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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 8(84) – kwiecień/maj 2014     nakład 60 sztuk       CENA  2,00 zł 
 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POMÓŻ! 
Organizujemy zbiórkę pieniędzy dla trzyletniego Krystiana 

Polkowskiego, który mieszka w Leonowie i niedługo będzie 
uczniem naszej szkoły. 

 W październiku 2013r. wykryto u Krystiana nowotwór 
złośliwy IV stopnia Neuroblastomę zlokalizowany w jamie 
brzusznej i klatce piersiowej z przerzutami do twarzoczaszki. 
Krystianek leczony jest w Klinice Chirurgii Onkologicznej 
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jest w trakcie 
przyjmowania chemioterapii, potem planowany jest zabieg 
chirurgiczny usunięcia guza. Obecnie rokowania lekarzy na 
wyleczenie Krystianka wynoszą 30%.  

Jeśli dotychczasowe leczenie nie przyniesie rezultatów 
rodzice chcieliby rozpocząć leczenie antygenem. Nie jest ono 
jednak refundowane przez NFZ  i nie jest dostępne w Polsce. 
Będzie to wymagało wyjazdu do Niemiec. Szacunkowy koszt 
leczenia antygenem wynosi 760 000,00 zł. Rodzice nie są  
w stanie zgromadzić tak ogromnej kwoty. Dlatego 
zwracamy się z prośbą do wszystkich. Liczy się 
każdy drobny gest z Państwa strony.  

Zbiórka pieniędzy trwać będzie do  
16 maja 2014r. Prosimy o przekazywanie wpłat do 
wychowawców klas. 
 Za okazane serce i hojność z góry bardzo serdecznie dziękujemy.



TORNISTER                           numer 8 (84) – kwiecień/maj 2014 

SPIS TREŚCI: 
WARTE  POCHWAŁY: 
 Co łączy Karinę z 

matematyką, rysowaniem  
i zwierzętami? – str. 3 – 6; 

 Wyróżniona Natalia – str. 7-
10; 

 Sportowcy z SP Kałuszyn  
pierwsi – str. 11 – 12; 

CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 
 Test szóstoklasisty – str. 

13; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Co 

najbardziej szalonego 
zrobiła Pani/Pan w życiu?” – 
str. 14-16; 

 Zdaniem eksperta – str.16-17; 
 10 zadziwiających rzeczy  

o pani Alicji Wąsowskiej – 
str.18-19; 
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19; 

ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: „Z 

jakiego powodu Twoi rodzice 
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zdenerwowani?” - str. 20-
21; 

 Nowa w zespole – str. 21; 
 Co dalej, szósta klaso? - str. 

22;  
 10 powodów na poważnie 

 i wesoło – s. 23 - 25; 

 3 pokolenia w „Tornistrze” –  
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 Nauka przez zabawę – str. 
32; 

INNE 
 Profilaktyka na co dzień –  

str. 33-34; 
 Czy wiesz, że… – str. 35-

36; 
 Jedz zdrowo – Sałatka 

wielkanocna – str. 37; 
 Krzyżówka wiosenna –  

str. 38-39;  
WIELKANOCNA STREFA 
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str. 40-41; 
 Historyjka z pisankami –  

str. 42; 
 Wielkanocny labirynt –  

str. 43. 
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CO ŁĄCZY KARINĘ Z MATEMATYKĄ, 
RYSOWANIEM I ZWIERZĘTAMI? 
Wywiad z Kariną Chrościcką z kl. VIa – 

uczennicą z najwyższą średnią ocen w I semestrze 
(5,5) i stypendystką Burmistrza Kałuszyna 

Dorota Czarnecka kl. VIa 

 

1. Ile czasu dziennie się uczysz? 

Zapewne nie uwierzycie, ale mało. Jeśli jestem  
w szkole to nie muszę się uczyć, lecz tylko powtarzam temat, 
ponieważ najwięcej informacji zostaje mi w głowie z lekcji.  
A tak ogólnie to około 1,5 godziny. 

2. Jakie przedmioty szkolne 
lubisz najbardziej? 

Mam dwa ulubione przedmioty 
szkolne to matematyka, którą polubiłam 
już od pierwszej klasy i nasz piękny, 
ojczysty język polski. 

3. Kim chcesz zostać w przyszłości? 

Zawsze wiedziałam, że mój zawód będzie związany  
z plastyką i komputerami. Myślę, że zostanę grafikiem 
komputerowym. 
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4. Co lubisz robić w wolnym czasie? 

Trochę rysuję i surfuje w internecie, a ostatnio mój 
wolny czas spędzam na świeżym powietrzu. Lubię jeździć 
rowerem i grać w piłkę ręczną. Zdarza się też, że biorę tablet 
i słucham muzyki na huśtawce, delektując się przy tym piękną 
pogodą, jaką obecnie mamy. W wolnym czasie często 
rozmawiam z rodziną na skype. 

5. Jakie miasto lub kraj chciałabyś odwiedzić? 

Jeśli miasto to Kraków, a krajem, do którego 
chciałabym się udać jest Rzym, a dokładnie odwiedzić  
i pomodlić się nad grobem Ojca Św. Jana Pawła II. 

6. Czy miałaś jakieś szalone przeżycie? 

Nie, nigdy nie zdarzyło mi się nic takiego. 

7. W jakiej kwocie otrzymałaś stypendium (jeśli 
możesz i chcesz nam zdradzić)? 

Stypendium otrzymałam na okres sześciu miesięcy, co 
miesiąc po 114 zł. Niektórzy powiedzą, że to niewiele, ale dla 
mnie nie jest ważna kwota, tylko mój mały sukces. 

8. Na co zamierzasz przeznaczyć te pieniądze? 

Odpowiedź jest prosta. Jak zawsze wpłacę na swoją 
książeczkę oszczędnościową. 

9. Jakie jest Twoje największe osiągnięcie? 

Zawsze walczyłam, aby mieć piątkę z matematyki  
i chociaż nieraz niewiele do niej brakowało, nie udawało mi się 
tego dokonać. W tym roku osiągnęłam to, do czego tak  
 



TORNISTER                           numer 8 (84) – kwiecień/maj 2014 

- 5 - 

wytrwale dążyłam. Ten semestr zaowocował dla mnie również 
najwyższą średnią w całej szkole. 

10. Do którego gimnazjum chciałabyś się dostać? 

Będę chodziła do gimnazjum do Kałuszyna, bo uważam, 
że jeśli człowiek chce się dobrze uczyć, to nie jest ważne, 
gdzie będzie uczęszczał, ale ile się poświęci dla nauki swojego 
czasu i starań. Nie liczy się miasto, dobre gimnazjum,  gdyż w 
każdym możemy zyskać tyle samo. 

11. Jakie jest Twoje hobby? 

Każdy kto mnie chociaż odrobinę zna wie, że lubię 
rysować, ale nie jest to moim największym hobby. Kocham 
zwierzęta i to one są dla mnie najważniejsze. 

12. Czy masz w domu jakieś 
zwierzątko? 

Jasne. Obecnie mam dwie suczki: 
Pysię i Dinę, cztery koty, króliki i kury. 
Wszystkie moje zwierzęta przebywają na 
podwórku. 

13. Czy uczęszczasz na jakieś 
koła zainteresowań? 

Tak. Obecnie chodzę na koła: j. polskiego i 
matematyki, ale również na kółko informatyczne i historyczne. 

14. Jak zareagowałaś, gdy dowiedziałaś się, że 
jesteś najlepszą uczennicą w szkole? 
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Bardzo się ucieszyłam, gdy okazało się, ze moja 
średnia 5,5 jest najwyższa w szkole. Moje kolejne marzenie 
spełniło się, a ja byłam z siebie dumna. 

15. Jak zareagowali na to Twoi rodzice? 

Cieszyli się, że udało mi się zajść tak wysoko. Oni 
również byli ze mnie dumni. 

16. Czym oprócz nauki interesujesz się? 
Nauka to nie jest moje zainteresowanie. Chodzę do szkoły  
i uczę się w niej, bo chcę być wykształconą i inteligentną 
osobą. Tak jak już mówiłam, najbardziej interesuje się 
rysowaniem. 

17. Jakie jest Twoje największe marzenie? 

Moim największym marzeniem jest abym skończyła 
gimnazjum, szkołę średnią i wyższą z wynikiem końcowym, 
który mnie w 100% zadowoli. 

18. Jakich rad udzieliłabyś swoim koleżankom  
i kolegom, aby osiągnąć taki sukces jak Ty tzn. zostać 
stypendystką Burmistrza i być najlepszą uczennicą  
w szkole? 

Ważne jest, aby uważnie słychać na lekcjach tego, co 
przekazują nam nasi nauczyciele. Moja rada: uczcie się 
systematycznie i ze zrozumieniem, lecz nigdy na pamięć,  
a i wy osiągniecie taki mały sukces jak ja. 
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WYRÓŻNIONA NATALIA  
W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Krzysztofa 

Kolbergera „Czaruj słowami o swoich radościach nie-
radościach” Natalia Marciniak z kl. VIc otrzymała wyróżnienie 
i Nagrodę Fundacji IKA za wiersz „Błękitne sny”. 

 
1. Czy możesz powiedzieć czytelnikom „Tornistra”   

o swoim ostatnim sukcesie? 

- Ostatnim moim sukcesem było wyróżnienie w konkursie 
poetyckim o tematyce „Czaruję słowami o swoich radościach 
nie-radościach”.  

2.   O czym był Twój wiersz? 

- Jak już wspomniałam, należało 
stworzyć utwór o radościach i nie-
radościach. Ja napisałam o swoich 
snach. O tych kolorowych, ale też 
o szarych, smutnych, ponurych… 

3.   O jakim zasięgu był 
konkurs, w którym zostałaś 
laureatką? 

- Była to X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. 
Krzysztofa Kolbergera. 

4.  Ile czasu pisałaś wiersz? 
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- Wiersz „Błękitne sny” powstał w ciągu dwóch wieczorów. 
Najpierw szukałam pomysłu i rymów. Następnie zajmowałam 
się doborem słów i środków poetyckich. 

5.   Co sprawiło Ci największą trudność podczas tworzenia 
zwycięskiego wiersza? 

- Niełatwy był sam temat konkursu, gdyż dotyczył własnych 
przemyśleń i refleksji. Chciałam również, aby mój wiersz był 
sylabiczny. Była to więc dodatkowa trudność. Długo 
zastanawiałam się też nad tytułem. 

6.   Co czułaś stojąc na scenie i odbierając nagrodę? Czy 
możesz zdradzić jaką nagrodę dostałaś? 

- Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 25 kwietnia. 
Odbiorę wtedy nagrodę Fundacji „IKA”.  

7.   Czy była duża konkurencja? 

- Z tego co wiem, ten konkurs cieszy się bardzo dużą 
popularnością, ale dokładne informacje dotyczące wszystkich 
uczestników zostaną przekazane dopiero na podsumowaniu 
konkursu. 

8.   Czy jesteś szczęśliwa ze zdobytego miejsca? 

- Cieszę się z wyróżnienia, ponieważ jest to konkurs o bardzo 
wysokiej randze. 
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9.   Wiemy, że już kilkakrotnie wygrywałaś w konkursach 
poetyckich. Czy możesz wymienić konkursy, które były 
dla Ciebie najważniejsze? 

- Z pewnością jednym z nich był Ogólnopolski Konkurs 
Literacki z okazji setnej rocznicy śmierci Bolesława Prusa. 
Zajęłam w nim pierwsze miejsce. Był to dla mnie szczególny 
sukces, bo przecież patronem naszej szkoły jest właśnie 
Bolesław Prus. Cenię sobie również nagrody i dyplomy zdobyte 
w dwóch ostatnich edycjach Konkursu Literackiego „Powiat 
miński w literę ujęty”. W wierszach przesłanych na ten 
konkurs pisałam oczywiście o Kałuszynie. 

10.  Jesteś również laureatką wielu 
konkursów ortograficznych. Czy 
ortografii można się nauczyć? Jak 
się przygotowujesz do konkursów 
ortograficznych? 

- Ortografii na pewno można się nauczyć. W moim przypadku 
nie było to trudne, bo zasady ortografii mam we krwi ;) Moją 
czujność ortograficzną zauważyła wychowawczyni już  
w klasach młodszych. Od IV klasy zaczęłam systematycznie 
uczęszczać na zajęcia koła polonistycznego. Swoje 
umiejętności doskonaliłam dwa razy w tygodniu z nauczycielką 
języka polskiego. Serdecznie dziękuję pani Krystynie 
Osińskiej za poświęcony czas, życzliwość i nieocenioną pomoc. 
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11. Czy zdarza Ci się pisać wiersze dla samej siebie,  
z potrzeby serca? 

- W wolnym czasie owszem, zdarza mi się. 
12.  Czy w przyszłości chciałabyś zostać poetką? 

- Raczej nie. Poezja to tylko moje hobby.  
 
Poniżej zamieszczany nagrodzony wiersz. Przeczytajcie. 
 
„BŁĘKITNE SNY” 
Moje sny mają kolor niebieski 

Jak na rysunku kolorowe kreski 

Są niebieskie jak niebo o świcie 

Otulane chmurami w błękicie. 

Moje sny to błękitne, to szare 

Jak samotne podróże w nieznane 

Są tęsknotą za świata kolorem 

I wspomnieniem dnia przed wieczorem. 

 

 
 

 

 
 
 
 

Z OSTATNIEJ CHWILI! 
 

Zespół „Eksplozja” zdobył GRAND PRIX POLSKI 
CHEERLEADERS TYCZYN 13 IV 2014. 

Więcej o ich sukcesie za miesiąc. 
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SPORTOWCY Z SP KAŁUSZYN PIERWSI 
Rozmowa z Arkadiuszem Leszczyńskim z kl. VIc – 
członkiem szkolnej reprezentacji, która  zdobyła  

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej 
Chłopców Szkół Podstawowych 

Natalia Bogdan Kl. Vc 

1. Kiedy i gdzie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w siatkówce chłopców?  

  - Odbyły się w Kałuszynie 21 III 2014r. 

2. Ile drużyn brało w nich udział?  

  - Cztery.  

3. Wszyscy wiemy, że reprezentacja naszej szkoły zajęła 
pierwsze miejsce. Jest to dla was ogromny sukces. Czy długo 
na niego pracowaliście?  

 - Ćwiczyliśmy na ten sukces aż miesiąc.  

4. Czy w najbliższym czasie czekają Was jakieś mistrzostwa. 
Jeśli tak, to gdzie i kiedy? 

   - 9 IV 2014r  graliśmy półfinał w regionie. Zajęliśmy drugie 
miejsce.  

5.  Od kiedy trenujesz siatkówkę?  Czy to zwycięstwo jest 
twoim pierwszym sukcesem?       
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    - Nie,  to nie jest mój pierwszy sukces. Siatkówkę trenuję 
od pierwszej klasy.  

6. Do jakiego gimnazjum wybierasz się?  

    - Chyba w Kałuszynie.  

7. Czy oprócz sportu interesujesz się jeszcze czymś innym? 

     - Trochę matematyką, skocznią narciarską, koszykówką, 
piłką ręczną i piłką nożną.  

8. Jaką dyscyplinę sportu najbardziej lubisz? 

     - Siatkówkę i piłkę ręczną.  

9. Twój ulubiony sportowiec? 

       - Lionel Messi.  

10. Czy oprócz lekcji w-f jeszcze gdzieś trenujesz?  

       - Jeszcze nie, ale  po wakacjach będę jeździć na treningi 
MMKS (Mińsko – Mazowiecki Klub Siatkarski)  i chodzę na 
treningi w naszej szkole.   

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. 
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TEST SZÓSTOKLASISTY 
Natalia Zaliwska kl. VIa 

 
Pewnie jak wszyscy wiecie, 1 kwietnia w całej Polsce 

uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian szóstoklasisty. Jest 
to test sprawdzający wiedzę po sześciu latach nauki w szkole 
podstawowej. Zawiera on 20 pytań zamkniętych (a, b, c, d), 
kilka zadań matematycznych i zadania z j. polskiego (bywa, że 
są dwa). Ostatnie zadanie (j. polski) jest najbardziej 
czasochłonne, bo przeważnie trzeba napisać opowiadanie, list 
lub inną dłuższą formę wypowiedzi.  

Nasi szóstoklasiści zebrali się w szkole już przed 
8.30. O godzinie 9.10 rozdano testy. Pisanie trwało godzinę. W 
tym roku sprawdzian nie był taki trudny. Wszyscy zadowoleni 
wyszli z sali pytając kolegów, jak napisali niektóre z zadań. 

Arkusze z odpowiedziami 
można obejrzeć m.in. na stronie:   
http://fakty.interia.pl/raport-
sprawdzian/arkusze/news-
sprawdzian-szostoklasisty-2014-
arkusz-i-odpowiedzi,nId,1401652 

Szóstoklasiści!  Życzymy Wam 
jak najlepszych wyników!  
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Sonda na przerwie 
 

CO NAJBARDZIEJ SZALONEGO ZROBIŁA 
PANI/PAN W ŻYCIU? 

Kinga Książek kl. Vb 

Marek Pachnik - Myślę, że szaleństwem byłoby opowiedzieć  
o moim największym szaleństwie. Takie szalone gadulstwo 
stałoby się jeszcze większym szaleństwem i wtedy to 
dotychczasowe, już tak wielkim by nie było. Szalenie te 
szaleństwa komplikują się i to chyba jest najbardziej szalone. 
Ale Wiliam Szekspir w „Hamlecie” pisał, że w każdym 
szaleństwie jest metoda. 

Agnieszka Wierzbicka - Nie wiem. 

Bielińska Joanna - Raz w życiu zrobiłam 
sobie trwałą (na włosach). 

Borucińska Izabela – Kierowałam 
motorynką nie wiedząc gdzie jest hamulec i 
jak zatrzymać ten pojazd. Kolejne szaleństwo to powrót w 
przebraniu diabła autobusem ze szkoły w Mińsku do Kałuszyna.  

Borucińska Agnieszka - Jestem stateczna i rozważna i nie 
przypominam sobie jakiegoś wyskoku. 

Broniarek Agnieszka - Nie pamiętam. 
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Gójski Robert - Razem z żoną tuż po ślubie pojechaliśmy  
w podróż do Krakowa i nocowaliśmy w samochodzie. 

Jędrzejkiewicz Krystyna - Nie pamiętam. 

Kalisz Elżbieta - Nie wiem. 

Kłoszewska Magdalena - Jeździłam autostopem po Portugalii. 

Kobeszko Dorota - Nie pamiętam. 

Marciniak Monika - Nie wiem. 

Michalska Grażyna - Nie pamiętam. 

Mroczek Katarzyna - Nie wiem. 

Marzena Mroczek - Zostałam nauczycielką. 

Pachnik Barbara - Nie wiem. 

Pachnik Ewelina - Podjęłam się wychowawstwa mojej obecnej 
klasy. 

Paruzal Ewa - O północy poszłam na cmentarz, ponieważ 
śledziłam złodzieja. 

Pawlikowska Katarzyna - Będąc małą dziewczynką  

biegłam z bratem topić żabę. 

Pernach Sylwia - Nie wiem. 

Przybysz Ewa - Nie przeżyłam nic szalonego. 

Raczyńska Krystyna - Kiedy byłam małą dziewczynką 
rozdłubałam korek od zabawkowego pistoletu i wystrzelił. 

Stryczyńska Wanda - Zrobiłam dużo szalonych rzeczy, ale 
żadna nie nadaje się do wpisania. 
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Szymańska Wiesława - Nie odpowiem. 

Wąsowska Alicja - Jeździłam 
rowerem bez trzymanki. 

Wierzbicka Lidia – Nic. 

Włodarczyk Dominika - Jeszcze 
nic, wszystko przede mną. 

Wolska Anna - W I klasie szkoły 
podstawowej poszłam na wagary do wesołego miasteczka. 

Wójcik Sławomira - Nie wiem. 

 
 

  
 

PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Julia Abramowska kl. VIa 

 

Czy w naszej szkole mogłyby być 
organizowane zajęcia dodatkowe  

z języków obcych innych niż j. angielski? 
 

Tak. Jes, da, igen, łi, si, ja, ano. 
Jeżeli tylko będziecie chcieli. Jeżeli tylko znajdzie się grupa 
chętnych do nauki jakiegokolwiek obcego języka, 
zorganizujemy takie zajęcia.       
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I nieważne, czy będzie to litewski, flamandzki, jidisz, kirgiski, 
kazańsko - tatarski, owambo, kikuju czy bakongo, takie 
zajęcia będą. Uczcie się. Poznawajcie świat, a w naszej szkole 
zrobimy wieżę Babel.  

 
 

Czy w naszej szkole mogłaby powstać tablica 
ogłoszeń, na której każdy uczeń mógłby 

zamieszczać prywatne ogłoszenia typu "oddam 
psa" czy "udzielę korepetycji"? 

 
Bardzo się cieszę, że pytacie. 

Pytajcie o wszystko, a ja najgrzeczniej  
w świecie odpowiadał wam będę. Tak, tak, 
tak. Od pięciu lat w przedsionku, w sieni, 
w holu, w westybulu - jak kto woli - wisi 
tablica, na której każdy z Was może 
ogłoszenie zamieścić. I co? I nic. 

Zamieszczajcie. O zaginionym 
kocie, o znalezionym psie. Mikołaj w 
lutym powiesił o korepetycjach z matematyki i wisi do tej 
pory. 
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10 ZADZIWIAJĄCYCH RZECZY  
O PANI ALICJI WĄSOWSKIEJ 

Julia Abramowska kl. Vc 

 

1. Moim ulubionym kolorem jest różowy, a ulubionym 
dniem sobota. 

2. Od czasów szkolnych nie słodzę herbaty i kawy, ale 
bardzo lubię słodycze. 

3. Zawsze lubiłam opiekować się młodszymi dziećmi  
i chyba dlatego zostałam nauczycielką, a mama chciała, 
żebym była krawcową. 

4. Pierwszy raz do szkoły zawiozła mnie mama rowerem,  
a potem te 5 km już musiałam 
codziennie chodzić sama. 

5. Nigdy nie wychodzą do pracy 
bez śniadania. 

6. Bardzo lubię przejażdżki 
rowerem. 
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7. Moim ulubionym przedmiotem była kiedyś matematyka 
i jest do dzisiaj, nie lubiłam zaś historii i geografii. 

8. Do tej pory pamiętam swoją pierwszą lalkę, pierwszy 
dzień w szkole i jak wypadł mi ząb w drodze do szkoły. 

9. Najbardziej podobała mi się książka „Dzieci  
z Bullerbyn” A. Lindgren i potem z koleżanką 
przesyłałyśmy sobie listy na sznurkach. 

10. Wyszywania i haftowania nauczył mnie mój najstarszy 
brat i do tej pory lubię prace manualne. 

 
 
 

PANIĄ SYLWIĄ PERNACH 
Julia Abramowska kl. Vc 

 
1. Język Polski - Ortografia 
2. Praca - Satysfakcja 
3. Samochód – Wygoda 
4. Damska Torebka - Bałagan 
5. Wiosna – Życie 
6. Dziecko – Skarb 
7. Wypoczynek – Oddech 
8. Komputer – Zjadacz Czasu 
9. Książka – Odpoczynek 
10. Zwierzę – Przyjaciel 
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Sonda na przerwie 
  

Z JAKIEGO POWODU TWOI RODZICE BYLI  
NA CIEBIE NAJBARDZIEJ ZDENERWOWANI? 

Karolina Chaberska kl. IVa 

 
IIa Nikola Wąsak - Kiedy gdzieś pójdę bez pytania. 
IIb Ola Mroczek - Poszłam do koleżanki bez mamy zgody. 
IIc Bartek Kwiatkowski - Za to, że dostałem 1 na lekcji. 
 
IIIa Wiola Szymońska - Nie 
odrobiłam pracy domowej  
i dostałam 1. 
IIIb Marta Kwiatkowska - 
 Nie odrobiłam pracy domowej 
w domu. 
 
IVa Wiktoria Rucińska - Uciekłam do koleżanki i wróciłam 
dopiero rano. 
IVb Kacper Wąsowski - Dostałem 1 za pracę na lekcji.  
IVc Ada Sadoch - Za nieodrabianie prac domowych. 
 
Va Wiktoria Wikluk - Że nie odrobiłam pracy domowej  
z matematyki.  
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Vb Kinga Mroczek - Za to, że rozcięłam sobie nogę. 
Vc Marta Kulawiak - Moi rodzice na mnie się nie denerwują. 
 
VIa Dorota Czarnecka - Nie miałam takiej sytuacji. 
VIb Emilia Borkowska - Jeszcze nie miałam takiej sytuacji. 
VIc Natalia Marciniak - Nie miałam takiej sytuacji. 

 
 
 

NOWA W ZESPOLE 
Karolina Ręczajska kl. IVa 

 
Od niedawna, bo od 13 kwietnia 

2014 roku należę do zespołów 
„Eksplozja” i „Kasianiecka”. Pierwsza 
próba była dla mnie wielką frajdą, 
ponieważ od razu uczyłam się nowych 
tańców i dwóch piosenek, które opowiadają o zamku  
i rycerzach. Mój pierwszy występ będzie 3 maja podczas 
obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja.  

Panie, koleżanki i koledzy byli dla mnie bardzo mili  
i ciepło mnie przywitali. Na początku jednak byłam bardzo 
zestresowana, bo niektórzy członkowie zespołu byli dla mnie 
zupełnie nowi, ale szybko się z nimi zaprzyjaźniłam. Uważam, 
że warto spełniać swoje marzenia.  
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CO DALEJ, SZÓSTA KLASO? 
Natalia Zaliwska KL. VIa 

 
Wśród klas szóstych została 

przeprowadzona ankieta dotycząca 
wyboru gimnazjum. Ankietę wypełniło 
51 szóstoklasistów, w tym 31 
dziewcząt i 20 chłopców. 

Wyniki przedstawiają się następująco:  
 

 Dziewczęta Chłopcy Razem 
Do 
Mińska/Siedlec 
wybiera się: 

3/1 2/0 5/1 

Profil 
humanistyczny 

14 10 24 

Profil sportowy 5 5 10 
Profil 
przyrodniczo-
matematyczny 

9 3 12 

Języka 
niemieckiego 
chce się uczyć 

17 12 29 

Języka 
rosyjskiego chce 
się uczyć 

10 6 16 
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Podsumowując większość „starszaków” wybiera się do 
Gimnazjum w Kałuszynie. Największą popularnością cieszy się 
profil humanistyczny. Prawie dwa razy więcej osób chce uczyć 
się języka niemieckiego, a nie rosyjskiego.  

 
 
 
 

Aleksandra Gniado kl. IVc 
 

10 powodów, dla których 
warto mieć kota. 

 
1. Kociaka futrzaka można 

przytulać i głaskać. 
2. Małe kotki są zabawne i ciągle 

chcą się bawić. 
3. Kot mało je, w przeciwieństwie np. do słonia. 
4. Kot jest bardzo czystym zwierzęciem, ciągle się myje. 
5. Kot potrafi przepędzić muchę, albo złapać pająka, a ja 

wolę kota niż pająka. Na szczęście w Polsce nie ma 
pająków, które mogłyby złapać kota. 

6. Kot mruczy, kiedy jest zadowolony, a to jest bardzo 
miłe.         
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7. Kot miauczy tylko wtedy, kiedy naprawdę czegoś 
bardzo chce. 

8. Kota nie trzeba wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. 
9. Kot jest spokojny i zrównoważony. 
10. Koty są bardzo cieplutkie – kiedy jest nam zimno kot 

nas ogrzeje. 
 

10 powodów, dla których 
jednak lepiej kota nie mieć. 
1. Kociaka można przytulać i głaskać, 

dzięki temu sierść kota jest 
wszędzie i jeszcze alergia się może 
przyplątać. 

2. Tak, małe kotki są zabawne – gryzą i 
drapią jak szalone, wędrują po firankach, a na koniec 
sikają na środku pokoju. 

3. Kot mało je bo mu nie smakuje. Daj mu whiskasa to zje 
go razem z puszką. 

4. Kot jest czysty i jego kuweta też musi być czysta. 
Wystarczy się spóźnić raz z jej opróżnieniem, a kot 
przerobi najbliższą doniczkę na WC. Jeśli kot je 
whiskasa, to kuwetę opróżniamy co najmniej 20 razy 
dziennie i 4 razy w nocy (to przez to, że nadgryzł 
puszkę). Niewyspani przychodzimy do szkoły, ale za to 
jaka kondycja, bo wokół pana kota trzeba się nabiegać. 
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5. Kot przepędzi muchę i pająka, pod warunkiem, że mu się 
chce. Po pierwsze kot to przeogromny leń. 

6. Kot mruczy przeważnie wtedy, kiedy chce, żebym 
poszła spać, bo on ma coś innego do zrobienia. 

7. Miauczenie kota potrafi wyprowadzić każdego  
z równowagi. Szczególnie wtedy, kiedy trwa 3 godziny w 
środku nocy. 

8. Kota w ogóle nie trzeba wyprowadzać, bo pójdzie sam  
i wróci po tygodniu, brudny i wychudzony, a później 
będzie spał cały tydzień. 

9. Kot jest spokojny i zrównoważony, bo to on tu jest 
panem, a my tylko jego marnymi sługami... 

10. Koty są bardzo cieplutkie, ale przeważnie ogrzewają 
parapety wyglądając przez okno. 
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JAKIE MIAŁEŚ ZWIERZĄTKO, GDY BYŁEŚ/AŚ 

MAŁY/A? 
Karolina Ręczajska kl. IVa 

 
Dziadek: Gdy miałem 4 lata, mój tata 

z wujkiem dali mi dwa gołębie i powiedzieli, 
żebym się nimi zajął. Od razu zabrałem się za 
budowanie im klatek z drewna i tak zaczęła 
się moja pasja do gołębiarstwa. Teraz mam 
dużo gołębi i nadal lubię się nimi zajmować. 

 

Mama: Gdy byłam mała wychowywałam się na wsi. Moi rodzice 
mieli więc dużo zwierząt gospodarskich, między innymi małe 
owieczki. Pewnego dnia na świat przyszły dwie małe owce: 
dziewczynka Bańka i chłopiec Kłębuszek.  
Lubiłam ich krótką kręconą wełnę, a 
także ich zabawę, kiedy podskakiwały 
tak, jakby bawiły się  
w zawody "Kto wyżej podskoczy?". 
Kłębuszek wyrósł na dużego barana,  
a Bańka na dobrą mamę.   
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Ja: Teraz mam dwa króliki, które nazywają się Bugs  
i Daffy. Są to dwa samce a ich imiona wzięły sie stąd, że Bugs 
jest szary, a Daffy brązowy. Mieszkają one w potężnej klatce 
i bardzo lubią się ze sobą przekomarzać. Często biją się 
kitkami, ale tak naprawdę bardzo się lubią. Życzę każdemu 
swojego wymarzonego zwierzaka. 

 
 

 
 

 
 

Tym razem w zeszytach uczniowskich wyszukaliśmy 
dla Was mit o powstaniu bursztynu – praca domowa z jęz. 
polskiego w kl. Vc i psalmy, które pisali w domu uczniowie klas 
czwartych. Miłej lektury! 

  
Mit o powstaniu bursztynu 
Marysia Gontarska kl. Vc 
 

W XIV w. żyła 16-letnia Ania, która mieszkała nad 
morzem. Była to mądra i niezbyt bogata dziewczyna, 
wychowała się bez rodziców w domu ciotki Teresy i jej 
córkami Kornelią i Wiktorią. Pewnego dnia ciotka zażyczyła 
sobie wystawną kolacje. Ania musiała iść do miasta kupić 
potrzebne produkty.       
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Na rynku zahaczyła o chłopca i wszystkie jej rzeczy 
wypadły z koszyka na ziemię. 

Chłopiec powiedział: 
- Ale ze mnie niezdara. Pomogę Ci to posprzątać.  
Pomógł jej powkładać rzeczy, 

przeprosił, spojrzał jej głęboko w oczy, 
złapał za rękę i zakochali się w sobie od 
pierwszego wejrzenia. Dziewczyna 
szybko uciekła. Wróciła do domu i cały 
czas myślała o tajemniczym chłopcu. 

Nadeszła pora kolacji, przyszli 
goście. Okazało się, że wśród nich był tajemniczy chłopak. 
Ania zamarła na jego widok i szybko się schowała. Podając 
posiłek do stołu nie zwracała uwagi na gościa.  

Po kolacji chłopak pod pretekstem wyjścia do łazienki 
znalazł kuchnię i wszedł do niej. Dziewczynie było tak głupio, 
że jest gosposią, że zaczęła płakać. Nieznajomy otarł jej 
policzek z łez. 

- Nie płacz - cicho szepnął jej do ucha. 
Ania przestała płakać i uśmiechnęła się do niego. 
- Mam na imię Piotr. A ty? - zapytał. 
- Ania - odpowiedziała. 

Zaczęli rozmawiać. Ona opowiadała o swoim życiu, a od niego 
dowiedziała się, że jest marynarzem i zatrzymali się  
w Bursztynowie tylko na tydzień.   
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Rozmawiali kilka godzin,  aż w końcu zaniepokojona 
Teresa zaczęła szukać ukochanego Ani. Weszła do kuchni i 
zdenerwowana widokiem zakochanych zaczęła krzyczeć na 
Anię. Piotr stanął w jej obronie. Ciotka wygoniła gości, a 
dziewczynie zabroniła wychodzić z domu. 

Zakochani obiecali sobie, że będą się spotykali 
codziennie w tym samym miejscu,  gdzie spotkali się po raz 
pierwszy. Dziewczyna ukradkiem wymykała się z domu  
i chodziła na spotkania, aż w końcu przyszedł czas wypłynięcia 
Piotra. Chłopiec obiecał, że będzie wysyłał jej wiadomości  
w butelce oraz, że kiedyś wróci i zostanie na stałe.  

Dziewczyna dostawała wiadomości przez następne 
miesiące. W końcu przestała dostawać wieści od chłopaka, 
zaniepokojona nie mogła spać i przeczuwała, że coś się stało. 

Po kilku tygodniach, na desce ze statku marynarzy, na 
którym znajdował się Piotr, przypłynął wycieńczony kapitan 
załogi. Oznajmił Ani,  iż był ogromny sztorm, fala uderzyła  
w statek i tylko on uszedł z życiem.  

Dziewczyna załamana uciekła na 
plażę. Zaczęła rzewnie płakać. Przepłakała 
całe lato i całą jesień chodząc na 
wybrzeże. Któregoś zimowego dnia poszła 
jak zawsze od kilku miesięcy na plażę. Fala wyrzuciła na brzeg 
zdjęcie Piotra. Gdy to zobaczyła, zaczęła tak płakać, że łzy 
wielkie jak groch zaczęły złotnieć i robić się twarde.  
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Siedziała na plaży i płakała tak długo, że w końcu plaża 
była cała w skawalonych łzach dziewczyny. Ania zamarzłą  
w miejscu pożegnania z Piotrem. Znalazł ją kapitan statku i łzy 
dziewczyny nazwał bursztynami od nazwy miejscowości 
Bursztynowo. Wiadomość o śmierci dziewczyny nie poruszyła 
Teresy ani jej córek. Dziewczyna nie została nawet pochowana 
przez swoich bliskich.  

 

 
 

 
Psalm Dziękczynny 
Dawid Gierszewski IVc 

 
Dziękuję Ci Panie za słońce, niebo i kwiaty. 

Dziękuję za życie, zdrowie i rodzinę. 
Dziękuję o Panie mój! 

Dziękuje Ci Panie za ciągłe czuwanie. 
Dziękuję za miłość, dobroć i za wszystko co mam. 

Dziękuję o Panie mój! 
Dziękuję, że jesteś, że wszystko trwa, że budzę się  

każdego dnia. 
Amen 
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Psalm błagalny 
Janiak Dobrosława IVc 

 
Do Ciebie, Panie, wołam, Opoko moja. 

Usłysz głos mego błagania, 
gdy wznoszę ręce do Ciebie, Panie mój! 

Bądź przy naszej rodzinie i błogosław nam. 
Boże nasz, będziemy Cię wysławiali na wieki, wieków. 

Bądź Panie przy nas, opiekuj się nami 
i daj nam odrobinę miłości i szczęścia. 

 
 
 

Psalm Przebłagalny  
Ola Gniado IVc 

 
Przepraszam Cię, Boże, za moje grzechy,  
wcale nie miałam z tego uciechy. 
Bo grzechy brzydkie są i złe, 
dlatego Ciebie przeprosić chcę. 
Byłam trochę niegrzeczna w domu 
i byłam leniwa, nie pomogłam nikomu. 
Gdy Cię przeproszę, odejdą wszystkie troski, 
poprawię się  i z tego psalmu wyciągnę wnioski. 
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NAUKA PRZEZ ZABAWĘ :) 
Kinga Książek kl. Vb 

 
Oto adresy stron, na których nie tylko się pobawisz, ale 
 i pouczysz . :) 

 

1. www.matzoo.pl 
2. www.pisupisu.pl 
3. www.anglomaniacy.pl 
4. www.zyraffa.pl 
5. www.yummy.pl 
6. www.dyktanda.net 
7. www.abecadlo.cauchy.pl 
8. www.grajwgry.pl/grymatematyczne 
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Rubryką opiekuje się pani pedagog Agnieszka Borucińska 

JAK SOBIE RADZIĆ Z NACISKIEM GRUPOWYM? 
 

Poniżej przedstawię kilka zachowań i komunikatów, 
które mogą ułatwić stawianie granic osobie wywierającej 
nacisk, jeśli chcemy obronić swoją decyzję i przeciwstawić się 
namowom. 

1. Można powiedzieć „ nie, dziękuję” i odejść nie 
tłumacząc się. 

2. Można wykorzystać jakąś dowcipną wymówkę, np. „nie, 
dziękuję, poczekam na coś smaczniejszego”. 

3. Można odwołać się do decyzji rodzica i mówić np. „nie 
mogę wziąć do ust kropli alkoholu – mama zabiłaby mnie. 
Ona jest przewrażliwiona na tym punkcie”. 

4. Można rozstać się z osobami wywierającymi nacisk  
i poszukać innych kolegów czy koleżanek. 

5. Można zastosować technikę „zdartej płyty” – chodzi  
o powtarzanie słów odmowy kilkakrotnie,  
w niezmienionej formie np. „nie, nie pożyczę Ci 
pieniędzy”. 

6. Można nazwać to, co się dzieje między Tobą  
a rozmówcą po imieniu (presja, namawianie) i prosić,    
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by przestał to robić – np. „daj spokój, nie nalegaj 
więcej”,  „przestań  mnie namawiać, nie zmienię zdania”. 

7. Można głośno używać słów „decyzja”, „postanowienie”, 
„moje”, „ja”. To wyraźnie akcentuje nasza pewność, 
wewnętrzną siłę i przekonanie np. „postanowiłam nie 
dawać Ci lekcji do odpisywania”. 

8. Można odwołać się do prawa do szacunku. Pamiętajmy, 
że wszystkim nam należy się szacunek. Możemy więc 
wymagać od innych tego, żeby nas szanowali np. 
”proszę, uszanuj to, co powiedziałem. Moja decyzja jest 
nieodwołalna”. „Rozumiem, że Ci zależy, ale uszanuj 
moją decyzję”. 

9. Można odwołać się do swoich 
uczuć i powiedzieć  
o swoich emocjach np. 
„zaczyna mnie to 
denerwować”, „czuję się 
zirytowany tym, co robisz”, 
„jestem coraz bardziej 
rozzłoszczony Twoim 
namawianiem”. 

 
Myślę, że każdy znajdzie wśród tych propozycji to 

rozwiązanie,  które będzie dla niego najlepsze, najłatwiejsze 
do realizacji. Powodzenia! 
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Natalia  Zaliwska kl. VIa 
 

 W Redzie (woj. pomorskie) powstaje 
najnowocześniejszy Aquapark w Polsce, zawierać będzie 
m.in. zjeżdżalnię w „akwarium” z rekinami.  

 Pewien człowiek chciał dowieść, że dusza istnieje 
naprawdę. Przed śmiercią i po śmierci kilku osób zważył 
ich ciała. Okazało się, że różnica za każdym razem 
wynosiła ok. 21 g. 

 Ludzie, którzy mają dobry gust muzyczny są mądrzejsi 
i lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Są 
także silniejsi mentalnie i odnoszą więcej sukcesów. 

 Przed rokiem 1930 kolor różowy był uważany za męski, 
a z kolei niebieski za damski. 

 Ludzie, którzy gryzą końcówkę długopisów są bardziej 
kreatywni i mniej zagrożeni wystąpieniem choroby 
umysłowej. 

 Żyrafy śpią dwie godziny dziennie. 

 Osoby, które mają przynajmniej jedną siostrę, są 
szczęśliwsze i bardziej optymistyczne, potrafią lepiej 
sobie radzić z przeciwnościami losu.       
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 Ludzie, którzy więcej się śmieją, lepiej tolerują ból 
fizyczny, jak i emocjonalny. 

 Syndrom fantomowych wibracji - dolegliwość 
polegająca na tym, że człowiekowi wydaję się, iż jego 
telefon wibruje, choć wcale tak nie jest. Szacuje się, 
że ok. 70% populacji, choć raz 
doświadczyło tego uczucia. 

 W czasach polowań na 
czarownice leworęczność była 
uznawana za dowód powiązania z 
diabłem. 

 

Mała ciekawostka na koniec, o której zapewne nie wiecie: 

Po czym rozpoznać czy koszula jest męska czy damska? 

Koszula damska: ma guziki po przyszyte po lewej stronie,  
a dziurki po prawej.  

Koszula męska: Ma guziki przyszyte po prawej stronie,  
a dziurki po lewej. 
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SAŁATKA WIELKANOCNA 

Weronika Wocial kl. Vc 
 
 

Składniki: 
puszka kukurydzy, słoiczek selera konserwowego, 150 

g sera żółtego, 6 jajek, 2 woreczki ryżu, 0,5 papryki zielonej, 
pęczek szczypiorku, sól, pieprz, 150g jogurtu naturalnego,  
2-3 łyżki majonezu.  

Wykonanie: 
Ryż gotujemy w osolonej wodzie, jajka gotujemy na 

twardo, później kroimy w kosteczkę, ser i paprykę kroimy w 
drobną kostkę, siekamy szczypiorek. Wszystkie składniki 
sałatki mieszamy, przyprawiamy solą, pieprzem. Na koniec 
dodajemy majonez wymieszany z jogurtem - sałatka gotowa!!!!! 

Smacznego. 
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Aleksandra Gniado kl. IVc 
 

       1          

      2           

3                 

        4         

     5            

  6               

        7         

       8          

       9          

   10              

       11          

      12           

 
1.  Drobny prezent. 
2.  Inaczej kawał. 
3.  Czekoladowe króliki, cukierki i inne pyszności. 
4.  Słomiana dziewczyna. 
5.  Płynie w Wiśle, płynie w Warcie. 
6.  Mama, tata, brat i siostra. 
7.  Jedna osoba się chowa, a pozostałym zostawia tylko 

ślady prowadzące do kryjówki. 
8.  Mały, ale z długimi uszami. 
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9. Ile wody waży jeden kilogram? 
10.  Czasami na wodę, czasami na kulki. 
11.  Kolorowe jajko wielkanocne. 
12.  Niosę w nim święconkę. 

 

Czy chcesz pomóc głodnym ludziom z Afryki?  

Wejdź na stronę freerice.com! 
Rozwiążesz tam zadania z różnych przedmiotów, a ryż 
zebrany za dobre odpowiedzi, zostanie zamieniony na 

pieniądze na jedzenie dla ludzi z Afryki! 
Warto pomagać! 

Ola Gniado kl. IVc 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych  

życzymy wszystkim czytelnikom 
„Tornistra”,  

aby zmartwychwstały Chrystus  
był źródłem jeszcze większej wiary, nadziei 

i miłości. 
Redaktorzy  
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BAJECZKA „PISANKA” 
Agnieszka Galica 

 
1. Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko- ko – ko – zagdakała 
zadowolona – leżcie tu cichutko, to nikt was nie znajdzie –  
i poszła szukać ziarenek na podwórku. 
Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od kury,  
i zamiast leżeć cichutko, turlały się i postukiwały skorupkami, 
aż usłyszał je Kot. 

- Mrau – powiedział przyglądając się 
Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, 
będzie z was pyszna jajecznica, mrau! 

- Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu 
Jajka – nie chcemy skończyć na 
patelni. 

- Ale co robić, co robić? – postukiwały 
się skorupkami. 

- Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się 
przed siebie – nie dam się usmażyć! 

2. A po chwili wróciło wesoło podśpiewując: Jestem czerwone  
w czarne  kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej 
biedroneczki. 

- Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe 
Jajka. 

- Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie 
jestem już zwyczajnym Jajkiem, tylko wielkanocną 
pisanką. 

- Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak 
szybko jak umiało, by po chwili wrócić     

-  
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i zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie 
rusz mnie, bo będę gryzł. I rzeczywiście, Jajko 
wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto – czarne paski. 

3. I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko turlając się wesoło. 
- Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – 

Biedronka, Jako – tygrys i Jajko - Jako. I wtedy 
właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się  
i popiskując. Jestem żabka, każdy to wie, czy ktoś 
zieloną żabkę zje? – Nie!  

- Jako – biedronka, Jako – Tygrys i Jako – Żabka były  
z siebie bardzo zadowolone. Tylko czwarte leżało  
i trzęsło się ze strachu. 

- Pośpiesz się – mówiły kolorowe Pisanki do czwartego 
Jajka – bo będzie za późno. I właśnie wtedy nadszedł 
Kot. 

- Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – 
mruczał niezadowolony – trudno, zrobię jajecznicę tylko  
z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię. 

4. Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż 
zaczęła pękać na nim skorupka. 

- Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – 
teraz już na pewno zrobi z ciebie jajecznicę. 

- Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym 
Jajku, aż pękła na drobne kawałki i ...wyszedł z niej 
malutki, puszysty, żółty kurczaczek. 

5. Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne 
oczka, przyglądając się kolorowym pisankom. Po chwili podreptał 
w kierunku cukrowego Baranka popiskując cichutko;  

Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka. 
Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana. 

A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku. 
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