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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 6(82) – luty/marzec 2014     nakład 60 sztuk       CENA  2,00 zł 
 
 

I semestr dobiegł końca. Na krótkie 
podsumowanie nauki, zachowania i frekwencji zapraszamy do 
„Tornistra” za miesiąc, a tym razem na początku numeru 
odpowiedź na pytanie, które nurtuje wielu uczniów. 
 

  
 

PYTANIE DO PANA DYREKTORA 
„Po co jest szkoła?” 

 

A gdzież to i komuż to moglibyście zadać takie 
pytanie,  gdyby szkoły nie było? Dlaczego? Po co? Skąd? 
Kiedy?  
Takie poszukiwawcze zagadki w szkole się rodzą  
i w szkole oczekujące i od drzwi wejściowych uśmiechnięte 
Panie każdego dnia odpowiadają Wam. A gdyby nie było szkoły, 
to nie spotkalibyście ich. Ba, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że i Was bym 
nie spotkał. A to byłoby okrutne.  
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SPIS TREŚCI: 
 Warte pochwały – s. 3-4;  
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 
 Pasowanie na czytelników 

biblioteki – s. 4;  
 Wyniki akcji „Góra Grosza” 

w naszej szkole – s. 5; 
 Kolejne warsztaty 

„Flecików” na Zamku – s. 6;  
 Styczeń pod znakiem 

sztuczek – s. 7; 
 XXII Finał WOŚP za nami – 

s. 8-10; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Ulubione 

słodycze” – s. 11-12; 
 10 zadziwiających rzeczy  

o pani Katarzynie 
Pawlikowskiej – s. 13-14; 

 Skojarzeniowa gra słów z  
p. Elżbietą Kalisz - s. 14; 

 Poznajemy kapłana  
J. M. W. Kowalczewskiego 
– s. 15-16; 

ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie na temat 

snu – s. 17-18; 
 Wywiad z laureatka 

Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego Julią 
Abramowską  –  
s. 19-20; 

 10 powodów…, dla których 
warto robić zdjęcia  
i czasem do nich powracać – 
s. 21; 

 Matematyka jest fajna –  
s. 22-23; 

 3 pokolenia w „Tornistrze”–  
s. 24; 

 Zeszyty uczniowskie – 
limeryki kl. Vb i wiersz  
o zimie kl. IVc - s. 25-27; 

 Cała prawda o klasie VIa – 
s. 28; 

INNE 
 Profilaktyka na co dzień –  

s. 29-30; 
 Jedz zdrowo – Surówka 

dekoracyjna – s. 31; 
 Coś śmiesznego – 

Wychowanie kota – s. 32; 
 Krzyżówka zimowa –  

s. 33;  
 Czy wiesz, że… – s. 34-35
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 LAUREAT I POWIATOWEGO TURNIEJU 
TAŃCA "WYTAŃCZYĆ MARZENIA"  
MIŃSK MAZOWIECKI 2014 

III MIEJSCE  - GRUPA EKSPLOZJA 

Opiekun: Katarzyna Berska, Teresa Kowalska 
 

LAUREACI  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
 PRZYRODNICZEGO MAZOWIECKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

Julia Abramowska kl Via 
Piotr Grabarek kl VIc 

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
 

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI  
„150 ROCZNICY POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO” ORGANIZOWANY PRZEZ 
GIMNAZJUM W KAŁUSZYNIE 

klasy IV-VI: 
      I miejsce - Marta Kulawiak kl. Vc 
      II miejsce - Maja Leszczyńska kl. IVc 
     III miejsce - Patrycja Więch kl. VIa 
opiekun: p. Wanda Stryczyńska  
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Do Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego 
zakwalifikował się 
Łukasz Zduńczyk kl. VIc 

opiekun: p. Krystyna Osińska 

 Konkurs ortograficzny 
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się  
Natalia Marciniak kl. VIc 

opiekun: p. Krystyna Osińska 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI 
Kinga Książek kl. Vb 

 
6 lutego 2014r. odbyło się ślubowanie pierwszaków na 

czytelników naszej szkolnej biblioteki. Dzieci miały do 
odgadnięcia dużo zagadek. Pani zapoznała ich z etapami 
powstawania książki, a potem rozwiązywali krzyżówkę, której 
hasło wyszło "KSIĄŻKA". 

Po występach dziewcząt z Klubu 
Miłośników Książki uczniowie zostali 
pasowani piórem i otrzymali zakładki 
wykonane przez uczniów gimnazjum. Na 
zakończenie uroczystości dzieci wypożyczyły książki.  

Myślę, że wszystkim pierwszakom podobał się nasz 
krótki występ. 
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WYNIKI AKCJI „GÓRA GROSZA”  
W NASZEJ SZKOLE 

 

Klasa "0" - 32,75 zł 
Klasa Ia - 34,18 zł 
klasa Ib - 77,03 zł 
klasa Ic - 46,74 zł 
klasa IIa - 42,03 zł 
klasa IIb - 111,88 zł 
klasa IIc - 47,37 zł 
klasa IIIa - 13,21 zł 
klasa IIIb - 66,01 zł 
klasa IVa - 48,32 zł 
klasa IVc - 146,29 zł 
klasa Va - 36,00 zł 
klasa Vb- 39,40 zł 
klasa Vc - 34,36 zł 
klasa VIb - 56,67 zł 
klasa VIc - 195,83 zł 

 

Ogółem zebrano  
1028,07 zł 

Największe wpłaty: 
Kacper Mroczek kl. IVc - 

75,06 zł 
Adrianna Ruszkiewicz kl. VIc  

62,67 zł 
Piotr Grabarek kl. VIc -  

47 zł

 
Wszystkim uczniom i wychowawcom biorącym udział w akcji 
serdecznie dziękuję. 

Katarzyna Pawlikowska  
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KOLEJNE WARSZTATY „FLECIKÓW” NA ZAMKU 
Julia Abramowska kl. Via 

 
Dnia 28 stycznia zespół Fleciki pojechał na warsztaty 

do Zamku Królewskiego do Warszawy. Na początku mieliśmy 
kolejne zajęcia z muzyki bałkańskiej, które są prowadzone 
przez pana Marcina Zadroneckiego. Nauczyliśmy się grać  
i śpiewać kilka nowych piosenek i melodii. Ćwiczyliśmy również 
wcześniejsze utwory i taniec.  

Kolejne zajęcia dotyczyły sztuki i mitologii greckiej. 
Pani przewodnik bardzo ciekawie i dokładnie opowiadała nam  
o starożytnych bogach i innych zabytkach. Widzieliśmy 
szczególnie dużo rzeźb i obrazów Apolla 
oraz bogini sprawiedliwości - Temidy, 
ponieważ król August Poniatowski chciał 
pokazać, że jest władcą sprawiedliwym  
i opiekunem sztuki.  

Tradycyjnie w drodze powrotnej 
byliśmy w McDonald’s. W dobrych 
humorach wróciliśmy do domu. 
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STYCZEŃ POD ZNAKIEM SZTUCZEK 
Julia Abramowska kl. Va 

 
15 stycznia w piątek do naszej szkoły przyjechał cyrk „Katarzyna”. 
Na środek wyszła pani i zaprosiła nas do obejrzenia 

przedstawienia cyrkowego. Na początku Pani 
wyczarowywała kolorowe parasolki, potem 
żonglowała piłeczkami i unosiła krzesło na czole. 
Gdy przedstawienie nabierało tempa, na środek 
wyszły dwa urocze, słodkie małe pieski, które 
były ubrane w kolorowe ubranka. Pieski jeździły 
w samochodzikach i spacerowały z wózkiem.  

Potem na scenę wyszedł rudy kot, który 
chodził po szczebelkach. Pod koniec przedstawienia Pan wniósł 
małpkę, a potem małego aligatora. Te zwierzęta też 
wykonywały różne sztuczki, a potem można było je pogłaskać. 
To przedstawienie wszystkim podobało się bardzo. 

Kilka dni później odbyło się też przedstawienie, ale to 
nie był cyrk tylko iluzjonista. Pan iluzjonista pokazywał nam 
bardzo ciekawe sztuczki z kartami, cukierkami czy 
gąbeczkami. Do sztuczek był potrzebny pomocnik i wtedy Pan 
prosił pomocnika z widowni i zakładał jemu śmieszny nos. 

Dużo osób było chętnych na bycie pomocnikiem iluzjonisty, ale 
wszystkim się nie udało. Spotkanie z iluzjonistą było bardzo ciekawe  
i podobało się wszystkim. 
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XXII FINAŁ WOŚP ZA NAMI 
Pani Teresa Kowalska 

 

W tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy pracowało 50 wolontariuszy.  Od wczesnych godzin 
porannych do godz. 20.00 wolontariusze zbierali datki do 
puszek. Ponieważ na dworze panował duży mróz, szkoła 
podstawowa, w której pracował  sztab, otwarta była , aby 
dzieciaki mogły przyjść i ogrzać się. Czekały na nich także 
słodkości  od darczyńcy  - p. Raciborskiego. 

Imprezy towarzyszące finałowi odbywały się w Domu 
Kultury. Był to koncert finałowy, kawiarenka prosperująca 
dzięki firmie p. Przesmyckiej, loteria, na którą przedmioty 
zbierali uczniowie szkoły podstawowej, kiermasz rękodzieła,  
w którym dominowały prace p. Bożeny Woś i p. Alicji 
Wąsowskiej.  Podczas finałowego koncertu odbywała się 
sprzedaż gadżetów orkiestrowych i innych przedmiotów  
i usług podarowanych nam przez darczyńców, których tu nie 
sposób wszystkich wymienić i którym gorąco dziękujemy. 

    Kilka ciekawostek: sprzedaliśmy szalik niedawno 
zmarłego p. Bezulskiego, który podarowała nam jego żona, loty 
paralotnią zaoferowane przez firmę siedlecką, kursy i dzień 
pobytu w bazie NATO w Janowie.  Była grochówka z kotłów 
wojskowych przygotowana przez kucharki ze szkoły 
podstawowej i serwowana przez rodzinę p. Gomółków.  
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 Bardzo aktywnie grało z nami Nadleśnictwo Mińsk, 
biorąc udział w działaniach organizacyjnych (szczególnie 
zaangażował się w tych działaniach p. Adam Gomółka)  
i merytorycznych finału oraz przekazując nam wiele 
ciekawych gadżetów m. in. 
wycieczki trasą ciekawostek 
przyrodniczych. Wycieczka 
odbyła się dla najlepszych 
wolontariuszy z Kałuszyna, 
Wielgolasu i Wierzbna. Teraz 
oczekujemy na ognisko  „Na 
powitanie Wiosny”, które także 
zaoferowało nadleśnictwo. 

Jak co roku byliśmy  
w Fundacji WOŚP - nagraliśmy film ze spotkania z Owsiakiem, 
który podczas koncertu finałowego obejrzeli uczestnicy imprezy  
w Kałuszynie w Domu Kultury.  Wolontariusze  
w rozmowie z prezesem Fundacji przekazali swoje pozdrowienia, 
opowiedzieli co będzie się działo w Kałuszynie. Wspólnie  
z pracownikami Fundacji przygotowali dla Sztabu Kałuszyn 
identyfikatory i materiały organizacyjne, zobaczyli jak 
pracuje fundacja. 

  W dzień finału nasza reprezentacja była także  
w TVP. Efekty mogliśmy obejrzeć na żywo transmitowane ze 
Studia.         
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 Ważne jest, że efekty naszego zbioru to również 
praca wolontariuszy z Zespołu Szkół w Wielgolesie i Zespołu 
Szkół - Gimnazjum z Wierzbna oraz wsparcie Zespołu Szkół im 
A. Tyszki z Janowa. W puszkach wolontariuszy uzbierała się 
suma: 23 755 zł, a pozostała kwota to dochód z imprez 
towarzyszących. Największą sumę podczas zakupów gadżetów 
wydali na WOŚP w Kałuszynie Państwo Bogdan i Beata 
Mroczkowie. Ogółem zebraliśmy około 38 000 zł. 

Podkreślić należy zaangażowanie nauczycieli, 
pracowników Szkoły Podstawowej z dyrektorem Markiem 
Pachnikiem na czele oraz pracowników Domu Kultury  
z dyrektorem Marianem Pełką, który jest zawsze z nami. 

 Do południa w Domu Kultury występowały 
przedszkolaki i to nie tylko z Kałuszyna (gośćmi były dzieciaki 
z Przedszkola „Dobry Start” z Mińska Mazowieckiego).  Po 
południu natomiast scenę opanowały zespoły: Kasianiecka, 
Eksplozja, Fleciki i grupy pracujące przy Domu Kultury. 
Występom towarzyszyły: kawiarenka, sprzedaż gadżetów pod 
kierunkiem panów dyrektorów: Marka Pachnika i Mariana Pełki 
i kiermasz rozmaitości z pracami rękodzielniczymi. Dodatkowo 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej odbywał się turniej 
tenisa stołowego, a strażacy oferowali przejazd wozem 
bojowym. Sumując więc: kolejny finał w Kałuszynie udany, 
dzięki ludziom wielkiego  serca, którym gorąco dziękujemy. 
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Sonda na przerwie 
 

MOJE ULUBIONE SŁODYCZE TO… 
Natalia Zaliwska kl. VIa 

 
Marek Pachnik - Jeśli słodycze są słodkie, a z nazwy wynika, 

że być powinny, to lubię wszystkie słodycze, bo są słodkie, 

nawet te kwaśne. 

Agnieszka Borucińska - paluszki, czekolada, ciasto. 

Izabela Borucińska – ciasta, faworki i torcik wedlowski. 

Agnieszka Broniarek - wszystkie lubię. 

Robert Gójski - buziaki od moich dzieci. 

Krystyna Jędrzejkiewicz - ciasto lub cukierki. 

Elżbieta Kalisz - gorzka czekolada. 

Magda Kłoszewska - wiśnie w czekoladzie. 

Dorota Kobeszko - wszystkie bez wyjątku. 

Teresa Kowalska - mieszanka wedlowska. 

Monika Marciniak - szarlotka z lodami. 

Grażyna Michalska - nie mam ulubionych. 

Katarzyna Mroczek - blok czekoladowy.    
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Marzena Mroczek – wszystkie. 

Barbara Pachnik - nie przepadam za słodyczami, ale jeśli już 

to chałwa.  

Ewelina Pachnik - cukierki Białe Michałki. 

Ewa Paruzal - ptasie mleczko i pascha. 

Katarzyna Pawlikowska - orzeszki ziemne w miodzie i chałwa. 

Sylwia Pernach – żelki. 

Ewa Przybysz - krówki mleczne. 

Krystyna Raczyńska - ptasie mleczko. 

Krystyna Sęktas – Prince polo. 

Wanda Stryczyńska - uwielbiam wszystkie. 

Wiesława Szymańska - czekoladki Malaga lub rodzynki  

w czekoladzie. 

Alicja Wąsowska - czekolada truskawkowa. 

Lidia Wierzbicka - ptasie mleczko. 

Dominika Włodarczyk - nie mam ulubionych bo rzadko jadam. 

Anna Wolska - nie przepadam za słodyczami, wolę coś do 

pochrupania. 

Sławomira Wójcik - nie mam ulubionych. 
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10 ZADZIWIAJĄCYCH RZECZY  

O PANI KATARZYNIE PAWLIKOWSKIEJ 
Natalia Bogdan kl. V c 

 
1. W Polsce jest 6 osób, które mają takie samo jak ja imię  
i nazwisko. 

2. Niezwykły był dla mnie dzień ślubu oraz narodziny naszych 
dzieci. 

3. Do 20 roku życia przeszłam pieszo, uczestnicząc  
w pielgrzymkach na Jasną Górę 1800 km. 

4. Będąc na studiach, śpiewałam w chórze akademickim, nawet 
partie solowe. 

5. Jestem autorką około 100 wierszy o tematyce dziecięcej, 
które wykorzystuję podczas prowadzenia zajęć. 

6. Mogę pokazać wycinek poprzecznego przekroju żebra 
wieloryba, przywieziony z Antarktydy przez mojego ojca 
chrzestnego - polarnika, który uczestniczył w wyprawach na 
oba bieguny. 

7. Lubię oddawać krew i cieszę się, że mogę pomóc innym. 

8. Najchętniej czytam kryminały. 
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9. Moją pasją jest ogród, w którym 
własnoręcznie posadziłam około 250 
drzew i krzewów.  

10. Byłam prekursorką  obecnej reformy 
oświaty ponieważ w wieku 6 lat 
rozpoczęłam naukę w klasie I. 

 
 
 
 

PANIĄ ELŻBIETĄ KALISZ 
Julia Abramowska klasa Vc 

 
Karnawał – Zabawa. 

Walentynki – Serduszka. 

Dom rodzinny – Bezpieczeństwo. 

Sukces – Zadowolenie. 

Hobby – Podróże. 

Praca – Przyjemność. 

Gotowanie – Zapachy. 

Zima – Śnieg. 

Kwiaty – Lato. 

Relaks – Dobra Książka. 
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POZNAJEMY KAPŁANA  
JERZEGO M. WIESŁAWA KOWALCZEWSKIEGO 

Zuzanna Orzepińska kl. IVa 

   
Z.O. - Dlaczego wybrał ksiądz drogę kapłaństwa? 

Kapłan - Praca duszpasterska jako kapłana wymaga powołania. 
Jak wiemy Pan Jezus powoływał swoich uczniów do głoszenia 
Ewangelii. 

Z.O. - Od ilu lat trwa kapłana służba? 

K. - Święcenia kapłańskie otrzymałem 28 lat temu. 

Z.O. - Jaką szkołę należy ukończyć aby zostać kapłanem? 

K.  -  Seminarium Duchowne - Wyższe studia teologiczne na 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

Z.O. - Dlaczego został kapłan Mariawitą i co to oznacza? 

K.  - Urodziłem się w rodzinie mariawickiej, więc i wychowanie 
nastąpiło w tradycji mariawickiej. 

Mariawita - to dwa słowa łacińskie oznaczające życie Maryi. 

Z.O. - W jakiej parafii kapłan pełni swoją posługę? 

K.  -  Jestem proboszczem parafii Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów w Żarnówce. 
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Z.O. - Jakie święta obchodzą Mariawici?  

K.  - Kościół Starokatolicki Mariawitów jak sama nazwa 
wskazuje jest tradycji katolickiej, dlatego wszystkie święta 
kościelne wypadają w tym samym czasie co w kościele 
Rzymskokatolickim i obchodzone są w ten sam sposób. 

Z.O. - Jak zwracają się do siebie Mariawici?  

K. - Wierni do osób duchownych w pozdrowieniu wysławiają 
Przenajświętszy Sakrament słowami "Niech będzie 
 pochwalony Przenajświętszy Sakrament".  

Z.O. - Ile osób z naszej szkoły uczęszcza na lekcje religii 
mariawickiej? 

K.  -  15 osób.  

Z.O. - Czy kapłan mariawicki może 
mieć żonę? 

K.  -  Tak. 

Z.O. - Czy kobieta może zostać 
kapłanką w Kościele  Mariawitów?  

K. -  Nie może. 

Z.O. - Dziękuję księdzu za rozmowę i przybliżenie religii 
mariawickiej.  
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Sonda na przerwie 
  

A - CZY LUBISZ DŁUGO SPAĆ? 

B - CZY RANNE WSTAWANIE JEST DLA CIEBIE 
MĘCZĄCE? 

C - TWÓJ REKORD NAJDŁUŻSZEGO  
I NAJKRÓTSZEGO SNU? 

 Zuzanna Orzepińska kl. IVa 
 
  
Ia - O. Krawczyk   a) Tak  b) nie  c) nie ma 
  
Ib - M. Kołak        a) Tak  b) nie  c) 3 godz 
  
Ic - P. Zduńczyk    a) Tak  b) nie  c) kilka minut 
  
IIa - N. Wąsak      a) nie  b) nie   c) nie ma 
  
IIb - O. Mrozek    a) nie    b) czasami c) brak 
  
IIc - I. Cembrowska  a) nie    b) nie    c) 15 godz, 2 godz.  
  
IIIa - anonim       a)nie    b)tak    c) 13 godz, 4 godz. 
  
IIIb - K. Chabiera  a) tak    b) tak    c) 7 godz, 2godz.  
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IVa - K. Florowska a) lubię długo spać b) jest męczące  
c) 6 godz,  13,5godz 
  
IVb - M. Grubek     a) nie    b) nie    c) nie wiem 
  
IVc - N. Zadroga    a) nie bo się nie wysypiam b) nie mam 
chęci, żeby wstać  c) brak 
  
Va - A. Tkaczyk     a) tak    b) tak    c) od 23.00 do 14.00 
  
Vb - O. Wąsowska a) nie    b) nie   c) 00.40 - 09.30,  
02.00 -07.20 
  
Vc - J. Pietrzak      a) tak    b) tak    c) 22.00 - 14.00,  
5.00 - 6.00 
  
VIa - D. Czarnecka a) uwielbiam b) tak c) 23.00 - 14.00,  
 5.00 - 8.00 
  
VIb - Ola. K          a) tak     b) tak    c) 22.00 - 15.00,   
21.00-03.00 
  
VIc - O. Gadomska a) no pewnie b) czasami c) 2godz, 11godz 
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WYWIAD Z LAUREATKĄ WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU  PRZYRODNICZEGO 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 
JULIĄ ABRAMOWSKĄ Z KL. VIA 

Natalia Zaliwska kl. VIa 

 

Natalia (N) - Jak długo przygotowywałaś się do konkursu? 

Julia (J) – 4 miesiące. 

N - Czy stresowałaś się przed konkursem? 

J - Trochę tak. 

N - Czy masz szczególne metody nauczania i 
zapamiętywania? 

J - Nie mam żadnych szczególnych metod, uczę się, aby 
zrozumieć.  

N - Z jakich źródeł korzystałaś? 

J - Z Internetu, chodziłam na dodatkowe zajęcia. 

N - Co sprawiło ci największą trudność? 

J - Pogodzenie nauki do konkursu z nauką na inne lekcje. 

N - Dlaczego wybrałaś konkurs przyrodniczy, a nie z innego 
przedmiotu?         
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J - Ponieważ lubię przyrodę. 

N - Czy w przyszłości chciałabyś wziąć udział w innym 
konkursie przedmiotowym wiedząc, ile czasu to zajmuje? 

J - Tak, ponieważ można również wiele zyskać. 

N - Co uzyskałaś dzięki tytułowi laureata oprócz satysfakcji? 

J – 40 pkt na sprawdzianie szóstoklasisty, możliwość pójścia 
do wybranego gimnazjum w Polsce i szóstka z przyrody.  

N - Jaki zawód w przyszłości chciałabyś wykonywać? 

J - Chciałabym zostać przyrodnikiem. 

N - Do jakiego gimnazjum się wybierasz? 

J - Do Kałuszyna. 

N - Dziękuję za rozmowę. 

 

Drugi laureat konkursu Piotr Grabarek z kl. VIc nie 
wyraził ochoty rozmowy z nami. 
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DLACZEGO WARTO ROBIĆ ZDJĘCIA  
I CZASEM DO NICH POWRACAĆ? 

Dorota Czarnecka kl. VIa 

 
 

1. Zdjęcia są świetną pamiątką. 
2. Okrywamy swój talent do fotografowania. 
3. Przy robieniu zdjęć jest niezła zabawa. 
4. Najczęściej uwieczniamy szczęśliwe chwile. 
5. Oglądając zdjęcia przypominamy sobie stare dobre 
czasy. 
6. Możemy wspominać osoby, których z nami już nie ma. 
7. Niektórzy oglądają zdjęcia dla zabicia czasu. 
8. Widzimy jak wyglądaliśmy w przeszłości, jaka moda 
panowała,  albo jakich min nie powinniśmy robić. 
9. Niektórzy zauważają, że są bardzo fotogeniczni  
i dobrze wychodzą na 
zdjęciach. 
10. Oglądając zdjęcia 
obserwujemy, jak bardzo 
zmieniamy się my i nasze 
otoczenie. 
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Julia Pietrzak kl. Vc 
 
KLASA 1 
Ania miała 10 kolorowych pisaków. W drodze do szkoły zgubiła 
4. Ile pisaków jej zostało ? 
................................................................................................................... 

Odp:....................................................................................................... 

 

KLASA 2 
Rolnik w 5 klatkach hoduje króliki. W każdej klatce jest po  
6 królików. Ile królików hoduje rolnik? 
................................................................................................................... 

Odp:......................................................................................................... 

 

KLASA 3 
Porównaj liczby wpisując znaki : <, > lub =. 

34......76    59......39    78......43    

34......94    73......34 

 

 
 



TORNISTER                           numer 6 (82) – luty/marzec 2014 

- 23 - 

KLASA 4 
Guma do żucia kosztuje 90 groszy. Ile zapłaci Tomek za  
6 takich gum? Ile to złotych, a ile  groszy ? 
................................................................................................................... 

Odp:...........................................................................................................

.................................................................................................................. 

 
KLASA 5 
Wśród podanych niżej liczb jest 5 liczb pierwszych i pięć 
liczb złożonych. Skreśl liczby złożone (skorzystaj z cech 
podzielności liczb). 
 
1452  2137  3411  2707  2851  4136  2985  5039  6229  
8778 
 
KLASA 6 
Na planie w skali 1 : 50 000 trasa wyścigu ma długość 16,4 cm. 
Ile kilometrów mają do pokonania uczestnicy wyścigu? 
....................................................................................................................

.................................................................................................................. 

Odp:...........................................................................................................

............................................................................................................... 
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JAK UPŁYWAŁ CZAS KARNAWAŁU, KIEDY 

BYŁEŚ DZIECKIEM? 
Paulina Laskowska kl. IVa 

 

Dziadek: 
Dawniej zabawy karnawałowe odbywały się w domach przy 
adapterze. W latach późniejszych brano tzw. muzykanta do 
prywatnego domu i tam organizowało się potańcówki 
zapraszając znajomych. 

 
Tata: 
Pamiętam, że w moich czasach odbywały się zabawy  
w remizach strażackich, czasami były konkursy. 
 

Ja: 
Obecnie zabawy 
karnawałowe odbywają się  
w szkole organizowane przez 
klasy szóste. Są loterie, 
wróżka, która przepowiada przyszłość i panie, które malują 
twarze. Organizowane są różne konkursy np: „Krzesło mniej”. 
Imprezy trwają ok. 3 godzin. 
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Pani Monika Marciniak 
 

„Limeryk (…) to wierszyk (…) zwariowany, 
Lecz zarazem całkowicie zdyscyplinowany”.  
   /Małgorzata Musierowicz/ 
 

Budowa limeryku: 5 wersów o układzie rymów a a b b a 
– dwa pierwsze wersy i ostatni rymują się ze sobą, środkowe 
wersy są krótsze od pozostałych. W pierwszym wersie 
występuje nazwa geograficzna. Treść utworu jest żartobliwa, 
a zakończenie zaskakujące i dowcipne. 
 

Radosna twórczość uczniów klasy Vb 
 
W małym mieście Kałuszynie 
bardzo szybko życie płynie. 
Raz zwolniło,  
co wszystkich skłoniło, 
by usiąść przy ogromnym kominie.  
(Kinga Książek) 
 
Mroczki wioską są wspaniałą, 
nie za dużą, nie za małą.       
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Chętnie tutaj się przebywa, 
bardzo fajnie odpoczywa. 
Nawet przodków tutaj mają, którzy czymś się wyróżniają. 
(Mateusz Mroczek) 
 
Moja miejscowość to Gołębiówka, 
czuję się tutaj jak mała sówka. 
Lubię tu mieszkać, jak sami wiecie, 
bo tutaj jest jak na planecie. 
Każdy Wam to powie, że Gołębiówka to duża mrówka.  
(Patryk Tkaczyk) 
 
Moja miejscowość to Kluki, 
tutaj na drogach są luki. 
Te luki są bardzo duże, 
a latem w nich stoją kałuże. 
Pod koniec lata odlatują kruki.  
(Diana Sokołowska) 
 
W moim mieście Kałuszynie 
życie bardzo szybko płynie. 
Ledwie wstanę, idę spać, 
nie mam kiedy z przyjaciółmi grać. 
Duzy gwar jest w naszej gminie.  
(Zuzanna Grzywacz) 
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W mojej miejscowości Gołębiówka 
Na choince jest duża żarówka. 
Bardzo jasno świeci, 
Dlatego bawią się tam dzieci, 
A pod nią ulepiona jest ze śniegu krówka.  
(Klaudia Kiełbasa) 
 
 
Na zakończenie „Zeszytów uczniowskich” wiersz, który 
napisały na kole polonistycznym uczennice klasy IVc -  Ola 
Gniado i Oliwia Gójska. 

Mroźna zima 
Mroźna zima, 
Idzie cicho, 
Idzie wolno,  
Idzie krucho, 
Idzie wolno z zawieruchą, 
Gwiżdże cicho, 
Czasem mocno, 
Raz zapali gwiazdkę mocną. 
Szybko biegnie, śniegiem prószy, 
Wszystko wokół zawieruszy! 
Płatki białe wirują na niebie, 
Śnieg zasypie bałwana ulepionego przez Ciebie. 
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CAŁA PRAWDA O KLASIE VIa 
Przewodnicząca Natalia Zaliwska 

 
Klasa VIa jest bardzo rozbrykana. Zawsze znajdziemy 

powód do śmiechu. Jesteśmy bardzo aktywni na lekcjach,  
a czasami aż za bardzo. Dlatego nosimy tytuł najniegrzecz-
niejszej klasy w szkole. 

Nie sposób uniknąć też wielu  
wypadków. Dlatego od czasu do 
czasu zdarzają się smutki. 

Mimo tego, każdy się śmieje  
i jest zadowolony. Jesteśmy 
bardzo zorganizowaną klasą. Już 
niedługo, bo 13 lutego organizujemy 
dyskotekę, na którą wszystkich 
zapraszamy!  

 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ  
ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH ŻYCZYMY  
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM „TORNISTRA” 
WSPANIAŁYCH WALENTYNEK! 
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Rubryką opiekuje się pani pedagog Agnieszka Borucińska 

             
JAKIE PROBLEMY MOŻE POWODOWAĆ 

ALKOHOL? 
Korzystałam ze strony www.niebotak.pl 

 
Niezależnie, czy jesteś nastolatkiem, czy osobą dorosłą, 

kiedy pijesz dużo, możesz wpakować się w głębokie kłopoty. 
 

Kłopot nr 1 
Utrata przyjaciół i znajomych – przyjaciele i znajomi 

zaczynają oddalać się i odchodzą. Pozostają tylko Ci, którzy 
dużo piją. 

 

Kłopot nr 2 
Problemy w szkole i w pracy: spóźnianie się, opuszczanie 

całych dni, nauka poniżej swoich możliwości i odsuwanie 
obowiązków – to tylko niektóre z problemów. Zaniedbania 
mogą doprowadzić do zaprzestania nauki i nieukończenia 
szkoły, a w przypadku dorosłych – do utraty pracy.  

 

Kłopot nr 3 
W rodzinie i w domu pojawiają się napięcia. Jest tam mniej  
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radości i bliskości, a więcej kłótni. Częściej zdarzają się 
rozwody i złe traktowanie dzieci. 

 

Kłopot nr 4 
Sprawność fizyczna i zdrowie – picie alkoholu może 

osłabić mięsień sercowy, powodować wiele innych chorób. 
Może prowadzić do uzależnienia. 

 

Kłopot nr 5 
Problemy finansowe – kiedy za dużo wydaje się na 

alkohol. Skala tych problemów rośnie, gdy z czasem płacimy za 
złe decyzje lub problemy powodowane piciem. 

 

Kolejne kłopoty 
Ponieważ alkohol zaburza zdolność oceny sytuacji, 

ludzie dużo pijący często czują się niezrozumiani, traktowani 
nie fair, wykorzystywani lub po prostu są przekonani, że mają 
w życiu pecha. Im gorzej się czują, tym więcej piją i maja 
coraz więcej kłopotów. 

 

Jak sobie z tym poradzić? 
Łatwo dostrzec, że picie alkoholu 

nie rozwiązuje problemów ani nie ułatwia 
ich pokonywania. Picie nigdy nie powinno 
zastępować normalnego rozwiązywania 
trudnych sytuacji lub problemów 
życiowych. 
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SURÓWKA DEKORACYJNA 

Karolina Chaberska kl. IVa 
 
Składniki: 
Główka białej kapusty, 
główka czerwonej kapusty, 
cytryna, sól, olej 
 
Sposób przygotowania: 

Białą kapustę oczyścić i pokroić w cienkie paski, 
posolić, polać olejem i sokiem z cytryny, następnie wymieszać. 

W ten sam sposób przyrządzić czerwoną kapustę. 
W naczyniu przeznaczonym na surówkę układać  na przemian 
kupkami wokół lub promieniście białą i czerwoną kapustę.  
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WYCHOWANIE KOTA  
(ZNALEZIONE NA KARTCE Z KALENDARZA) 

 
1. Kot nie może przebywać w domu. 
2. OK, kot może przebywać w domu, ale tylko w określonych 
pomieszczeniach. 
3. OK, kot może przebywać we wszystkich pomieszczeniach, 
ale nie wolno mu łazić po meblach. 
4. Kot może łazić TYLKO po starych meblach. 
5. No dobra... Kot może łazić po wszystkich meblach, ale nie 
może spać na łóżku. 
6. Kot może spać na łóżku, ale nie wolno mu wchodzić pod 
kołdrę czy na poduszkę. 
7. OK, kot może wejść pod kołdrę albo na poduszkę, ale tylko 
za pozwoleniem człowieka. 
8. No dobrze... Kot może spać pod 
kołdrą lub na poduszce. 
9. Człowiek musi poprosić kota o 
pozwolenie, aby mógł spać pod 
kołdrą, ale TYLKO kot może leżeć 
na poduszce... 
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Kinga Książek kl. Vb 
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1. Najmłodszym uczestnikiem igrzysk olimpijskich jest 

grecki gimnastyk Dimitrios Loundras. Wystąpił w 
Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 r. w Atenach w 
wieku zaledwie 10 lat. 

 
2. Mężczyźni sześć razy częściej są rażeni piorunem niż 

kobiety.  
 

3. Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. 
Podawano go sportowcom podczas Igrzysk 
Olimpijskich.  

 
4. Tylko dwie osoby na świecie znają recepturę Coca Coli. 

Nie mogą latać tym samym samolotem. Na wszelki 
wypadek.  

 
5. Psy i koty mają dominującą łapę. Samce zwykle są 

lewołapne, a samice – prawo.  
 

6. 14 lutego Walentynki czyli święto zakochanych, 
ogłoszone zostało w roku 496 przez papieża Gelazego I. 
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7. Pchła może skoczyć na odległość 350 razy 
przewyższającą jej długość ciała. Gdyby mógł tego 
dokonać człowiek, skakałby przez boisko do piłki 
nożnej.  
 

8. Najsilniejszym mięśniem naszego ciała jest język. 
 

9. Niemożliwe jest kichanie z otwartymi oczyma. 
 

10.  Leworęcznym ludziom paznokcie rosną szybciej na 
lewej ręce. Natomiast praworęcznym paznokcie rosną 
szybciej na prawej ręce. 

 
11. Imieniny Jana są 99 razy w 

roku. 
 

12. Delfiny śpią z jednym okiem 
otwartym, a drugim 
zamkniętym. 
 

13. Najpopularniejszym imieniem w Polsce jest Anna. 
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