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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 7(83) – marzec/kwiecień 2014       nakład 60 sztuk      CENA  2,00 zł 
 

II MIEJSCE W POLSCE! 
ROZMOWA Z SANDRĄ ŻELAZNĄ Z KL. VIC 

Ada Goździk kl. Va 
 

- Czy możesz powiedzieć czytelnikom 
„Tornistra”  o swoim ostatnim sukcesie? 
- Zostałam laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego  
o Błogosławionej Karolinie Kózkównie.  
 
-  O czym był Twój wiersz? 
- Mój wiersz opowiadał o tym, co było najważniejsze w życiu 
Karoliny, co jest ważne dla mnie. Jakimi ludźmi powinnyśmy być. 
 
-  O jakim zasięgu był konkurs, w którym zostałaś laureatką? 
- Konkurs miał zasięg ogólnopolski. Do organizatorów w Woli 
Radłowskiej wpłynęły 1492 prac z sześciu województw. 

(Dalszy ciąg rozmowy na stronie 8)     



 

 

SPIS TREŚCI:  
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 
 XXXVII Konkurs Recytatorski 

„Warszawska Syrenka” –  
str. 3; 

 Ola i owady – str. 4-5; 
 Stop wypalaniu traw! – str. 5; 
 Stypendia Burmistrza 

Kałuszyna rozdane – str. 6-7; 
 II miejsce w Polsce Sandry 

Żelaznej – str. 8-10; 
 Konkurs ortograficzny  

dla klas V – str. 11; 
 Z ortografią za pan brat – 

str. 11 – 13; 
 Niezawodny Limbos – str. 13; 
 Klasa IVa bawi się i świętuje – 

str. 14; 
 Walentynkowa dyskoteka – str. 

15; 
 Warte pochwały – str. 16; 
 Podsumowanie nauki  

i frekwencji w I semestrze 
roku szk. – str. 17-19; 

ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Jaki jest 

Pani/Pana sposób na poprawę 
humoru?” – str. 20-21; 

 Skojarzeniowa gra słów  
z p. Ewą Paruzal - str. 22; 

 Zdaniem eksperta – str.23; 
 10 zadziwiających rzeczy  

o pani Ewie Przybysz – str.24; 
 
 

ZDANIEM UCZNIÓW 
 Mój zimowy odpoczynek –  

str. 25; 
 Ferie w siodle – str.26-27; 
 Poznaj Muzeum Historii Żydów 

Polskich w Warszawie –  
str. 28-29; 

 Sonda na przerwie na temat 
Walentynek – str. 30; 

 10 powodów…, dlaczego warto 
być szkolnym orłem? – s. 31; 

 3 pokolenia w „Tornistrze” –  
str. 32; 

 Zaproszenie do Łodzi –  
str. 33 – 35; 

 Matematyka jest fajna –  
str. 36-37; 

 Zeszyty uczniowskie – 
opowiadania fantastyczne kl. 
IVc - str. 38-41; 

INNE 
 Profilaktyka na co dzień –  

str. 42-43; 
 Czy wiesz, że… – str. 44; 
 Jedz zdrowo – Kurczak po 

hawajsku – str. 45; 
 Krzyżówka wiosenna –  

str. 46;  
 Coś śmiesznego – Dowcipy  

o szkole – str. 47. 
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XXXVII KONKURS RECYTATORSKI 
„WARSZAWSKA SYRENKA” 

ETAP SZKOLNY 
Pani Grażyna Michalska 

 
            17 marca  odbyły się szkolne eliminacje konkursu 
recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Wzięło w nich udział 
9 uczniów z klas 0 – III i 13 z klas starszych. Uczestnicy 
konkursu prezentowali utwory m.in. Małgorzaty 
Strzałkowskiej, Tadeusza Śliwiaka, Jana Brzechwy, Natalii 
Usenko, Wandy Chotomskiej, Aleksandra Fredry, Juliana 
Tuwima . 
            Komisja oceniała dobór repertuaru, interpretację  
utworu, kulturę wymowy oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Poziom interpretacji utworów był bardzo wyrównany. Do 
eliminacji gminnych zakwalifikowały się: Karolina Zychowicz 
kl.0, Paulina Skoniecka kl. Ic, Anna Mroczek kl. IIIa, 
Zofia Abramowska  kl. IIIa, Kamila Szostek kl. IVa, 
Maja Kowalska kl. VIc. 
          Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy udanych występów  
a reprezentantom naszej szkoły  
w eliminacjach gminnych życzymy 
dalszych sukcesów.  
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OLA I OWADY 
Aleksandra Gniado kl. IVc 

 
17 marca do naszej 

szkoły przyjechała pani, która 
miała nam opowiedzieć o owadach 
i urządzić „lekcję przyrody” na 
hali.  Prowadząca powiedziała, że 
na Ziemi żyje ok. 1 miliona gatunków owadów. Pani pokazała 
nam kolekcję motyli. Były we wszystkich kolorach tęczy.  

Jednak nie miała ona tylko wysuszonych owadów, 
przywiozła też żywe. Były one zamknięte w plastikowych 
pojemniczkach, a te pojemniczki stały w wielkim pudle. Pani 
przeszła po hali, żeby wszystkie dzieci mogły zobaczyć 
patyczaka, którego pani pokazała nam jako pierwszego. 
Patyczaki są brązowe i mają bardzo cienkie nóżki. Trochę się 
zdziwiłam, że pani nie boi się nosić na rękach tych wszystkich 
owadów.  

Później pani znów przeszła po hali, żeby tym razem 
pokazać nam strasznika, który, moim zdaniem, jak jego nazwa 
wskazuje, wydawał się być dość straszny. Następnie 
powiedziała, że straszniki mają kolce na całym ciele. Później 
zaprezentowała nam wysuszoną modliszkę, którą ułożyła w 
pozycji, w jakiej ten owad przygotowuje się do ataku. Ta 
modliszka wyglądała jak suchy liść! Pani powiedziała, że to jej 
kamuflaż.  
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Na koniec pani pokazała - moim zdaniem -
najstraszniejszego żywego owada, jakiego miała, a mianowicie 
był to... KARALUCH. Wielki karaluch. Podobno był to 
największy gatunek karalucha, który występuje na 
Madagaskarze. Na zakończenie pani powiedziała, że ładnie 
słuchaliśmy (nie wiem czy to prawda, bo parę osób trzeba było 
wielokrotnie uciszać). Spotkanie było ciekawe, ale trochę... 
straszne.     

 
STOP WYPALANIU TRAW! 

Weronika Wocial kl. Vc 
 

13 III 2014r. na drugiej godzinie lekcyjnej 
miało miejsce spotkanie uczniów klas IV - VI ze 
strażakami z OSP Kałuszyn 

Rozmawialiśmy na temat niebezpieczeństw   
i konsekwencji wypalania traw. Strażacy opowiadali nam, ile 
lasów może się spalić przez podpalenie traw. Powiedzieli, że 
wygaszenie pożaru, który rozprzestrzeni się w lesie jest  
o wiele trudniejsze niż ugaszenie palącej się zwykłej trawy. 
Opowiedzieli nam, że mieli już taką akcję, w której 
uczestniczyło 150 jednostek straży pożarnej i kilka 
helikopterów z całego województwa. 

Na zakończenie spotkania strażacy przygotowali 
słodką niespodziankę – wszyscy uczniowie dostali cukierki. 
Myślę, że każdy z nas wyciągnie naukę z tego spotkania i nikt 
z naszych najbliższych nie będzie więcej wypalać traw. 
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„Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, 
będziesz między  gwiazdami.” 

STYPENDIA BURMISTRZA KAŁUSZYNA 
ROZDANE 

Pani Sylwia Pernach 
 

Stypendia naukowe Burmistrza Kałuszyna rozdano  
w środę. Po raz kolejny najzdolniejsi uczniowie szkoły 
podstawowej zostali docenieni za swoje osiągnięcia.  

Uroczystość odbyła się 12 marca 2014 na hali  
w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa. Nagrodzono 
czworo uczniów, którzy na swoim koncie mają wybitne 
osiągnięcia w zakresie edukacji, 
uzyskali najwyższą średnią ocen za 
pierwszy semestr, a także są 
laureatami wielu konkursów. Nagrody 
oraz listy gratulacyjne, zarówno dla 
wyróżnionych uczniów jak i ich 
rodziców, wręczał Burmistrz Kałuszyna 
Pan Marian Soszyński.  

Podczas uroczystości na hali byli obecni wszyscy 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, rodzice, 
nauczyciele oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. 

Cały apel poprowadził Dyrektor Szkoły w Kałuszynie 
Pan Marek Pachnik. To on jako pierwszy powitał wszystkich  
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zebranych, a także pogratulował stypendystom. ― Bardzo 
serdecznie wszystkim gratuluję i pamiętajcie, iż to że się 
tutaj znajdujecie, zawdzięczacie nie tylko sobie, ale  
i Waszym rodzicom, którzy pomogli Wam osiągnąć sukces ― 
powiedział Pan Marek Pachnik. 

Stypendia Burmistrza za semestr I otrzymali: Karina 
Chrościcka uczennica klasy VIa - średnia ocen 5,5; Julia 
Abramowska uczennica klasy VIa - średnia ocen 5,37; 
Aleksandra Gniado uczennica klasy IVc - średnia ocen 5,27 
oraz Martyna Mroczek uczennica klasy IVb - średnia ocen 
5,18.  

Ponadto Pan Burmistrz wręczył listy gratulacyjne Julii 
Abramowskiej i Piotra Grabarka, którzy zostali laureatami 
wojewódzkiego konkursu  przyrodniczego Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. 

Podczas uroczystości panował podniosły nastrój. 
Laureaci z niezwykłą powagą podążali  czerwonym dywanem po 
odbiór  nagród. Wzruszeni rodzice, przepełnieni dumą, 
podziwiali swoje dzieci. Każda z uczennic po otrzymaniu 
wyróżnienia złożyła podziękowania swoim rodzicom, 
nauczycielom, a także rówieśnikom za pomoc i wsparcie  
w dążeniu do celu.  
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II MIEJSCE W POLSCE! 
ROZMOWA Z SANDRĄ ŻELAZNĄ Z KL. VIC 

Kontynuacja artykułu ze strony 1 
 

- Ile czasu pisałaś wiersz? 
- To trwało zaledwie kilka chwil, słowa same zapełniały miejsce 
na kartce. 
 
-  Co sprawiło Ci największą trudność? 
- Nie było trudności. 
 
-  Jaki tytuł nosi Twój wiersz? 
- "Sens życia". 
 
-  Co czułaś stojąc na scenie  
i odbierając nagrodę? 
- Czułam wielką radość i satysfakcję, 
bardzo zmobilizowało mnie to do udziału 
w innych konkursach. 
 
-  Czy możesz zdradzić jaką nagrodę dostałaś? 
- Organizatorzy obdarzyli mnie mnóstwem książek, wydanym 
specjalnie dla laureatów tomikiem wierszy oraz przyborami 
plastycznymi.  
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-  Czy była duża konkurencja? 
- Uważam, że każdy wiersz był piękny. Widać było w nich 
zrozumienie i współczucie, a przede wszystkim troskę  
o piękno słowa. 
 
-  Czy jesteś szczęśliwa ze zdobytego miejsca? 
- Tak, jestem bardzo dumna! 
 
-  Czy w przyszłości chciałabyś zostać poetką? 
- Nie wiąże się to z moimi marzeniami. Uwielbiam tworzyć 
wiersze i opisywać różne zdarzenia.  

Naszą koleżankę do konkursu przygotowała Pani 
Krystyna Osińska, której serdecznie dziękujemy! 
W kwietniowym numerze miesięcznika "Gość Niedzielny"  
ukaże się wywiad z laureatami konkursu. 
 

A teraz zapraszamy do lektury nagrodzonego wiesza. 
 

„SENS ŻYCIA” 
W wierszach, filmach i poezjach, 

Zapomniany wciąż nasz Chrystus. 

Z którym idziesz krętą drogą, 

Pełną znaków, dóbr i przysłów. 
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Prowadzący przez niebiosa, 

Pokazuje szczęście życia. 

W którym najważniejszą cząstką, 

Jest ta miłość, ta jedyna, 

Którą lustrem przenikliwym, 

Widzi w każdym Jezus Chrystus. 

Nie poddawaj się, 

Idź dalej! 

Biorąc przykład, 

Z tych najwyższych. 

Karolino! 

Choć odeszłaś tak daleko, 

Nie zapomnę Ciebie nigdy. 

Żyjąc wiernie i pokornie, 

Kończąc męką i pogardą. 

Uświadamiaj nas codziennie, 

Jak zaufać Chrystusowi. 

I żyć zgodnie z swym sumieniem, 

Być dla Boga i dla Ciebie. 
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KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS V 
Natalia Bogdan kl. Vc 

 

11 marca 2014 w sali nr 17 odbył się konkurs 
ortograficzny, w którym brali udział wybrani uczniowie klas 
piątych. Pierwsza część konkursu polegała na pisaniu ze słuchu. 
Pani czytała tekst pt. „Psotny wietrzy”, a uczniowie zapisywali 
go. W tekście były wyrazy o różnym stopniu 
trudności. Druga część konkursu polegała na 
wyjaśnieniu pisowni trudnych wyrazów. 
Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie 
laureatów etapu szkolnego odbędzie się w 
poniedziałek 17 marca 2014r.  

Dla klas IV i VI również odbyły się 
konkursy ortograficzne. Wyniki wkrótce. 

 

Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT 
Pani Krystyna Osińska 

 
W naszej szkole odbyły się konkursy ortograficzne dla 

klas czwartych, piątych i szóstych. Łącznie wzięło w nich 
udział 48 osób. Najlepsi uczniowie będą reprezentować naszą 
szkołę w etapie powiatowym konkursu.     
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Uczniowie klas szóstych, którzy zakwalifikowali się do 
Powiatowego Konkursu Ortograficzny dla Szóstoklasistów: 

1. Natalia Marciniak kl. VIc 
2. Katarzyna Abramowska kl. VIa 
3. Julia Abramowska kl. VIa 
4. Łukasz Zduńczyk kl. VIc 
5. Karina Chrościcka kl. VIa 
6. Sandra Żelazna kl. VIc 

 
Uczniowie klas IV – VI, którzy zakwalifikowali się do  

Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego  
„Z ortografią za pan brat” 

Klasy czwarte: 
1. Wiktoria Rucińska kl. IVa 
2. Aleksandra Gniado kl. IVc 
3. Małgorzata Grubek kl. IVb 

Klasy piąte: 
1. Mateusz Mroczek kl. Vb 
2. Marta Kulawiak kl. Vc 
3. Maria Gontarska kl. Vc 

Klasy szóste: 
1. Natalia Marciniak kl. VIc 
2. Katarzyna Abramowska kl. VIa 
3. Julia Abramowska kl. VIa 
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Etap szkolny konkursu ortograficznego przygotowały 
i przeprowadziły panie: Monika Marciniak, Krystyna Osińska 
 i Sylwia Pernach. 

 
 

NIEZAWODNY LIMBOS 
Julia Abramowska kl. Vc 

 
7 marca do naszej szkoły przyjechał zespół „Limbos”. 

Koncert odbył się na pierwszej godzinie lekcyjnej na hali  
sportowej. Pan Dyrektor i szef zespołu „Limbos” złożyli 
życzenia z okazji Dnia Kobiet wszystkim nauczycielkom  
i dziewczynkom. 

Potem „Limbos” zagrał nam kilka 
utworów instrumentalnych. Tradycyjnie, 
w drugiej części koncertu pojawił się 
wokalista. Tym razem debiutował nowy 
członek zespołu, który sprawdził się  
w roli solisty. 

Wszyscy się dobrze bawili 
podczas koncertu, szczególnie młodsze klasy. 
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KLASA IVA BAWI SIĘ I ŚWIĘTUJE 
Karolina Chaberska kl. IVa 

 

WIECZOREK OSTATKOWY 
3 marca 2014r. odbył się wieczorek 

ostatkowy klasy IVa. Bawiliśmy się od godz. 16.00 do 18.30. 
W jednej sali tańczyliśmy, a w drugiej mieliśmy bufet 

z pysznymi smakołykami. Podczas zabawy były przeróżne 
konkursy, a potem oczywiście nagrody. Nie było osoby, która 
nie brała udziału w żadnym konkursie. Było zabawnie, gdy Pani 
powiedziała, że chłopcy mają prosić dziewczynki do tańca,  
a potem dziewczynki prosiły chłopców.  

Kiedy zaczął się zbliżać koniec wieczorku, każdy chciał 
z kimś jeszcze zatańczyć.  

Po zabawie wszyscy zostali pomagać w sprzątaniu sali. 
Wróciliśmy szczęśliwi i weseli do domu.  
DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN 

7 marca 2014r. w naszej klasie odbył się Dzień Kobiet i 
Mężczyzn. Wszyscy uczniowie weszli do sali. Najpierw chłopcy 
zaśpiewali „Sto lat” i złożyli dziewczynkom życzenia, a potem 
dziewczynki chłopcom. 

Chłopcy kupili i wręczyli przepiękne różowe róże.  
A dziewczynki dla chłopaków przygotowały karty do gry  
i lizaki. Wszyscy wręczyli sobie nawzajem prezenty i tak 
dzień Kobiet i Mężczyzn w kl. IVa dobiegł końca. 

 Szczęśliwi cieszyliśmy się ze swoich prezentów. 
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WALENTYNOWA DYSKOTEKA 
Julia Abramowska kl. Via 

 
Tuż przed feriami, w dniu 13 lutego odbyła się 

walentynkowa dyskoteka organizowana przez klasę VIa.  

W naszym dobrze zaopatrzonym bufecie można było kupić 

między innymi  pyszne ciasto, chipsy, popcorn oraz różnego 

rodzaju słodycze.  

Największym zainteresowaniem cieszyła się wróżka 

(była nią Natalka Zaliwska). Natalka przepowiadała m.in. imię 

przyszłego chłopaka/dziewczyny, miejsce zamieszkania, 

zawód. Dobrze prosperowała też loteria, na której można było 

wylosować różne rzeczy.  

Nasi goście doskonale bawili się 

tańcząc i śpiewając podczas wesołej 

muzyki. Można było również brać udział w 

ciekawych konkursach z nagrodami. 

Jednym zdaniem była to udana dyskoteka. 
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XIX KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
kategoria: Szkoła Podstawowa 
III miejsce - Kinga Mroczek kl.Vb 

Opiekunowie: p. Wanda Stryczyńska i p. Ewelina Pachnik 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS O BŁ. KAROLINIE 
KÓZKÓWNIE 

II miejsce - Sandra Żelazna kl. VIc 
opiekun - p. Krystyna Osińska 

  
LAUREAT XVII MISTRZOSTW POLSKI 
CHEERLEADERS ŁOCHÓW 2014 

ZESPÓŁ EKSPLOZJA 

II MIEJSCE CHEER ALL GIRLS JUNIOR MŁODSZY 
II MIEJSCE CHEER GROUP STUNT MIX JUNIOR 
WYRÓŻNIENIE CHEER GROUP STUNT ALL GIRLS JUNIOR 
MŁODSZY 
Opiekun: Katarzyna Berska, Teresa Kowalska 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. 
KRZYSZTOFA KOLBERGERA „CZARUJ SŁOWAMI O 
SWOICH RADOŚCIACH NIE-RADOŚCIACH” 

Wyróżnienie – Nagroda Fundacji IKA - Natalia Marciniak kl. VIc 

Opiekun: p. Krystyna Osińska 
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PODSUMOWANIE NAUKI I FREKWENCJI  
W I SEMESTRZE ROKU SZK. 2013/2014 

Klasy z najwyższą średnią ocen 

śr. 4,27 
Klasa IVc 

śr. 4,2 
Klasa VIc 

śr. 4,02 
Klasa VIa 

Szkolne Orły i uczniowie z najwyższą średnią ocen 

Karina Chrościcka kl. VIa  - śr. 5,5 
Julia Abramowska kl. VIa – śr. 5,37 
Aleksandra  Gniado IVc – śr. 5,27 
Martyna Mroczek kl. IVb – śr. 5,18 
Natalia Zaliwska kl. VIa – śr. 5,12 
Łukasz Zduńczyk kl. VIc – śr. 5,12 
Adrianna Ruszkiewicz  kl. VIc – śr. 5,12 
Karolina Ręczajska kl. IVa – śr. 5,09 
Karolina Szlifarska kl. IVa – śr. 5,09 
Małgorzata Grubek kl. IVb – śr. 5,09 
Kinga Książek kl. Vb – śr. 5,09 
Maria Gontarska kl. Vc – śr. 5,09 

 



TORNISTER                           numer 7 (83) – marzec/kwiecień 2014 

- 18 - 

Kamila Szostek kl. IVa – śr. 5,0 
Aleksandra Danowska kl. IVb – śr. 5,0 
Maja Leszczyńska kl. IVc – śr. 5,0 
Weronika Zagórska kl. IVc – śr. 5,0 
Paulina Pachnik kl. Va – śr. 5,0 
Ewelina Mroczek kl. VIb – śr. 5,0 
Piotr Grabarek kl. VIc – śr. 5,0 
Oliwia Gójska kl. IVc – śr. 4,91 
Mateusz Mroczek kl. Vb – śr. 4,91 
Aleksandra Szczerbowska kl. VIb – śr. 4,88 
Dominika Śledziewska kl. VIb – śr. 4,88 
Katarzyna Abramowska kl. Via – śr. 4,87 
Arkadiusz Leszczyńsaki kl. VIc – śr. 4,87 
Natalia Marciniak kl. VIc – śr. 4,87 
Wiktoria Rucińska kl. IVa – śr. 4,82 
Maciej Gadomski kl. IVc - śr. 4,82 
Adrianna Goździk kl. Va – śr. 4,82 
Zuzanna Grzywacz kl. Vb – śr. 4,82 
Julia Pietrzak kl. Vc – śr. 4,81 

Klasy z najwyższą frekwencją w szkole 

Klasy I – III 

93,91% - klasa Ic 
92,51% - klasa IIb 
91,8% - klasa Ia        
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Klasy IV – VI 

94,9% - klasa VIc 
94,4% - klasa IVb 
91,6% - klasa IVa 

Uczniowie ze 100% frekwencją 
Klasy I – III 

Kacper Sokołowski kl. Ib 
Jakub Wąsowski kl. Ib 
Patryk Sienkowski kl. Ic  
Kamil Lipka kl. IIa 
Michał Chrościcki kl. IIb 
Jakub Szymański kl. IIc 

Klasy IV - VI 

Arkadiusz Ryszko kl. IVa 
Karolina Szlifarska kl. IVa 
Martyna Mroczek kl. IVb 
Zuzanna Obrębowska kl. IVb 
Julia Makowska kl. IVc 
Mateusz Mroczek kl. Vb 
Diana Sokołowska kl. Vb 
Katarzyna Biernat kl. VIb 
Aleksandra Kopeć kl. VIb 
Ewelina Mroczek kl. VIb 
Aleksandra Makowska kl. VIc 
Natalia Mroczek kl. VIc 
Adrianna Ruszkiewicz kl. VIc 
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Sonda na przerwie 
 

JAKI JEST PANI/PANA SPOSÓB NA POPRAWĘ 
HUMORU? 

Julia Abramowska kl. Vc 
 
 
Joanna Bielińska – udane zakupy. 
Agnieszka Borucińska – czytanie „Ani z Zielonego Wzgórza”. 
Izabela Borucińska – dobra, mocna herbata, pyszne ciasto i 
wciągająca książka. 
Agnieszka Broniarek – czytanie książki, udane zakupy. 
Robert Gójski – wysiłek fizyczny. 
Krystyna Jędrzejkiewicz – zakupy. 
Elżbieta Kalisz – spacer. 
Magdalena Kłoszewska – czekolada. 
Dorota Kobeszko – dobra kawa i ciekawa 
książka lub zabawny film. 
Monika Marciniak – dobry film. 
Grażyna Michalska – film komediowy. 
Katarzyna Mroczek – rozmowa  
z koleżanką. 
Marzena Mroczek – szycie lub zabawa z dziećmi. 
Barbara Pachnik – idę na zakupy. 
Ewelina Pachnik – kawa i coś słodkiego. 
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Marek Pachnik – Człowiek jest istotą  stałocieplną, ale zmienno 
nastrojową, że tak się filozoficzno - fizjologicznie wyrażę. 
Czyli miewa humory. Starajmy się nie demonstrować swojego 
złego samopoczucia, a uśmiechać się do innych i do siebie. 
Może pomoże!!! 

Ewa Paruzal – zawsze mam dobry humor. 

Sylwia Pernach – zabawa z synem. 

Ewa Przybysz – spotkanie w miłym towarzystwie  
(z przyjaciółkami). 

Krystyna Raczyńska – słuchanie muzyki. 

Krystyna Sęktas – spacer. 

Wanda Stryczyńska – zakupy lub fryzjer. 

Wiesława Szymańska – gra na akordeonie. 

Alicja Wąsowska – wykonanie pięknych kwiatów z bibuły. 

Agnieszka Wierzbicka – kawał dobrego ciasta. 

Dominika Włodarczyk – długi spacer. 

Anna Wolska – dobra książka. 

Sławomira Wójcik – coś słodkiego.  

 
 
 
 
 
 



TORNISTER                           numer 7 (83) – marzec/kwiecień 2014 

- 22 - 

 
 
 

PANIĄ EWĄ PARUZAL 
Weronika Wocial kl. Vc 

 
Religia - Wiara 
Kościół - Sakramenty 
Szkoła - Radość 
Modlitwa - Ufność 
Rodzina - Miłość 
Słodycze - Przyjemność 
Książka - Relaks 
Konkursy - Nagrody 
Wycieczki - Nowe Miejsca 
Pies - Przyjaciel  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim 
szóstoklasistom życzmy 

powodzenia na 
sprawdzianie 1 IV 2014r. 
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PYTANIE DO PANA DYREKTORA 
„Kiedy w sali informatycznej będą 

nowe komputery z systemem 
Windows 8?” 

 

Przecież niedawno, kilka lat temu wymieniliśmy całą 

pracownię informatyczną i stworzyliśmy od podstaw języka 

angielskiego.  

Ojejku, to już minęło 8 lat. Niestety, czas szybko 

płynie,  a dla tego rodzaju sprzętów bardzo szybko. 

Już pora, by podjąć kroki zmierzające ku odnowieniu. 

Nie możemy zostać w tyle, nie dopuścimy by obie pracownie 

zamieniły się w sale tradycji. 

Więc kiedy? Niebawem. Ale o takiej inwestycji 

rozmawiać muszę z Panem Burmistrzem. 
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10 ZADZIWIAJĄCYCH RZECZY  

O PANI EWIE PRZYBYSZ 
Karolina Ręczajska kl. IVa 

 
1. Zdobywałam wielokrotnie złote medale w skoku w dal i biegu 
na 100m na szczeblu powiatowym. 
2. Od wielu lat należę do Centralnego Banku Dawców Szpiku 
Kostnego. 
3. Uwielbiam czytać książki, w szczególności biograficzne. 
4. Już w wieku pięciu lat pięknie czytałam (książeczki dla 
dzieci,  gazetki, wszystko co wpadło mi w ręce). 
5. Moimi ulubionymi przedmiotami w szkole były: język 
rosyjski, biologia, W-F. 
6. Gdybym nie była nauczycielką, na pewno 
pracowałabym jako policjant albo detektyw. 
7. Będąc jeszcze w szkole podstawowej przez 
kilka lat należałam do zespołu tanecznego. 
8. Jedną z największych przyjemności jest dla 
mnie... jazda samochodem. 
9. Nigdy nie wsiadłabym do samolotu. Panicznie boję się latać. 
Mam lęk wysokości. 
10. Marzę o wycieczce do Grecji. 
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MÓJ ZIMOWY ODPOCZYNEK 
Natalia Bogdan kl. Vc 

 

Zacznę od tego, że moje ferie zimowe rozpoczęły się  
i zakończyły bardzo fajnie. W pierwszym tygodniu ferii 
pojechałam z mamą i z bratem do cioci do Warszawy. U cioci 
 zostaliśmy aż 5 dni. Każdego dnia chodziliśmy na basen, 
zwiedziliśmy niektóre zabytki Warszawy, takie jak: Kolumna 
Zygmunta, Stare Miasto oraz Łazienki Królewskie. Czas płynął 
szybko i trzeba było wracać do domu. Szkoda, że wszystko co 
ciekawe  szybko się kończy.   

Drugi tydzień ferii spędziłam  
w domu. Często przebywałam na świeżym 
powietrzu bawiąc się z rodzinką  
i znajomymi. W piątek razem z częścią 
zespołu „Kasianiecka” byłam w kinie  
i aquaparku. Trochę żal mi, że w te ferie 
nie było śniegu. Nie dało się lepić bałwana 
ani zrobić kuligu. Niestety nie mamy na to wpływu i musimy 
pogodzić się z tym, co przyniesie nam aura.  
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FERIE W SIODLE 
Zuzanna Orzepińska kl. IVa 

 
Drugi tydzień ferii spędziłam w Stajni Kruki. 

Przyjeżdżałam do stajni o godzinie 9:00, a wracałam do domu 
po 17-tej. 

 Pierwszego dnia po krótkim zapoznaniu były jazdy 
konne. Ja każdego dnia jeździłam na klaczy o imieniu 
Jastarnia. Czasami, kiedy miała zły humor sprawiała trochę 
kłopotów, ale podobno i tak nieźle sobie 
z nią radziłam. 

Codziennie rano czyściliśmy 
konie, a potem jeździliśmy na nich, 
przeskakiwaliśmy przez przeszkody  
w kłusie. Później  było karmienie koni. 
Oczywiście koty i pies mieszkający w 
stajni także dostawali swoją porcję. Po porządkach w stajni 
mieliśmy zajęcia rytmiczne. 

Po zabawie w galopujące konie robiliśmy układ 
taneczny na zawody, niestety nie zatańczyliśmy go, ale i tak 
było fajnie.  

Potem mieliśmy lekcję angielskiego. Poznawaliśmy tam 
części ciała konia oraz nazwy sprzętu, który zakładamy na 
konia i na siebie – wszystko po angielsku. 
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Następnego dnia oprócz jazd czyściliśmy i myliśmy 
konie. Kolejnego dnia pojechaliśmy bryczką do leśniczówki. 
Tropiliśmy zwierzęta, a później zajadaliśmy się kiełbaskami  
z ogniska. Kolejne przedpołudnie spędziliśmy na koniach  
i z końmi, a później lepiliśmy naczynia z gliny. Innego dnia po 
zajęciach z końmi pojechaliśmy trochę popływać. Na pływalni 
było super. 

Po basenie wróciliśmy do domu z myślą, żeby niczego 
nie zapomnieć na jutrzejszą noc filmową. Następnego dnia 
zostawaliśmy w stajni na noc. Maraton filmowy trochę nas 
nudził, więc niektórzy większą część nocy przegadali.  

Po niezbyt przespanej nocy mieliśmy konne zawody 
obozowe. Nasza drużyna: Maciek, Pati, Ada i ja mieliśmy dwa 
konie Jastarnię i Oskara. Przeciwna drużyna miała Bonę  
i Różę, a ekipa składała się z Julki, Karola, Weroniki i Amelki. 
W czasie zawodów Jastarnia nie chciała się ruszyć, więc Pati 
musiała mi pomóc nią sterować. Zdobyliśmy drugie miejsce,  
a na naszych piersiach zawisły medale i byliśmy z tego 
zadowoleni.  

Myślę, że to były najlepsze ferie w moim życiu. 
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POZNAJ MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 
W WARSZAWIE 

Zuzia Orzepińska kl. IVa 
  

 Warszawa jest miastem, w którym znajduje się bardzo 

wiele ciekawych miejsc. Jeśli ktoś interesuje się innymi 

kulturami, wyznaniami i w ogóle lubi poznawać dzieje innych 

narodów, proponuję spacer po Muzeum Żydowskim  

w Warszawie. W czasie ferii wybrałam się tam z mamą. 

 Przed budynkiem stoi dwustronny pomnik, do budowy 

którego wykorzystano materiały z czasów  II wojny 

światowej. Sam budynek - cały szklany wygląda imponująco,  

a ściany i sufity wewnątrz mają opływowe kształty i podobnie 

jak inne elementy, są różnymi symbolami. 

  Zwiedzając muzeum można 

oglądać wystawy czasowe  

i zbiory pochodzące od prywatnych 

darczyńców. 

  Dla zwiedzających dostępny 

jest też film opowiadający o tym co 

było i o przyszłości. Można go obejrzeć w specjalnej sali.  
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Wystawa główna, która będzie dostępna w podziemnej 

części muzeum jest jeszcze w trakcie budowy, ale przewodnik 

powiedział, że już we wrześniu powinna być gotowa i otwarta 

dla wszystkich chętnych.  

Muzeum można zwiedzać na kilka sposobów: 

samodzielnie, ze słuchawkami lub z przewodnikiem. Ja polecam 

spacer z przewodnikiem, bo to on bardzo szczegółowo i 

zrozumiale opowiada o losach ludzi, rzeczy  

i o budynku, co w niewielkim stopniu starałam się wam 

przekazać. 

  Na zakończenie wycieczki można zaopatrzyć się  

w pamiątki w świetnie do tego przygotowanym muzealnym 

sklepiku. 

  Polecam wszystkim zwiedzenie Muzeum Historii Żydów 

Polskich w Warszawie.  Naprawdę warto.   
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Sonda na przerwie 
  

JAK SIĘ CZUJESZ/CO CZUJESZ  
W WALENTYNKI? 
 Adriana Goździk kl. Va 

 
1a   Piotr Laskowski - dobrze 
1b   Klaudia Kaczmarczyk - fajnie 
1c   Amelia Bilińska - fajnie, miło 
2c   Natalia Rudnicka - szczęście 
3a   Wioletta Lipka - miło 
3b   Kuba Chabiera - miłość 
4a   Daniel Szymański - miło 
4b   Julka Sosińska - miło 
4c   Oliwia Gójska - dobrze 
5a   Beata Gójska - miłość, szczęście 
5b   Oliwia Wąsowska - wyjątkowa 
5c   Julka Pietrzak - doceniona 
6a   Weronika Piwowarczyk - bardzo dobrze 
6b   Ola Kopeć - czuję się najważniejsza, bo mam urodziny w 
walentynki. 
6c   Ada Ruszkiewicz - wspaniale! 
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DLACZEGO WARTO BYĆ SZKOLNYM ORŁEM? 
Natalia Zaliwska VIa 

 
1. Jesteśmy wyróżnieni na tle innych uczniów. 
2. Mamy większą satysfakcję z osiągniętych wyników. 
3. Nasze zdjęcie wisi na tablicy szkolnych orłów. 
4. Jeżeli ma się wysoką średnią ocen można dostać 
stypendium. 
5. Jesteśmy bohaterami uroczystości „Szkolne Orły”.  
6. Będąc szkolnym orłem mamy pewność, że dostaniemy 
świadectwo z czerwonym paskiem. 
7. Koledzy, koleżanki i nauczyciele mogą gratulować nam 
sukcesu. 
8. Wszyscy mogą zobaczyć nasze zdjęcia na stronie 
internetowej szkoły. 
9. Wiadomo, że jesteś dobrym 
uczniem. 
10. Warto być orłem, bo zyskuje się 
szacunek dla samego siebie i własnych 
ambicji. 
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JAK OBCHODZONY BYŁ PIERWSZY DZIEŃ 

WIOSNY W CZASACH TWOJEGO 
DZIECIŃSTWA? 

Julia Abramowska kl. Vc 
 
 

Babcia - W szkole  w Wąsach 
robiliśmy z całą klasą mała lalkę z bibuły. 
Chodziliśmy z Marzanną nad małą 
rzeczkę,  wrzucaliśmy lalkę do wody i ona 
płynęła daleko, daleko. 

 

Mama - W szkole podstawowej robiliśmy Marzannę  
i szliśmy nad rzeczkę topić symbol zimy. W liceum zrobił się 
modny dzień wagarowicza, ale wtedy uciekało się z jednej lub 
dwóch ostatnich lekcji. 

 

Ja - W teraźniejszych czasach różnie obchodzi się  
21 marca czyli pierwszy dzień wiosny. W klasach lub w domach 
robimy piękne Marzanny, które są palone lub wrzucane do 
rzeki. To wydarzenie przedstawia pożegnanie starej zimy. 
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ZAPROSZENIE DO ŁODZI 
Zuzia Orzepińska kl. IVa 

  
Dziś chciałabym zachęcić was do odwiedzenia Łodzi- 

miasta, w którym się urodziłam i spędziłam pierwsze trzy lata 
życia. Mam do niego wielki sentyment i często je odwiedzam, 
szczególnie, że przy ul. Piotrkowskiej mieszka mój brat. 

 Miasto powstało w XV wieku, za 
czasów króla Władysława Jagiełły, a 
dokładnie w 1423 roku. Istnieje wiele 
legend na temat pochodzenia nazwy 
miasta. Prawdopodobnie nazwa i 
herb wywodzą się od nazwiska jednego z 
właścicieli miasta. W dawnej Łodzi, 
podobnie jak u nas w Kałuszynie, większą część ludności 
stanowili Żydzi, którzy przyczynili się do rozwoju miasta. 
Obecnie miasto liczy ponad 700 tysięcy mieszkańców.  

Jest tu wiele miejsc wartych obejrzenia. Zacznę od 
chluby miasta czyli ulicy Piotrkowskiej, która znajduje się  
w rejestrze zabytków. Stoi tu jeden z najwyższych kościołów 
w Polsce - Neogotycka Bazylika Archikatedralna (ponad 100m 
wysokości). 
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Wzdłuż ulicy zachowało się bardzo dużo wyjątkowo 
pięknych, starych kamienic. Warto wiedzieć, że Piotrkowska 
jest najdłuższym deptakiem w Europie. Stworzono tu Aleję 
Gwiazd, czyli w chodniku umieszczone są płyty w kształcie 
gwiazdy z nazwiskami sławnych ludzi m.in.: Poli Negri, Daniela 
Olbrychskiego, Beaty Tyszkiewicz, Romana Polańskiego. 

Każdy Łodzianin również mógł poczuć się gwiazdą 
ponieważ nawierzchnia ulicy wyłożona jest kostką brukową  
z nazwiskami mieszkańców. 

Z racji tego, że ulica Piotrkowska jest bardzo długa bo 
mierzy 4 km (tyle, ile odległość z mojego domu do szkoły), 
spacer może zmęczyć.  

Wtedy można skorzystać z 
przejażdżki rikszą, których jest tu 
wiele. W czasie tej wyjątkowej 
podróży można zatrzymywać się, aby 
obejrzeć Fortepian Rubinsteina, 
Kufer Reymonta, Fotel Jaracza lub 
przysiąść na Ławeczce Tuwima. 
Można również przywitać się z Twórcami Łodzi  Przemysłowej: 
Izraelem Poznańskim, Karolem Scheiblerem, Henrykiem 
Godmanem. Wszystkie te postaci tworzą Galerię Wielkich 
Łodzian w formie figur z brązu, rozstawionych wzdłuż 
Piotrkowskiej.  
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Jest jeszcze coś czego nie zobaczycie nigdzie więcej. 
Przy Piotrkowskiej 152 na ścianie budynku można obejrzeć 
graffiti, które w 2001 roku zostało wpisane do Księgi 
Rekordów Guinessa, jako największe na świecie.  

Niedaleko od sławnej ulicy Piotrkowskiej, przy Al. 
Kościuszki znajduje się dom, w którym wychowywał się Julian 
Tuwim. Odwiedzając Łódź warto zwiedzić Pałac Izraela 
Poznańskiego, nazywany łódzkim Luwrem. Obecnie mieści się 
tu Muzeum Miasta Łodzi oraz kompleks pofabryczny rodziny 
Poznańskich, w którym jest centrum handlowe Manufaktura. 

W najstarszym i bardzo pięknym Parku Źródliska 
znajduje się Palmiarnia. Kto lubi przyrodę, powinien się tu 
wybrać, aby zobaczyć i poznać wiele okazów egzotycznych 
roślin i drzew. 

Na spotkanie ze zwierzętami zaprasza łódzkie ZOO. 
W niewielkiej odległości od niego mieści się Lunapark (wesołe 
miasteczko) i największy w Polsce Aquapark Fala. 

To oczywiście nie wszystko co można i warto zobaczyć 
w Łodzi, ale mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam wam 
to piękne a nieznane przez wiele osób miasto. 
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Kinga Książek kl. Vb 
 
Klasa 1 
Zuzia dostała od mamy 12 cukierków, a Kinga o 4 mniej. Ile 
cukierków dostała Kinga? 
 
.......................................................................................................... 
Odp:................................................................................................. 

 
Klasa 2 
Oto wyniki czytania klas 2. Uzupełnij tabelę. 
Klasa Chłopcy Dziewczęta Razem 

2A  12 24 

2B 15 11  

2C 13  28 
 
Klasa 3 
12x3 = ......     6x6 = ......     8x8 = ...... 

5x10 = ......     8x5 = ......     6x9 = ...... 

 
Klasa 4 
Odlicz pod kreskę. 
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13579+24680=    987634-4216=    432x67= 
 
 
 
 
Klasa 5 
Obwód prostokąta wynosi 80cm. Długość jest 3 razy większa 
od szerokości. Podaj wymiary prostokąta. 
 
....................................................................................................................

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

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

 
Klasa 6 
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W bieżącym numerze „Tornistra” zapraszamy Was do 

lektury pracy domowej w klasie IVc - dwóch opowiadań 
fantastycznych, którymi autorkami są Oliwia Gójska i Maja 
Leszczyńska.  

 
„ŚWIAT ZABAWEK” – Oliwia Gójska 

Wszyscy w domu śpią, a ja nie mogę zasnąć. 
Zauważyłem, że w pudle z zabawkami świeci się światełko. 
Wstałem z łóżka, podniosłem pokrywę i coś wciągnęło mnie do 
środka. Długo leciałem w dół. Wpadłem do ogromnej biblioteki, 
w której było dużo starych ksiąg. Nagle z półki spadła książka. 
Przeczytałem kilka dziwnych słów.  

- El… Tea… Ra… Teus… 
Gdy wypowiedziałem ostatnie słowo, pojawił się duch. 
- Gdzie jestem? - zapytałem przestraszony. 
- W krainie twoich zabawek - odpowiedział duch. 
- Nie podoba mi się tu, chcę wrócić do domu - 

powiedziałem zmartwiony. 
-To nie będzie takie proste. Będziesz musiał pokonać 

kilka przeszkód. Weź ze sobą księgę, ona  pomoże wrócić ci do 
domu. 

Nagle zniknął duch i cała biblioteka, została tylko jedna książka. 
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Znalazłem się w pięknym lesie. Nagle zza drzew 
wyszedł ogromny dinozaur, który wyglądał jak moja stara 
zabawka. Miał wydłubane oko i urwaną łapę. Dinozaur biegł w 
moją stronę jakby chciał mnie zjeść. Szybko otworzyłem 
księgę i przeczytałem kolejne zdanie.  

-Di… Za… Rae.. Dno… 
Znalazłem się w Stumilowym lesie. Rozejrzałem się 

szukając Kubusia Puchatka. Nagle usłyszałem płacz. Pod 
drzewami siedział bardzo smutny tygrysek, który zalewał się 
łzami. Podszedłem bliżej i zapytałem dlaczego płacze.  
- Urwałeś mi ogon i teraz nie mogę na nim skakać - płakał dalej 
tygrysek. 

Zrobiło mi się przykro, więc otworzyłem księgę  
i przeczytałem kolejne zdanie. 

- Ty… Ska… Lima… Mare… 
Znalazłem się nad głęboką  

przepaścią, obok mnie stał samolot, 
który wyglądał jak zabawka, jaką 
dostałem na urodziny. Niestety, nie 
mogłem nim polecieć, bo miał połamane 
śmigło i skrzydła. Otworzyłem książkę i przeczytałem ostatnie 
zdanie. 

- Sa… Nala… Śmi… Sky… 
-Kubusiu wstawaj, pora do szkoły! – usłyszałem znajomy 

głos. To była moja kochana mama. Obudziłem się  
i popatrzyłem na pudełko ze starymi, zepsutymi zabawkami.   
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Postanowiłem, że jak wrócę ze szkoły, naprawię swoje 
zabawki. Zrozumiałem, że nie można niszczyć zabawek. 
 
„NIEZWYKŁY SEN” Maja Leszczyńska 

Moje opowiadanie fantastyczne rozpoczyna się od 
niezwykłej przygody. Ostatnio śniło mi się, że pewnej nocy 
zbudził mnie niezwykły blask. Za oknem było jasno jak w dzień. 
Poczułam dziwny strach. Ciekawość jednak zwyciężyła. 
Podeszłam bliżej. Zobaczyłam wtedy w ogrodzie okrągły 
pojazd olbrzymich rozmiarów. „Latający talerz” - przemknęło 
mi przez głowę. „Przecież ja nie wierzyłam w latające talerze”. 
Nagle zobaczyłam, jak ze środka wychodzą jakieś dziwne 
ludki. Nie były wcale zielone, lecz przypominały raczej roboty. 
Miały anteny zamiast uszu i dużą śrubę z tyłu. Były całe  
z lśniącej stali. Jeden z nich zaczął szukać czegoś w ogrodzie 
i oświetlił sobie drogę latarką.  

Wtedy nie wytrzymałam  
i krzyknęłam, aby uważał na moje 
rośliny. Stwór przestraszył się 
widocznie, gdyż anteny zaiskrzyły 
mu się na czubku głowy i wydał  
z siebie przeciągły, metaliczny 
pomruk. Wtedy zobaczyłam, jak 
inne roboty posunęły się szybko 
ku niemu i otoczyły mnie kołem. Przez chwilę czułam się jak  
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w potrzasku. Na szczęście ludziki miały przyjazne zamiary, 
gdyż jeden z nich wyciągnął ku mnie rękę na powitanie. Cóż 
miałam robić? Uczyniłam szybko ten sam gest. Wówczas 
przybysze zaczęli wysyłać ku mnie zaszyfrowane informacje 
świetlne, które pojawiały się na czubku ich czułków. 
Przypominało to alfabet  Morse’a . Nigdy nie uczyłam się tego 
systemu przekazywania informacji, a jednak zrozumiałem 
doskonale treść kodu.  

Dziwne stwory pytały mnie czy wiem, którędy 
prowadzi droga na planetę Mars, gdyż pogubiły się  
w przestrzeni okołogwiezdnej, a muszą tam dotrzeć w ważnej 
misji pokojowej. Jeden z nich szukał w moim ogrodzie klucza 
od systemu sterowania pojazdem, którego utrata zmusiła 
ludziki do przymusowego lądowania. Odpowiedziałam  
w nieznanym mi języku, że planeta Mars znajduje się  po 
prawej stronie ziemskiej galaktyki. W tym czasie udało się też 
odszukać zgubiony klucz. Roboty podziękowały mi w swoim 
świetlnym języku, na pożegnanie wydały 
przeciągły, metaliczny gwizd i odleciały. 
W tej właśnie chwili obudziłam się. 
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Rubryką opiekuje się pani pedagog Agnieszka Borucińska 

NACISKI RÓWIEŚNIKÓW 

Koledzy i koleżanki z klasy chcą, żebyś ich zapraszał, 
bo masz nową grę komputerową, wszyscy w szkole noszą 
markową odzież i obuwie, więc i ty też.... To wszystko 
przykłady presji i nacisku. Nie rozumiesz? Nacisk i presja ze 
strony rówieśników to poczucie, że ktoś z twojej grupy 
wiekowej popycha cię w kierunku jakiegoś wyboru – dobrego 
lub złego.  

Dlaczego tak trudno radzić sobie z naciskiem 
rówieśniczym? Bo chcemy być lubiani i akceptowani przez 
osoby w swoim wieku. Jeśli nie 
chcesz za każdym razem iść jak 
owca  za stadem, musisz się 
nauczyć jak sobie radzić  w 
takich sytuacjach. Pierwszy krok 
to zrozumienie na czym to 
zjawisko polega. Oto kilka 
sposobów, jakie mogą stosować 
rówieśnicy próbując wywierać na 
Ciebie presję:  
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- odrzucenie – groźba zerwania przyjaźni – np. jeśli 
tego nie zrobisz, nie chcę Cię znać, nie pokazuj mi się na oczy; 

 - obelgi – obrażanie, obrzucanie wyzwiskami żeby 
ośmieszyć lub sprawić, żeby ktoś poczuł się źle – np. Ale z 
ciebie sierota, ale jesteś staroświecki. 

 - przekonywanie – mówienie komuś, żeby coś zrobił, 
spróbował – np. będzie weselej, rodzice się o tym nie 
dowiedzą, to cię nie zabije. 

 To wszystko to presja słowna – koleżanki i koledzy 
zwracają się do Ciebie wprost i mówią coś takiego,  że trudno 
odmówić. 

Może też być presja bezsłowna – chociaż nikt nic nie 
powiedział na jakiś temat, Ty czujesz się tak, jakby to zostało 
powiedziane. 

A więc co robić, gdy już wiesz, że rówieśnicy 
wywierają na Ciebie presję? 

Stanowczo, ale grzecznie i spokojnie wytłumacz, że ich 
propozycje, groźby czy obelgi nie działają na Ciebie. Możesz w 
zamian zaproponować coś od siebie. Możesz odejść i poszukać 
innych osób, z którymi łatwo Ci się będzie porozumieć. 

Więcej na ten temat w kolejnym numerze gazetki. 
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Natalia Zaliwska VIa 
 

 Po wpisaniu w wyszukiwarce Google do a barrel roll 
wyszukiwarka zrobi obrót. 

 W roku 2008 McDonald’s zaoszczędził prawie  
280 mln $ dzięki usunięciu jednego plasterka sera  
z kanapki McDouble. 

 Nowe badania naukowe potwierdziły, że dzięki jedzeniu 
czekolady możemy poprawić swoje zdolności 
matematyczne. 

 Tylko 2% ludzi na świecie ma zielone oczy. 

 J.K. Rowling statystycznie za jedno słowo w książkach  
o Harrym Potterze zarobiła około 2530 zł. 

 Psychologowie twierdzą, że ludzie bardziej cenią 
wspomnienia niż inne osoby. Częściej, bowiem tęsknimy 
za wspomnieniami niż za prawdziwymi ludźmi. 

 Ludzki mózg nie jest w pełni zdolny do uczenia się do 
godz. 10 rano. Dlatego naukowcy twierdzą, że szkoła 
zaczyna się za wcześnie. 

 Inni ludzie postrzegają nas jako 20% bardziej 
atrakcyjni, niż my sami uważamy. 
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KURCZAK PO HAWAJSKU 

Natalia Bogdan kl. Vc 
 
 

Składniki: 
Piersi kurczaka - 2 sztuki  
Woda - 150 mililitrów  
Fix Kurczak po hawajsku Knorr - 1 opakowanie  
Mleko - 150 mililitrów  
Ananas - 1 puszka  
Olej słonecznikowy - 20 mililitrów 
Cebula - 1 sztuka 
 

Sposób przygotowania: 
1. Piersi kurczaka pokrój w dużą kostkę, podsmaż na patelni na 
gorącym oleju, dodaj posiekaną w drobną kostkę cebulę i 
kawałki ananasa. Wszystko razem smaż cały czas mieszając 
przez około 4 minuty.  

2. Fix Knorr rozmieszaj w 150 ml wody i 150 ml mleka i zalej 
nim smażone na patelni składniki.  

3. Całość gotuj na wolnym ogniu przez około 4 minuty. 

4. Dobrze smakuje podane z ryżem. 

 



TORNISTER                           numer 7 (83) – marzec/kwiecień 2014 

- 46 - 

 
 

Aleksandra Gniado kl. IVc 
 

       1       
  2            
       3       
     4         
  5            
6              
  7            
    8          

 
1. Są kolorowe, mają piękne skrzydła, piją nektar  

z kwiatów i latają po łące. 
2. Pora roku rozpoczynająca się 21 marca. 
3. Dlatego, że ona rano się pojawia, mama często krzyczy: 

nie chodź po trawie, bo jest mokra! 
4. Niektóre mają igły, inne mają liście. Wszystkie mają 

pień i mieszkają na nich ptaki. 
5. Często się zmienia. Raz pada deszcz, raz świeci słońce, 

czasami pada śnieg. 
6. Jak wskazuje jego nazwa, wiosną ten kwiat wyłania się 

spod śniegu. 
7. Ptak z czerwonymi nogami, po którym poznajemy, że 

nastała wiosna. 
8. Rechocze i jest zielona. 
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Dorota Czarnecka kl. VIa 
 
Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domowe i widzi, że 
Jagoda nie odrobiła pracy domowej. Pyta: 
- Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje??? 
- Po obiedzie.  
- To czemu nie masz tego zadania zrobionego??? 
- Bo jestem na diecie. 
 
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 
- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - 
zostaję w tej samej klasie. 
 
Nauczycielka pyta dzieci w klasie:  
-Dzieci, kto w waszej rodzinie jest najstarszy?  
-U mnie dziadek.  
-W mojej rodzinie babcia.  
-Pra-pra-pra-pra babcia.  
-To niemożliwe.  
-Dla-dla-dla-czego? 
 
Uczeń protestuje:  
- Nie zasłużyłem na jedynkę!  
- Masz rację, moje dziecko, ale rozporządzenie ministra nie 
przewiduje niższych ocen. 
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