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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 1(105) – październik  2016 nakład 100 sztuk CENA 2,00 zł 

Drodzy czytelnicy! 

Witamy po wakacjach! 1 IX 2016r. rozpoczęliśmy nowy 

rok szkolny - wyjątkowy dla nas z powodu 120 nowych uczniów. 

Oprócz 24 pierwszaków, mamy trzy klasy "zerówki" i 39 uczniów ze 

szkoły w Koszewnicy, których rodzice podjęli decyzję  

o przeniesieniu swoich dzieci do naszej szkoły. 

Ten rok jest wyjątkowy także dlatego, że  

w czerwcu 2017r. żadna klasa nie ukończy naszej szkoły. 

Obecne klasy szóste zostają z nami do klasy ósmej.  

A co z naszym miesięcznikiem? Rozpoczynamy 

wspólnie dwunasty rok - pisania, wydawania, czytania, 

uśmiechu i zabawy. Zapraszamy do lektury juz po raz 

sto piąty. Mamy nadzieję, że nadal będziecie z nami.  

Redaktorzy 

 

 Zdobywca IV miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM Forum Pismaków 2016  

 Brązowy laureat XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM Forum Pismaków 2015  

 Pięciokrotny laureat konkursu "Redaktor - Uczeń"  w latach 
2008/2009;  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 i 2012/2013  

 I miejsce  w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych "Młodzi 
Dziennikarze – Papieżowi” – rok 2012 

 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych promujących 

powiat miński – rok 2010 
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SPIS TREŚCI: 
Z ŻYCIA SZKOŁY; 
 Co się dzieje w naszej szkole? 

- s. 3-4; 
 Ekumeniczna wycieczka 

nauczycieli - s. 5; 
 Kalendarz roku szkolnego – s. 6-7; 
 Sportowe info - s. 7-9; 
 Składy samorządów klasowych 

- s. 10-12; 
 Oferta zajęć pozalekcyjnych - 

s. 13-16; 
WAKACYJNY PRZEGLĄD 
 Wakacje 2016 - s. 17; 
 Obóz sportowy w Sztutowie - 

s. 18-19; 
 Kasianiecka na Litwie - s.20-23; 
  Wyjazd z Flecikami do 

Sandomierza - s. 24; 
 Chorwackie wspomnienia-s.25-

27 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Ulubiona 

piosenka z dzieciństwa" -  
s. 28-29; 

 Zdaniem eksperta – s. 30; 
 Czy mogę Ci pomóc? - s.31-32; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie „Najlepsze 

momenty podczas Twoich 
wakacji” - s. 33-34; 

 Krótka sonda - s. 34; 
 Najmłodsi w naszej szkole -  

s. 35; 
 Jak wrócić po wakacjach do 

szkoły? - s. 36; 
 Emocje czwartoklasistek - s. 37; 
 Dlaczego warto robić 

postanowienia? - s. 38; 
 3 pokolenia w "Tornistrze"- 

 s. 39; 
 Poszpitalne przestrogi Julki - 

s. 40; 
 Warto przeczytać - s. 41; 
 Zeszyty uczniowskie – s 42-47; 
RÓŻNOŚCI 
 Kartka z kalendarza – s. 48 
 Podróże po świecie - Polska - 

s. 49; 
 Top 10...ciekawostek -  

s. 50-51; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników Tornistra – s.51; 
 Zanim kupisz psa - s. 52; 
 Smacznie i zdrowo! - s. 53; 
 Ciekawostki o szkole -  

s. 54-56; 
 DIY Back to school - s. 57-58; 
 Ortograficzny kącik - s. 58; 
 Triki pomagające w 

codziennych czynnościach -  
s. 59; 

 English Zone – s. 60; 
 Szkolna krzyżówka – s. 61;  

 Kolorowanki dla młodych –  

s. 62-63 
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 W czwartek 8 IX zawitał do naszej szkoły zespół 

"Limbos". To już tradycja, że zawsze na początku roku 

szkolnego i w okolicach Dnia Kobiet gra i śpiewa dla nas grupa 

pana Miadziułko z Siedlec.  

 

 12 września, jak co roku, obchodziliśmy kolejną 

rocznicę bitwy pod Kałuszynem - jednej z niewielu wygranych 

przez Polaków bitew w kampanii wrześniowej. Pomimo 

wyjątkowych upałów, licznie zebrani uczniowie naszej szkoły  

z nauczycielami wzięli udział w uroczystościach, które miały 

miejsce w parku miejskim i na cmentarzu parafialnym. 

Przemówienia, oznaczenia, msza święta, apel poległych, salwa 

honorowa, składanie wieńców - to najważniejsze punkty żywej 

lekcji historii, w której mogliśmy uczestniczyć. Warto 

wspomnieć, że sztandar naszej szkoły został odznaczony 

Medalem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, co napawa nas 

dumą i zarazem wielką odpowiedzialnością. 

Dyrektor szkoły Pan Marek Pachnik dziękuje 

wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za tak liczny 

udział w uroczystości, za godną postawę, galowy strój  

i oddanie szacunku poległym z 12 września 1939r. 
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 21 września uczniowie 

naszej szkoły mogli obejrzeć film 

pt. "Zwierzogród", który był 

wyświetlany podczas seansu kina 

objazdowego. Życie w miasteczku, 

które zamieszkują tylko zwierzęta 

i ich perypetie spodobały się 

wszystkim.  

 

 23 września w szkole miało miejsce spotkanie 

uczniów z policjantami. Tematem wiodącym było 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Uczniowie zadawali wiele 

pytań, a na zakończenie spotkania mogli wziąć do ręki 

krótkofalówkę, kajdanki, pałkę czy lizak. Najmłodsi z lekkim 

niepokojem obserwowali naszych mundurowych gości. 

 

 26 i 27 IX uczniowie i nauczyciele uczestniczyli  

w sesji fotograficznej. Każda klasa decydowała się na zdjęcie 

grupowe, a potem już indywidualnie uczniowie robili zdjęcia do 

portretów, legitymacji, kalendarzy, breloczków czy 

kubeczków.  

 
 
 
 
 
 
 



TORNISTER                                           numer 1 (105) – październik 2016 

- 5 - 

EKUMENICZNA WYCIECZKA NAUCZYCIELI 
pani Ewa Paruzal - organizator wycieczki 

 

W sobotę 10 września odbyła się wycieczka nauczycieli 

i pracowników szkoły na Podlasie. 

Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kostomłotów, 

gdzie znajduje się jedyna na świecie cerkiew neounicka 

obrządku bizantyjsko-słowiańskiego pw. św. Nikity. W roku 

1998 w kostomłockiej cerkwi zostały złożone relikwie 

Błogosławionych Męczenników Podlaskich i od tego momentu 

stała się Sanktuarium Unitów Podlaskich.  

Następnie pojechaliśmy do Kodnia i tam zwiedzaliśmy 

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia. 

Kodeń to nie tylko zabytkowa bazylika, ale także teren 

parkowo-rekreacyjny, gdzie można odpocząć w Ogrodzie 

zielnym czy kroczyć Labiryntem siedmiu grzechów głównych. 

Ostatnim miejscem zwiedzania była cerkiew św. 

Onufrego w Jabłecznej  

z jedynym w Polsce 

Monastyrem 

Prawosławnym. Po 

wysłuchaniu historii 

powstania tego miejsca 

odmówiliśmy modlitwę 

ekumeniczną przed Ikonostasem, a potem odbyliśmy krótki 

spacer nad Bug. 
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych       

1 września 2016r. 

2. Rocznica walk pod Kałuszynem 12 września 2016r. 

3. Spotkania klasowe z rodzicami 
uczniów 

wg terminarza 
wychowawcy klasy/ 
cały wrzesień 

4. Dzień Edukacji Narodowej - dzień 

wolny od zajęć dydaktycznych*      

14 października 
2016r. 

5. Zebranie Rady Rodziców     19 października 
2016r. godz. 17. 00 

6. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni 
wolnych ustalonych przez dyrektora 

szkoły)*             

31 października 
2016r. 

7. Szkolenie Rady Pedagogicznej  16 listopada 2016r. 
godz. 14.00 

8. Zebranie rodziców - ogólne z 
prelekcją, spotkania klasowe 

23 listopada 2016r. 
godz. 17.00 

9. Przerwa świąteczna 23 grudnia 2016r. - 
2 stycznia 2017r. 

10. K1asyfikacja uczniów za I półrocze - 
rada pedagogiczna   

7 lutego 2017r. 
godz. 14.00 

11. Semestralne zebranie rodziców    8 lutego 2017r. 
godz. 17.00 

12. Ferie zimowe 13 lutego - 
26 lutego 2017r. 

13. 
      
     

Szkolenie Rady Pedagogicznej  15 marca 2017r. 
godz. 14.00 

14. Wiosenna przerwa świąteczna       13-18 kwietnia 
2017r. 
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15. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni 
wolnych ustalonych przez dyrektora 

szkoły)*  

2 maja 2017r. 

16. 
       

Zebranie rodziców   24 maja 2017 r. 
godz. 17.00 

17. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni 
wolnych ustalonych przez dyrektora 

szkoły)* 

16 czerwca 2017r. 

18. Klasyfikacja uczniów za II półrocze 
- rada pedagogiczna   

20 czerwca 2017r.  
godz. 14.00 

19. Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych       

23 czerwca 2017r. 

20. Podsumowanie pracy w roku 
szkolnym 2016/2017 - rada 
pedagogiczna   

27 czerwca 2017r. 
godz. 10.00 

* - Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla 

chętnych uczniów 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 X 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

 

 

 Wyniki Szkolnych Biegów Przełajowych 
 (Maja Krasnodębska kl. IVc) 

 

W piątek 16.09.2016r. na 3 i 4 lekcji odbyły się biegi 

przełajowe. Były to biegi tylko dla klas 4-6. Dzieci biegły 

rocznikowo, dziewczynki oddzielnie, chłopcy oddzielnie.      
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Wszystkie osoby, które zajęły miejsca 1, 2, 3 i 4 

pojechały 27 IX  na zawody do Mińska Maz. 

Zwycięzcom gratulujemy !!! 
 

 9 września 2016r. uczniowie naszej szkoły w duchu 

sportowej rywalizacji uczcili pamięć żołnierzy poległych w 

walkach pod Kałuszynem we wrześniu 1939r. Wyrazem 

szacunku był mecz piłki nożnej "Kałuszyn Północ - Kałuszyn 

Południe", rozgrywany już po raz 15. Minuta ciszy poprzedziła 

piłkarskie spotkanie. Mecz zakończył się wynikiem 6:1 dla 

drużyny "Kałuszyn Północ". 
 
 
 
 
 
 

  Dziewczęta Chłopcy 
Klasy IV 

I m. Weronika Grabska kl. IVb Michał Gałach kl. IVa 
II m. Aleksandra Grabarek kl. IVc Piotr Laskowski kl. IVa 
III m. Dominika Dmowska kl. IVc Maciej Mroczek kl. IVc 

Klasy V 
I m. Oliwia Wąsowska kl. Vb Karol Wąsowski kl. Vc 
II m. Paulina Troć kl. Va Damian Wąsowski kl. Vb 
III m. Maja Ołowska kl. Va Mateusz Chrościcki kl. Vb 

Klasy VI 
I m. Marta Kwiatkowska kl. VIc Mieszko Janiak kl. VIa 
II m. Julia Muszelik kl. VIb Michał Abramowski kl. VIc 
III m. Anna Mroczek kl. VIa Dawid Nastaga kl. VIb 
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 Od 23 września nasza szkoła 

organizuje bezpłatne pozalekcyjne zajęcia 

sportowe dla dziewczynek i chłopców klas  

I-III z piłki nożnej przygotowujące  

w przyszłości do występów w lidze OZPN. 

Będą to zajęcia ogólnorozwojowe  

z elementami gier i zabaw przeprowadzone przez trenera piłki 

nożnej z licencją UEFA B. 

 Zajęcia będą się odbywać w zależności od pogody na 

boisku Orlik bądź hali sportowej w Kałuszynie: 

 - w poniedziałki w godz. 13.00 - 14.30 

- w piątki w godz. 16.00 - 17.30 

 

 Informujemy, że nasza szkoła organizuje od 20 

września wyjazdy na basen dla dzieci z klas I - III i IV - VI. 

Są to lekcje pływania oraz zajęcia rekreacyjne 

przeprowadzone przez instruktorów pływania.  

Dla klas 4-6 wyjazdy odbywają się w każdy wtorek dni 

nauki szkolnej w godzinach:  14.40 – wyjazd; 17.00 – powrót.  

Dla klas młodszych wyjazdy odbywają się w każdą 

środę dni nauki szkolnej w godzinach: 13.15 – wyjazd,  

16.00 – powrót. W związku z dużą ilością chętnych wyjazdy 

dla klas 2 i 3 odbywają się w cyklach dwutygodniowych.  

Najbliższe terminy dla uczniów klas 3: 

- 5 października i 19 października 

dla uczniów klas 2: 

- 12 października i 26 października. 
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SKŁADY SAMORZĄDÓW KLASOWYCH 
Zebrała Maria Grzywacz kl. IVb 

 

kl. IIa 

Natalia Chabiera  - przewodnicząca 

Natalia Luśnia - zastępca przewodniczącej 

Igor Przyborowski - skarbnik 

Karina Kwiatkowska i Marta Sosinowska - łącznicy z biblioteką 
 

kl. IIb 

Amelka Rutkowska - przewodnicząca 

Kacper Rutkowski - zastępca przewodniczącego 

Karolina Krasna - łącznik z biblioteką 
 

kl. IIc 

Roksana Rucińska - przewodnicząca 

Jakub Wrzosek - zastępca przewodniczącej 

Anna Grzywacz - łącznik z biblioteką 
 

kl. IId 

Szymon Goźliński - przewodniczący 

Maja Araźna - zastępca przewodniczącego 

Zuzanna Tylutki - łącznik z biblioteką 
 

kl. IIIa 

Jakub Szczęśniak - przewodniczący 

Aleksandra Goźlińska - zastępca przewodniczącego 

Mateusz Surowiec - łącznik z biblioteką 
 

kl. IIIb 

Maciej Namięta - przewodniczący 

Blanka Leszczyńska - zastępca przewodniczącego 
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Jakub Sosiński - skarbnik 

Alicja Drabarek - łącznik z biblioteką 
 

kl. IIIc 

Zosia Kurowska - przewodnicząca 

Michał Śledziewski - zastępca przewodniczącej 

Gabrysia Wocial - skarbnik 

Michał Walewski-  łącznik z biblioteką 
 

kl. IVa 

Michał Gałach - przewodniczący 

Emilka Pietrzak - zastępca przewodniczącego 

Maciej Kubuj - skarbnik 

Alan Abramowski - łącznik z biblioteką 
 

kl. IVb 

Kacper Sokołowski - przewodniczący 

Dawid Tkaczyk - zastępca przewodniczącego 

Weronika Grabska - skarbnik 

Roksana Więcko - łącznik z biblioteką 
 

kl. IVc 

Dominika Dmowska - przewodnicząca 

Maja Krasnodębska - zastępca przewodniczącego 

Magdalena Wąsowska - skarbnik I 

Paulina Skoniecka - skarbnik II 

Maciej Kuć - łącznik z biblioteką 
 

kl. Va 

Paweł Książek - przewodniczący 

Weronika Witowska - zastępca przewodniczącego 

Michał Czyżewski - skarbnik 
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kl. Vb 

Wiktoria Kaźmierczak - przewodnicząca 

Ewelina Dąbrowska - z-ca przewodniczącej 

Martyna Sosinowska - skarbnik 

Mateusz Mojnowski - łącznik z biblioteką 
 

kl. Vc 

Bartosz Kwiatkowski - przewodniczący 

Grzegorz Grubek - zastępca przewodniczącego 

Milena Kusy - skarbnik 

Stanisław Abramowski - łącznik z biblioteką 
 

kl. VIa 

Anna Mroczek - przewodnicząca 

Magda Abramowska - zastępca przewodniczącej 

Kinga Sęktas - skarbnik 

Aleksandra Mazur - łącznik z biblioteką 
 

kl. VIb 

Beata Cymbalińska - przewodnicząca 

Laura Pietrzak - zastępca przewodniczącej 

Julia Muszelik - skarbnik 

Ewa Cymbalińska - łącznik z biblioteką 
 

kl. VIc 

Jakub Chrościcki - przewodniczący 

Jakub Chabiera - zastępca przewodniczącego 

Wioletta Damętka - skarbnik 

Aleksandra Mroczek - łącznik z biblioteką 

Karolina Proczka - sekretarz 
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OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

Po lekcjach uczniowie mogą rozwijać swe zainteresowania: 
 w kołach: jęz. polskiego, jęz. angielskiego, historycznym, 

matematycznym, informatycznym, przyrodniczym i biblijnym; 
 na zajęciach SKS-u; 
 w zespole ludowym 'Kasianiecka'; 
 w zespole tanecznym 'Eksplozja'; 
 w zespole instrumentalno - wokalnym 'Fleciki'; 
 w grupie teatralnej "Skrzaciki"; 
 podczas redagowania gazetki szkolnej "Tornister"; 
 w Klubie Miłośników Książki; 
 podczas zajęć na basenie. 

 

PONIEDZIAŁEK 
 

5 godz. 

lekcyjna (12.05 

- 12.50) 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IIa (p. Elżbieta Kalisz); 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. IIIa(p. Ewa Przybysz); 

 Gimnastyka korekcyjna kl. IIIa (p. Joanna Bielińska); 

 Terapia pedagogiczna kl. II (p. Sławomira Wójcik); 

6 godz. 

lekcyjna (13.00 

- 13.45) 

 Koło jęz angielskiego kl. Vc (p. Ewelina Dudzińska); 

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (p. Agnieszka 

Borucińska); 

 Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego kl. IVa  

(p. Monika Marciniak); 

 Gimnastyka korekcyjna kl. IIIb (p. Joanna Bielińska); 

 Zajęcia dodatkowe z jęz. angielskiego kl. IV - V  

(p. Anna Wolska); 

7 godz. 

lekcyjna (13.55 

- 14.40) 

 Koło polonistyczne dla kl. VIc (p. Katarzyna Berska); 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. IVa (p. Krystyna 

Raczyńska); 

 Trening dla kl. II - III (p. Mariusz Prekurat); 

15.30 - 17.00  Trening dla dziewcząt kl. IV - VI (p. Mariusz Prekurat); 
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WTOREK 
 

5 godz. 

lekcyjna (12.05 

- 12.50) 

 Terapia pedagogiczna kl. II (p. Sławomira Wójcik); 

 Koło matematyczne kl. IIIb (p. Dorota Kobeszko); 

 Gry i zabawy kl. IIc (p. Dominika Włodarczyk); 

 Gimnastyka korekcyjna kl. Ia (p. Joanna Bielińska); 

6 godz. 

lekcyjna (13.00 

- 13.45) 

 Koło teatralne kl. I - III (p. Dorota Kobeszko 

 i p. Agnieszka Broniarek); 

 Gimnastyka korekcyjna kl. IIb (p. Joanna Bielińska); 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych kl. IIb  

(p. Katarzyna Pawlikowska); 

7 godz. 

lekcyjna (13.55 

- 14.40) 

 Klub Miłośników Książki (p. Grażyna Michalska); 

 Koło polonistyczne kl. VIb (p. Monika Marciniak); 

 Koło polonistyczne kl. VIa (p. Krystyna Osińska); 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IVa  

(p. Barbara Chrościcka); 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. Va i Vc 

(p. Barbara Pachnik); 

 Gazetka szkolna "Tornister" (p. Izabela Borucińska); 

 Zajęcia dodatkowe z historii kl. VIc  

(p. Katarzyna Mroczek); 

14.40 - 17.00  Wyjazd na basen kl. IV - VI (p. Mariusz Prekurat); 

 

ŚRODA 
 

6 godz. 

lekcyjna (13.00 

- 13.45) 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IId (p. Sławomira Wójcik); 

7 godz. 
lekcyjna 
(13.55 - 
14.40) 

 Terapia pedagogiczna kl. IV-V (p. Sławomira Wójcik); 

 Koło polonistyczne kl. IVb (p. Krystyna Osińska); 

 Koło informatyczne kl. IV – VI  

(p. Izabela Borucińska); 
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7 godz. 
lekcyjna (13.55 
- 14.40) 

 Koło muzyczne (młodsza grupa Flecików)  

(p. Wanda Stryczyńska); 

 Zajęcia dodatkowe z jęz. angielskiego dla kl. VIa  

i VIb (p. Ewelina Dudzińska); 

13.20 - 16.00 
 Wyjazd na basen kl. II - III (p. Wiesława Szymańska 

i p. Mariusz Prekurat); 

15.30 -17.00  Trening dla dziewcząt kl. IV - VI (p. Joanna Bielińska); 

 

CZWARTEK 
 

5 godz. 

lekcyjna (12.05 

- 12.50) 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IIIb  

(p. Dorota Kobeszko); 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. IIIa (p. Ewa Przybysz); 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. IIIc  

(p. Lidia Wierzbicka); 

 Gry i zabawy kl. IIa ( p. Elżbieta Kalisz); 

6 godz. 

lekcyjna (13.00 

- 13.45) 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. I  

(p. Agnieszka Broniarek); 

 Koło plastyczne kl. IIIb (p. Dorota Kobeszko); 

 Koło polonistyczne (p. Katarzyna Berska); 

 Zajęcia wyrównawczo-opiekuńcze  

(p. Agnieszka Borucińska); 

7 godz. 

lekcyjna (13.55 

- 14.40) 

 Koło jęz. angielskiego kl. VIc  

(p. Magdalena Kłoszewska); 

 Koło Młodych Przyrodników kl. IVa i IVc  

(p. Krystyna Raczyńska); 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VIb 

 (p. Barbara Chrościcka); 

 Zajęcia przyrodnicze kl. Vc  

(p. Wiesława Szymańska); 

 Zajęcia wyrównawcze z historii kl. IV - VI  

(p. Katarzyna Mroczek); 
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14.00 - 15.30 

wymiennie z 

15.30 - 17.00 

 Zespół "Kasianiecka" (p. Teresa Kowalska) / grupa 

"Eksplozja (p. Katarzyna Berska) 

16.00 - 17.00 
 Zajęcia sportowe (biegi) dla chętnych z kl. IV - VI 

(p. Wiesława Szymańska). 

 
PIĄTEK 

 

5 godz. 

lekcyjna (12.05 

- 12.50) 

 Koło plastyczne kl. I (p. Agnieszka Broniarek); 

6 godz. 

lekcyjna (13.00 

- 13.45) 

 Koło jęz. angielskiego kl. IV - V (p. Anna Wolska); 

 Gimnastyka korekcyjna kl. IId  

(p. Joanna Bielińska); 

7 godz. 

lekcyjna (13.55 

- 14.40) 

 Koło biblijne (p. Ewa Paruzal); 

 Fleciki (p. Wanda Stryczyńska); 

 SKS chłopców (p. Mariusz Prekurat); 

8 godz. 

lekcyjna (14.50 

– 15.35) 

 Fleciki (p. Wanda Stryczyńska); 

 SKS chłopców (p. Mariusz Prekurat); 

16.00 - 17.30  Trening dla kl. II - III (p. Mariusz Prekurat); 

 
SOBOTA 

 

9.00 - 10.30 

wymiennie z 

10.30 - 12.00 

 Zespół "Kasianiecka" (p. Teresa Kowalska) / grupa 

"Eksplozja (p. Katarzyna Berska) 
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WAKACJE 2016 
p. Agnieszka Borucińska 

 

W każdym tygodniu minionych wakacji uczniowie 

naszej szkoły z opiekunami wyjeżdżali na rekreacyjne 

wycieczki. Odbyło się 8 wycieczek: 

- do ośrodka sportowo – rekreacyjnego 

IZYDORY w Stoczku Łukowskim; 

- do Warszawy – kino, zwiedzanie; 

- do Warszawy – park trampolin, kino; 

- do Siedlec – Park Przygody, kino; 

- do wioski indiańskiej w Borzychach; 

- do stadniny koni w Podsuszu; 

- do Siedlec – basen, kino; 

- do Warszawy – oceanarium prehistoryczne 3D. 

Dzieci obejrzały 4 filmy: ”Gdzie jest Dori”, „Ghost 

Busters II”, „Szajbus i pingwiny”, „Mój przyjaciel smok”.  

We wszystkich wycieczkach wzięło udział 284 uczniów 

pod opieką 29 nauczycieli. 

Oprócz wyjazdów jednodniowych nasza szkoła 

oferowała także dłuższy wypoczynek poza domem. 

 Grupa 50 uczniów pod opieką nauczycieli wyjechała na 

obóz sportowy do Sztutowa. 

 Zespół „Kasianiecka” wypoczywał na Litwie i na Mazurach. 

 Zespół „Fleciki” doskonalił swe umiejętności  

i wypoczywał w Sandomierzu. 

Wakacje 2016 to już historia. Pozostały wspomnienia  

i zdjęcia.  
 

http://spkaluszyn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=716
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OBÓZ SPORTOWY SZTUTOWO 2016 
Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

 

27.06.2016r.o godz. 6:00 wszyscy uczestnicy obozu 

sportowego zebrali się na pętli autobusowej. Gdy autobus 

przyjechał nauczyciele policzyli nas i sprawdzili obecność. 

Kiedy ruszyliśmy, pomachaliśmy ostatni raz rodzicom na 

pożegnanie i wyruszyliśmy w drogę.  

Do Sztutowa dotarliśmy ok. godz. 13:00, a następnie 

poszliśmy do swoich pokoi. Wszystkie pokoje zajęte przez 

naszą grupę obozowiczów miało nazwy: Directioners, 

Marchewki, Słodziaki, Grupa ułomnych, Pakerzy, Orła cień  

i tak dalej... Tego samego dnia poszliśmy na plażę oraz na 

basen. Każdego dnia o godz. 18:00 mieliśmy zebrania  

w związku z planami na następny dzień. O 20:00 mieliśmy 

dyskotekę w ośrodku. 

Pan trener Mariusz Prekurat zadał 

nam pracę na cały tydzień - ostatniego 

dnia obozu mieliśmy przedstawić całą 

grupą z pokoju: śpiew, taniec lub teatrzyk 

itp.. W kolejnych dniach plażowaliśmy, 

graliśmy w mini golfa i w kręgle. W 

czwartek mieliśmy dzień wycieczkowy. 

Zwiedziliśmy stadion bursztynowy w 

Gdańsku. Następnie pojechaliśmy do Sopotu, tam 

spacerowaliśmy po molo  

i również plażowaliśmy. Przedostatniego dnia mieliśmy drugą 

dyskotekę.  

Ostatniego dnia, ostatni raz mogliśmy pochlapać się  

w basenie. Wieczorem mieliśmy zaplanowane ognisko, niestety  
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podczas zabawy w basenie rozpadało się więc spotkaliśmy się 

w sali. Jak wspominałam na początku artykułu, każdy pokój 

miał zaprezentować swój występ. Były śpiewy, tańce  

i kabarety. Po tym każdy miał przeżyć chrzest obozowicza. 

Zadaniem było zjeść kawałeczek cytryny i zachować kamienną 

twarz. Ja zgłosiłam się pierwsza na ochotniczkę, dałam radę 

wykonać zadanie ponieważ lubię cytrynę :-)  

Po wszystkim mieliśmy mieć zieloną noc, pan trener 

pozwolił nam nie kłaść się wcześnie spać. Ja z moją 

przyjaciółką Julką poszliśmy do pokoju innych dziewczyn 

"Marchewek". Tam graliśmy w butelkę. Nagle ktoś przerwał 

nam zabawę... były to starsze dziewczyny z innych pokojów. 

Zagroziły, że albo cukierek albo psikus, miały w dłoni pastę. My 

z krzykiem biegaliśmy po całym pokoju, niestety bez skutku. 

Miałyśmy na sobie pastę. Wtedy musiałyśmy zmykać do swoich 

pokojów bo za bardzo krzyczeliśmy, ups... bardzo 

przepraszamy! :-D  

Siedziałyśmy jeszcze z Julką do 2 w nocy, ale po cichu 

w swoim pokoju, ja się pakowałam a ona czytała książkę oraz 

ze mną rozmawiała. Rano wszyscy wstali, pobiegliśmy na 

śniadanie, potem zapakowaliśmy walizki do autokaru i sami też 

wsiedliśmy. P. Bielińska sprawdziła, czy wszyscy są,  

a następnie ruszyliśmy w drogę powrotną. Byliśmy  

w Kałuszynie ok. godz. 16:00. To był SUPER obóz, bardzo za 

niego dziękujemy i czekamy na następne ;-) 
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KASIANIECKA NA LITWIE 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

W dniach 24 lipca - 30 lipca z zespołem "Kasianiecka" i 

zespołem międzypokoleniowym "Razem" oraz rodzicami 

byliśmy na wycieczce na Litwie. 

8 godzin zajęło nam dotarcie do  hotelu Panas Tadas 

(Pan Tadeusz), który jest prowadzony przez organizację 

polonijną w Wilnie.  

Po obiadokolacji udaliśmy się do pokoi hotelowych na 

odpoczynek by już następnego dnia rozpocząć zwiedzanie 

Wilna. 

Pierwszego dnia naszej wycieczki po śniadaniu Pani 

Teresa Kowalska przedstawiła nam naszego przewodnika, 

miejscowego Polaka Pana Waldka, który okazał się 

przesympatycznym człowiekiem przekazującym nam wiedzę  

o Wilnie, Polakach i Litwinach z pasją i zaangażowaniem.  

Jak przystało na dzieci z Polski, zwiedzanie 

rozpoczęliśmy od Ostrej Bramy, która jest „Jasną Górą” dla 

Polaków z Kresów. Mogliśmy oddać hołd Matce Boskiej 

Ostrobramskiej. 

Zwiedziliśmy ponadto mnóstwo kościołów, katedr, 

cerkwi. Zobaczyliśmy budynki Uniwersytetu Wileńskiego,  

w którym kształciła się elita Polaków, Pałac Prezydencki  

i główne ulice i place Wilna, miasta, które pamięta Polskę  

i które z Polską jest związane od setek lat. Przed II wojną  
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światową Wilno było stolicą województwa wchodzącego  

w skład Rzeczpospolitej. 

W Wilnie przekroczyliśmy 

też granice państwa litewskiego  

i znaleźliśmy się w dzielnicy Wilna, 

Republice Zarzecza, które ma 

swojego prezydenta, premiera, 

ambasadorów i swoją konstytucję. 

Konstytucja Republiki Zarzecza 

wypisana jest na murze.  Składa 

się z 41 punktów, głosi m.in.: "człowiek ma prawo kochać", 

"pozostać nieznanym i niewybitnym", "człowiek ma prawo 

wierzyć", "ma prawo rozumieć i niczego nie rozumieć" i "nie ma 

prawa do przemocy", "człowiek ma prawo kochać kota i nim się 

opiekować", a "pies ma prawo być psem".  

W kolejnych dniach odwiedziliśmy także cmentarz na 

Rosie z sercem Józefa Piłsudskiego, które zostało złożone  

z prochami matki Marszałka Polski w I rocznicę śmierci  

w 1936 roku. Zwiedziliśmy też nekropolię na Rosie, gdzie 

mogliśmy się przekonać, że Polska w Wilnie jest wiecznie 

żywa, a pamięć o przodkach nie umarła wraz z nadejściem 

władzy sowieckiej. Pan Waldek opowiedział nam przy grobowcu 

Władysława Syrokomli historię o ulicach Kondratowicza  

i Syrokomli, które zlokalizowane są na jednym osiedlu  

w Warszawie i w sumie blisko siebie.....     
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Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to ta sama 

osoba - polski poeta i tłumacz, który zmarł w Wilnie. Tak więc 

Pan Kondratowicz vel Syrokomla ma dwie ulice swojego imienia 

w stolicy Polski.  

Mogliśmy też wjechać na wieżę telewizyjną by 

obejrzeć panoramę Wilna. Nasz przewodnik mówił, że przy 

dobrej pogodzie widać oddaloną o 30 km od Wilna granicę 

litewsko - białoruską.  

Odwiedziliśmy również Belmont, gdzie mogliśmy 

skosztować miejscowej kuchni, pobawić się na sporym placu 

zabaw nad rzeką Wilejką. 

Ostatniego pełnego dnia pobytu w Wilnie pojechaliśmy 

do Aquaparku. Tam mogliśmy dać upust naszym naładowanym 

akumulatorom szalejąc na wszelkiego rodzaju zjeżdżalniach 

wodnych. Niektóre z nich były niesamowite i dały nam dużo 

emocji i adrenaliny. Oprócz zjeżdżania na pupie, zjeżdżaliśmy 

również na pontonach. Stopień trudności był na tyle duży, że 

na niektóre z nich można było wejść tylko z osobą dorosłą.   

Po zabawie, wieczorem udaliśmy się na występ do 

miejscowości Nemczyn, gdzie wykonaliśmy program 

artystyczny dla miejscowych Polaków, których jest w tej 

miejscowości zdecydowana większość.  Również Nemeczanie 

pokazali nam swój program artystyczny i przygotowali 

poczęstunek. Pan Arek Czyżewski - sekretarz Urzędu Miasta   
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podpisał list o wzajemnej współpracy Kałuszyna i polskiego 

miasta (choć z Litwy) - Nemeczyna.   

W drodze powrotnej odwiedziliśmy zamek w Trokach, 

gdzie już z nowym przewodnikiem poznaliśmy historię 

warowni, przy okazji robiąc sobie zdjęcia w naszych strojach 

z poprzedniej epoki. 

W godzinach popołudniowych przejechaliśmy do 

Augustowa, gdzie mieliśmy czas wolny. Niektórzy z nas kąpali 

się w jeziorze, niektórzy bawili w gry stacjonarne. Ostatniego 

dnia pływaliśmy statkiem po kanale Augustowskim, braliśmy 

udział w „śluzowaniu” statku, którym 

płynęliśmy, oglądaliśmy śluzowanie 

kajakarzy, czy też zwiedziliśmy 

Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej 

oraz budynki i kościół klasztorny. W domy 

byliśmy przed godziną 22. 

Była to bardzo ciekawa, pouczająca 

wycieczka, nad czym czuwała niezmordowana Pani Teresa. 

Dziękujemy.  
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WYJAZD Z FLECIKAMI DO SANDOMIERZA 

Weronika Leszczyńska kl. IVc 

 

17.08.2016r. zespół "Fleciki" wyjechał do Sandomierza. 

Mieliśmy tam warsztaty  muzyczne. Uczyliśmy się  nowych 

piosenek i tańców. Zwiedzaliśmy Sandomierz, m.in. miejsca   

w  których jest kręcony znany serial "Ojciec Mateusz". 

Nagrywaliśmy  teledysk, który niedługo trafi do telewizji. Do 

teledysku potrzebna nam była  pomoc, więc  Pan Marcin, Pani 

Paulina i Pan Tomek wspomogli nas. Pan Marcin robił zdjęcia, 

Pani Paulina była asystentką Pana Tomka, który nas nagrywał 

specjalną kamerą.  

Oczywiście, podczas wyjazdu były też konkursy, np. na 

najśmieszniejszą pozę, taniec na gazecie i na  

najśmieszniejsze założenie czapki. Były oczywiście nagrody.  

I w końcu  nadszedł dzień wyjazdu. Sama jestem we 

"Flecikach" więc to było najlepszych 6 dni w moim życiu. 
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CHORWACKIE WSPOMNIENIA 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

Mój wyjazd wakacyjny z rodzicami zaczął się już  

w dniu, w którym odebrałam świadectwo, czyli w piątek po 

zakończeniu roku szkolnego. 

Po południu udaliśmy się w daleką podróż do Chorwacji, 

by już w sobotę od rana cieszyć się piękną pogodą, górami  

i ciepłym morzem w przepięknym miejscu.  

Jadąc do Chorwacji przejechaliśmy Polskę, Słowację, 

Węgry, połowę Chorwacji by zakotwiczyć 20 km przed 

Zadarem, w pięknie położonym malowniczym chorwackim 

miasteczku. Przez całą drogę, która zajęła nam 18 godzin 

towarzyszył nam skwar, który od Polski aż po Chorwację, nigdy 

nie był niższy niż 28 stopni Celsjusza. Przed Zagrzebiem 

wjechaliśmy w gęstą mgłę, co było o tyle dziwne, że na 

zewnątrz było 28 stopni ciepła, a mieliśmy godzinę 4 nad 

ranem. Po 300 

kilometrach we mgle, 

dziesiątkach tuneli i 

serpentyn, wjechaliśmy w 

bardzo długi, bo prawie 6 

km tunel, po przejechaniu 

którego ukazał nam się 

zapierający dech  

w piersiach widok 

Adriatyku, gór i mnóstwa 

wysepek. Za tunelem 

została również mgła.   
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Tak jak wspomniałam, zjechaliśmy 20 km przed 

Zadarem z autostrady by udać się do malowniczego 

miasteczka. Wjeżdżając tam, jednocześnie zjeżdżaliśmy  

z góry i przez jakiś czas widzieliśmy tylko dachy domów  

i wieżyczkę malutkiego kościółka, a w tle góry Velebit i piękną 

morską zatoczkę.  

Na miejscu zameldowaliśmy się w wynajętych 

apartamentach, które od plaży dzieliło około 50 metrów i od 

razu zaczęliśmy "smażing" na kamienistej plaży oraz kąpanie w 

przezroczystej, błękitnej, ciepłej wodzie.  

 Spędziliśmy tam kilka dni urządzając co jakiś czas 

wypady samochodem w różne ciekawe miejsca.  

Na pewno wart polecenia jest Narodowy Park Krka 

położony w środkowej Dalmacji niedaleko Szybenika  

z mnóstwem wodospadów i bujnej wspaniałej przyrody. Godny i 

obowiązkowy do polecenia jest Zadar ze  swoim starym 

miastem i organami morskimi, które wydają dźwięki pod 

wpływem morskich fal, czy pięknie położony Split, który jest 

stolicą Dalmacji ze swoją bogatą historią, piękną promenadą  

i tysiącami zabytków. Byliśmy także w Nin i Pagu. 

Jednak największą atrakcją dla mnie był wspólny 

relaks na plaży i zabawy w wodzie z naszymi kompanami  

z wyjazdu: Kacprem i Kingą. Niezapomnianą przygodą był 

wypożyczony trochę dziwny rower wodny ze zjeżdżalnią. Pod 

opieka dorosłych z Kacprem, tatą i wujkiem Markiem  

mogliśmy wypłynąć daleko od brzegu i nurkować w błękitnej 

przezroczystej wodzie, która była tak słona, że sama nas 

wypychała na wierzch. Najtrudniejsze było wdrapanie się  

z powrotem na nasz wehikuł i obawy taty, czy da radę  
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wdrapać się na pływający rower 500 metrów od brzeg. 

Śmiechu przy tym było co niemiara. 

 Wieczorami spacerowaliśmy po miasteczku 

odwiedzając miejsca, które pamiętaliśmy z poprzedniego 

wyjazdu, a w dniach, kiedy grała reprezentacja Polski na 

EURO, zasiadaliśmy z wszystkimi kompanami wypoczynku czyli 

ciocią Alą, wujkiem Markiem, Kingą, Kacprem, mamą i tatą   

przed telewizorem i kibicowaliśmy polskim zawodnikom na 

boiskach Francji. 

Gdy musieliśmy wyjeżdżać w 

drogę powrotną, jeszcze kilka razy 

patrzyliśmy na miasteczko i 

próbowaliśmy utrwalić  wspomnienia, 

które będą nam towarzyszyć 

jesienią, gdy mgły, wiatr i deszcz 

będą za oknem uprzykrzać nam 

życie.  

W drodze powrotnej zahaczyliśmy też o Austrię, 

gdzie z powodu remontów dróg na Węgrzech musieliśmy 

zjechać. Tam  widzieliśmy mnóstwo wiatraków. Ja naliczyłam 

ich podczas drogi 300 i przestałam liczyć, bo las wiatraków 

ciągnął się pod horyzont.  

Po 18 godzinach jazdy autem, nagłym załamaniem 

pogody z burzami i ulewami, które przywitały nas w Polsce 

byliśmy w domu. 

Wyjazd ze wszech miar udany, każdy z nas wrócił 

opalony i wypoczęty, no może poza tatą i wujkiem, którzy 

musieli kierować autami podczas powrotu. Już tęsknię za 

kolejnym wyjazdem wakacyjnym.. 
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Sonda na przerwie 

ULUBIONA PIOSENKA Z DZIECIŃSTWA 
Weronika Leszczyńska kl. IVc 

Marek  Pachnik – Inżynier Mamoń mawiał, że najbardziej lubi 

te piosenki, które już kiedyś słyszał. Jest we mnie coś z 

Mamonia. A  piosenki z dziecięcych lat? 

Nie pamiętam. Nie wiem. A może ja nie miałem dzieciństwa? 

Może od zawsze bylem duży?  

Berska Katarzyna - ,,Kolorowe kredki”. 

Bielińska Joanna - ,,Miś Uszatek”. 

Borucińska Agnieszka - ,,My jesteśmy krasnoludki”. 

Borucińska Izabela - "Wędrowali szewcy przez zielony las". 

Broniarek Agnieszka -,, Miś Uszatek”. 

Kalisz Elżbieta - ,,Ćwierkające 

wróbelki”. 

Kłoszewska Magdalena - ,,Jagódki”. 

Kobeszko Dorota - ,,Zuzia, lalka 

nieduża”. 

Kowalska Teresa - ,,Jadą misie”. 

Marciniak  Monika - ,,Miś Uszatek”. 

Michalska Grażyna - ,,Kołysanka”.  
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Mroczek Katarzyna - ,,Ogórek”. 

Pachnik Barbara - ,,Jadą, jadą dzieci drogą”. 

Dudzińska Ewelina -,,Bursztynek, bursztynek”. 

Paruzal Ewa - ,,Kakao”. 

Pawlikowska  Katarzyna - ,,Dorotka”. 

Pernach  Sylwia - ,,Stokrotka polna”. 

Przybysz Ewa - Nie mam. 

Raczyńska Krystyna - ,,Kundel Bury”. 

Stryczyńska Wanda - ,,Cygańska ballada”. 

Szymańska Wiesława - ,,My jesteśmy krasnoludki”. 

Wąsowska Alicja - ,, Pszczółka Maja”. 

Wierzbicka Lidia -  ,,Żwirek i Muchomorek”. 

Włodarczyk Dominika - ,,Stokrotka Polna”. 

Wolska Anna - ,,Ogórek”. 

Wójcik Sławomira - ,,Był sobie król”. 

Zalewska Ewa - ,,Zuzia, lalka nieduża”. 

Chrościcka Barbara - ,,Ogórek”. 

Skoniecka Anna - ,,Pszczółka Maja”. 

 Brudz Anna - ,,Wszystkie dzieci nasze są”. 

Gogol Magdalena - ,,Jedzie pociąg”. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Złota rada na nowy rok szkolny 

Czasami odnoszę wrażenie,  

że niektórzy z Was posiadają szczególny dar 

komplikowania prostych rzeczy.  

Moja rada – nie komplikujcie sobie!!! 

Jeżeli Pani lub Pan lub rodzic poprosi Was o coś, to 

zróbcie tak. Jeżeli, dajmy na to o przyniesienie żółtego listka 

z parku, czy zrobienie zadania z matematyki, czy nauczenie 

się wierszyka na środę, to przynieście, rozwiążcie, nauczcie 

się na środę. Nie szukajcie wymijających odpowiedzi, 

wymijających tłumaczeń, wymijających powodów. Nie liczcie 

na to, ze nie spyta, że zachoruje, że w tym tygodniu środy nie 

będzie. Jest prośba – jest wykonanie. Bez kombinacji, bez 

przemądrzania się. Nie zaburzy to Waszej indywidualności, 

ani wolnomyślicielstwa, ani jestestwa, a wprowadzi ład  

i jasność na całe 9 miesięcy. A może i uda Wam się dłużej. 

JEŻELI CHCESZ ZNAJDŹ SPOSÓB 

JEŻELI NIE CHCESZ ZNAJDŹ POWÓD 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 

NADUŻYWANIE INTERNETU 
 

Internet to nieodłączny element świata dzieci  

i młodzieży. Pełni w ich życiu szczególna rolę, pozwalając na 

zaspokojenie ciekawości, pragnienie wrażeń. Jednocześnie  

w sieci może czyhać wiele zagrożeń. Dostęp do ogromu 

informacji, rywalizacja z innymi graczami, łatwy kontakt ze 

znajomymi powodują, że w sieci można się zapomnieć. U części 

użytkowników utrata kontroli nad czasem spędzonym  

w internecie i poszukiwanie coraz intensywniejszych bodźców 

może doprowadzić do nadużywania internetu – zjawiska 

określanego także mianem uzależnienia od sieci.  

Kiedy można mówić o nadużywaniu internetu? 

Spędzanie w sieci wielu godzin dziennie jest niewątpliwie 

wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Jednak aby mówić  

o problemie nadużywania  czy też uzależnienia od internetu, 

spełnione muszą być dwa podstawowe warunki 

- czas spędzany w internecie i intensywność doznań 

wymykają się spod kontroli; 

- korzystanie z sieci prowadzi do zaniedbywania innych 

sfer życia, nawet potrzeb typu jedzenie czy spanie. 
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Nadużywanie internetu związane jest najczęściej  

z konkretnym rodzajem aktywności online. Zwykle to 

korzystanie z gier online i z serwisów społecznościowych.  

Z ryzykiem nadużywania sieci wiąże się popularność urządzeń 

przenośnych, pozwalających na nieograniczony dostęp do 

internetu i aplikacji.  

Występowanie nawet kilku spośród poniższych 

objawów nie musi świadczyć o uzależnieniu, ale na pewno jest 

sygnałem do wzmożonego zainteresowania: 

- dziecko spędza przy komputerze, telefonie czy 

tablecie coraz więcej czasu kosztem innych zainteresowań; 

- z powodu swojej aktywności w sieci zaniedbuje 

obowiązki rodzinne i szkolne; 

- pojawiają się konflikty rodzinne na tle używania 

urządzeń elektronicznych; 

- dziecko kłamie, zapytane o czas spędzony  

w Internecie, reaguje rozdrażnieniem, a nawet agresją gdy 

korzystanie z komputera jest 

utrudnione lub niemożliwe. 

Co robić? Ustalić zasady 

korzystania z mediów 

elektronicznych, dostosować je do 

wieku dziecka, zainteresować się 

innymi formami aktywności 

niezwiązanymi z  internetem. 
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Sonda na przerwie 

NAJLEPSZE MOMENTY  

PODCZAS TWOICH WAKACJI 
Oliwia Smolińska kl. IIIb 

 

Ia Zuzia Kałuska - Podobało mi się gdy nad morzem 

zbierałam muszle. 
 

IIIb Kinga Mielczarek - Gdy zobaczyłam amonity  

w Ojcowie. 
 

IId Julia Jędrzejkiewicz - Podobało mi się, gdy byłam  

w aqua parku na Litwie. 
 

IVc Ula Włodarczyk - Jak złowiłam pierwszą rybę. 
 

VIb Zofia Abramowska - Gdy byłam na obozie w Kołobrzegu.  
 

IId Michał Stryczyński - Gdy jeździłem na quadzie. 
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Va Michał Czyżewski - Jak byłem w aqua parku we 

Włoszech. 
 

Va Oliwia Więcławek - Jak nagrałam teledysk z "Flecikami". 

 

IVb Bartek Lewiński - Jak byłem w aqua parku. 
 

IIIb Oliwia Zagórska - Gdy płynęłam promem do zoo. 
 

VIc Jakub Chrościcki - Jak nurkowałem i zbierałem muszle. 
 

IIIb Michał Abramowski - Gdy dowiedziałem się, że lecę  

z rodzicami do Grecji. 
 

Ia Kalina Sołtysiak - Kiedy z rodziną byłam w wesołym 

miasteczku.  

KRÓTKA SONDA 

Dominika Dmowska i Magdalena Wąsowska kl. IVc 
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NAJMŁODSI W NASZEJ SZKOLE 

Maria Grzywacz i Weronika Grabska kl. IVb 

 

W tym roku szkolnym mamy dużo dzieci uczących się 

w klasach „0”. Jest ich aż 56 w trzech oddziałach.  

Nasi najmłodsi koledzy i koleżanki chodzili wcześniej 

do przedszkola, które sąsiaduje ze szkołą, czyli mieli okazję 

oglądać szkołę i uczniów przebywających na terenie szkolnym. 

Pytając kolegów i koleżanki, co lubią w szkole i co im się 

podoba, odpowiedzi były bardzo różne. Dzieci lubią np. 

koleżanki ze swojej klasy, nauczycielkę, grę w piłkę, układanie 

klocków, rysowanie, ogólnie szkoła bardzo im się podoba. 

Natomiast na pytanie, co ich przeraża lub czego się boją, 

prawie wszyscy mówili, że boją się starszych uczniów lub 

kiedy ktoś ich zaczepia. 

Mamy nadzieję, że 

"zerówkowicze" już niedługo 

poczują się w szkole jak w 

domu i każdego dnia będą 

przychodzić na ul. Pocztową 

z uśmiechem na twarzy. 
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JAK WRÓCIĆ PO WAKACJACH DO SZKOŁY? 
Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

1. Aby się dobrze wyspać, śpij przy otwartym oknie 

(dopóki jest ciepło). 

2. Żeby szybko wstać, budzik lub telefon z ustawionym 

alarmem połóż daleko od łóżka. 

3. Możesz rozpisać sobie cały dzień na czynności do 

wykonania.  

4. Codziennie rano jedz coś lekkiego, sytego i pożywnego. 

5. Dzień wcześniej przygotuj sobie ubrania, jakie masz 

założyć do szkoły. 

6. Pakuj się dzień wcześniej. 

7. Dobrze byłoby wcześniej się 

położyć spać. 

8. Gdy odrabiasz pracę domową, 

wyłącz wszystko, co może cię 

rozpraszać: telewizor, komputer, 

radio. 

9. Kiedy czegoś nie rozumiesz, 

zacznij robić sobie notatki. 

10.  Rób sobie krótkie, a częste 

przerwy w nauce. 
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EMOCJE CZWARTOKLASISTEK  

PODCZAS ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 
Dominka Dmowska i Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 

Na rozpoczęciu roku szkolnego nie mogłyśmy się 

doczekać, kiedy spotkamy znajome nauczycielki i użyjemy 

nowych przyborów szkolnych. Już od połowy sierpnia 

wybierałyśmy sobie rzeczy do szkoły. 

Oczywiście, jak każdy uczeń stresowałyśmy się przed 

pierwszą lekcją, ale znajome twarze zmieniły to, że 

przestałyśmy się martwić i denerwować. Starałyśmy się być 

pewne siebie  i motywować się, aby dostawać dobre stopnie  

i szybko zapamiętywać nowe informacje. 

Nasze emocje były różnorodne dlatego, że 

patrzyłyśmy  w różny sposób na sytuację. 
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DLACZEGO WARTO ROBIĆ POSTANOWIENIA? 
Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

 

Nowy rok szkolny to nowe postanowienia uczniów  

i nauczycieli. Łatwiej nam więc uznać to, co się nie udało czy 

to, co przykre za zamknięte i rozpocząć wszystko na nowo. 

Chcemy, żeby ten nowy rok szkolny był lepszy od zeszłego. 

Postanawiamy sobie, że: 

- będę mieć dobre oceny;  

- postaram się mieć czerwony pasek na świadectwie itp. 

Wszystko to zaś sprawia, że lepiej jest nam stawiać 

nowe cele i mamy większą szansę na ich osiągnięcie. Optymizm 

i psychologiczny mechanizm wiary w realność nowego początku 

rzeczywiście zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu w tym, na 

czym nam zależy. Potwierdzają to badania. Okazuje się, że 

ludzie, którzy wyznaczają sobie jakieś postanowienia, mają 

dziesięć razy większe prawdopodobieństwo na osiągnięcie ich 

niż pozostali, którzy takich celów sobie nie stawiają.  

Więc robienie 

postanowień nas wspomoże  

a nie zaszkodzi. Weźmy 

karteczkę i zapiszmy, co 

chcemy zmienić. I wtedy 

przekonamy się, ile dobrych 

rzeczy powstało z tych kilku 

słów. 
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Julia Cembrowska kl. Vc 

Kto był Twoją muzyczną gwiazdą w dzieciństwie? 

 

Babcia: 

Moją gwiazdą był zespół Czerwone Gitary. Piosenki, które grali 

i śpiewali to np.: „Matura” lub „Anna Maria”.       

 

Mama: 

Moją gwiazdą był zespół Perfect, który wykonywał piosenki: 

„Autobiografia”, „Chcemy być sobą”, „Nie płacz Ewka” i wiele, 

wiele innych. 

 

Ja: 

Moją Gwiazdą była i jest Margaret.  

Margaret to dziewczyna z telewizji 

z szaloną i wesołą buzią.  Jest 

wykonawczynią znanej chyba 

każdemu piosenki „Thank You Very 

Much”, zaśpiewała też piosenkę Kasi 

Sobczyk „O mnie się nie martw”.  
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POSZPITALNE PRZESTROGI JULKI 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

W wakacje trafiłam do szpitala. Po 

wizycie u lekarza rodzinnego, ten 

zdecydował, że muszę trafić na 

obserwację w trybie pilnym do szpitala.  

Miałam okazje przejechać się 

karetką pogotowia   - tym się pocieszałam.  

Początkowo, a w sumie i do końca wizyty w szpitalu nie 

było wiadomo, co mi dolega, byłam osłabiona, wymiotowałam  

i gorączkowałam. Dodatkowo miałam silny ból brzucha.  

W samym szpitalu byłam trzy dni. Miałam zrobione 

różne badania i dostawałam kroplówki.  Były to trzy najdłuższe 

dni w moim życiu … Przynajmniej tak sądzę. Strasznie się 

nudziłam i… I po prostu tęskniłam za domem, łóżkiem 

ogródkiem i psem. (Przynajmniej mama była ze mną). 

Do dziś nie wiem, co mi się przytrafiło, na co byłam chora. 

Dlatego przestrzegam : 

 czytajcie datę, do kiedy można spożyć dany produkt, 

 myjcie owoce i warzywa, 

 nie jedzcie produktów, które wydają się podejrzane 

[mają plamy, przebarwienia itp.] 

 nie jedzcie surowego mięsa, 

 nie jedzcie i nie pijcie napojów lub jedzenia, które mają 

w sobie pleśń, 

 nie bójcie się wizyty u lekarza. 

PO PROSTU, BĄDŹCIE OSTROŻNY! 
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Julia Rutkowska kl. Va 

członek Klubu Miłośników Książki  

 

Do przeczytania w jesienne wieczory polecam książkę 

Marcina Szczygielskiego „Czarownica piętro niżej”. To 

bardzo ciekawa książka, której główną bohaterką jest Maja, 

fanka telewizji i seriali. Dziewczynka  z powodu problemów 

rodziców zostaje odwieziona na wakacje do „ciabci” 

mieszkającej w bardzo starej kamienicy.  Na miejscu Maja 

dowiaduje się wielu zaskakujących rzeczy o swojej opiekunce. 

Poznaje tam łobuziaka Marka, gadającego kota Foksi, ducha  

i inne niesamowite postacie. Podczas wakacji przeżyje wiele 

przygód i niespodzianek. 
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W pierwszym miesiącu nauki uczniowie przygotowali 

wiele ciekawych prac. Ich różnorodność i oryginalność 

spowodowała, że zamieszczamy ich dość dużo, ale uważamy, że 

warto, abyście je przeczytali. Na początek prace 4 uczniów  

z klas szóstych, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na 

pytanie: "Co chcielibyście powiedzieć dorosłym? Co 

chcielibyście, by dorośli o Was wiedzieli?" Klasa VIa i VIb 

robiła to w postaci listu. 

Julia Grzywacz kl. VIa 

                                                  Kałuszyn 07. 09 2016r. 
 

Drodzy Rodzice! 

Piszę do Was ten list, aby zmienić Wasz pogląd na 

świat młodego człowieka. Chcę, abyście przestali postrzegać 

nas, jako wiecznie rozkapryszone dzieciaki, które za wszelką 

chcą postawić na swoim. Jeśli myślicie, że macie w tym rację, 

to niestety, ale jesteście w błędzie.  

Tak naprawdę potrzebujemy integracji ze światem 

realnym, a nasze życie nie kręci się wokół telefonów, mediów 

społecznościowych i tym podobnych. Gdy Wy myślicie, że 

umiemy tylko i wyłącznie grać, tak naprawdę możemy być 

uzdolnieni np. matematycznie. W okresie dojrzewania nasz 

organizm potrzebuje wielu rzeczy, więc nie złośćcie się, kiedy 

prześpimy cały dzień, lub gdy nie można nas odciągnąć od gry 

w piłkę. Te nasze małe kaprysy naprawdę musicie zrozumieć.  
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W tym wieku zaczynamy inaczej patrzeć na świat, 

potrzebujemy dużo cierpliwości i zrozumienia. To jest ten 

okres, kiedy my - nastolatkowie chcemy się wyróżnić. 

Przypomnijcie sobie swój okres młodości. Na pewno byliście 

tacy sami. Może wydawać wam się to trudne, ale jeśli 

naprawdę chcecie nas zrozumieć wystarczą rozmowy. 

Z poważaniem 

Nastolatkowie 

Laura Pietrzak kl. VIb 

Kałuszyn, 6 IX 2016r. 

Drodzy Dorośli! 

Na początek mego listu serdecznie Was pozdrawiam. 

Chciałabym przekonać wszystkich dorosłych, że nastolatkowie 

są odpowiedzialni i samodzielni.  

Moim zdaniem każdy stara się okazać to osobie 

dorosłej, lecz nie każdemu się to udaje. Staramy się 

usamodzielnić i jak najbardziej to pokazywać. Chcemy im 

zaimponować, przedstawić to co umiemy w jak najlepszej 

postaci. Pragniemy tego, abyście nie 

uważali nas za małe dzieci i doceniali 

wysiłek, którym musimy się wykazać. 

Każdy z nas już w tym wieku chciałby 

chociaż raz poczuć się dorosłym. Jeżeli 

nasi rodzice i wy nie pozwolicie nam na 

nasze marzenia i trochę swobody, to 

nigdy się nie usamodzielnimy i nie 

staniemy się odpowiedzialnymi ludźmi.  
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Pragnę, byście rozważyli moją propozycję 

przedstawioną w tym liście. Postarajcie się, aby Wasze dzieci 

stały się w przyszłości godnymi ludźmi, którzy potrafią sobie 

sami poradzić. Dziękuję, że poświęciliście te kilka minut na 

przeczytanie tej wiadomości. 

Z poważaniem  

Laura Pietrzak 

 

Marta Kwiatkowska kl. VIc 

Zazwyczaj dorośli myślą, że jesteśmy 

nieodpowiedzialni, leniwi i nierozgarnięci. Twierdzą też, że 

jesteśmy nierozsądni i zbuntowani. 

Chcielibyśmy, żeby dorośli wiedzieli, że jesteśmy 

bardziej dojrzali i rozsądni niż myślą i że nie mają zawsze 

racji. Powiedzielibyśmy im, że też umiemy być odpowiedzialni i 

wyrozumiali.  

 

Mateusz Sosiński kl. VIc 

Dorośli postrzegają młodzież jak małe dzieci. A my 

jesteśmy coraz starsi. Mamy swoje zainteresowania i 

potrzeby. Chcemy, by bardziej nam ufano. Umiemy coraz 

więcej i potrafimy wykorzystać naszą wiedzę. Czasami 

jesteśmy szaleni, a innym razem poważni. Mamy przyjaciół i 

kolegów, z którymi lubimy spędzać czas. Nie wszyscy 

jesteśmy tacy sami, bo każdy ma inne hobby i chcemy byście 

nas zaakceptowali. 
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Kolejny fragment naszego działu "Zeszyty 

uczniowskie" to wiersze dwóch uczennic klasy VIb. 

Zapraszamy do lektury! 

Beata Cymbalińska kl. VIb 

Marzyć 

Mam ochotę pobiec daleko 

Gdzieś gdzie kołyszą się dmuchawce 

Zamknę oczy, zdmuchnę je lekko 

Popuszczam nadziei latawce 

Położę się na kwiecistej łące 

Zerwę małą, niewinną stokrotkę 

"Kocha, nie kocha" myśli kłamiące 

Powtarzam znowu tę samą zwrotkę 

Moje pasje, moje skrzydła 

polecę gdzie tylko chcę 

odkryję szczęścia źródła 

wstecz już nie powrócę. 

Wierzę, że każde marzenia  

te duże i te małe 

choć droga długa do ich spełnienia 

wygrasz - uczucie wspaniałe 

Ewa Cymbalińska kl. VIb 

"Krecikowa herbatka" 

Z łóżka wstał Krecik w dnia początek, 

Myśli: "Przygotuję sobie wrzątek" 

Zaparzył herbatkę różaną, 

Doprawił cukrem, słodziutką śmietaną.     
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Śmietany... dużo, cukru? Też dużo... Ple! 

Niedobre! Smak? Garstka kurzu! 

Wziął się do pracy, do nowej herbaty. 

Zabrakło węgla sięga do tacy, 

Na tacy nie ma węgielka żadnego, 

Myśli, że pracy nie zrobi nikt za niego 

Przyszli i pomogli przyjaciele 

Zaparzyli krecikową herbatkę z karmelem! 

 

Na zakończenie prace 

uczniów klasy IVc na temat: "Jakimi 

cechami i dlaczego powinien 

wykazywać się idealny nauczyciel?" 

Do przemyślenia! 
 

Maciej Kuć kl. IVc 

Według mnie idealny 

nauczyciel powinien być jak rodzic - kochać i jednocześnie 

wymagać. Musi być cierpliwy, aby mógł wiele razy tłumaczyć to 

samo. Powinien też być opiekuńczy, aby uczniowie go kochali. 

Dobry nauczyciel musi też być wyrozumiały na błędy uczniów. 

Musi być wymagający, żeby dobrze nauczyć. Powinien być też 

trochę surowy, aby zdobyć szacunek ucznia.  
 

Maja Krasnodębska kl. IVc 

Idealny nauczyciel powinien cechować się cierpliwością 

i wyrozumiałością wobec swoich uczniów. Powinien umieć 

dobrze nauczać swojego przedmiotu i zainteresować nim dzieci.  
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Dobrze by było, aby przy tym był miły i uśmiechnięty. 

Z takim nauczycielem uczniowie lubią mieć lekcje. Ważną 

cechą u "idealnego" nauczyciela powinna być sprawiedliwość  

podczas oceniania uczniów. Idealny Nauczyciel powinien 

zamieniać smutki swoich uczniów na ich piękne uśmiechy od 

ucha do ucha. 
 

Dominika Dmowska kl. IVc 

"Idealny" nauczyciel to taka Pani Dobra Wróżka, która 

ma dużo wyrozumiałości i cierpliwości dla uczniów. Obdarza 

dzieci współczuciem oraz dobrym sercem. Potrafi zarazić 

swoim entuzjazmem i fantazją. Na lekcji u takiego 

nauczyciela, uczniowie, którzy wcześniej nie byli 

zainteresowani lekcją zostają wprowadzeni w świat przygód  

i wyobraźni. Lekcja z obowiązku staje się przyjemnością. 

dzięki takim nauczycielom, młodzież wyrasta na dobrych ludzi, 

którzy często w przyszłości zostają nauczycielami z pasją.  
 

Magdalena Wąsowska kl. IVc 

Moim zdaniem idealny nauczyciel powinien kochać 

swoją pracę i tą miłością "zarażać" uczniów. Powinien być 

cierpliwy i wyrozumiały, a jednocześnie wymagający  

i konsekwentny, bo te cechy charakteru uczą rzetelności  

i pracowitości. Myślę, że idealny pedagog to osoba twórcza,  

w interesujący sposób przekazująca swoją wiedzę. Fajnie, 

gdyby znał oryginalne sposoby na zapamiętywanie nowych 

wiadomości. Ciekawie by było, gdyby taki nauczyciel potrafił 

czarować i mógłby czasami przenieść nas do krainy baśni. 

Czy świat nie byłby wspaniały, gdyby istnieli tacy 

nauczyciele??? 
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KARTKA Z KALENDARZA 
Maja Kołak kl. IVb 

 

13 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ GARNITURU 

Drodzy chłopcy, warto czasem ubrać się elegancko.  

13 października wykażcie się, zakładając gustowny garnitur. 

Dziewczynki nie powinny się jednak smucić, bo także mogą 

ubrać się w jego kobiecą wersję. 

 

15 PAŹDZIERNIKA - ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK 

Drogie dzieci, nikt z nas nie lubi, gdy rączki mu się 

kleją, a paluszki mają nieprzyjemny zapach. Więc gdy tylko 

jest potrzeba, myjmy rączki bo tak trzeba. Przykład co dzień 

daje mama, by o higienę dbać od rana. 

 

21 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ BEZ SKARPETEK 

Pocą Ci się nóżki, zdejmij skarpetuszki. Wyrzuć je za 

siebie,  poczujesz się jak w niebie. Jednak pamiętaj koleżanko 

i kolego, że skarpetki mają w sobie coś bardzo dobrego. Gdy 

na dworze ziąb i mróz, wtedy je na stopy włóż. 
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POLSKA  
Nadia Czarnecka kl. Vc 

 
Każdy wie, że w Polsce mówimy po polsku. Lecz tylko 

połowa Polaków wie, że Polskę zamieszkuje jedynie 70% 

rodaków czyli ok. 35,3 mln ludzi pochodzących z Polski, a 30% 

wyjechało za granicę.  

Polska posiada 919 miast, 16 województw, 43.047 wsi 

oraz 23 parki narodowe. Powierzchnia Polski to dokładnie 312 

679 km². Naszym narodowym sportem jest piłka nożna. 

Gęstość zaludnienia wynosi 123 osób/km2. Naszą główną 

religią jest rzymski katolicyzm. Najdłuższą polską rzeką jest 

Wisła, jej długość wynosi 1047 km. Pełna nazwa kraju - 

Rzeczpospolita Polska, a naszym najwyższym szczytem są 

Rysy - 2499 m n.p.m. 
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Amelia Bielińska kl. IVc 

 

10. Ludzie składają się z węgla, azotu i tlenu. Pierwiastki te 

powstały miliardy lat temu z gwiazd, które eksplodowały. 

Można więc powiedzieć, że składamy się z gwiezdnego pyłu. 

9. Dik-dik to mała antylopa, która wybiera partnera na całe 

życie. Podążając za samicą, samiec jakoby przykrywa jej 

zapach. Dzięki temu konkurencja nie może jej wykryć. 

8. Wydry posiadają swego rodzaju worek ze skóry, w którym 

chowają kamienie służące do otwierania małży. Niektóre z nich 

mają ulubiony kamień, który trzymają przy sobie całe życie. 

7. Istnieje dzień, w którym wyprowadza się swoje roślinki na 

spacer. ,,Take your house plants for a walk day!’’ to święto 

obchodzone 27 lipca. Polega na tym, że zabiera się swoje 

roślinki na wycieczkę po okolicy. Ma to na celu pochwalenie się 

swoją roślinką swoim sąsiadom, no i oczywiście oglądaniu ich 

roślin, ale sympatycy tego święta twierdzą też, że zabranie 

roślin na taką wycieczkę jest dla tych roślin zdrowe. 

6. Na pewno bawiłeś się tak zwanym ,,Gniotkiem’’ i pierwszy 

raz, kiedy ci pękł, nie wiedziałeś co z niego wyleciało. To  była... 

mąka ziemniaczana! 
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5. Przeciętna kobieta w całym swoim życiu spędza co najmniej 

rok na zastanawianiu się, w co się ubrać. 

4. Eskimosi używają lodówek, aby ich jedzenie nie zamarzło. 

3. Serce krewetki znajduje się w jej 

głowie. 

2. Kiedy chomik czuje zagrożenie, 

przewraca się na plecy i nadmuchuje 

policzki, aby wyglądać jakby był 

martwy. 

1. Misie koala śpią 22 godziny na dobę. 

 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 

„TORNISTRA” 
 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika.  Przez 

cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” drukujemy kupon. 

Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie kupony,  

w czerwcu 2017r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

 

KUPON NR 1 (105) 

PAŹDZIERNIK 2016r. 
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ZANIM KUPISZ PSA 
Zebrała Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

Rasy psów uznane za agresywne 

Pies źle wychowany lub nie wychowany w ogóle, może być psem 

agresywnym: 

 Akbash dog 

 Amerykański pitbulterier 

 Anatolian 

 Buldog amerykański 

 Dog argentyński 

 

Psy dla alergików  

Najlepszymi rasami dla alergików są: 

 Basenji 

 Bedlington terier 

 Bichon frise 

 Foksterier szorstkowłosy 

 Gryfonik 

Pies dla rodzin 

Ogólnie uważa się, że psy o dużych gabarytach są bardziej 

przyjazne dzieciom. Przerażać nas może ich siła, ale 

rekompensują ją łagodnym usposobieniem: 

 Labrador retriever 

 King charles spaniel 

 Bearded Collie 

 Dalmatyńczyk 

 Mops. 
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Alicja Drabarek kl. III b  

 

Proste, ciekawe potrawy,  

żeby zdrowo i smacznie się odżywiać. 
 

KOKTAJL Z ARBUZA 

Składniki: 2kg arbuza, ½ cytryny, łyżka miodu, szklanka wody 

mineralnej. 

Wykonanie: Arbuza obierz ze skóry, oczyść z pestek, pokrój 

na małe kawałki. 

Wrzuć do blendera, dodaj sok z 

cytryny i miód,  

a następnie zmiksuj. 

Potem dolej wody i ponownie 

zmiksuj. 

Przed podaniem możesz wrzucić 

kostki lodu. 

 

MALINOWA LEMONIADA 

Składniki: 1,5 litra wody mineralnej, 300g malin, cytryna, 

łyżka miodu, kilka kostek lodu i parę listków mięty.  

Wykonanie: Obierz cytrynę. 

Wyciśnij z niej sok. 

Do dużego naczynia wlej sok, a potem wlej wodę. 

Wrzuć maliny i dodaj łyżkę miodu. 

Dorzuć lód i listki mięty. 

Smacznego! 
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CIEKAWOSTKI O SZKOLE 

Milena Kusy kl. Vc 

 

1. Największą szkołą na świecie jest szkoła Montessori  

w Indiach. Uczy się w niej ponad 47 000 uczniów. Placówka 

zatrudnia 3 800 pracowników, w tym – oprócz nauczycieli – 

także personel pomocniczy, elektryków, stolarzy czy 

ogrodników. Szkoła ma aż tysiąc sal lekcyjnych. 

2. W Polsce jest aż 11 typów szkół: 

• Szkoła podstawowa 

• Gimnazjum 

• Liceum ogólnokształcące 

• Liceum profilowane 

• Technikum 

• Zasadnicza szkoła 

zawodowa 

• Uzupełniające liceum 

ogólnokształcące 

• Technikum uzupełniające 

• Szkoła policealna 

• Szkoła specjalna 

• Szkoła wyższa

 

3. Australijczycy, co ciekawe, na pierwsze zajęcia idą  

w styczniu. W Brazylii rok szkolny rozpoczyna się po 

karnawale, czyli w lutym, a mieszkańcy Chile idą do szkół 

dopiero w marcu.  

W Japonii uczniowie 

zaczynają szkołę  

w kwietniu,  

a w Indonezji  
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rok szkolny rozpoczyna się w lipcu. W Grecji i na Łotwie 

długie wakacje zaczynają się już z początkiem czerwca. 

Szwedzi i Niemcy kończą naukę dopiero pod koniec lipca. 

4. Niemcy stosują oceny w skali od 1 do 6, ale jedynka to 

najlepsza ocena, szóstka jest najgorsza.  

5. W Anglii obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 5. do 

16. roku życia. Rok szkolny trwa 39 tygodni i jest 

podzielony na trzy trymestry (jesienny, zimowy i letni). 

Pierwszy trymestr trwa od września do świąt Bożego 

Narodzenia, (w jego trakcie jest tygodniowa przerwa  

w środku października). Drugi trymestr zaczyna się  

w styczniu i kończy w kwietniu (przerwa w środku lutego), 

trzeci zaczyna się w kwietniu i kończy w lipcu (wolne  

w czerwcu). Letnie wakacje trwają sześć tygodni.  

W Indonezji do pierwszej klasy idą siedmiolatki. 

Ciekawostką jest, że co poniedziałek obchodzone jest 

święto flagi narodowej, które celebrowane jest przez 

godzinę, po czym rozpoczynają się lekcje. Normalne 

zajęcia trwają dwie godziny, potem jest przerwa 15-

minutowa. 

6. W Japonii natomiast rok szkolny podzielony został na 

trzy części i trwa od kwietnia do marca. Pierwszy okres 

trwa od kwietnia do połowy lipca, po czym zaczynają się 

letnie wakacje, których długość jest zależna od regionu.  
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Po wakacjach, we wrześniu uczniowie wracają na drugą 

cześć roku szkolnego, trwającą do końca grudnia. Rok 

szkolny kończy się po trzecim okresie, w połowie marca. Po 

czym następują dwutygodniowe ferie.  

7. W Chinach lekcje rozpoczynają się o 6.00, a kończą  

o 20.30. 

8. W Niemczech w ciągu roku szkolnego jest więcej dni 

wolnych, Już w październiku niemieccy uczniowie mają 2 

tygodnie przerwy jesiennej. Następnie w grudniu 2-3 

tygodnie zimowych wakacji, a w lutym tydzień przerwy tak 

zwanej "narciarskiej". Potem w okolicach kwietnia 2-3 

tygodnie ferii wiosennych, oraz jeszcze kilka dni 

świąteczne w maju.  

9. W jednej ze szkół podstawowych w Szkocji zakazano 

robienia kartek okolicznościowych z okazji Dnia Ojca  

w ramach solidarności z dziećmi, które żyją bez ojców. Co 

ciekawe, kartki z okazji Dnia Matki są zupełnie dozwolone.  
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DIY- Back to school 
Julia Grzywacz kl. VIa 

 

Niedawno zaczął się rok szkolny. Z tej okazji pokażę Ci, jak 

szybko i łatwo ubarwić szkolne przybory. 

 

               KOLOROWE OŁÓWKI 

Będą potrzebne: 

 Farby plakatowe 

 Ołówki 

 Czarny cienkopis  

 Brokat 

 Klej w tubce 

 Gazeta 

 Pędzelek 

  Kubek z wodą 

Jak to zrobić?   

Rozłóż przed sobą gazetę, a obok postaw potrzebne ci 

rzeczy. Następnie weź ołówek i wybierz jakiś kolor 

farby. Teraz pomaluj nią ołówek. Musisz poczekać aż 

wyschnie. Gdy już będzie suchy, możesz cienkopisem 

narysować np. serduszka. Jednak gdy nie chcesz 

malować ołówka farbą, możesz posmarować go klejem  

i nasypać brokat tak, by zapełnił cały ołówek. 

Twój ołówek jest gotowy! Brawo!  
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KOLOROWY ZESZYT 

Będą potrzebne: 

 Ozdobne tasiemki 

  Naklejki 

 Naklejki na zeszyty (na imię i nazwisko) 

  Zeszyt 

Jak to zrobić? 

Zeszyt możesz obkleić tasiemką. Najlepiej, gdy zrobisz to 

dwukrotnie, bo wtedy może prześwitywać. Następnie na 

środku przyklej naklejkę i podpisz ją swoim imieniem, 

nazwiskiem i klasą. Później wystarczy przykleić naklejki.  

A jeśli chcesz by twój zeszyt był jeszcze ładniejszy, 

pamiętaj żeby starannie pisać i podkreślać tematy. 

Powodzenia  

ORTOGRAFICZNY KĄCIK 
Julia Cembrowska kl. Vc 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9ianWtKPPAhXCApoKHfJVA5YQjRwIBw&url=http://archiwum.allegro.pl/oferta/radosne-dyktanda-klasa-5-greg-i5696616980.html&psig=AFQjCNEViOnNjOUen2OwxMLVI3RKlwOc0A&ust=1474648629236670
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TRIKI POMAGAJĄCE  

W CODZIENNYCH CZYNNOŚCIACH 

Milena Kusy kl. Vc 

1. Aby łatwo wyciągnąć drzazgę, 

nałóż na nią trochę sody 

oczyszczonej z wodą. Poczekaj 

parę minut, a drzazga sama 

wyjdzie spod skóry. 

2. Aby wyczyścić pilot od 

telewizora, szczoteczkę do 

zębów zamocz w spirytusie. 

Nadmiar odsącz na papierowej 

serwetce. Wyszoruj pilot, a 

następnie wytrzyj. 

3. W szklance letniej wody rozpuść łyżkę miodu i 

cynamonu. Tak przygotowaną mieszanką płucz jamę 

ustną z samego rana. Już po kilku dniach Twój oddech 

pozostanie świeży na cały dzień. 

4. Jeśli na zadane pytanie osoba udziela ci tylko 

połowicznej odpowiedzi, czekaj dalej w milczeniu. Jeśli 

pozostaniesz cicho i zachowasz kontakt wzrokowy, 

rozmówca zacznie po jakimś czasie kontynuować.  

5. Unikaj tłoku idąc ulicą spoglądając ponad ramiona 

przechodniów lub wyżej – twój wzrok będzie pokazywał 

innym twój kierunek przez co przechodnie będą 

ustępować ci miejsca.  
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wyszukała Julia Cembrowska kl. Vc 

Aby odczytać w krzyżówce hasło (pytanie), należy z 

podanych liter ułożyć słowo - wystarczy poprzestawiać litery. 
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KRZYŻÓWKA SZKOLNA 
Emila Pietrzak kl. IVa 

 

      1         

2               

3               

   4            

  5             

    6           

    7           

  8             

      9         

    10           

   11            

 

1. Miesiąc, w którym zaczyna się szkoła 

2. Z wkładem w środku 

3. Na plecach ucznia 

4. Zbiór wszystkich liter 

5. Służy do mierzenia 

6. W kratkę lub w linię 

7. Między lekcjami 

8. „Kolorowe … w pudełeczku noszę” 

9. Łatwo zetrzesz go gumką 

10. Np. przyrodnicze lub plastyczne 

11. Oznajmia, że skończyła się lekcja  
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
Wyszukała Angelika Ciborowska kl. Vc 
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