
TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 5(91) – luty/marzec 2015        nakład 60 sztuk    CENA 2,00 zł 
 

 

 

 ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU KURATORYJNEGO  
Z PRZYRODY 

Aleksandra Gniado kl. Vc - laureat 

Maria Gontarska kl. VIc - finalista 

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

 

 XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI  
„O WIEJSKICH UROKACH  I OSKARZE KOLBERGU” 

I miejsce - Zuzanna Orzepińska kl. Va 

opiekun: p. Krystyna Osińska 

(Dodamy, że Zuzia jest naszą 
redaktorką i Jej kunszt pisarski 
możecie podziwiać na łamach 
„Tornistra” od tamtego roku). 
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SPIS TREŚCI: 
Podsumowanie nauki  
i frekwencji w I semestrze –  
s. 3-5; 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 
 W czasie ferii – s. 6; 
 Kino w Kałuszynie – s. 7; 
 Kolorowy rok szkolny – s. 8; 
 Starożytna Grecja  

w Kałuszynie – s. 9; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników „Tornistra” –  
s. 9; 

 „Razem” w Niepokalanowie –  
s. 10-11; 

 Niemowlaki występują na 
koncertach? – s. 11-12; 

 Kolędowe serce Mazowsza –  
s. 12; 

 Indigo Dance Art. – s. 13; 
 Wielka Orkiestra w 

Kałuszynie – s. 14-15; 
 Wycieczka kl. I – III  

do Warszawy – s. 15; 
 Ludzie listy piszą – s. 16; 
 Sonda z mieszkańcami 

Kałuszyna – s. 17-18; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Jaki był 

najciekawszy prezent, jaki 
Pani/Pan kiedykolwiek 
dostała?”– s. 19-21; 

 Zdaniem eksperta – str. 21; 
 Opowiem Wam o… -  

s. 22-23; 

 Pomocna dłoń – s. 24-25; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: „Jakie 

masz obowiązki domowe 
oprócz nauki?”– s. 26; 

 Warto przeczytać – s. 27; 
 Top 10… sposobów na nudę – 

s. 28; 
 Opowiem Wam o… wieczorze  

z Wagnerem - s. 29-31; 
 3 pokolenia w „Tornistrze” –  

s. 31; 
 Matematyka jest fajna –  

s. 32-34; 
 Zeszyty uczniowskie kl. Vc  

i VIb - s. 35-40; 
INNE 
 Czy wiesz, że… – s. 41; 
 Kartka z kalendarza –  

s. 42; 
 Zimowa krzyżówka – s. 49; 
 Walentynkowe życzenia –  

s. 23.



 

PODSUMOWANIE NAUKI I FREKWENCJI  
W I SEMESTRZE ROKU SZK. 2014/2015 

Klasy z najwyższą średnią ocen 

śr. 4,38 
Klasa IVa 

śr. 4,32 
Klasa Vc 

śr. 4,15 
Klasa IVc 

Szkolne orły i uczniowie z najwyższą średnią ocen 

Aleksandra Gniado kl. Vc – śr. 5,36 
Małgorzata Grubek kl. Vb – śr. 5,27 
Maria Gontarska kl. VIc – śr. 5,18 
Paulina Pachnik kl. VIa – śr. 5,18 
Marta Kwiatkowska kl. IVc – śr. 5,09 
Maja Leszczyńska kl. Vc – śr. 5,09 
Laura Pietrzak kl. IVb – śr. 5,09 
Weronika Zagórska kl. Vc – śr. 5,09 
Michał Abramowski kl. IVc – śr. 5,0 
Aleksandra Danowska kl. Vb – śr. 5,0 
Kinga Książek kl. VIb - śr. 5, 0 
Kamila Szostek kl. Va – śr. 5,0 
Sebastian Abramowski kl. Vc – śr. 4,91 
Oliwia Gójska kl. Vc – śr. 4,91 
Mieszko Janiak kl. IVa – śr. 4,91 
Anna Mroczek kl. IVa – śr. 4,91 
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Martyna Mroczek kl. Vb – śr. 4,91 
Mateusz Mroczek kl. VIb – śr. 4,91 
Julia Pietrzak kl. VIc – śr. 4,91 
Karolina Ręczajska kl. Va – śr. 4,91 
Wiktoria Rucińska kl. Va – śr. 4,91 
Wioleta Szymońska kl. IVa – śr. 4,91 
Zuzanna Orzepińska kl. Va – śr. 4,9 
Radosław Bujański kl. Vc – śr. 4,82 
Maciej Gadomski kl. Vc – śr. 4,82 
Zuzanna Grzywacz kl. VIb – śr. 4,82 
Natalia Ratuska kl. IVb – śr. 4,82 
Adrianna Sadoch kl. Vc – śr. 4,82 
Karolina Szlifarska kl. Va – śr. 4,82 
Daniel Szymański kl. Va – śr. 4,82 
Paweł Wąsowski kl. Vc – śr. 4,82 
Marta Lewicka kl. VIc – śr. 4,81 
Adriana Goździk kl. VIa – śr. 4,81 
Kinga Sęktas kl. IVa – śr. 4,81 
 
Klasy z najwyższą frekwencją w szkole 
Klasy I – III 

98,8% - klasa Ia 
97,8% - klasa Ic 
96% - klasa IIc 

Klasy IV – VI 

96,3% - klasa Vb 
95,5% - klasa IVc 
92,8% - klasa Va i VIb 

Uczniowie ze 100% frekwencją 
Klasy I – III 

Oliwia Sosińska kl. Ia 
Michał Abramowski kl. Ib 



Oliwia Smolińska kl. Ib 
Oliwia Zagórska kl. Ib 
Jakub Sosiński kl. Ib 
Blanka Leszczyńska kl. Ib 
Jakub Radzikowski kl. Ic 
Szymon Rosłaniec kl. Ic 
Daniel Wąsowski kl. Ic 
Maria Grzywacz kl. IIb 
Maja Kołak kl. IIb 
Kacper Sokołowski kl. IIb 
Jakub Wąsowski kl. IIb 
Łukasz Wąsowski kl. IIb 
Kacper Woźniak kl. IIb 
Julia Zasuwik kl. IIb 
Maciej Kuć kl. IIc 
Weronika Leszczyńska kl. IIc 
Damian Leszczyński kl. IIc 
Patryk Sienkowski kl. IIc 
Urszula Włodarczyk kl. IIc 
Kamil Lipka kl. IIIa 
Weronika Witowska kl. IIIa 
Mateusz Chrościcki kl. IIIb 
Michał Chrościcki kl. IIIb 
Wiktoria Kaźmierczak kl. IIIb 
Jakub Kopeć kl. IIIb 
Oliwia Więcławek kl. IIIc 
 

 

Klasy IV - VI 

Magdalena Abramowska kl. IVa 
Adrian Roliński kl. IVa 
Przemysław Tenderenda kl. IVa 
Krzysztof Klimek kl. IVb 
Dawid Nastaga kl. IVb 
Michał Abramowski kl. IVc 
Jan Grubek kl. IVc 
Aleksandra Mroczek kl. IVb 
Karolina Proczka kl. IVc 
Miłosz Cembrowski kl. Va 
Wiktoria Rucińska kl. Va 
Arkadiusz Ryszko kl. Va 
Martyna Abramowska kl. Vb 
Martyna Mroczek kl. Vb 
Zuzanna Obrębowska kl. Vb 
Julia Sosińska kl. Vb 
Kacper Wąsowski kl. Vb 
Gracjan Więcławek kl. Vb 
Krystian Wiechetek kl. Vb 
Jakub Lech kl. Vc 
Paweł Wąsowski kl. Vc 
Zuzanna Woźniak kl. Vc 
Wiktoria Więcławek kl. VIa 
Diana Sokołowska kl. VIb 
Mateusz Mroczek kl. VIb 
Igor Lipka kl. VIb 
Katarzyna Araźna kl. VIc 
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W CZASIE FERII NIE BYŁO NUDNO! 

Kinga Książek kl. VIb 

 

W pierwszym tygodniu ferii w szkole odbywały się 
zajęcia sportowe, które prowadziła pani Joanna Bielińska i 
pani Wiesława Szymańska.  

Graliśmy w różne gry: piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka i tenis stołowy.  

W środę postanowiliśmy odpocząć  
i wybraliśmy się do galerii w Siedlcach. Pierwszym punktem 
naszej wycieczki było kino, w którym oglądaliśmy film pt. „Noc 
w muzeum: Tajemnica grobowca”. Był bardzo śmieszny, chyba 
każdemu się podobał. Następnie wybraliśmy się coś zjeść. 
Kiedy już byliśmy najedzeni, mieliśmy czas na zakupy. Po 
południu wróciliśmy do domu weseli i roześmiani, a cały ten 
tydzień był pełen wrażeń i mam nadzieję, że każdy zapamiętał 
go jak najlepiej. 
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KINO W KAŁUSZYNIE 
Zuzanna Orzepińska kl Va 

 
Piątek 06.02.2015 r. był wielkim dniem dla naszego 

miasta. W Domu Kultury w Kałuszynie odbyło się uroczyste 
otwarcie kina o nazwie  "KINO ZA ROGIEM".  

W uroczystości wzięło udział wielu ważnych gości. 
Część oficjalną w pachnącej nowością sali kinowej rozpoczął 
pan dyrektor Marian Pełka. Po nim głos zabrali zaproszeni 
goście. Również oni dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, 
przy czym asystowałyśmy ja i moja klasowa koleżanka 
Karolina. Następnie siedząc w wygodnych, kinowych fotelach 
przy akompaniamencie na żywo, obejrzeliśmy na dużym 
ekranie niemy film - fragment historii Kałuszyna i pouczający 
film animowany. 

Po projekcji w miłej atmosferze przy suto 
zastawionych stołach z regionalnymi potrawami obejrzeliśmy 
część artystyczną. Na scenie zaprezentowały się dwie nasze 
koleżanki ze szkoły Ada i Julka, które przygotowała pani 
Wanda Stryczyńska. W duecie i solo pięknie zaśpiewały kilka 
filmowych piosenek. Mogliśmy też posłuchać instrumentalnej 
wersji zagranej przez Pawła 
Rozenka na klawiszach.  

Od dzisiaj, żeby 
obejrzeć fajny film, nie 
musimy już wyjeżdżać do 
innego miasta, bo mamy 
własne kino. 
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KOLOROWY ROK SZKOLNY 
W ramach „Kolorowego roku szkolnego” 27 lutego (w ostatni 
piątek miesiąca) ubieramy się na niebiesko! 
 

Znaczenie koloru niebieskiego 
NIEBIESKI symbolizuje wytrwałość, niezawodność, 

mądrość, lojalność. To ulubiony kolor zdecydowanej większości 
ludzi, kolor niebieski pobudza nasz organizm do produkcji 
noradrenaliny - hormonu, który uspokaja. 

Kolor niebieski pomaga zasnąć. Może być też naszym 
sojusznikiem w walce z nadwagą, zmniejsza bowiem nadmierny 
apetyt. Niebieska serweta na stole czy talerze w tym kolorze 
sprawią, że zjemy mniej. Emitowane przez kolor niebieski 
promieniowanie odstrasza owady (dlatego ściany wiejskich 
domów często malowano na niebiesko). 

Niebieski działa też ożywczo na umysł, pobudza 
wyobraźnię i skłania do twórczego myślenia. Informacje 
napisane niebieską czcionką łatwiej zapamiętać. 
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STAROŻYTNA GRECJA W KAŁUSZYNIE 
 

 W czwartek 5 II uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w bardzo ciekawej 
lekcji historii na temat starożytnej Grecji. 

Dwóch panów ubranych w stroje  
z tamtych czasów opowiadało o życiu 
Greków, ich zwyczajach, edukacji, 
rodzajach broni, których używali, 
szkoleniach, które przechodzili i o tym, co 
ze starożytnej Grecji pozostało w naszym 
słownictwie do dzisiejszych czasów. 

Wybrani uczniowie mogli przejść test „mocnej  
i silnej ręki”, a zwycięzca zabawy odbył pojedynek na 
miecze z jednym z prowadzących.  

Taką lekcję historii na pewno zapamiętamy! 
 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 
„TORNISTRA” 

 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika.  Przez 
cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” drukujemy kupon. 
Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie kupony,  
w czerwcu 2015r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy. 
  

KUPON NR 5 (91) 
LUTY/MARZEC 2015r 
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„RAZEM” W NIEPOKALANOWIE 
Zuzanna Orzepińska kl Va 

 
W piątek 23 stycznia Zespół 

Razem, którego jestem członkiem, udał 
się w kolejną podróż, tym razem do 
Niepokalanowa, który odwiedziliśmy  
w konkretnym celu. Odbywał się tam XV 
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i 
Pastorałek "Nasze Wieczne 
Kolędowanie”,  
w którym jako jedni z ponad 
sześćdziesięciu podmiotów wzięliśmy 
udział. 

 Po niezbyt długim czasie przejazdu zostaliśmy 
zakwaterowani w Domu Pielgrzyma. Krótki odpoczynek i znów 
siedzieliśmy w autokarze. Tym razem jechaliśmy do Domu 
Kultury w Teresinie, na konsultacje artystyczne przed 
występami. Następnie wróciliśmy na teren klasztoru, gdzie w 
sali widowiskowej odbyła się próba. 

Kiedy znaleźliśmy sie w pokojach był już bardzo późny 
wieczór,  a właściwie można powiedzieć, że noc, więc  
z przyjemnością udaliśmy się na wypoczynek.  

W sobotę od rana odbywały się przesłuchania 
konkursowe. Daliśmy z siebie wszystko, ale konkurencja była 
tak silna, że już po występach nie mieliśmy złudzeń. Konkurs 
laureatów w niedzielę pokazał, że inni byli od nas lepsi, a nam 
w udziale przypadła satysfakcja, że my amatorzy mogliśmy 
zmierzyć się z tak profesjonalnymi często wykonawcami.  

 



TORNISTER                       numer 5 (91) – luty/marzec 2015 

- 11 - 
 

Mimo, że wracaliśmy pokonani, to jednak zadowoleni, 
ponieważ zdobyliśmy nowe doświadczenia, zawarliśmy nowe 
znajomości i na tym nie koniec. Udało nam się obejrzeć 
historię Polski w postaci ruchomej Szopki. Zaśpiewaliśmy też 
kolędy w czasie niedzielnej mszy świętej w Niepokalanowskiej 
Bazylice. Najważniejsze jednak było spotkanie z pochodzącym 
z Kałuszyna ojcem Celestynem Napiórkowskim, który na 
pamiątkę naszego kolędowego spotkania ofiarował nam książkę 
swego autorstwa zatytułowaną  "Razem z Jezusem" wraz z 
dedykacją. Było to dla nas największe wyróżnienie. Późnym,  
niedzielnym popołudniem wracaliśmy do domu. 

 
NIEMOWLAKI WYSTĘPUJĄ NA KONCERTACH? 

Adriana Goździk kl. VIa 
 
W grudniu w mińskim Domu Kultury odbył 

się koncert świąteczny.  Zorganizowała go 
Szkoła Muzyczna Yamaha, do której chodzę. 

Koncert trwał kilka godzin i wszyscy 
uczniowie szkoły mogli zaprezentować nabyte 
umiejętności. Zaczęły niemowlaki  
i przedszkolaki, a tuż po nich my.  

W naszej klasie wokalnej jest sześć dziewcząt, w tym 
moja siostra Zuza Orzepińska i Julka Pietrzak. Mimo tego, że 
żadna z naszej trójki nie występowała na  scenie po raz 
pierwszy, wszystkie miałyśmy DUŻĄ tremę. Po wstępie 
okazało się że zupełnie niepotrzebnie, bo wnioskując po 
brawach i twarzach publiczności dałyśmy niezły popis!   
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Tuż po nas wystąpili nasi nauczyciele prezentując swoje 
umiejętności wokalne i instrumentalne. Następnie scenę mieli 
przejąć uczniowie-instrumentaliści, ale my nie mogłyśmy 
dłużej zostać, ponieważ miałyśmy jeszcze tego dnia występy  
w Kałuszynie, ale to już inna historia.. 

„KOLĘDOWE SERCE MAZOWSZA” 

Zuzanna Orzepińska kl. Va 

14 stycznia w Domu Kultury w Kałuszynie odbyły się 
eliminacje do VII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe 
Serce Mazowsza”. Biorący w nich udział zespół Kasianiecka 
zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w Siedlcach. Na 
przesłuchanie konkursowe pojechałyśmy w piątek 16 stycznia.  

Po długich oczekiwaniach trochę już zmęczone 
zaprezentowałyśmy się w dwóch kolędach. Mimo dużego 
opóźnienia występu z przyczyn organizatora, uśmiechnięte 
wyszłyśmy na scenę i dałyśmy z siebie wszystko. Niestety, jak 
się później okazało jurorom nie przypadł do gustu nasz 
repertuar lub też nasze 
wykonanie i nie wyśpiewałyśmy 
żadnej nagrody. Mimo, że nie 
odniosłyśmy wielkiego sukcesu 
nie przestaniemy śpiewać i na 
pewno jeszcze nie raz 
będziecie z nas dumni.  
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INDIGO DANCE ART 
Kamila Szostek kl. Va 

 
Zespół Tańca Nowoczesnego ,,Indigo Dance Art” powstał 

05.05 2005r. Na początku nazywał się ,,Birds Of Destiny” co 
oznaczało ,,Ptaki Przeznaczenia”. Od początku bieżącego roku 
szkolnego w naszej szkole odbywają się taneczne zajęcia. 
Prowadzi je pani Wioletta Pałdyna. Opiekunem i szefem 
zespołu jest pani Kaja Łuczak. 

Na zajęcia w naszej szkole uczęszczają dwie grupy: 
grupa młodsza i grupa juniorów. 
Spotkania są co tydzień w czwartek od 16.00 do 17.00 (grupa 
młodsza) i od 17.00 do 18.00 ( grupa juniorów). 

Obecnie tańczymy układ jazzowy, rozciągamy się również 
do szpagatów. Za zrobienie wszystkich trzech szpagatów 
dostajemy  puchary lub medale. Będziemy też tańczyć Hip-
Hop i Disco Dance. 

 
,,Taniec to nie tylko ruch. 

Taniec to wdzięk, szacunek do 
sceny i widzów. Taniec to potężna 
maszyna wyzwalająca osobowości 
tego, kim człowiek jest głęboko  

w środku.” 
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WIELKA ORKIESTRA  
W KAŁUSZYNIE 

Zuzanna Orzepińska kl Va 

W tym roku już po raz 
dwudziesty trzeci grała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak co 
roku nasze miasto i szkoła włączyły się do zbiórki pieniędzy 
dla potrzebujących. Tym razem zebrane pieniądze były 
przeznaczone na leczenie dzieci i opiekę ludzi  
w podeszłym wieku. Wielki finał w dniu 11 stycznia  
w Kałuszynie był wyjątkowy. 

W sali widowiskowej Domu Kultury pięknie 
udekorowanej przez pracowników, zebrało się bardzo wielu 
mieszkańców naszego miasta i okolic. Część artystyczną 
przygotowały Panie Teresa Kowalska, Katarzyna Berska, 
Wanda Stryczyńska i nauczycielki z miejskiego przedszkola. 
Program rozpoczęły dzieci młodsze, a po południu popis 
talentów (jak zawsze) dały zespoły Kasianiecka, Eksplozja  
i Fleciki. Główną atrakcją wieczoru był występ Adriana Makar 
- zwycięzcy programu „Mam Talent”.  

Pomiędzy występami nasz Pan Dyrektor niezwykle 
skutecznie prowadził licytację zgromadzonych przedmiotów. 
Panie nauczycielki z naszej szkoły zajęły się obsługą 
kiermaszu, loterii fantowej i kawiarenki. Zmarznięci 
wolontariusze po oddaniu puszek z zebranymi pieniędzmi, 
usłyszeli głośne brawa w podziękowaniu za pomoc.  
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Właściwie każdy starał się pomóc tak jak tylko potrafił 
najlepiej. Atmosfera była gorąca, a kwota uzbierana dla 
Orkiestry imponująca. Możemy być z siebie dumni, bo po raz 
kolejny oddaliśmy cząstkę siebie, żeby pomóc innym. 

WYCIECZKA KL. I – III  
DO WARSZAWY 

Pani Jolanta Kopczyńska 

9 stycznia 2015r. uczniowie  
klas I – III i kilkoro dzieci ze Szkoły  
w Chrościcach wyjechali na wycieczkę do 
Warszawy. Naszą podróż po stolicy zaczęliśmy od Stadionu 
Narodowego, gdzie podziwialiśmy wystawę budowli z klocków 
Lego. Wywarła ona ogromne wrażenie na wszystkich 
uczestnikach wycieczki. Oglądaliśmy budowle, roboty, 
samochody, a nawet całe kompleksy budowlane, typu 
miasteczko westernowe czy lotnisko. Na długo zapadną nam w 
pamięci chwile spędzone przy 11-sto metrowym modelu 
Titanica.  

Ze Stadionu Narodowego udaliśmy się do teatru 
„Syrena”, gdzie obejrzeliśmy przedstawienie „Dzieci  
z Bullerbyn”. Poznaliśmy bohaterów naszej lektury, 
podziwiając grę aktorską i piękną scenografię poszczególnych 
scen. Zadowoleni wróciliśmy do domów, gdzie zapewne długo 
było jeszcze o czym opowiadać. 
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LUDZIE LISTY PISZĄ… 
 

W bieżącym „Tornistrze” zamieszczamy kolejny list, 
który przyszedł do naszej szkoły w odpowiedzi na „akcję” 
klasy VIb pisania listów do ważnych, znanych i lubianych osób. 
Miłej lektury! 

 

Warszawa, 04.01.2015 
Szanowni Uczniowie SP w Kałuszynie, 

 

Bardzo serdecznie dziękuję za list, zrobił na mnie 
wrażenie, tzn. nie tyle sam list, co jego treść. Wasza akcja 
,,Ludzie listy piszą…” jest świetna! W dobie smsów, maili, 
Facebooka, Twittera itp. warto pielęgnować pisanie zwykłych, 
tradycyjnych listów. Podobnie jest z czytaniem książek - mimo 
atrakcji, które niosą za sobą nowoczesne rozwiązania typu 
Internet czy konsole do gier, a także telewizja, warto czasem 
(im częściej tym lepiej) przeczytać książkę, najlepiej dobrą. 

Słynny pisarz Mark Twain napisał w liście do przyjaciela: 
,,mój drogi, miałem do Ciebie napisać krótki list, ale nie mam 
czasu, więc napiszę długi”. Tak, krótka forma jest piekielnie 
trudna… Ale to na marginesie - żeby się usprawiedliwić: mam 
kłopoty, poważnie kłopoty z czasem, więc wybaczcie, że 
kończę już ten list, który nie jest długi, mimo że nie mam 
czasu… Tak czy inaczej, pozdrawiam Was serdecznie w 
Nowym Roku – wszystkiego dobrego! 

Maciej Orłoś  
Teleexpress, TVP1 
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Karolina Chaberska i Karolina Ręczajska kl. Va 
 

CO SIĘ PANI/PANU PODOBA,  
A CO NIE PODOBA W NASZEJ SZKOLE? 

1. Anna Andrzejkiewicz – Podobają mi się wszystkie 
inicjatywy podejmowane przez grono pedagogiczne. 

2. Ewelina Chrościcka - Podoba mi się szkolna inicjatywa  
i wycieczki. 

3. Artur Chaberski - Bardzo mi się podoba nowa hala. 
4. Żaneta Jarzębska - Nie podoba mi się hałas,  

a podoba, że są mili nauczyciele. 
5. Michał Chaberski - Mili nauczyciele, nie podoba mi się,  

że dzieci sobie dokuczają. 
6. Lidia Wąsowska - Podoba mi się, że jest nowa hala,  

a nie podoba, jak dzieci sobie dokuczają. 
7. Iwona Chaberska – Podoba mi się, że są organizowane 

wycieczki,  a nie podoba, że nie ma lodowiska dla dzieci. 
8. Wojciech Ręczajski - Podoba mi się nowe boisko. 
9. Anonim - Podoba mi się jedna zmiana nauki w szkole. Nie 

podoba mi się ograniczony dostęp do komputerów na 
zajęciach komputerowych tzn. klasa musi być 
podzielona na grupy. 
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10. Mariola Ręczajska - Podobają mi się dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne. 

11. Anonim - Podoba mi się nowa hala sportowa. 
12. Anonim - Bardzo podoba mi się to, że są mili 

nauczyciele. Nie podoba mi się, że dzieci się 
przezywają. 

13. B.W. - Podoba mi się to, że są organizowane wycieczki. 
14. A.F. - Nie podoba mi się, gdy dzieci sobie dokuczają,  

a podoba, że jest miłe grono pedagogiczne. 
15. G.F. - Podoba mi się , że są organizowane dodatkowe 

zajęcia sportowe (SKS). 
16. Anonim - Nie podoba mi się, że dzieci uczęszczające do 

4, 5 bądź 6 klasy nie posiadają szafek, w których 
mogłyby przechować książki. 

17. Anonim - Podoba mi się jednozmianowy system lekcyjny. 
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Sonda na przerwie 
 

JAKI BYŁ NAJCIEKAWSZY, NAJBARDZIEJ 
ZASKAKUJĄCY PREZENT, JAKI PANI/PAN 

KIEDYKOLWIEK DOSTAŁA? 
Wiktoria Rucińska kl. Va 

 
Marek Pachnik - To jest bardzo ciekawe pytanie, zmuszające 
do chwili refleksji pytanego i pytającego, czytającego  
i piszącego. Bo jakże często dajemy komuś prezent byle jaki, 
mizerny, lekceważąco mu obcy. A sami oczekujemy, by 
obdarowywano nas najciekawszymi, najbardziej 
zaskakującymi. I wcale nie chodzi tu o pieniądze, o wartość 
materialną !!!. Przecież znamy to z autopsji. Ważniejsze są 
imponderabilia. One nie zniszczeją, nie zaginą gdzieś  
w szufladach jako zbędne bibeloty. Na zawsze zostaną w nas 
z lekkim uśmiechem, z łezką nostalgii, z ciepłym wspomnieniem. 
   Adam Mickiewicz pisał „Płomień rozgryzie malowane 
dzieje, skarby mieczowi spustoszą 
złodzieje, pieśń ujdzie cało”. Pieśń czyli 
w tym przypadku myśl, serce, 
zaangażowanie związane  
z obdarowywaniem. 
… Lepiej nic nie dawajcie niż 
mielibyście dać byle co, byle jak.  
Chyba, że byle komu, a daje byle kto. 
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Borucińska Agnieszka – figurkę z modeliny „Narzeczony  
z bąblem” i pojemnik z magicznym dżinem (jak z lampy 
Alladyna). 
Jędrzejkiewicz Krystyna - kartę do telefonu w dużym 
pudełku, a w środku było jeszcze pięć pudełek do 
rozpakowania. 
Mroczek Katarzyna -  bilety na koncert Maryli Rodowicz. 
Paruzal Ewa - pięknie przyozdobiony czerwony burak. 

Pawlikowska Katarzyna - wycinek z żebra wieloryba (przekrój 
poprzeczny) przywieziony z podróży na Antarktydę przez 
mojego chrzestnego Seweryna Mroczka – polarnika. 
Sęktas  Krystyna - latająca bila. 

Szymańska Wiesława - w wieku szkolnym dostałam oświetlenie 
na choinkę w różne kształty. 

Raczyńska Krystyna – brat z siostrą zapakowali małą spinkę w 
3 duże pudła. 

Wierzbicka Lidia - rózgę pod choinkę. 
Włodarczyk Dominika - szczeniaczka lecz nie mogłam go 
przyjąć. 

Izabela Borucińska – bilet do Paryża i obraz namalowany 
specjalnie dla mnie. 

Kłoszewska Magdalena - kiedyś dostałam sweter, o którym 
bardzo długo marzyłam, wreszcie dostałam go pod choinkę od 
siostry. 

Mroczek Marzena- nie mogę sobie przypomnieć. 
Stryczyńska Wanda - samochód od męża. 
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Wójcik Sławomira - nie pamiętam. 

Przybysz Ewa - dostałam samochód od męża. 

Kopczyńska Jolanta – 100 ciastek z cukierni. 

Panie: Agnieszka Broniarek, Dorota Kobeszko, Teresa 
Kowalska, Grażyna Michalska, Sylwia Pernach, Alicja 
Wąsowska, Agnieszka Wierzbicka, Barbara Pachnik, Anna 
Wolska  nie dostały takiego prezentu. 

 
   

PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Aleksandra Mazur kl. IVa 

Jak Pan wyobraża sobie naszą szkołę za 10 lat? 
 

Pewnie za 10 lat ściany będą pomalowane innymi 
kolorami. Pewnie przybędzie pucharów i dyplomów. Pewnie 
gdzieś tam cichutki, starczy podśpiew usłyszeć będzie można 
w zaułkach szkoły. To z długą, siwą, ciągnącą się po korytarzu 
brodą snuł się będzie dyrektor lub jego duch.  

Ale tak samo jak dzisiaj z klas dobiegać będą radosne 
i mądre głosy nauczycielek. Na korytarze wybiegać będą tak 
samo gwarne, rozweselone przerwą dzieci. Na boiskach 
panował będzie dalej taki sam szał po strzelonej bramce  
i śmiech, gdy ktoś się machnie.  

Zmieni się wszystko, bo was nie będzie! Ale nie zmieni 
się nic, bo będą inni. C’est la vie - jak mawiają starożytni 
Rosjanie. 
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Pani Ewa Paruzal 
 

Historia, którą chcę wam opowiedzieć wydarzyła się 
podczas letnich wakacji, po ukończeniu przeze mnie szóstej 
klasy. Wakacje to czas cudownej nudy i dziwnych pomysłów. 

Każdego wieczoru zbieraliśmy się w umówionym 
miejscu i organizowaliśmy grę w podchody. Zasady były proste 
- drużyna, która przegrywa, musi wykonać pewne zadanie. 
Tego dnia byłam w grupie, która przegrała. 

Mieliśmy słabe kryjówki i szybko nas odnaleziono. 
Zadanie nie było trudne: musieliśmy pójść o północy na 
cmentarz. Ktoś z drużyny przeciwnej miał stać przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza i potwierdzić 
nasze przybycie. 

I tak 20 minut przed północą 
przyszłam na miejsce zbiórki, ale stał 
tam tylko mały Witek. Nikt więcej nie 
pojawił się. Wyruszyliśmy więc we 
dwójkę. Aby dojść na cmentarz, 
musieliśmy przejść przez osiedle 
domków jednorodzinnych. Mieszkała 
tam nasza koleżanka Lila, która... 
przeprowadzała się. Przed domem stał 
duży samochód, a panowie właśnie coś 
do niego wstawiali. Zdziwiliśmy się  
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trochę, bo Lilka od kilku dni przebywała z rodzicami na 
wczasach w Bułgarii.  

Kim więc byli ci dziwni panowie? Czyżby złodzieje? 

Zamiast na cmentarz pobiegliśmy na posterunek 
policji. Panowie policjanci byli tak zdziwieni naszym 
opowiadaniem, że zapomnieli zapytać, co robiliśmy w nocy na 
osiedlu. Złodziei zatrzymano, a nas odwieziono radiowozem do 
domu. 

Zadania nie wykonaliśmy, ale okrzyknięto nas 
bohaterami wakacji. Tylko w podchody już nie bawiliśmy się, 
bo rodzice nas ukarali za to nocne wyjście. 

 

WALENTYNKOWE ŻYCZENIA  
(do wykorzystania 14 II) 

Jeśli zgadniesz kto to taki  
to dostaniesz dwa buziaki. 

Jeśli zgadniesz, że to ja  
to dostaniesz jeszcze dwa. 

Twoja Walentynka! 

Na Walentynki... przesyłam całusów kilka,  
delikatnych jak muśnięcie motylka...  

Myślę, że jak je poczujesz, to mi się zrewanżujesz. 

Walentynki są raz w roku, pełne szczęścia i uroku,  
a Ty stale bądź radosny i promienny jak dzień wiosny. 

Czas przerwać tę ciszę na naszej orbicie  
Dzisiaj Ci napiszę - kocham Cię nad życie!!!! 
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Pedagog szkolny Agnieszka Borucińska 

Rodzice i dzieci – każdy ma swoje racje 
 

Moi rodzice to ludzie z zupełnie innej planety! Na nic 
mi nie pozwalają – mówi Michał. Wszyscy  mogą sobie chodzić 
gdzie chcą, mają mnóstwo wolnego, tylko ja bez przerwy 
muszę się uczyć. Mam tego dość! Jakby nie wystarczyło, że 
muszę rano wstawać do szkoły, to jeszcze mam mnóstwo zajęć 
dodatkowych. W poniedziałek chodzę na karate, we wtorki 
mam angielski do wieczora, wracam do domu o ósmej  
i zostaje mi niewiele czasu na odrobienie lekcji. Nic dziwnego, 
że ostatnio w środę dostałem minusa za brak pracy domowej. 
Może i miałem zamiar trochę się pouczyć, bo przecież nie mam 
sklerozy (wbrew temu, co myśli mama), ale akurat  
w telewizji powtarzali ten fajny serial o detektywach.  
A przecież każdemu normalnemu 
człowiekowi od czasu do czasu należy 
się odpoczynek! Więc nic dziwnego, że 
jak zacząłem oglądać, to zrobiła się 
dziesiąta, a przecież nie będę po nocach 
ślęczał nad lekcjami!  

Ale moi rodzice tego nie 
rozumieją. Ciągle tylko powtarzają: 
”Ucz się, ucz, bo bez nauki człowiek 
daleko nie zajdzie”. Tylko, że sami mi w 
tej  
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nauce nie pomagają. Jak tylko mam chwilę dla siebie, zaraz 
wynajdują mi jakieś zajęcia. Ostatnio w sobotę mama kazała 
mi sprzątać pokój. Jakby komukolwiek przeszkadzało trochę 
bałaganu! W końcu to mój pokój! Oczywiście się pokłóciliśmy  
i za (jak to mama nazwała) „pyskowanie”, dostałem szlaban na 
komputer do końca tygodnia... Bardzo niesprawiedliwie, bo to 
tak, jakby mama odcięła mnie w ogóle od jakichkolwiek 
znajomych. Życie całej naszej klasy toczy się na fejsie i tylko 
moi rodzice tego nie rozumieją! Bez przerwy powtarzają, że 
na te „wirtualne głupoty” zawsze znajdę w życiu czas, a na 
naukę czas ma się tylko w szkole, bo potem człowiek musi 
pracować i ma poważniejsze rzeczy na głowie.  

A ja nie mam czasu, bo nie tylko, że ciągle muszę się 
uczyć, to jeszcze w niedzielę rodzice kazali mi się zajmować 
młodszą siostrą. No, ludzie, ona ma pięć lat i ciągle bawi się 
jakimiś konikami. Jedyna dobra rzecz, jaka wynikła z tej 
zabawy stała się wtedy, gdy siostra rozlała mi sok na zeszyt 
do przyrody i mogłem z czystym sumieniem powiedzieć pani, 
że nie mogłem odrobić lekcji, bo przecież nie będę pisał  
w brudnym zeszycie? Tylko, że pani zachowuje się jak moi 
rodzice – nic nie rozumie i niesprawiedliwie wpisała mi minusa. 
Niestety, trzeciego, choć już nie pamiętam, za co dostałem 
dwa pozostałe. Teraz się martwię, bo w środę jest zebranie  
i rodzice znowu mi będą cały wieczór powtarzać, jak ważna 
jest nauka. A jak dla mnie to oni przesadzają. Grunt, że nie 
mam samych pał. Nie mam racji? 

O tym, jak to widzą rodzice Michała i kto ma rację 
przeczytacie za miesiąc. 

( na podstawie artykułu w „Victor Junior”) 
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Sonda na przerwie 
  

JAKIE MASZ OBOWIĄZKI DOMOWE OPRÓCZ 
ODRABIANIA LEKCJI? 

Karolina Chaberska kl. Va 

 

IIa Karol  Araźny – sprzątam pokój. 
IIb Maja Surowiec – nie mam żadnych. 
IIc Maja Krasnodembska - zjeść obiad.  
 
IIIa Maja Ołowska – posprzątać pokój. 
III c Bartek Kwiatkowski - muszę grać na keyboardzie. 
 
IVa Magda Abramowska – muszę wyprowadzić psa na spacer.  
IVb Marta Kwiatkowska - muszę posprzątać klatkę chomikowi 
IVc Karolina Proczka – sprzątam. 
 
Va Bartek Borkowski - pomagam mamie  
w sprzątaniu. 
VB Małgosia Grubek – sprzątać i wynosić śmieci. 
Vc Zuzia Woźniak - sprzątać pokój. 
 
VI a Paulina Pachnik - sprzątać pokój. 
VI b Kinga Mroczek - opiekuję się młodszym 
bratem. 
VIc Marta Kulawiak - sprzątam pokój. 
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Zuza Orzepińska Va 

 
 

 Młodszym czytelnikom  polecam kontynuację Waszej 
może jeszcze nieprzeczytanej lektury „Karolcia”  napisanej 
przez panią Marię Kruger. Pod tytułem "Witaj Karolciu" 
znajdziecie dalsze przygody Karolci, magicznego koralika  
i Jej przyjaciela. 
 

 Starszym czytelnikom i tym razem też  nauczycielom 
polecam książkę "Robinson Kruzoe" autorstwa Stanisława 
Stampf’l. Opowiada ona o losach rozbitka na bezludnej wyspie 
walczącego nie tylko ze zwierzętami, ale także  
z samym sobą.  
 

Miłej lektury!   
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SPOSOBÓW NA NUDĘ :) 

Kinga Książek kl. VIb 

 

1. Łyżwy, sanki itp. 
2. Dobra książka. 
3. Rysowanie 
4. Eksperymentowanie w kuchni. 
5. Ciekawy film. 
6. Spotkanie ze znajomymi. 
7. Spacer. 
8. Gry planszowe. 
9. Słuchanie muzyki. 
10. Pomoc rodzicom i bliskim. 
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WIECZORZE Z WAGNEREM 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w drugim 

tygodniu ferii. 
Był chłodny, styczniowy wieczór. Oświetlony budynek 

Teatru Wielkiego w Łodzi wyglądał trochę tajemniczo. Gdy 
znalazłam się w środku okazało się, że do spektaklu zostało 
jeszcze trochę czasu, więc żeby się nie nudzić, spędziłam go w 
teatralnej kawiarence. Kiedy już znalazłam się na sali, bardzo 
podekscytowana oczekiwałam podniesienia kurtyny.  
Wszystkie miejsca były zajęte, a wytworne stroje stosowne 
do miejsca, jeszcze bardziej budowały napięcie. Wreszcie na 
scenie pojawiła się pani, która najpierw wręczyła nagrody 
laureatom konkursu związanego z prezentowaną operą,  
a później zapowiedziała sztukę. Stało się tak dlatego, że była 
to premiera. Nastrój zaczęła budować wspaniała orkiestra, 
która towarzyszyła nam aż do końca. 

Po krótkim muzycznym wstępie, na scenie w ciekawej 
scenerii pojawiali się kolejni aktorzy odtwarzający role 
niezwykłej opery Wagnera zatytułowanej "Holender Tułacz" 
(vel Latający Holender). 

Pewnie o tym wiecie, że Wagner tworzył w swym 
ojczystym języku, więc arie operowe artyści śpiewali po 
niemiecku. Niestety nie znam tego języka, więc sądziłam, że 
będę musiała korzystać z zakupionego programu, żeby   
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zrozumieć co dzieje się na scenie. I tu spotkała mnie 
niespodzianka. Mamy  XXI wiek więc nad sceną wyświetlane 
były polskie teksty śpiewanych przez aktorów ról.  

Opera składała się z trzech aktów. W przerwach 
obsługa zmieniała scenografię na scenie, a ja podobnie jak 
pozostała publiczność spędzałam czas we foyer i kafejkach. 
Przez cały czas trwania przedstawienia z zachwytem 
oglądałam popisy artystów, którzy byli naprawdę doskonali  
w tym co robili.  

Sztuka mówiła o nieszczęśliwej miłości córki kupca  
i skazanego na wielką tułaczkę marynarza. Kończy się w ten 
sposób, że ich zranione dusze razem wynurzają się z morskich 
fal i odlatują do nieba, więc nie obyło się bez wzruszeń. Po 
zakończeniu, gdy opadła kurtyna burza braw przywołała 
artystów, którzy  dziękowali za tak gorące przyjęcie. Nie było 
owacji na stojąco, ale byłam tak zachwycona obejrzaną operą, 
że wraz z innymi jeszcze długo oklaskiwałam wspaniałe dzieło  
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i jego odtwórców. Spektakl był naprawdę ogromną 
przyjemnością, choć zupełnie odmienną od współcześnie 
popularnych. Pełna pozytywnych emocji wychodziłam z teatru, 
bogatsza w nowe doświadczenia i zaopatrzona w płyty  
z najpiękniejszymi ariami operowymi prezentowanymi przez 
Teatr Wielki. Teraz jego namiastkę mam w domu. Mimo, że 
przedstawienie zakończyło się po 22-giej nie czułam 
zmęczenia. Polecam wszystkim tego typu rozrywkę. 

 
                                                                               
 
 

Wioletta Damętka kl. IVc 
 
Jakie miałaś obowiązki domowe oprócz nauki? 

 
Babcia:  
Kiedyś po odrobieniu lekcji pasło się krowy, zagrabiało rżysko, 
pomagało się grabić siano i pasło się gęsi. 
 
Mama:  
Oprócz nauki zawsze pomagało się paść 
krowy, zagrabiać rżysko, sprzątać, 
karmić kury i paść gęsi. 
 
Ja:  
Teraz przeważnie po nauce pomagamy 
rodzicom w sprzątaniu, odkurzaniu  
i  grabieniu liści. 
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Karolina Ręczajska kl. Va 
 
 
Kl. I 
W klasie Ie było 19 uczniów. Pewnego dnia do klasy 
niespodziewanie przyszło 26 uczniów. Ile osób liczy teraz 
klasa Ie? 
 
Rozwiązanie: 
 
Odpowiedź: 
 
Kl. II 
 
Wpisz czy liczba jest parzysta (P) czy nieparzysta (N) 
 
55 
 
37 
 
84 
 
33 
 

28 
 
1 
 
100 
 
99 
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KL. III 
 
Oblicz. W miejsca kratek wpisz liczby kryjące się pod „x” 
 
3 * x = 6 
X = 
 
2 * x = 12 
X = 
 
3 *x = 33 
X = 
 
 
 

5 * x = 30 
X = 
 
25 * x = 50 
X = 
 
30 : x = 1 
X = 
 
330 : x = 330 
X = 

 
KL. IV 
 
Zamień liczby arabskie na rzymskie55 
 
688 
 
36 
 
1200 
 
1000 
 
221 

 
357 
 
778 
 
2253 
 
2015 



 
KL. V 
 
Oblicz: 
 
0,4 + 0,3 = 
 
2,4 + 2,5 = 
 
6,6 + 7,8 = 
 
2,2 + 0,1 = 
 
7,5 + 0,9 = 
 

5,5 - 5,1 = 
 
12,1 - 7,0 = 
 
3,2 - 0,7 = 
 
4,6 – 2 = 
 
2 + 3,7 = 

 
KL. VI 
 
Pan Jerzy płaci za abonament telefoniczny 133,20 zł 
miesięcznie. Kwota ta zawiera 11% podatku VAT. Oblicz ile 
będzie wynosił abonament, jeżeli opodatkowanie opłat 
spadłoby do 9%. 
 
Rozwiązanie: 
 
Odpowiedź: 
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Lepieje to krótkie, żartobliwe przestrogi zaczynające 
się od słowa „lepiej”. Poniżej prace domowe trójki uczniów  
z klasy Vc – lepieje ułożone przez Oliwię Gójską, Radosława 
Bujańskiego i Szymona Muszelika.  

A na kolejnych stronach dwie prace – teksty pisane na 
próbnym sprawdzianie przez Mateusza Mroczka i Zuzannę 
Grzywacz z kl. VIb 
 
Oliwia Gójska 5c 
Lepiej dotknąć zdechłej muszki 
niż chrupać z cukrem paluszki 
 

Lepiej ufarbować włosy 
niż spożywać kabanosy 
 

Lepiej pół dnia stać za sterem 
niż się raczyć żółtym serem 
 

Lepiej słuchać kiepskiej muzy 
niż jeść zielone arbuzy 
 

Lepiej sturlać się ze schodów 
niż spróbować mińskich lodów 
 

Lepiej zmarznąć jest bez czapki 
niż  chrupać udka żabki 
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Radek Bujański 5c 
Lepiej mieć dużo pieniędzy  
niż opędzać się od nędzy. 
 

Lepiej nosić ciężkie teczki 
niż później woreczki. 
 

Lepiej w deszcz nosić kalosze 
niż potem zakładać bambosze. 
 

Lepiej sadzić pory  
niż jeść stare pomidory. 
 

Lepiej chodzić do szkoły 
niż patrzeć na nieuki i matoły. 
 

 Lepiej dbać o zdrowie  
niż przyglądać się krowie. 
 

 Lepiej mieć łódkę  
niż rozwalać nową kłódkę. 
 

Lepiej znać godzinę 
niż przeciągać linę. 
 

 Lepiej znać boga Zeusa 
 niż spotkać chmurę kumulusa.  
 

 Lepiej znać litery  
niż jeść stare sery. 
 

Lepiej mieć dach nad głową  
niż mieć surówkę gotową. 
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Szymon Muszelik 5c 
Lepiej wyrwać sobie włosy 
Niż zajadać tutejsze naczosy. 
 

Lepiej jeździć zepsutym skuterem  
Niż zajadać się starym cheeseburgerem. 
  

Lepiej nie być w żony guście  
Niż jeść boczek w tej w kapuście. 
 

Lepiej długi ręczyć głową 
Niż się zarżnąć finansowo. 
 

Lepiej kupić i stłuc alpagę  
Niż wspierać pijaństwa plagę.  
 

Lepiej kochać się wzajemnie  
Niż czekać aż będzie ciemniej.  
 

Lepsza w domu świnka z zezem,  
niż tu jajko z majonezem. 
 

Lepiej wiedzieć co się święci  
niż zaniki mieć pamięci. 
 

Lepiej zamiast czapki zakładać rondel  
Niż zachwycać się swym wyglądem. 
 

Lepiej wielbić wielebnego, 
niż  księdza znać biednego. 
 

Lepiej w mięśniach miewać  zakwasy, 
niż życie traktować jak wczasy. 
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Zadanie z próbnego sprawdzianu szóstoklasistów:  
Pewnego dnia do twoich drzwi zapukał główny bohater 
książki „Szatan z siódmej klasy”. Co wydarzyło się 
później? 
Mateusz Mroczek kl. VIB 
Pewnego grudniowego poranka ktoś zapukał do domu. 
Otworzyłem drzwi i zobaczyłem w nich nieforemnego, 
pękatego i sprężystego chłopaka. Od razu wiedziałem, że jest 
to Adaś Cisowski,  główny bohater książki „Szatan z siódmej 
klasy”. 

- Mateusz? - zapytał mnie w progu. 

- Tak, to ja. – odpowiedziałem - Przeczytałeś mój list, który do 
ciebie wysłałem? 

- Oczywiście - odrzekł z uśmiechem. 

- O, to dobrze. Już myślałem, że nie odczytasz mojej 
wiadomości. A więc wiesz już o tej sprawie znikających 
cukierków z naszej klasowej choinki, prawda? 

- Prawda. Mam tę zagadkę rozwikłać, tak? 

- Bardzo cię o to proszę, więc teraz wybierzemy się do mojej 
szkoły. 

I tak o 6:00 jeszcze przed lekcjami wyjechaliśmy do 
Kałuszyna. Poczekaliśmy przed klasą, aż zaczną się zajęcia. 
Dzwonek zabrzmiał o 8:15 i uczniowie VIB przyszli na lekcję  
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języka polskiego. Wszyscy wiedzieli po co przyprowadziłem 
Adama. 
- Jak już wiecie, jestem Adaś Cisowski - przedstawił się nasz 
gość. 

- Przyszedłem tu w sprawie znikających cukierków. 

- Witamy bardzo serdecznie - odpowiedziała nauczycielka - 
Czytaliśmy ostatnio książkę, której jest pan bohaterem. 
- Bardzo mi miło, ale przejdźmy do rzeczy. W waszej klasie 
były na choince cukierki, a teraz ich nie ma? 
- No tak - odpowiedział Igor.  
-To ja spróbuję rozszyfrować tę zagadkę. 
Adam szukał po całej klasie, aż nagle krzyknął: „Mam!” 
Zbliżył się do rzędu pod oknem. Podszedł do ucznia, który 
siedział w pierwszej ławce. 
- Mamy winowajcę. Jak się na nazywasz? - zapytał go. 

- Arek - odpowiedział chłopiec. 

-To zobacz co jest ukryte w tym kwiatku. - 
oznajmił Adam. 
Leżały tam schowane sprytnie papierki po 
cukierkach. 

- No, no, ja się przyznaję, ja je zjadłem, były takie dobre. 

- Dziękujemy ci - podziękowałem Adasiowi w imieniu całej 
klasy. 
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I tak minęła nam pierwsza lekcja. Młody detektyw 
musiał już wracać do domu, a Arek za karę codziennie zakładał 
krzesła po skończonych zajęciach w sali 27. 
 
Zuzanna Grzywacz kl. VI b 

W sobotę rano ktoś zapukał do drzwi mojego domu. 
Byłam zaskoczona, ponieważ ujrzałam Adama Cisowskiego. Był 
to wysoki i szczupły chłopiec. Zaprosiłam go do środka  
i wyjaśniłam, że od kilku dni w naszej szkole dzieją się dziwne 
rzeczy. Adaś był mądrym i inteligentnym chłopcem, więc były 
duże szanse, że pomoże nam w rozwikłaniu niezwykłej zagadki 
znikających ogłoszeń.  

Weekend minął bardzo szybko. W poniedziałek 
poszliśmy do szkoły, w której Adam poznał moich przyjaciół.  
-Witamy Cię bardzo serdecznie w naszej klasie -powiedziałam. 
- Bardzo mi się tutaj podoba i żałuję, że nie mogę tu zostać - 
odpowiedział ze smutkiem nasz nowy kolega. - Dlaczego z nami 
nie zostaniesz? -zapytał ktoś z zebranych.  
-Ponieważ przyjechałem do waszej szkoły tylko na kilka dni,  
a niedługo wracam do Warszawy - wytłumaczył nam.  

Po krótkiej rozmowie Adam zabrał się do pracy, 
jednak poszlak mógł szukać tylko podczas przerw. Po dwóch 
dniach okazało się, że to chłopiec z szóstej klasy robił sobie 
żarty i zrywał informacje z tablicy ogłoszeń. Następnego dnia 
odprowadziłam naszego bohatera na przystanek autobusowy. 
Pożegnaliśmy się z wielkim smutkiem, ale też z nadzieją na 
kolejne spotkanie. 
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Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 
 

 Do końca XX w. opisano około 1, 8 miliona gatunków 
organizmów? 

 Wkrótce na świecie może zabraknąć 
czekolady? Grzybice, które gnębią 
kakaowce są dużym zagrożeniem dla 
światowej produkcji tego przysmaku. 

 Gdyby Słońce nagle zgasło, mrok na Ziemi zapanowałby 
dokładnie 200 sekund później? 

 Najstarszy mężczyzna na świecie w tym roku skończył 
112 lat? 

 Według najnowszych badać najmłodsze dziecko ma 
największe poczucie humoru, a najstarsze jest 
odpowiedzialne? 

 W Japonii bezkarnie można spać w pracy? 
 Ludzie, którzy mają w domu zwierzątko są szczęśliwsi  

i statystycznie żyją dłużej? 
 W snach widzimy prawdziwe twarze nawet wtedy, gdy 

wydaje się nam, że nigdy nie spotkaliśmy człowieka  
o takim wyglądzie? 

 Zwierzęta także śnią? 
 Najpopularniejsze imiona nadane w 2014 r. dzieciom  

w Polsce to Jakub i Lena? 
 Jeśli dotkniesz języka podczas ziewania momentalnie 

przestajesz ziewać? 
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Kamila Szostek kl. Va 

 

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy 
 
Obchodzony jest między innymi w 

Polsce, Rosji i oczywiście we Włoszech - 
ojczyźnie pizzy. 

Wydawać by się mogło, że skoro pizza jest jednym z 
tradycyjnych dań w kuchni włoskiej to właśnie z tego kraju 
pochodzi. A tak nie jest. Przypuszcza się, że potrawę, która 
przypominała pizzę, podawali już starożytni Grecy. Był to płaski 
chleb, posmarowany oliwą i czosnkiem oraz posypany ziołami.  

Najprawdopodobniej pierwsza współczesna pizza 
powstała w 1889 roku. Wówczas do Neapolu przybyła królowa 
Włoch Margherita Sabudzka oraz jej mąż Umberto di Savoia. 
Raffaele Esposito, piekarz, przygotowywał dla królowej 
specjalną potrawę, którą była pizza. Danie miało nawiązywać 
do narodowych barw Włoch, a więc podstawowymi składnikami, 
których Esposito użył do wyrobu pizzy były: pomidory 
(czerwień),  ser mozarella (biel) oraz bazylia (zieleń). Na 
część królowej pizzę nazwano Margherita i do dziś jest ona 
jedną z najbardziej lubianych wersji pizzy.  

Oczywiście, odmian pizzy jest wiele. Każdy kraj dołożył 
do pizzy coś od siebie sprawiając, że w każdym państwie 
smakuje ona inaczej. W lutym Międzynarodowy Dzień Pizzy 
obchodzą Polacy, Rosjanie i Włosi. Brytyjczycy radują się 1 
lipca, a Brazylijczycy 13 dni później świętują "urodziny 
pizzy".  
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ZIMOWA  KRZYŻÓWKA  
Karolina Szlifarska kl. Va 

 

 
 
1. Najkrótszy miesiąc w roku. 
2. Możesz zbudować je ze śniegu. 
3. Tam jeździsz na łyżwach. 
4. Sport uprawiany na lodzie. 
5. Zakładasz je na ręce. 
6. Zwierzę, które mieszka na Antarktydzie. 
7. Obchodzimy je w lutym. 
8. Nosisz ją na głowie. 
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