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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 

UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 1 (115) – październik 2017       nakład 110 sztuk  CENA 2,00 zł 
 

Drodzy czytelnicy! 

Witamy po wakacjach!  

4 IX 2017r. nowy rok szkolny 

przywitało 476 uczniów, w tym  

56 uczniów klas 0.  

Po raz pierwszy od 18 lat do 

szkół podstawowych – do naszej również 

– uczęszczają uczniowie klas 7.  

W naszym miesięczniku także zmiany. Mamy nową 

opiekunkę – Panią Magdalenę Gójską- Gogol. Rozpoczynamy 

trzynasty rok naszej działalności. Pojawili się nowi redaktorzy z 

super pomysłami. Ukazały się nowe rubryki.  

W tym miesiącu zachęcamy do przeczytania wywiadu 

z Trenerem Mariuszem Prekuratem. 

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: 
Słowo Pana Dyrektora na rok 
szkolny 2017/2018 - str. 3;  
 Kartka z kalendarza - str. 4; 
CO W SZKOLE PISZCZY?  
 Co się dzieje w naszej szkole? 

–  s.5-6; 
 Welcome to Kałuszyn- s.  7-8; 
 Kalendarz roku szkolnego 

2017/2018 - s. 9-10; 
 Składy samorządów klasowych 

- s. 11-14; 
 Oferta zajęć pozalekcyjnych - 

s. 15-19; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników "Tornistra" - s. 
19; 

WAKACYJNE WSPOMNIENIA 
 Wakacyjne wycieczki -  

s. 20-21;  
 Wakacyjne obozy sportowe - 

s.22  
 Wakacje w Bułgarii - s. 23; 
 Fleciki w Stegnie -s. 24; 
 Opowiem Wam o... - s. 25; 
 Krótka sonda na przerwie -  

s. 26; 

TORNISTRA GOŚĆ SPECJALNY 
 Wywiad z Trenerem 

Mariuszem Prekuratem  -  
s.  27-28; 

REFORMA OŚWIATY OCZAMI 
NAUCZYCIELI I UCZNIÓW 
 - Sonda z nauczycielami -  
s. 29-30; 
 - Sonda z siódmoklasistami - 
s. 31; 
 - Emocje czwartoklasistów - 
s. 32-33; 

ZE SZKOLNYCH ZESZYTÓW…  
 Szkoła moich marzeń -  
s. 34-35; 
 Poezja ze szkolnych 
zeszytów - s. 36-38; 
 Jak szybko stać się lubianym? 
- s. 39 - 40; 

RÓŻNE RÓŻNOŚCI 
 Pies jest twoim przyjacielem 
- s. 40-41; 
 10 szalonych i zwariowanych 
pomysłów na prezent 
urodzinowy - s. 42-45; 
 Ciekawostki przyrodnicze - 
 s. 45; 
 Nasza okolica- Gdzie warto 
łowić ryby? - s. 46-47; 
 Najpopularniejszy 
internetowy gadżet - s. 48; 
 Warto przeczytać - s. 48; 
 Kącik kulinarny - s. 49-50; 
 Ze szkolnej ławki - s. 51; 
 Humor i humorek - s. 52; 

 Krzyżówka - s. 53; 
 Wykreślanka - s. 54; 
 Kącik Młodego Czytelnika -  
s. 55-59. 
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SŁOWO PANA 

DYREKTORA 
na rok szkolny 2017/2018 

Na szkolnych drzwiach powiesiłem deseczkę,  

a na niej myśl naszego wielkiego poety. I to wcale  

nie musi być motto tylko na rozpoczęcie roku 

szkolnego. To nie tylko myśl dla ucznia. Każdy z nas, 

każdego dnia może, a może i powinien przeczytać  

i głęboko się zastanowić, czy aby nie nadchodzi ten 

dzień. Fajnie, jeśli nie musicie niczego od nowa 

zaczynać. Ale wiedzcie, że można lub trzeba.                                                                                                

  

„NIE MOŻNA cofnąć się w czasie  

i napisać nowego początku, 

 ale MOŻNA ZACZĄĆ OD DZISIAJ  

i napisać nowe ZAKOŃCZENIE”. 
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Maja Krasnodębska, Aleksandra Goźlińska, Alicja Drabarek 
 

08 września Dzień Dobrej Wiadomość  

09 września Dzień Urody  

17 września Dzień Szacunku Dla Osób Starszych  

20 września Dzień Przedszkolaka 

21 września Dzień Uśmiechu 

22 września Światowy Dzień Nosorożca  

23 września Dzień Śliwki 

24 września Dzień Grzyba 

24 września Światowy Dzień Rzek. 

28 września  Światowy Dzień Morza  

29 września Dzień Kawy  

30 września Dzień Chłopaka 
 

PAŹDZIERNIK 
1 października  Dzień Ptaka  

4 października  Dzień Zwierząt 

7 października  Dzień Uśmiechu 

8 października  Dzień Pierogów 

9 października  Święto Poczty, Znaczka pocztowego i Pisania listów 

15 października  Dzień Mycia Rąk 

16 października  Dzień Chleba 

25 października  Dzień Kundelka 

26 październik  Dzień Dyni 
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 W czwartek, 7 IX 2017r., o godz. 10.00 na sali 

gimnastycznej naszej szkoły zabrzmiały dźwięki muzyki granej 

przez kultowy już zespół „Limbos”. Muzycy jak co roku 

starannie dobrali repertuar prezentowanych utworów. 

Zwieńczeniem koncertu był występ wokalny Leszka Kowalika.  

 

 12 IX 2017r. wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział 

w Uroczystości 78-ej rocznicy walk wrześniowych pod 

Kałuszynem. Mimo pochmurnej pogody obchody przebiegły jak 

zawsze bardzo ceremonialnie. Uczniowie uczestniczyli  

w części oficjalnej w parku, we Mszy Św. Polowej oraz  

w Apelu Poległych. Uczcili pamięć Tych, którzy zginęli  

w obronie Kałuszyna.  

 

 14 września na cmentarzu żydowskim w Kałuszynie miała 

miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego 

miejscową gminę żydowską. Zorganizowały ją Fundacja 

Dziedzictwa Żydowskiego i Urząd Miejski w Kałuszynie.  

W ceremonii udział wzięli: 

- ambasador Izraela; 

- Naczelny Rabin Polski; 

- pełnomocnik MZ ds. kontaktów z diasporą żydowską;   
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- delegacja Gminy Wyznaniowej 

Żydowskiej w Warszawie oraz 

mieszkańcy Kałuszyna  

i potomkowie kałuszyńskich 

Żydów z USA i Izraela. 

Pomnik powstał dzięki 

inicjatywie Josepha Gellmana  

z Izraela. Zaproszeni goście 

wygłosili okolicznościowe przemówienia, wśród nich proboszcz 

naszej parafii, ks. prałat Władysław Szymański.  

W uroczystości brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Koła 

Historycznego i Koła Biblijnego. 

 

 21.09.2017r. uczniowie z klas „O” odwiedzili Izbę Pamięci 

Narodowej mieszczącą się w Gimnazjum. Dzieci zostały 

bardzo mile przyjęte przez Dyrektor Gimnazjum, panią Marię 

Bartosiak. Miały możliwość obejrzenia eksponatów, a także 

wysłuchania historii z nimi związanych. Z wielkim 

zaciekawieniem podziwiali historyczne przedmioty.  
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WELCOME TO KAŁUSZYN 
Pani Magdalena Kosmalska 

 

W trzecim tygodniu września (18-22.09) lekcje 

angielskiego w naszej szkole odbywały się pod hasłem 

wielokulturowości.  Wszystko za sprawą trzech młodych ludzi 

z trzech różnych kontynentów, którzy w ramach projektu 

KidSpeak realizowanego przez AIESEC  postanowili odwiedzić 

Polskę i przybliżyć jej młodym mieszkańcom swoją kulturę, 

tradycję i obyczaje. 

Eya przybyła z Tunezji. Błyskawicznie nawiązała kontakt 

z dziećmi, podbijając ich serca swoją otwartością, 

optymizmem i autentycznością. Uczniowie zachwycili się 

egzotyką tunezyjskich miast, kurortów turystycznych oraz 

muzyką i tańcem. 

Bora Skreli, studentka psychologii z Albanii z pasją 

opowiadała o trudnej historii swojego kraju, jego kulturze,  

obyczajach i tradycji przesiąkniętej wpływami Greków, 

Rzymian i Turków. Dzieci szczególnie zaciekawione były  

słodkimi specjałami kuchni albańskiej m.in. przepisem na 

shendetile oraz tradycyjnymi tańcami w wykonaniu zespołów 

ludowych. 

Thilina Abeykoon, student ze Sri Lanki przybliżył 

naszym uczniom bogactwo architektoniczne, mozaikę 

kulturowo-religijną  oraz egzotykę swojego kraju, w którym 

nie ma zimy (sam gość przyznał, że nigdy nie widział śniegu).   
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Dzieci szczególnie zainteresowała historia pałacu 

Sigirija „Lwia Skała” i jego okrutnego władcy oraz niezwykłe 

położenie szkoły Thiliny, w środku lasu. 

Eya, Bora i Thilina  wnieśli do naszej szkoły powiew 

świeżości oraz egzotyki, optymizmu i otwartości na drugiego 

człowieka. Dzięki nim uczniowie mogli chociaż przez chwilę 

obcować z kulturą, tradycją i obyczajami z trzech różnych 

kontynentów za sprawą jednego języka- języka angielskiego, 

który de facto nie jest językiem ojczystym żadnego  

z wolontariuszy. Języka, którego znajomość jest kluczem 

otwierającym drzwi współczesnego świata, likwidującym 

bariery i granice poznania.  

Mamy nadzieję, że wizyta wolontariuszy stanie się 

inspiracją dla naszych uczniów do doskonalenia umiejętności 

językowych. Jak powiedział Ludwig Wittgenstein „Granice 

mojego języka są granicami mojego świata”, a Bora, Eya  

i Thilina są najlepszym dowodem na to, że dla znających języki 

obce świat nie ma żadnych granic…. 

LIKWIDUJMY GRANICE, UCZMY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH! 
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych       

4 września 2017r. 

2. Rocznica walk pod Kałuszynem 12 września 2017r. 

3. Spotkania klasowe z rodzicami uczniów wg terminarza 

wychowawcy klasy/ 

cały wrzesień 

4. Zebranie Rady Rodziców     18 października 

2017r. 

5. Szkolenie Rady Pedagogicznej   8 listopada 2017r. 

godz. 14.00 

6. Zebranie rodziców - ogólne z prelekcją, 

spotkania klasowe 

29 listopada 2017r. 

godz. 17.00 

7. Przerwa świąteczna 23 grudnia 2017r. - 

1 stycznia 2018r. 

8. K1asyfikacja uczniów za I półrocze - 

rada pedagogiczna   

10 stycznia 2018r. 

godz. 14.00 

9. Semestralne zebranie rodziców    11 stycznia 2018r. 

godz. 17.00 

10. Ferie zimowe 15 stycznia -  

28 stycznia 2018r. 

11.

    

Szkolenie Rady Pedagogicznej  14 marca 2018r. 

godz. 14.00 

12. Zebranie rodziców  21 marca 2018r 

godz. 17.00 

13.

     

Wiosenna przerwa świąteczna    29 marca -  

3 kwietnia 2018r. 

 



TORNISTER                               numer 1 (115) – październik 2017 

- 10 - 

14. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych (w ramach dni wolnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły)* 

2 maja 2018r.  

15. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych (w ramach dni wolnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły)* 

4 maja 2018r. 

16. Zebranie rodziców 16 maja 2018r. godz. 

17.00 

17. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych (w ramach dni wolnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły)* 

1 czerwca 2018r. 

18. Klasyfikacja uczniów za II półrocze - 

rada pedagogiczna   

19 czerwca 2018r.  

godz. 14.00 

19. Zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych       

22 czerwca 2018r. 

20 Podsumowanie pracy w roku szkolnym 

2017/2018 - rada pedagogiczna   

26 czerwca 2018r. 

godz. 10.00 

 

* - Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 X 2010r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

 

 

 
SKŁADY SAMORZĄDÓW KLASOWYCH 
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ROK SZKOLNY 2017/2018 
IIIa 

Przewodnicząca - Kalina Kwiatkowska 

Zastępca - Bartek Wielechowski 

Skarbnik - Julia Gujska 

Łącznik z biblioteką - Otylia Mroczek-Andrzejkiewicz 
 

IIIb  

Przewodnicząca - Amelia Grabarek 

Zastępca - Amelia Rutkowska 

Skarbnik - Karolina Krasna 

Łącznik z biblioteką - Eliasz Kubiak, Daria Jackowicz 
 

IIIc 

Przewodniczący - Cezary Ciś 

Zastępca - Anna Grzywacz 

Skarbnik - Jakub Wrzosek 

Łącznik z biblioteką - Justyna Witon 
 

IIId 

Przewodniczący - Szymon Goźliński 

Zastępca - Maja Kalinowska 

Skarbnik - Zuzanna Krzemińska 

 

IVa 

Przewodnicząca - Aleksandra Goźlińska 

Zastępca - Zosia Goźlińska 

Skarbnik - Mateusz Surowiec 

Łącznik z biblioteką - Kuba Szczęśniak, Wiktoria Sęktas    

IVb 

Przewodniczący - Jakub Sosiński 
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Zastępca - Ala Drabarek 

Skarbnik - Maciej Namięta 

Łącznik z biblioteką - Blanka Leszczyńska 

 

IVc  

Przewodniczący - Jan Wąsowski 

Zastępca - Natalia Michalik 

Skarbnik - Aleks Janczak 

Łącznik z biblioteką - Szymon Rosłaniec 

 

IVd 

Przewodniczący - Kacper Wąsowski 

Zastępca - Maja Branicka 

Skarbnik - Nicolas Robak 

 

Va 

Przewodniczący - Alan Abramowski 

Zastępca - Maciej Romańczuk 

Skarbnik - Weronika Milewska 

Łącznik z biblioteką - Albert Pyziński 

 

Vb 

Przewodnicząca - Julia Zasuwik 

Zastępca - Agata Zalewska 

Skarbnik - Maja Kołak 

Łącznik z biblioteką - Maria Grzywacz 

 

 
Vc 
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Przewodnicząca - Maja Rydzewska 

Zastępca - Weronika Leszczyńska 

Skarbnik - Paulina Skoniecka, Aleksandra Grabarek 

Łącznik z biblioteką - Magdalena Wąsowska 

 

VIa 

Przewodnicząca - Maja Ołowska 

Zastępca - Anna Piotrowska 

Skarbnik - Kamil Lipka 

Łącznik z biblioteką - Szymon Kazimierski 

 

VIb 

Przewodnicząca - Wiktoria Kaźmierczak 

Zastępca - Ewelina Dąbrowska 

Skarbnik - Martyna Sosinowska 

Łącznik z biblioteką - Sylwia Florowska 

 

VIc 

Przewodniczący - Grzegorz Grubek 

Zastępca - Michał Adamiec 

Skarbnik - Julia Cembrowska 

Łącznik z biblioteką - Oliwia Więcławek 

 

VIIa 

Przewodnicząca - Magda Abramowska 

Zastępca - Anna Mroczek 

Skarbnik - Jakub Sosiński 

Łącznik z biblioteką - Wioleta Szymańska    
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VIIb 

Przewodniczący - Cezary Wikluk 

Zastępca - Julia Muszelik 

Skarbnik - Laura Pietrzak 

Łącznik z biblioteką - Zofia Abramowska 
 

VIIc 

Przewodniczący - Marcin Konieczny 

Zastępca - Wioletta Damętka 

Skarbnik - Jaś Grubek 

Sekretarz - Jakub Chrościcki 

Łącznik z biblioteką - Karolina Proczka 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
Przewodnicząca -  Laura Pietrzak kl. VIIb 

Zastępca przewodniczącej - Maja Ołowska kl. VIa 

Sekretarz -   Julia Cembrowska kl. VIc 

Członkowie:   Julia Zasuwik kl. Vb 

   Weronika Leszczyńska kl. Vc 

   Wioleta Damętka kl. VIIc 

   Natalia Ratuska kl. VIIb 
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 Oferta zajęć pozalekcyjnych  
w roku szkolnym 2017/2018 

 

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 
(12.00 - 12.45) 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IIIa  
(p. Elżbieta Kalisz); 
 Zajęcia wyrównawcze dla kl. Ic  
(p. Ewa Przybysz); 
 Zajęcia wyrównawcze dla kl. Ib  
(p. Dorota Kobeszko); 
 Zajęcia wyrównawcze dla kl. Ia  
(p. Lidia Wierzbicka); 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Koło matematyczne kl. 4a  
(p. Marzena Mroczek); 
 Koło teatralne klas I - III  
(p. Dorota Kobeszko i p. Agnieszka Broniarek) 
  Koło polonistyczne dla kl. 4-6  
(p. Katarzyna Berska); 

7 godz. lekcyjna 
(13.50 - 14.35) 

 Koło przyrodnicze dla kl. 4a, 4c, 5b i 6c  
(p. Wiesława Szymańska); 
 Terapia pedagogiczna (p. Dorota Kobeszko); 
 Koło jęz. angielskiego kl. Vc  
(p. Ewelina Dudzińska); 
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8 godz. lekcyjna 
(14.40 - 15.25) 

 SKS chłopców kl. II - IV (p. Mariusz Prekurat). 

9 godz. lekcyjna 
(15.30 - 16.15) 

 SKS chłopców kl. II - IV (p. Mariusz Prekurat). 

 

WTOREK 

5 godz. lekcyjna 
(12.00 - 12.45) 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. Ia (p. Lidia 
Wierzbicka); 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. IIId  
(p. Sławomira Wójcik); 

 Terapia pedagogiczna (p. Agnieszka Broniarek); 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Terapia pedagogiczna kl. IV i VI  
(p. Sławomira Wójcik); 
 Terapia pedagogiczna 
 (p. Agnieszka Broniarek); 
 Koło j. angielskiego kl. 4b i 4d  
(p. Magdalena Kosmalska); 
 Zajęcia wyrównawcze dla kl. 4-6 z historii  
(Katarzyna  Mroczek); 
 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze  
(p. Agnieszka Borucińska). 

7 godz. lekcyjna 
(13.50 - 14.35) 

 Koło informatyczne dla kl. 5 - 6  
(p. Izabela Borucińska); 
 Koło historyczne dla kl. 5 - 6  
(p. Katarzyna Mroczek); 
 Terapia pedagogiczna  
(p. Agnieszka Broniarek); 
 SKS chłopców kl. II - IV  
(p. Mariusz Prekurat). 

8 godz. lekcyjna 
(14.40 - 15.25) 

  Zajęcia dodatkowe z historii dla kl. 7  
(p. Katarzyna Mroczek); 

 Terapia pedagogiczna (p. Dorota Kobeszko); 

 SKS chłopców kl. II - IV (p. Mariusz Prekurat). 
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ŚRODA 

5 godz. lekcyjna 
(12.00 - 12.45) 

 Zajęcia wyrównawcze kl. Ic  
(p. Ewa Przybysz); 
 Terapia pedagogiczna   
(p. Dorota Kobeszko); 
 Terapia pedagogiczna  
(p. Sławomira Wójcik); 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Zajęcia wyrównawcze kl. II  
(p. Agnieszka Broniarek); 
 Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego kl. 
Va (p. Monika Marciniak); 
 Koło jęz. angielskiego kl. IV  
(p. Magdalena Kłoszewska); 
 Zajęcia wyrównawcze kl. IIIc  
(p. Dominika Włodarczyk). 

7 godz. lekcyjna 
(13.50 - 14.35) 

 Terapia pedagogiczna kl. IV-V  
(p. Sławomira Wójcik); 
 Koło polonistyczne kl. Vb  
(p. Krystyna Osińska); 
 SKS dla dziewcząt  (p. Joanna Bielińska); 
 Koło jęz. angielskiego kl. VIc  
(p. Ewelina Dudzińska); 
 Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla kl. 
5-6 (1 i 3 środa miesiąca) 
 (p. Izabela Borucińska); 
 Koło Młodych Przyrodników (p. Krystyna 
Raczyńska).  

8 godz. lekcyjna 
(14.40 - 15.25) 

 SKS dla dziewcząt (p. Joanna Bielińska) 

13.20 - 16.00 
 Wyjazd na basen dla klas III - IV   
(p. Mariusz Prekurat) 

  

 

CZWARTEK 
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0 godz. lekcyjna 
(7.45 - 8.15) 

 Zajęcia wyrównawcze z informatyki  
dla kl. VII (2 i 4 czwartek miesiąca); 

4 godz. lekcyjna 
(11.00 - 11.45) 

 Terapia pedagogiczna (p. Alicja Wąsowska) 

5 godz. lekcyjna 
(12.00 - 12.45) 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. Ib  
(p. Dorota Kobeszko); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. 0c  
(p. Ewa Przybysz); 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Gimnastyka korekcyjna kl. 0b  
(p. Ewa Przybysz); 
 Terapia pedagogiczna kl. III  
(p. Sławomira Wójcik); 
 Zajęcia wyrównawczo-opiekuńcze  
(p. Agnieszka Borucińska); 

7 godz. lekcyjna 
(13.50 - 14.35) 

 Koło jęz. angielskiego kl. VIa, VIb i Vb  
(p. Anna Wolska); 
 Koło matematyczne kl. Vb i Vc  
(p. Barbara Pachnik); 
 Terapia pedagogiczna  
(p. Alicja Wąsowska); 
 SKS dla dziewcząt (p. Joanna Bielińska); 
 Gazetka szkolna "Tornister"  
(p. Magdalena Gójska - Gogol) 

8 godz. lekcyjna 
(14.40 - 15.25) 

 SKS dla dziewcząt (p. Joanna Bielińska) 

  

PIĄTEK 

5 godz. lekcyjna 
(12.00 - 12.45) 

 Gimnastyka korekcyjna kl. 0a  
(p. Ewa Przybysz); 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Przygotowanie do testu kompetencji kl. IIIc 
(p. Dominika Włodarczyk); 
 Koło matematyczne kl. 4c i 4d  
(p. Katarzyna Kwiatek); 
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7 godz. lekcyjna 
(13.50 - 14.35) 

 Koło biblijne kl. 4 - 6 (p. Ewa Paruzal); 
 Fleciki (p. Wanda Stryczyńska); 

8 godz. lekcyjna 
(14.40 – 15.25) 

 Fleciki (p. Wanda Stryczyńska); 

 SKS chłopców kl. V - VII  
(p. Mariusz Prekurat). 

9 godz. lekcyjna 
(15.30 - 16.15) 

 SKS chłopców kl. V - VII  
(p. Mariusz Prekurat). 

15.00 - 18.00 

 Zespół "Kasianiecka"  
(p. Teresa Kowalska); 
 Zespół "Eksplozja"  
(p. Katarzyna Berska) 

 

 

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 2018r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

 

KUPON NR 1 (115) 

PAŹDZIERNIK 2017r. 
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Wakacyjne wycieczki 
(p. Agnieszka Borucińska) 

 

W czasie wakacji – w lipcu i sierpniu, nauczyciele 

szkoły podstawowej organizowali uczniom, którzy spędzają 

wakacje w domach rodzinnych, jednodniowe wycieczki do 

różnych ciekawych miejsc. Te wyjazdy były nie tylko 

sposobem na udane wakacje, ale i formą profilaktyki. Ich 

celem było, aby dzieci z różnych domów i środowisk wspólnie 

spędzały czas, czerpały pozytywne wzorce, budowały  

i wzmacniały poczucie własnej wartości.  

Odbyło się 9 wyjazdów, w których uczestniczyło 290 

uczniów pod opieką 34 nauczycieli.  Każdy wyjazd był inny. 

Miłośnicy kina mogli oglądać nowości filmowe na ekranach 

warszawskich bądź siedleckich kin. Spragnieni beztroskiej 

zabawy dokazywali w salach zabaw w Iganiach lub  

w Siedlcach. Zainteresowani życiem zwierząt zwiedzali Ogród 

Zoologiczny w Warszawie. Spragnieni ruchu i nowych doznań 

wybierali wyjazd do parku linowego w Nakorach czy parku 

trampolin w Warszawie. Zwolennicy aktywnego wypoczynku 

rywalizowali w siedleckiej kręgielni. Ciekawi uroków wiejskiego 

życia odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne  

w Brzozówce.  
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Miłośnicy podróży poznawali środki transportu 

warszawskiego – płynęli statkiem po Wiśle, jechali tramwajem, 

autobusem miejskim, SKM (Szybka Kolej Miejska), odwiedzili 

Lotnisko Chopina na Okęciu.  

Wszyscy uczestnicy wycieczek szczęśliwi i pełni 

wrażeń wracali do swoich domów.  

O wycieczkach przypominają dziś zdjęcia 

zamieszczone na stronie szkoły. 

Trzeba też dodać, że te wyjazdy nie doszłyby do 

skutku, gdyby nie wsparcie Urzędu Miejskiego i Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Serdecznie dziękujemy!!! 
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WAKACYJNE OBOZY SPORTOWE 
Pan Mariusz Prekurat 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Kałuszynie, 

działający przy Szkole Podstawowej, w ostatnie wakacje 

zorganizował dla swoich uczniów 2 obozy sportowe  

w Sztutowie. Pierwszy odbył się na początku wakacji i wzięło w 

nim udział 45 uczniów klas IV-VI. Drugi obóz zorganizowany 

był pod koniec sierpnia, a grupa obozowiczów liczyła  

23 młodych piłkarzy z klas II-III. 

W trakcie obozu, jego uczestnicy mieli zapewnione 

codzienne treningi na różnych boiskach, w tym na boisku do 

beach soccera. Program wycieczek obejmował liczne atrakcje, 

w tym wycieczki autokarowe do Gdańska (zwiedzanie starego 

miasta oraz stadionu Energa), do Malborka (zwiedzanie 

zamku). Uczestnicy obozu wzięli udział w rejsie statkiem 

połączonym ze zwiedzaniem Fromborka, mieli także okazję 

przejechać się koleją wąskotorową po Mierzei. Dodatkowymi 

atrakcjami obozów stały się mecze sparingowe z innymi 

grupami, które w tym samym czasie przebywały w ośrodku 

„Alga”. Do naszej dyspozycji na terenie ośrodka mieliśmy 

basen, kręgielnię oraz salę telewizyjną, gdzie największą 

popularnością cieszyły się gry na xBox. 

W wolnych chwilach uczestnicy obozu relaksowali się na 

plaży, kąpali w morzu, a wieczorami integrowali na 

zorganizowanych w ośrodku dyskotekach. Ostatniego dnia 

obozu odbyło się pożegnalne ognisko połączone z „pasowaniem 

na obozowicza” oraz występy podsumowujące pobyt nad 

morzem. 
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WAKACJE W BUŁGARII 
(Julia Cembrowska)  

 

W minione wakacje zespoły 

Kasianiecka i Eksplozja wyruszyły  

w podróż do Bułgarii. Wyjechaliśmy  

z Kałuszyna o godzinie 9:00 i po ponad 30 godz. dotarliśmy na 

miejsce. Nasz hotel znajdował się w miejscowości Sunny 

Beach. Codziennie mieliśmy zapewnione śniadanie, obiad  

i kolację. 

 Pierwsze dwa dni spędziliśmy na basenie hotelowym  

i nad morzem. Do piaszczystej plaży mieliśmy ok. 600m. 

Zwiedziliśmy również całą miejscowość. (Ogółem pierwsze dni 

to relaks i wypoczynek po podróży).  

W kolejne dni występowaliśmy na Międzynarodowym 

Festiwalu XXI wieku. Odbył się on w miejscowości Nasebar  

i na scenie przed naszym hotelem. Zespół Kasianiecka zajął 

drugie miejsce za taniec, za narodowe stroje i za wokal. 

Reprezentantki Eksplozji: Anna Mroczek i Weronika Grabska 

w kategorii duety zajęły I miejsce, Maja Kołak i Roksana 

Więcko - II miejsce, Kinga Zagórska i Karolina Ręczajska -III 

miejsce. Ponadto dziewczyny z Eksplozji zajęły zespołowo III 

miejsce w kategorii tańca nowoczesnego. 

Przedostatniego dnia poszliśmy kupić pamiątki na 

tamtejszym „bazarku” i posiłek na podróż. Rankiem kolejnego 

dnia, już spakowani, powędrowaliśmy na ostatnie śniadanie  

i ostatnie szybkie zakupy. O godzinie 14 wyruszyliśmy w drogę 

powrotną do Kałuszyna. Podróż minęła bardzo szybko. Po 

drodze mieliśmy postoje, a w Polsce posiłek. Wszystkie dzieci, jak i dorośli, 

wróciły do domów z uśmiechem na ustach i z wieloma wspomnieniami. 
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FLECIKI W STEGNIE 
(…Oliwier Mroczek, Paulina Zduńczyk, Wiktoria Rosłaniec, 

Dominika Dmowska, Maja Krasnodębska, Paulina Skoniecka, 

Julia Zasuwik, Damian Leszczyński…) 

 

16 sierpnia 2017r. szkolny zespół Fleciki wyjechał na 

warsztaty muzyczne do Stegny.  

Pogoda nam dopisała, a uśmiechy nie znikały z naszych ust.  

Po zakwaterowaniu uczestniczyliśmy w spotkaniu 

organizacyjnym.  

Potem poszliśmy przywitać się z morzem. W trakcie pobytu 

…pływaliśmy w morzu… zbieraliśmy bursztyny na plaży… 

podróżowaliśmy statkiem na Hel… zwiedziliśmy Stegnę… 

odwiedziliśmy Bursztynową Komnatę… Uczestniczyliśmy  

w zajęciach i warsztatach muzycznych. …Nauczyliśmy się 

wielu nowych piosenek. …Występowaliśmy w Gdańsku. Wyjazd 

uznajemy za bardzo fajny i udany.  

Wypoczęci, opaleni i z werwą do pracy powróciliśmy  

z niezapomnianych wakacji. 
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(Amelia Bielińska) 

 

W te wakacje pod koniec lipca, pewnego wieczoru, 

postanowiłam pojeździć na fiszce. Jechałam akurat ulicą 

Kwiatową, gdy nagle… zaliczyłam glebę. To było jak ułamek 

sekundy, i zanim się zorientowałam co się dzieje, już leżałam 

na ziemi. Przez chwilę nie mogłam się ruszać, ale jakoś udało 

mi się wstać. Najbardziej bolała mnie lewa ręka i prawa noga. 

Ostatkiem sił poszłam do domu. Pchałam fiszkę nogą. Kiedy 

doszłam do domu, rodzice bardzo się zdziwili moim wyglądem. 

Od razu wiedzieli, że się przewróciłam (potwierdzała to cała 

zdarta ręka, dziury w spodniach i mój wyraz twarzy, który 

wyglądał jakbym połamała wszystkie części ciała). Zaopiekowali 

się mną i pocieszali. Minęła godzina. Ból powoli mijał, jednak 

ręka cały czas mnie bolała. Wkrótce postanowiliśmy pojechać 

do szpitala na prześwietlenie. 

Spędziliśmy tam chyba 2 godziny 

w oczekiwaniu na wyniki. Po 

wszystkich badaniach  

i prześwietleniu okazało się że… 

ręka jest zbita. Bardzo się 

ucieszyliśmy, że nie jest złamana.  
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Zaszliśmy do pobliskiej apteki po specjalną chustę, 

aby ręka była w miarę sztywna. Chodziłam w niej przez 4 dni. 

Moje cierpienia złagodziły piękne wakacje w Chorwacji. 

Podsumowując! Była to dla mnie duża nauczka, aby uważać na 

drodze. Mam nadzieję, że coś takiego się więcej nie powtórzy. 

I pamiętajcie! Uważajcie na siebie nie tylko w wakacje, nie 

tylko w tym roku, ale i przez całe życie. Ponieważ nigdy nie 

wiemy, co i kiedy się stanie. 

 

 
 

(Paulina Skoniecka, Ula Włodarczyk) 

CO LUBICIE ROBIĆ W WAKACJE? 
 

0b Katarzyna Gujska - chodzić na spacery. 

0b Maja Pyzińska – bawić się. 

0c Zuzia Kamińska – zbierać muszelki. 

Ia Nikola Stachowicz – bawić się. 

Ia Oliwia Pazdyga – bawić się. 

IIa Oskar Wąsowski – bawić się na plaży. 

IIa Nikola Wąsowska – bawić się. 

IIId Ania Śledziwska – wyjeżdżać nad morze. 

IIIc Roksana Rucińska – czytać. 

IVb Kuba Sosiński – grać w piłkę nożną. 

IVb Michał Abramowski – grać w piłkę nożną. 
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WYWIAD Z TRENEREM  

MARIUSZEM PREKURATEM 
(Magdalena Wąsowska, Karolina Kalisz, Weronika Milewska) 

 

Redaktorki: Dzień dobry. 
Pan Mariusz Prekurat: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mam 

możliwość porozmawiania z Wami. 
 

R: W imieniu uczniów naszej szkoły chciałybyśmy zadać Panu 
kilka pytań. Czy wyraża Pan, Panie Trenerze, zgodę na 
przeprowadzenie wywiadu? 
M.P.: Tak, oczywiście. 
 

R: Jakie jest Pana hobby, zainteresowanie, pasja? 

M.P.: Mam wiele zainteresowań i pasji. Interesuję się wieloma 

sprawami takimi jak np. historia, sport, turystyka. Jednak to, 

co lubię robić najbardziej i sprawia mi największą 

przyjemność to chodzenie po górach.  
 

R: Kiedy Pan zaczął interesować się górami? 
M.P: Już od dziecka zacząłem interesować się polskimi górami. 

Początkowo były to trasy wyłącznie po 

mapach, które posiadałem. A w 

gimnazjum i liceum bywałem w górach 

nawet kilka razy w roku, zdobywając 

praktycznie wszystkie dostępne 

szczyty w Tatrach.  
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R: Dlaczego Pan pokochał właśnie góry? 

M.P.: Góry dają mi spokój i wytchnienie. Chodząc po górach 

mam możliwość łączyć moją pasję związaną z aktywnością 

fizyczną i podziwiać widoki. Każdy zdobyty szczyt daje mi 

wiele radości. Góry to także możliwość sprawdzenia się  

w różnych, czasami ekstremalnych warunkach i sytuacjach, 

dlatego uważam, że są przeznaczone tylko dla nielicznych.  
 

R.: Jaka pora roku, według Pana jest najlepsza na wyjazd  
w góry i dlaczego? 
M.P.: Myślę, że jesień to pora, kiedy góry wyglądają 

najpiękniej. Jednak myślę, że dla wprawionego wędrowca 

każda pora roku jest dobra. 
 

R.: A może kolejny obóz sportowy zorganizuje Pan właśnie  
w górach? 

M.P.: W zeszłym roku zorganizowałem obóz narciarski w 

Zakopanem. W trakcie obozu wybraliśmy się do Doliny 

Kościeliskiej, a więc dzieci miały przedsmak tego, jak chodzi 

się po górach i jak piękne widoki temu towarzyszą. Kto wie? 

Może w kolejnych latach mojej pracy uda mi się zebrać grupę 

pasjonatów, która podobnie jak ja podążać będzie górskimi 

szlakami. 
 

R.: Dziękujemy bardzo za udzielenie wyczerpujących 
odpowiedzi na zadawane pytania.  
M.P.: Ja również dziękuję i zachęcam do górskich wędrówek. 
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Reforma oświaty oczami 
nauczycieli i uczniów 

 

 

CZY SĄ  PANIE/PANOWIE ZADOWOLENI ZE 

ZMIAN W OŚWIACIE (ŻE SĄ 7 i 8 KLASY?) 
(Paulina Skoniecka, Ula Włodarczyk) 

 
Pachnik Marek - Moje nastroje, moje stany zadowolenia lub 

nie, nie mają tu żadnego znaczenia. Przede mną jako ojcem 

dyrektorem postawiono zadanie. I ja jak Mojżesz przez 

Morze Czerwone mam Was i Waszych rodziców 

przeprowadzić przez wzburzone fale oświaty. Bez bólu, bez 

strat, bez traumy.   A Wy? 

Wy nic. Dla Was nic się nie zmienia. Uczcie się. Uczcie się. 

Uczcie się. 

Borucińska Izabela - Nie. Uważam, że reforma została 

wprowadzona zbyt szybko. 

Broniarek Agnieszka- Nie, nie podoba mi się. 

Brudz Anna-Tak było w moich czasach i teraz też jest 

dobrze. 

Dudzińska Ewelina- Nie za bardzo. Uważam, że poprzedni 

system był lepszy. 

Gójska- Gogol Magdalena- Tak i nie. Ale zmiany czasami są 

potrzebne.          

Kobeszko Dorota- I tak i nie. 
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Kopczyńska Jolanta - No jasne. 

Kłoszewska Magdalena - To akurat mi się podoba. 

Marciniak Monika - Nie jestem zadowolona. 

Michalska Grażyna - Nie podoba mi się. 

Mroczek Katarzyna - Nie podoba mi się. Reforma została za 

szybko wprowadzona. 

Mroczek Marzena - Tak. 

Pachnik Barbara - Pracowałam już tak. Wróciłam do dawnej 

pracy. 

Paruzal Ewa - Nie, nie podoba mi się. 

Pawlikowska Katarzyna - Tak, jestem zadowolona. 

Pernach Sylwia - Nie, nie podoba mi się. Lepiej było 

wcześnie.  

Stryczyńska Wanda- Bardzo jestem zadowolona. 

Prokurat Mariusz- Czasem tak, czasem nie. 

Przybysz Ewa - Nie, nie podoba mi się. 

Roguski Jerzy- Niekoniecznie. 

Sęktas Krystyna- Myślę, że tak. 

Skoniecka Anna- Myślę, że tak. 

Szymańska Wiesława - Średnio. 

Wąsowska Alicja - Tak. 

Wierzbicka Lidia - Jeszcze nie wiem. 

Włodarczyk Dominika - Nie, nie podoba mi się !!! 

Wolska Anna - Nie, nie podoba mi się. 
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CZY PODOBAJĄ CI SIĘ ZMIANY,  

ŻE SĄ VII i VIII KLASY? 

(Ula Włodarczyk, Paulina Skoniecka) 

 

VIIa Mieszko Janiak - TAK. 

VIIa Kuba Skoniecki - NIE. 

VIIa Kinga Sęktas - TAK. 

VIIa Eryk Gomza - TAK. 

VIIa Marcin Grabarek - Tak, jestem. 

VIIb Julia Muszelik - Może być. 

VIIb Maja Szwarc - TAK. 

VIIb Krzysiek Klimek - NIE. 

VIIb Gabrysia Michalczyk - NIE. 

VIIb Ewa Cymbalińska - TAK. 

VIIc Wiola Damętka - Raczej tak. 

VIIc Jan Grubek - Jestem zadowolony. 

VIIc Kuba Chabiera - NIE !!!!!!!!! 

VIIc Lena Gójska - Tak Se. 

VIIc Michał Abramowski - Nie !! 

VIIc Bartek Jędrzejkiewicz - Nie!! 
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(Aleksandra Goźlińska) 

Skończyły się wakacje, które minęły mi wyjątkowo 

szybko. We wrześniu zaczął się nowy rok szkolny, a razem  

z nim nowa, czwarta klasa. Podoba mi się dlatego, że doszły 

ciekawe przedmioty, takie jak: przyroda, historia, technika, 

muzyka, plastyka, dzięki nim mogę się wiele nauczyć. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia są bardzo mili i pomocni. Dla 

osób chętnych są różne zajęcia dodatkowe i koła 

zainteresowań. Bardzo cieszy mnie fakt, że mamy cztery razy 

w tygodniu zajęcia  w-f, bo bardzo lubię sport. Odkryliśmy 

też korytarze gimnazjum, które do tej pory były dla nas 

zamknięte. Dzięki temu mamy więcej przestrzeni do biegania 

na przerwach.        

W czwartej klasie czuję się doroślej, ponieważ mam 

więcej obowiązków. Mam nadzieję, że uda mi się pogodzić 

naukę w czwartej klasie z moją pasją, jaką jest taniec. 

 

 (Alicja Drabarek) 

W IV klasie czuję się dobrze. IV klasa to dla mnie 

pewnego rodzaju przygoda. Nowi nauczyciele, więcej 

przedmiotów oraz więcej nauki. Jak się zastanowić, trochę 

tego jest, lecz ja uważam, że da się do tego przyzwyczaić.  
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Jak na razie nauka idzie mi dobrze. (Mam nadzieję, że 

będzie tak przez cały rok.) Wszyscy nauczyciele są bardzo 

mili.  

Kochani czwartoklasiści 

życzę wam udanego roku 

szkolnego. 

 

MOJE PIERWSZE 

WRAŻENIE  

W NOWEJ SZKOLE 
(Klaudia Szymańska) 

W nowej szkole jest mi 

bardzo dobrze, choć myślałam, że będę czuła się nieswojo, bo 

chodziłam do szkoły, w której było tylko 24 uczniów. Poznałam 

też kilka koleżanek z czego bardzo się cieszę, bo w tamtej 

szkole byłam jedyną dziewczyną w klasie. Mam bardzo fajnego 

wychowawcę, moje panie też są bardzo fajne i miłe.  

W odnalezieniu się tutaj pomógł mi mój starszy brat, który 

chodzi do tutejszego gimnazjum. Tak jak mówiłam już na 

początku, w mojej nowej szkole mi się podoba, ale mogę 

przyznać, że mogłoby być trochę ciszej na przerwach. 
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OPISZ SZKOŁĘ SWOICH MARZEŃ 
(Wiktoria Kaźmierczak kl. VIb) 

 

Szkoła! Słowo, pojęcie, wartość, codzienność. Szkoła 

moja, twoja, nasza. Szkoła biedna, bogata, rzeczywista,  

wyimaginowana. O jakiej ja marzę? Pomyśleć, że jeszcze 

niedawno marzyłam o szkole, gdzie zabawa, radość, psoty, 

figle, lenistwo stanowiły jej podstawę. Wiedzę zaś 

pozyskiwano w sposób łatwy i przyjemny, bez zbytniego 

obciążania umysłu i to tylko z tych przedmiotów, którymi 

wykazywano zainteresowanie. Obecnie obraz szkoły moich 

marzeń uległ ogromnym przeobrażeniom. Jest zupełnie inny. 

Poprzedni wydaje mi się śmieszny i bardzo dziecinny. Może 

dlatego, że dorastam. To straszne, ale marzy mi się szkoła 

prawdziwa, normalna i rzeczywista. Szkoła, gdzie są przerwy 

świąteczne, ferie, wakacje, dni wolne od nauki, lekcje, 

wycieczki, zabawy i różne imprezy. Szkoła, gdzie nauka jest 

najważniejszym elementem jej istnienia, gdzie powstają 

marzenia, które przemieniają się w plany, ciągle do czegoś się 

dąży, czegoś poszukuje, na coś oczekuje, gdzie przywiązuje 

się dużą uwagę do kształtowania osobowości i wrażliwości 

ucznia na otaczający świat, w tym ludzi, przyrodę, sztukę  

i sprawy ojczyzny. Nie ma w niej przemocy i złych nawyków. 

Szkoła moich marzeń to ogromny obiekt położony na 

obrzeżach miasta wśród gęstwiny drzew i krzewów. Jest 

bardzo ładna.  
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Jej kolorowa oprawa świetnie harmonizuje się  

z soczystą zielenią. Między drzewami i różnymi krzewami wiją 

się wyłożone szarą i żółtą kostką ścieżki, po których od czasu 

do czasu przemykają rozbawione wiewiórki czy leniwie 

przechadza się szkolny kot. Przy ścieżkach ustawione są 

drewniane ławki, na których można przysiąść i odpocząć, 

spokojnie porozmawiać ze znajomymi lub posłuchać śpiewu 

ptaków. (…)  

Nauczyciele, którzy uczą w tej szkole to wspaniali 

ludzie. Są otwarci, życzliwi, pogodni, mili, sprawiedliwi, 

wyrozumiali, świetnie rozumiejący potrzeby swoich 

podopiecznych. Za swoją pracę otrzymują bardzo dobre 

wynagrodzenie. (…) 

Szkoła, którą sobie wymarzyłam jest miejscem, gdzie 

każdego dnia przebywam wiele godzin. Można by rzec, ze jest 

moim drugim domem. Działa od 7.00 do 19.00 godz. i w tym 

czasie mogę korzystać z jej usług. 

Jest to miejsce, gdzie nie tylko uczę się, ale spotykam 

z koleżankami i przyjaciółmi. Rozwijam swoje talenty, 

realizuję się poprzez udział w różnych organizacjach, kołach 

zainteresowań, uczę się 

żyć w grupie, przebywam 

z ulubionymi 

nauczycielami. Jest to 

miejsce, które  

w pełni zaspokaja moje 

codzienne potrzeby. Czuję 

się tu dobrze i miło oraz 

pożytecznie spędzam 

czas.  
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Gdy patrzę na gwiazdy migoczące, 

i jasny księżyc w górze. 

Straszna ciemność znika, 

a ja już się nie boję. 

Spokojne chmury, 

Usypiają mnie. 

Kładę się na łóżko, 

I odpływam w sen. 

                                                   (Paulina Zduńczyk Vc) 
 

Patrzyłam w niebo 

zapadła straszna ciemność. 

Widziałam księżyc żółty 

a gdy zamykałam oczy, to znikał 

i zapadłam w sen, niebiański sen. 

Jak się obudziłam, zobaczyłam ptaki 

rozbudzone przez świat. 

Wstaje nowy dzień, piękny i wspaniały. 

One głoszą to całemu światu 

radosne szybują po niebie. 

   (Dominika Dmowska Vc) 
 

Księżyc wielki, 

gwiazdki malutkie, 

senność długa mnie męczy. 

Morze spokoju 

mnie otula, 

wielka chmura 

to poducha. 

   (Krzysztof Gogol Vc) 
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Nadeszła cicha ciemność, 

panuje miły spokój.  

Czas na spokojny sen. 

Zasypiam… 

Budzi się do życia kolejny dzień. 

Ja wesoła patrzę 

 na zielone drzewa. 

Jest ciepło  

i przyjemnie… 

                                                      (Magdalena Wąsowska Vc) 

 

Kiedy jasny księżyc wschodzi, 

Malutkie gwiazdy budzą się, 

Nieprzewidywalny sen otula mnie kocem, 

Idę spać 

I sobie śnię 

I kiedy sen ogarnia mnie, 

Zauważam piękny cud, 

Jest to spadająca gwiazda, 

Która spełni marzenia me 

  (Amelia Bielińska Vc) 

 

Patrzę na spokojne niebo. 

Bije od niego jasny blask. 

Miga do mnie mój kolega księżyc, 

A gwiazdy kładą mnie już spać. 

Chmury tulą moje serce. 

Marzenia dają znać. 

Zawsze uciekają w czas. 

Nigdy nie czekają na mój strach. 

   (Maja Rydzewska Vc) 
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Widzę niebo. 

Na nim okrągły księżyc, 

małe gwiazdy. 

Nadchodzi mój miły kolega 

sen i zasypiam. 

Śni mi się przerażający księżyc 

różowe chmury 

niczym scena z horroru. 

Boję się. 

Drzewa szeleszczą 

cienie pojawiają się. 

Budzę się.  

                                                (Paulina Skoniecka Vc) 

 

Gdy nadchodzi mroczna noc 

Gdy pojawia się wielki księżyc 

Przychodzą do ludzi sny 

Różne: wesołe, straszne lub niezwykłe. 

Przychodzą przez ściany, okna 

I z uśmiechem zasypiają. 

Wtedy wstaję ja 

Wielka ciemna noc 

Budzę moje sny 

I śpiewamy ludziom kołysankę. 

(Maciek Mroczek Vc) 
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JAK SZYBKO STAĆ SIĘ LUBIANYM? 

(Amelia Bielińska) 

Pamiętaj! Lubiany nie znaczy popularny! 

1. Bądź sobą – w końcu chcesz, żeby lubili Ciebie, a nie jakąś 

wersję Ciebie, która ma niewiele wspólnego z 

rzeczywistością. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. 

2. Gratuluj sukcesów. Naucz się cieszyć szczęściem innych 

osób. Oni będą się cieszyć Twoim. 

3. Uśmiechaj się – poprawisz 

humor nie tylko innym, ale  

i sobie.  

4. Przepraszaj jako pierwszy. 

Naucz się wyciągać rękę do 

zgody. 

5. Dziękuj. To bardzo ważne słowo. Korzystaj z niego jak 

najczęściej. 

6. Wspieraj – daj ludziom znać, że mogą na Ciebie liczyć w 

trudnej sytuacji. 

7. Dbaj o higienę. Być może to dziwne, ale jeżeli od kilku dni 

nie bierzesz kąpieli, nie myjesz włosów i już 4 dzień nosisz 

ten sam t-shirt, to osoby nie będą chciały z tobą rozmawiać. 
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8. Nie denerwuj się bez powodu. Wybuchy niekontrolowanej 

agresji nie są fajne. Szczególnie, gdy ich powodem jest 

błahostka, np. inne zdanie na jakiś temat. 

9. Zadawaj pytania – pytając stwarzasz sobie okazję 

do zdobycia nowej wiedzy. I wykazujesz zainteresowanie 

tematem, o którym opowiada Twój rozmówca. Kolejny plusik 

do zebrania. 

10. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia – każdy lubi być 

wysłuchanym.  

 

 
PIES  JEST  TWOIM  PRZYJACIELEM! 

(Kamila Dominiczak) 
 

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Każdy z nas, 

kto ma swojego pupila w domu doskonale wie, że jest to 

prawda. Codziennie przekonujemy się o tym, gdy wracamy 

zmęczeni do domu i od progu wita nas merdający ogon. Gdy 

mamy zły humor i widzimy tę głowę, która kładzie się na 

naszych kolanach. To powiedzenie bez wątpienia ma swoje 

potwierdzenie w rzeczywistości. 

A Ty wiesz dlaczego uważa się, że pies jest 

przyjacielem człowieka?  
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Pies daje nam szczęście. Głaskanie pupila przyczynia 

się do zmiany naszego nastroju, uspokaja nas. 

Pielęgnacja swojego towarzysza i odpowiedzialność za 

niego także dobrze wpływa na naszą psychikę i przeciwdziała 

lękom. 

Człowiek odnajduje w czworonogu przyjaciela  

i obrońcę. 

Nieocenioną zaletą posiadania psa jest również fakt 

bezwarunkowej miłości, którą pies nam ofiarowuje. Dzięki 

temu wiele działań nabiera sensu, a świat wydaje się 

piękniejszy – bo przecież ktoś nas kocha i mamy dla kogo żyć – 

to najlepszy argument, dlaczego psy są dobrymi przyjaciółmi 

człowieka! 

Musimy pamiętać, że bardzo trudno jest odbudować 

psie zaufanie, zwłaszcza jeśli przez długi czas dawaliśmy do 

zrozumienia, że na nie zasługujemy. Jest to także proces 

długotrwały, który wymaga czasu, konsekwencji i cierpliwości. 

Dlatego szanujmy naszego 

czworonoga i darzmy Go takim 

uczuciem jak on nas. 

Ja mam już swojego 

pupila, a TY?  
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10 SZALONYCH I ZWARIOWANYCH 

POMYSŁÓW NA PREZENT DLA DRUGIEJ OSOBY 

(Amelia Bielińska) 

10. Kawa dla wielu ludzi jest czymś, bez czego nie wyobrażają 

sobie poranka, ponieważ kawa pobudza do życia (podobne 

właściwości ma zielona herbata). Więc co jest lepsze dla 

kawosza niżeli ciekawy kubek, z którego będzie tę kawę 

codziennie pił. Np. kubek w kształcie emotek, postaci z gry 

,,Angry Birds’’ bądź pączka. Takie kubeczki można dostać  

w różnych sieciówkach lub Internecie. 

9. A tutaj mam rzecz, dla zagorzałego fana lotto  

i zdrapywania zdrapek. Po pewnym czasie może się stać jednak 

nudne ciągłe zakreślanie dat urodzin członków rodziny czy 

rozwiązywanie zdrapkowych krzyżówek. Kupcie takiej osobie, 

tak zwane ,,Lotto Plant’’. Jest to „roślinka’’ tak zmodyfikowana 

genetycznie, że kiedy będziecie ją hodować, dbać i tak dalej, 

to po pewnym czasie pojawią się na niej liczby i jeżeli te 

liczby okażą się szczęśliwe, to wygrywacie. Wystarczy tylko 

zasiać i podlewać. 

8. Kolejny pomysł jest idealny dla miłośnika jedzenia. 

Nieważne jakiego, ale żeby było to z nim związane. Takiej 

osobie możecie kupić portfel w kształcie hamburgera, hot-

doga czy frytek. Ciekawym gadżetem są również bluzy  

z nadrukiem jedzenia. Jest wzór z oreo, ciasteczkami, 

precelkami, pączkami i innymi smakołykami. 
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7. Osobę nieśmiałą z niskim poczuciem własnej wartości, warto 

obdarować czymś, co podniesie samoocenę i poprawi nastrój. 

A co doda pewności siebie bardziej niż wizerunek 

superbohatera? Zmieńcie nieśmiałka w 

supermena! Poza bluzą, ważne są też różne 

dodatki, między innymi czapka, skarpetki 

lub pełny kostium supermena. Możecie 

jeszcze kupić kubek termiczny oraz etui na 

telefon się przyda, a jeśli wasz nieśmiałek 

ma psa, to nic nie stoi na przeszkodzie, 

żeby i pieskowi kupić kostium supermena!  

6.  Ile jest wśród was osób uzależnionych od facebooka? 

Myślę, że niejedna osoba potrafi się przyznać do tego nawet 

przed samym sobą! A więc, jeżeli wasz facebookowicz uwielbia 

gotować, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakupić mu 

rękawicę kuchenną w kształcie like’a, dzięki której 

bezpiecznie, bez obaw poparzenia będzie mógł wyjąć  

z piekarnika pyszne ciasteczka. Dla dziewczyny kochającej 

sukienki, koniecznie musicie podarować sukienkę z nadrukiem 

jej profilu na facebooku. Jednak mi najbardziej przypadły do 

gustu pieczątki, dzięki którym możecie lajkować wszystko  

w prawdziwym życiu! 

5. Tutaj kategoria dla tych, którzy kochają świecące gadżety! 

Do zaoferowania mam dla was świecący kapelusz, fidget 

spinner, a nawet doklejane rzęsy! Dla osób, które boją się 

ciemności, mam do zaoferowania świecące poduszki. Na 

imprezy, dla dziewczyn polecam świecące kolczyki bądź 

okulary.         



TORNISTER                               numer 1 (115) – październik 2017 

- 44 - 

4. Ta kategoria z pewnością spodoba się dziewczynom, które 

kochają urocze rzeczy. Może skusicie się na szczotkę do 

włosów w kształcie loda na patyku, bądź pomadkę w kształcie 

popcornu i o smaku popcornu? Ciekawie prezentują się również 

długopisy w kształcie lodów w rożku, które są także pomadką. 

Najbardziej jednak urzekła mnie mini-maszynka do robienia 

waty cukrowej! Mi przypomina ona maszynkę z tych 

wszystkich amerykańskich filmów. Stylizowana jest na 

prawdziwą maszynę do robienia waty cukrowej, którą zawsze 

widzimy w wesołym miasteczku, tylko że jest ona małych 

rozmiarów :3 

3. Tutaj kategoria dla totalnych śpiochów. Do spania ciekawie 

może się sprawdzić kreatywna maska na oczy. Do wybory jest 

wiele wzorów np. kotek, panda, owieczka albo lisek. Oprócz 

maski trzeba się zaopatrzyć w świetną poduszkę. Nie może 

być ona jednolita! Musi się wyróżniać, więc proponuję wam 

poduszkę kotka, mopsa, gwiazdkę, a nawet poduszkę w 

kształcie x-boxa. Najważniejsza jest jednak piżama, a raczej 

kombinezon do spania, który nazywa się ,,Kigurumi’’. Możecie 

wybrać np. wzór jednorożca, mopsa, pandy, hipopotama czy 

misia. Do koloru do wyboru! 

2. Skarpetki. Taka rzecz codziennego 

użytku, a jednak skarpetki są teraz 

produkowane w tysiącu wzorach. 

Możecie zakupić skarpetki w truskawki, 

banany, kotki, pieski i wiele, wiele 

innych.  
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Ja sama posiadam dość dużą kolekcję skarpet, a moimi 

ulubionymi są skarpetki w alpaki i pieniądze. Na fanów 

skarpetek mówi się ,,Skarpetkowicze’’.  

1. Niedawno zaczął się rok szkolny, lecz wiem, że niektórzy nie 

zakupili jeszcze notesów, temperówek i innych przedmiotów 

potrzebnych w roku szkolnym. Może więc skusicie się na 

ołówki w kształcie łodyg bambusa, na których czubku siedzi 

wielka panda, która jest temperówką, bądź na notes w 

kształcie tabliczki czekolady. Jeśli jednak lubicie robić rzeczy 

własnoręcznie, to możecie samemu wykonać pojemnik na 

kredki w kształcie buta, albo na piórnik  

w kształcie pizzy z filcu. W Internecie jest tysiące 

poradników na szkolne DIY, więc każdy znajdzie coś dla 

siebie. 

 

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 
(Alan Abramowski) 

Turritopsis nutricula to jeden z wielu 

gatunków meduz. Jest to gatunek, który jest 

biologicznie nieśmiertelny, ponieważ kiedy 

staje się dorosłym osobnikiem może cofnąć się 

do stanu młodszego osobnika. 

Występują w słonych wodach w zachodnim oceanie 

atlantyckim. Jej średnia wielkość wynosi 4-5 centymetry, to 

oznacza, że jest to bardzo małe stworzenie. Jest to także 

chwilowo jedyne odkryte takie nieśmiertelne zwierzę. Może 

ono zginąć przez inną żywą istotę, na przykład zostanie 

zjedzone przez rekina. 
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SUPER ŁOWISKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH 

WĘDKARZY W NASZEJ OKOLICY 
(Maciej Kuć) 

 

1. Stawy hodowlane Halinów - jest akwenem znanym 

z dużej ilości karpi. Wędkarze mają okazję złowić tam ładne 

karpie powyżej 10kg oraz ładne amury i jesiotry. Oprócz nich 

można tam złowić: karasie, leszcze, jazie, sumy, płotki, liny...  

Stawy mają 3,4 ha, a ich średnia głębokość sięga do 1,8m. 

2. Łowisko Pogorzel - to stare wyrobisko żwirowe 

usytuowane w gminie Mińsk Mazowiecki. Pogorzel jest 

malowniczo położonym łowiskiem, tuż przy rezerwacie ptactwa 

wodnego, bagien torfowych i obfitego w grzyby lasu. Zbiornik 

ten ma powierzchnię 3,2 ha oraz bardzo zróżnicowaną linią 

brzegową. Głębokość zbiornika dochodzi do 10 metrów.  Ryby, 

jakie tu możemy złapać to: szczupak, sandacz, sum, okoń, 

karp, amur, karaś, kleń, jaź, płoć i ukleja. 

3. Łowisko Specjalne Halinów - Staw ziemny  

o średniej głębokości 1,8 m. Ryby, które można w nim złowić 

to: karpie, karasie srebrzyste, sumy europejskie, jesiotry  

i liny. W łowisku pływa duża ilość karpi o masie pow. 10 kg  

i jesiotry pow. 8 kg. 

4.  Rzeka Bug - świetnym miejscem, które już dawno 

zapisało się w planach podróży wędkarzy jest Czarnów nad 

Bugiem. Płynie tam śliczne starorzecze, które obfituje  

w ogromną ilość ryb. Urozmaicone miejsca porośnięte 

grążelami są doskonałym miejscem dla czatujących na ofiarę 

szczupaków.  
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Jest to również 

doskonałe miejsce na okonie  

i różnego rodzaju białą rybę. 

Samą rzekę warto 

odwiedzić ze względu na spore 

leszcze, klenie i bolenie. Można 

także złapać okazałego suma, jak 

i mniejszego sandacza. 

5. Rzeka srebrna - 

łowisko, które łączy dwie 

rzeczki: wpływająca do niego 

Lipkę oraz powstałą Srebrną. 

Znajduje się w pobliżu parku 

miejskiego, zespołu szkól  

i cmentarza komunalnego, co powoduje, iż okolica jest dość 

cicha i spokojna. Ryby spotykane w łowisku: drapieżniki 

szczupak, okoń, sum, duże okazy leszczy, linów, karpi, płoci,  

a nawet karasi.  

POLECAM TAKŻE NASZ ZALEW KARCZUNEK - TO 

NAPRAWDĘ DOBRE MIEJSCE DLA POCZĄTKUJĄCYCH 

WĘDKARZY, PRZEDE WSZYSTKIM ZA WZGLĘDU NA 

BLISKOŚĆ ORAZ WYSTĘPOWANIE DUŻEJ ILOŚCI 

GATUNKÓW RYB. DUŻY PLUS RÓWNIEŻ ZA TO, ŻE W 

PRZYPADKU NIEUDANEGO POŁOWU MOŻNA ROZPALIĆ 

SOBIE GRILLA:) 
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NAJPOPULARNIEJSZY INTERNETOWY GADŻET 

(Amelia Bielińska) 

 

W tym numerze chciałabym wam opowiedzieć  

o gadżecie, który stał się bardzo popularny w Internecie i nie 

tylko! Mowa tutaj o kombinezonie do spania, który w oryginale 

nazywa się ,,Kigurumi’’. Kigurumi możecie dostać  w Internecie 

na ,,Allegro’’, lecz można go dostać też w sklepie ,,Sin-say’’. 

Kosztuje ponad sto złotych, ale nie przejmuj się! Jest warty 

swojej ceny. W dodatku jest mnóstwo wzorów do wyboru. Np.: 

mops, koala, dinozaur, małpka i tym podobne. Aczkolwiek 

najbardziej popularny wzór to jednorożec. Myślę, że to 

genialny gadżet nie tylko dla dziewczyn! Moja ocena to 5/5.  

 

WARTO PRZECZYTAĆ! 

Niestety, wakacje 

dobiegły końca, jednak 

nadszedł czas na ocenę 

wakacyjnych lektur.  

Najfajniejszą książką, 

którą przeczytałam w czasie 

wakacji był "Bez sennik". Jest to powieść, która opisuje 

wesołe perypetie przyjaciółek: Kasi, Emmy, Zuzi i Julki.  

W tym tomie dziewczyny musiały przygotować prezenty na 

Dzień Nauczyciela, co z pozoru nie jest łatwe...   
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Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie problemy miały 

dziewczyny przy przygotowaniu tej niespodzianki i po co  

w środku nocy przyszedł do nich Tomek, to musisz przeczytać 

tę książkę. 

             Gorąco polecam. Magdalena Wąsowska 

 

 

 
Drogie koleżanki i drodzy koledzy, czy czasem nie macie 

ochoty na zjedzenie pysznej, pachnącej, domowej pizzy…? 

Jeśli tak, to mam dla Was prosty przepis na wyśmienitą pizzę. 

Życzę SMACZNEGO!!! 

Paulina Skoniecka 

Przepis na pizzę bez drożdży 
 

SKŁADNIKI I PRZEPIS NA CIASTO: 

*2 szk mąki 

*3/4 szk mleka 

*1/3 szk oleju roślinnego 

*2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 

Dokładnie wymieszać wszystkie składniki. ( RADA - najpierw 

suche składniki, potem mokre). 
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SOS POMIDOROWY 

*przecier pomidorowy - 500ml 

*łyżka bazylii 

*2 ząbki czosnku, sól, pieprz do smaku 

 

PIZZA I (HAWAJSKA) 

Składniki i wykonanie 

*1 puszka ananasa 

* szynka (ilość dowolna) 

*można dodać kukurydzę i pieczarki 

* kostka żółtego sera - ok.300gr 

Przygotowane powyżej ciasto posmarować powyżej wykonanym 

sosem pomidorowym, dodać wszystkie składniki  

i posypać żółtym serem. Piec w 180 stopni C ok. 25-30min 

 

PIZZA II (CAPRICIOSA) 

Składniki i wykonanie 

*1 cebula 

*szynka 

*pieczarki 

*kostka żółtego sera - 

ok. 300gr 

Przygotowane powyżej 

ciasto posmarować 

powyżej wykonanym sosem pomidorowym, dodać wszystkie 

składniki i posypać żółtym serem. Piec w 180 stopni C ok. 25-

30min 
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(Milena Kusy i Angelika Ciborowska) 

Religia: 

Jak co semestr, byliśmy pytani z pacierza. Jeden z naszych 

kolegów musiał wymienić Dwa Przykazania Miłości. Więc mówi: 

 Będziesz miłował Pana Boga jak bliźniego swego... 

A pani na to: 

 Jak bliźniego? No to ja aż współczuję temu Bogu! 
 

Matematyka: 

Robiliśmy zadania tekstowe z udziałem ułamków. W jednym  

z nich chłopiec niósł jagody w koszyku, których stopniowo 

ubywało. Sęk w tym, że miał on na imię jak jeden z kolegów  

z naszej klasy, który w tym czasie poszedł wypożyczyć 

podręcznik. W pewnym momencie jedna z naszych koleżanek 

powiedziała: 

 No to wiemy, dlaczego go tyle nie ma – on jeszcze na 

jagody polazł! 
 

Godzina wychowawcza: 

Byliśmy po wyborach samorządu klasowego, więc znalazła się 

chwila na luźne rozmowy. Po chwili nasza koleżanka zadała 

pytanie: 

 Przepraszam, ja chciałabym się panią o jedną rzecz 

zapytać – czy bezpłodność jest dziedziczna? 
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(Amelia Bielińska, Krzysztof Gogol) 
 

Na lekcji matematyki pani pyta Jasia: 

- Jasiu, mam teraz sześćdziesiąt lat. Ile lat będę miała, gdy ty 

będziesz miał pięćdziesiąt? 

Na to Jaś:  

- Nie wiem, przecież Pani już nie będzie żyła. 
 

Jaś wchodzi do klasy i skacze na ławkę. Pani mówi: 

- Jasiu, wyjdź z klasy i wejdź tak samo kulturalnie, jak twój 

tata gdy wraca z pracy. 

Jaś wyszedł i po chwili wraca: 

- No matka, gdzie obiad?!!! 
 

Jasiu wraca ze szkoły z wielkim guzem na głowie. Mama się go pyta: 

-Dziecko! Skąd ten guz? 

-To od myślenia mamo - odpowiada Jaś. 

-Od myślenia? 

-Tak! Myślałem, że Kazik nie trafi mnie kamieniem. 
 

Na bezludnej wyspie jest brunetka, blondynka i ruda. 20 

kilometrów dalej jest kolejna wyspa. 

Ruda - Dziewczyny! Robimy układ! Która przepłynie na tamtą 

wyspę, będzie nią władać. 

Dziewczyny się zgodziły. Pierwsza płynie ruda. Przepłynęła 5 

kilometrów i utonęła. Później płynie brunetka. Przepłynęła 10 

kilometrów i utonęła. Jako ostatnia płynie blondynka. 

Przepłynęła 19,5 kilometra, ale stwierdziła, że się zmęczyła  

i wróciła.  
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KRZYŻÓWKA 
(Emila Pietrzak) 

        1            

     2               

     3               

       4             

        5            

    6                

        7            

      8              

       9             

      10              

      11              

      12              

1. Grzyb lub gęgające zwierzę. 

2. Inaczej koźlarz czerwony. 

3. Zbierasz do niego grzyby. 

4. Zdrowy jak … 

5. „Król” wśród grzybów. 

6. Czerwony w białe kropki. 

7. Duży, gęsty, stary las. 

8. Mały, żółty grzybek. 

9. …...Czubajka. 

10. Warstwa lasu, w której rosną grzyby. 

11. Grzyby rosnące na pniach. 

12. Grzyby, które zwykle kupujemy w sklepie. 
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WYKREŚLANKA 
(Karolina Kalisz) 

 

1. DZWONEK  8. KREDKI 

2. ZESZYT  9. KSIĄŻKI 

3. DŁUGOPIS  10.TABLICA 

4. DZIENNIK  11. LINIJKA 

5. PLECAK   12. GUMKA 

6. BIURKO  13. FARBY 

7. PIÓRNIK  

 

D D Z W O N E K H L T Z 

I Ł K Y N B Ż A T I A E 

D U U B Ł A A B A N B S 

Z G J I W L N M B I L Z 

I O G U S R E O L J I Y 

E P L R Z T U Z I K L T 

N I E K A P L E C A K Ó 

N S R O R S R Z A N R G 

I P Q Ń N Y Z X V U E U 

K A F A R B Y C A L D M 

O X K M C Z K P F K K K 

P I Ó R N I K R P O I A 
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Milena Kusy i Angelika Ciborowska 
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