie alkoholu – lepiej 
powiedz NIE! 
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SKRZYDEŁKA W SEZAMIE 

Karolina Ręczajska kl. IVa 
 
Składniki:  
1 kg skrzydełek z kurczaka 
1 opakowanie sezamu 
1 przyprawa do gyrosa 
1 przyprawa do kurczaka 
olej do smażenia 
 
Wykonanie: 

Skrzydełka oczyścić, podzielić na dwie części, końcówkę 
skrzydełka odrzucić. Panierować w przyprawach oraz sezamie. 
Smażyć na oleju do uzyskania złotego koloru, następnie 
przełożyć na blachę i zapiec w piekarniku. Podawać z sosem 
czosnkowym. 
                                                       
SMACZNEGO! 
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Kinga Książek kl. Vb 
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