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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 2(106) – listopad  2016 nakład 100 sztuk CENA 2,00 zł 

 

Listopad. Pierwsze skojarzenie 

to Święto Wszystkich Świętych i Święto 

Zmarłych. Po czasie zadumy nad 

przemijaniem życia będziemy 

świętować 11 listopada - 98. rocznicę 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Koniec listopada to 

Andrzejki - zabawa i wróżby dotyczące 

przyszłości. 

Miesiąc bogaty w święta. "Tornister" też jest bogaty - nie 

w święta, a w treści i artykuły.  

Wszystko dlatego, że w naszej szkole nie ma miejsca na 

nudę, za to jest ciekawość życia. I w ramach zaspokajania tej 

ciekawości zapraszamy do lektury listopadowego numeru. 

      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: 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE?  
 Szkolny konkurs "Mam talent" - 

s. 3-4; 
 Ślubowanie klasy pierwszej – 

s. 4; 
 Warsztaty "Tornistra" na 

Zamku Królewskim - s. 5; 
 Klasy szóste w Warszawie - 

 s. 6; 
 Wycieczka koła teatralnego 

"Skrzacik" - s. 7-8; 
 Warsztaty Kasianiecki na 

Zamku - s. 9; 
 Jubileusz Flecików - s. 10; 
 Mur-Marmur w klasach piątych 

- s. 11; 
 Jednym zdaniem - s. 12; 
 Wiadomości sportowe - 

s. 13-14; 
 Ludzie listy piszą - s. 14-16; 
 Ciekawostki o listach -  

s. 17-18; 
 Historia szkoły - s. 19-20; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie 

„Największa wpadka" -  
s. 21-23; 

 Zdaniem eksperta – s. 23; 
 Czy mogę Ci pomóc? - s.24-25; 
 Opowiem Wam o... p. Teresa 

Kowalska - s. 26 - 28 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie „Co lubisz 

robić w deszczowe dni?” -  
s. 29; 

 Pierwsze wrażenia uczniów z 
Koszewnicy - s. 30; 

 Opowiem Wam o... jesiennej 
wycieczce w Bieszczady -  
s. 31-33; 

 Krótka sonda procentowa-  
s. 34; 

 Zabawa dla stałych 
czytelników Tornistra – s.34; 

 3 pokolenia w "Tornistrze"- 
 s. 35; 

 Zeszyty uczniowskie – s 36-38; 
 Warte pochwały - s. 39; 
 Matematyka jest fajna -  

s. 39-40; 
 Ortograficzny wiersz -  

s. 41-44; 
 Kolorowy rok szkolny - s. 45; 
 English Zone – s. 46; 
RÓŻNOŚCI 
 Podróże po świecie - 

Chorwacja - s. 47; 
 10 zawodów z przeszłości -  

s. 48-50; 
 Aplikacje pomagające 

 w nauce - s. 51; 
 Kartka z kalendarza – s. 52-53; 
 Ciekawostki o Halloween -  

s. 53-56; 
 DIY - Stroje nie tylko na 

Halloween - s. 52-53; 
 Czy wiesz, że... - s. 59 
 Zanim kupisz kota - s. 60-61; 
 Listopadowa krzyżówka –  

s. 62;  

 Jesienna  

kolorowanka –  

s. 63
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SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT” 

Oliwia Smolińska IIIb 

 

18.10 w naszej szkole odbył się konkurs „Mam Talent” dla 

wszystkich chętnych uczniów z klas 0 - 6. Były różne 

kategorie występów  np. taniec, śpiew, akrobatyka, recytacja, 

małe pokazy aktorskie, iluzja itd. 

Moim zdaniem dzieci najczęściej śpiewały lub tańczyły 

(ja osobiście tańczyłam country).  

Na miejscach jury zasiedli: pani Wiesława Szymańska, 

pani Grażyna Michalska, pani Sylwia Pernach, pani Ewa Paruzal 

oraz pan dyrektor Marek Pachnik.  

Miejsca były przyznawane w następujących kategoriach: 

klasy 0-I, klasy II-III  i klasy IV-VI.  

Oto wyniki konkursu:  

klasy 0-I:  

III miejsce - Anastazja Korbel kl. I (śpiew) 

II miejsce - Maria Borucińska i Bartosz 

Abramowski kl. 0b (taniec) 

I miejsce - Kalina Sołtysiak kl. I (recytacja) 

Klasy II-III:  

III miejsce - Natalia Chabiera  IIa  (taniec) 

II miejsce - Oliwia Smolińska, Kinga Mielczarek  

i Dominika Wąsowska z klasy IIIb  (taniec)    

 



TORNISTER                                           numer 2 (106) – listopad 2016 

- 4 - 

I miejsce - Oliwia Zagórska i Aleksandra Goźlińska klasa 

IIIb i IIIa (taniec) 

Klasy IV-VI:  

III miejsce - Dominika Dmowska IVc  (śpiew) 

II miejsce - Amelia Bielińska IVc  (kabaret) 

 I miejsce - Ewa Cymbalińska VIb (śpiew) 

 

Bardzo podobał mi się ten konkurs. Chciałabym, żeby 

takie konkursy odbywały się co roku.  

 

ŚLUBOWANIE  KLASY PIERWSZEJ 
 

20 października 2016r. 

pierwszaki zostały pasowane na uczniów 

Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. 

Najpierw klasa pierwsza pokazała, czego 

zdążyła się nauczyć przez półtora 

miesiąca uczęszczania do szkoły. Dzieci 

pięknie śpiewały i recytowały. Ich 

wychowawczynią jest pani Agnieszka 

Broniarek. 

Potem odbyło się ślubowanie 

pierwszoklasistów na sztandar szkoły. Następnie pan dyrektor 

pasował każdego pierwszaka na ucznia SP Kałuszyn, a na 

zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki. Na 

uroczystości nie zabrakło rodziców, zaproszonych gości  

i wszystkich uczniów  z klas 0 - 6.  
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WARSZTATY "TORNISTRA"  

NA ZAMKU KRÓLEWSKIM 
Weronika Leszczyńska kl. IVc 

 

17.10.2016r  redaktorki gazetki szkolnej pojechały do 

Zamku Królewskiego w Warszawie  na zajęcia dziennikarskie w 

ramach programu "Bernardo Bellotto". Wspólnie z nami 

pojechali tez członkowie grupy teatralnej "Skrzacik".  

Każda z nas była ciekawa, co będziemy robić. Pierwsze 

zajęcia miałyśmy dziennikarskie,  ale pani która to prowadziła 

myślała początkowo, że ma grupę teatralną. Szybko ją 

wyprowadziłyśmy z błędu i od razu zmieniła temat spotkania. 

Rozmawiałyśmy o zasadach panujących w grupie, potem 

pracowałyśmy nad zagadnieniami dziennikarskimi - rodzajami 

pytań (otwarte i zamknięte), zasadzie 5W.  

Drugie zajęcia mieliśmy historyczne. Przemierzałyśmy 

komnaty zamkowe, oglądałyśmy makietę zamku. Nasza pani 

przewodnik opowiadała nam o obrazach, które są w  zamku  

i o historii zamku. 

Ostatnie zajęcia - plastyczne 

nosiły tytuł "Jak sztuka Cię szuka?". Pani 

dawała nam fotografie obrazów, które 

wykonał Jan Kaja. Omawiałyśmy, co na 

nich jest i co malarz chciał  nam 

przekazać. Robiłyśmy też pamiątki dla 

siebie nawzajem.  I to już był koniec naszych zajęć.  
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KLASY SZÓSTE W WARSZAWIE 
Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

 

17.10.2016r. odbyła się wycieczka do Warszawy. 

Uczniowie klas szóstych i nauczyciele zebrali się na pętli 

autobusowej o godz. 6:55.  

Pierwszym punktem naszej wycieczki był teatr 

„Kamienica”. Obejrzeliśmy tam ciekawy spektakl pt. „Ania  

z Zielonego Wzgórza”. Nasza bohaterka miała rude włosy, 

dużo piegów oraz dużo szalonych pomysłów. ☺  

 Następnie odwiedziliśmy Muzeum kolejnictwa. 

Zobaczyliśmy tam stare lokomotywy, wagony oraz wiele, wiele 

innych ciekawych eksponatów. Później zwiedziliśmy Łazienki 

Królewskie. Tam pani przewodnik opowiadała nam o rzeźbach 

znajdujących się w środku budynku oraz o starym teatrze za 

czasów króla Poniatowskiego. W drodze powrotnej wstąpiliśmy 

do Mc’Donalda. Wróciliśmy ok. godz. 17:00. Dziękujemy za tę 

wycieczkę i czekamy na następne ☺ 
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WYCIECZKA KOŁA TEATRALNEGO „SKRZACIK” 

DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE 
Alicja Drabarek kl III b 

 

17 października koło teatralne „Skrzacik” pojechało na 

wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie. 

W autobusie siedziałam z moją najlepszą przyjaciółką 

Oliwią. Gdy siedziałyśmy i rozmawiałyśmy, miałyśmy bardzo 

śmieszną sytuację. Było tak: rozmawiałyśmy, a nagle autobus 

gwałtownie zahamował. Nasze torby przesunęły się pod 

siedzenia pasażerów siedzących przed nami. Szybko 

zabrałyśmy nasze torby spod foteli i zaczęłyśmy się głośno 

śmiać.  

Gdy dojechaliśmy na miejsce, weszliśmy do zamku  

i rozebraliśmy się w szatni. Najpierw mieliśmy zajęcia 

muzyczne z panem Marcinem. Na zajęciach wybijaliśmy dłońmi 

różne rytmy. Później graliśmy w bardzo fajną grę. Zabawa 

polegała na wybijaniu rytmu. Jedna osoba była mistrzem 

ceremonii, po wybiciu rytmu mistrz ceremonii pokazywał swój 

symbol rozpoznawczy, a za drugim razem pokazywał symbol 

innej osoby. Gdy mistrz pokazał symbol innej osoby, ta osoba, 

której to był symbol była mistrzem. Osoba, która skusi -  

odpada. Byliśmy podzieleni na dwie grupy.   

Ja byłam w pierwszej grupie. W pierwszej grupie 

wygrałam ja, w drugiej grupie wygrała moja koleżanka Oliwia, a 

w trzeciej grupie wygrała moja druga koleżanka Karina.    
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Później mieliśmy przerwę, zaraz po niej kolejne 

zajęcia. Jako drugie mieliśmy zajęcia 

teatralne. Prowadziła je pani Agata. 

Na warsztatach teatralnych 

musieliśmy ułożyć ze swojego ciała 

swoje imię. Bawiliśmy się też w 

zabawę, która nazywała się freeze. 

Na kolejnych zajęciach pan opowiadał nam  

o mitach greckich. 

Po warsztatach wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy 

do Macdonald, a potem do domu. 

To była bardzo fajna wycieczka.   

 

WARSZTATY KASIANIECKI NA ZAMKU 
Pani Teresa Kowalska 

11 X 2016 odbyły się warsztaty w Zamku Królewskim, 

w których wzięły udział zespoły Kasianiecka i Fleciki. 

Członkowie zespołu Kasianiecka na warsztatach teatralnych 

„Inspiracje" pod kierunkiem trenerki teatrologa p. Agaty 

Otrębskiej najpierw wykonali lalki teatralne wykorzystując 

różne materiały plastyczne. Następnie po krótkich 

konsultacjach i ustaleniach ról reżysera, scenarzysty i innych 

osób potrzebnych do tworzenia teatru uczestnicy w grupach 

opracowali prezentacje teatralne. Były to sceny pod tytułami: 

„Zielony Kapturek” i „Walka światów”.    
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Zajęcia nauczyły planowania, pracy w grupie, zapoznały 

wszystkich ze sposobami występowania z lalką na scenie.  

Kolejne zajęcia dotyczyły kreatywności. Pani Magda 

Wolska zainspirowała uczestników do tworzenia i wymyślania 

skojarzeń oraz ustalenia czym jest kreatywność i jak być 

kreatywnym. Pomysłowość biorących udział w warsztatach – 

zabawie była ogromna. Wszyscy bardzo aktywnie i chętnie 

brali udział w ćwiczeniu kreatywności. 

Ostatnim etapem dnia były warsztaty pod kierunkiem 

p. Piotra Kucharskiego „Na dworze króla paziowie. Życie 

codzienne za Stanisława Augusta”. Prowadzący opowiedział  

i pokazał na ekspozycjach czym zajmowali się paziowie, jak 

żyli. Była to ciekawa lekcja historii połączona ze zwiedzaniem  

i oglądaniem eksponatów muzealnych. 

Zespół Fleciki brał udział  

w podobnych zajęciach z tą 

różnicą, że zamiast warsztatów 

teatralnych dzieci pracowały z p. 

Marcinem Zadroneckim na 

warsztatach muzycznych. 
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JUBILEUSZ FLECIKÓW 
Weronika Leszczyńska kl. IVc 

 

16 października 2016r w Domu Kultury w Kałuszynie 

odbył się  jubileuszowy koncert  z okazji 10 rocznicy 

powstania zespołu. Śpiewałyśmy pieśni bałkańskie i polskie. 

Na koncercie było dużo gości np: pani burmistrz, pan dyrektor, 

nasze rodziny i przyjaciele, a także członkowie zespołu  z 

ubiegłych lat/ 

 Pan Marcin Zadronecki włączył przed występem 

krótką prezentację z naszymi zdjęciami. Pokazał też 

wideoklip, który nakręciliśmy w Sandomierzu podczas 

wakacyjnych warsztatów. Dopiero potem zaczęliśmy koncert. 

Po występach pani burmistrz razem z panem sekretarzem  

i panem dyrektorem podziękowali pani Wandzie Stryczyńskiej 

za prowadzenie zespołu przez 10 lat. 

Na koniec chyba było najlepiej bo był tort! Mniam! (-: 
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MUR - MARMUR W KLASACH PIĄTYCH 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

12 października o godzinie 7:30 klasy piąte pojechały 

na wycieczkę do Warszawy.  

Pierwszym celem był teatr. Byliśmy na spektaklu 

pt.”Tajemniczy ogród”. Mnie spodobał się on bardzo. Moim 

koleżankom i kolegom również. W spektaklu padły takie słowa, 

które każdy zapamiętał: „Mur - Marmur”. Oznaczało to mniej 

więcej „przysięgę”, „dochowanie tajemnicy”. Z teatru 

wyjechaliśmy ok. godziny 11:45.  

Pojechaliśmy na bardzo ciekawą lekcję do Muzeum 

Narodowego. Byliśmy podzieleni na dwie grupy. Pierwsza miała 

kartki z zadaniami do wypełnienia, np.: opisać obraz, a druga 

nie wiem, bo mnie tam nie było.  Widzieliśmy obraz pt. 

„Bitwa pod Grunwaldem” i wiele, wiele innych.   

Ja zbierałam wszystkie możliwe ulotki, bo na nich też 

były zadania, które przydadzą się na 

lekcje plastyki.  

Ostatnim celem naszej 

wycieczki (nie zaliczając Mc’ Donalds) 

były kręgle. Chyba najbardziej 

oczekiwany przez nas cel. Było tam 

bardzo fajnie. Niektórym na początku 

nie udawało się zbijanie kręgli, ale z 

biegiem czasu każdemu zaczęło iść coraz lepiej.  

Po zjedzeniu posiłku wyjechaliśmy w drogę powrotną. 

W Kałuszynie byliśmy ok. godziny 18:30.  Każdy wrócił 

zdrowy i szczęśliwy. To była SUPER WYCIECZKA!!! 

           Ps. Prosimy o więcej takich wycieczek. 
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 Październik to międzynarodowy miesiąc bibliotek 

szkolnych. Z tej okazji w dniach 24-28 października 2016r. 

biblioteka szkolna zaprosiła czytelników do obchodów 

Tygodnia Biblioteki Szkolnej. Relacja z Tygodnia Biblioteki 

Szkolnej - za miesiąc. 

 

7 października 2016r. członkowie Koła Biblijnego pragnęli 

podzielić się Złotymi Myślami z uczniami i nauczycielami 

naszej szkoły. W tym celu przygotowali krótkie aforyzmy 

czerpiąc z Ewangelii, nauczania Jana Pawła II, kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, wielkich myślicieli, a także mądrości 

ludowych. Przygotowane "słowo na dziś" 

było rozdawane w piątek - Światowy 

Dzień Uśmiechu. 

 

 Niektóre klasy i grupy zaczęły już 

zarabiać.  Klasa IVa zapraszała przez 

cały tydzień na loterię fantową, koło biblijne proponowało 

galaretkowy bufet, a klasa I i IIIb oferowało pyszne 

słodkości, ciasta i inne smakołyki.  
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Pan Mariusz Prekurat 

Powiatowe Mistrzostwa SZS w piłce nożnej 

dziewcząt i chłopców 

We wrześniu i październiku 2016 roku, już po raz 

kolejny odbyły się rozgrywki o Mistrzostwa Powiatu SZS  

w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych. Do zawodów przystąpiły 

drużyny dziewcząt i chłopców szkół z terenu powiatu, które 

zostały podzielone na grupy eliminacyjne. 

Pierwsi do rozgrywek przystąpili nasi chłopcy, którzy 

zmagania zakończyli już na pierwszej rundzie po porażce z SP 

Mrozy.  

Skład chłopców: Cezary Wikluk, Marcin Grabarek, 

Michał Abramowski, Jakub Chabiera, Paweł Książek, Kamil 

Lipka, Dawid Nastaga, Krzysiek Klimek, Bartek 

Jędrzejkiewicz, Jakub Skoniecki, Adrian Roliński, Daniel 

Broniarek, Mieszko Janiak. 

 

Następnie do boju przystąpiły dziewczęta, w których 

składzie znajdowały się głównie uczennice klas V. Po 

zwycięstwach w turnieju eliminacyjnym oraz półfinałowym nad 

szkołami z Mińska, Dębego, Dobrego przyszedł czas na turniej 

finałowy, który odbył się w Mińsku Mazowieckim.    
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Po zaciętych meczach zanotowaliśmy remis z SP6 oraz 

porażkę z SP2 Mińsk Mazowiecki i wywalczyliśmy II miejsce w 

powiecie!!! Warto wspomnieć, że dzięki zdobyciu 

wicemistrzostwa powiatu nasza szkoła będzie reprezentować 

powiat miński w zawodach regionalnych 

wiosną 2017 roku. Gratulacje!! 

Skład dziewcząt: Julia Muszelik, 

Ania Piotrowska, Lena Gójska, Marta 

Kwiatkowska, Ania Mroczek, Weronika 

Witowska, Nikola Wąsak, Wiola Lipka, 

Oliwia Więcławek, Laura Pietrzak, Maja 

Ołowska. 

 
 
 

 

 

 

Od 2014r. kolejni uczniowie klasy VIb realizują 

autorski projekt Pani Moniki Marciniak „Ludzie listy piszą…”. 

W swoich listach kierowanych do ludzi ze świata polityki, 

sportu, kultury, sztuki oraz radia i telewizji piszą o swojej 

szkole i najbliższej okolicy, jak również o własnych 

osiągnięciach. Taki list wysłali również do Pani Premier Beaty 

Szydło. Na kolejnej stronie można przeczytać odpowiedź na 

list szóstoklasistów.       
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Prezes Rady Ministrów  

Uczniowie klasy VI oraz Grono Pedagogiczne  

Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie 
 

Szanowni Państwo 

 Drodzy Uczniowie 

Dziękuję za piękny list, który od Was otrzymałam  

i zaproszenie do odwiedzenia malowniczego Kałuszyna. 

Przekazując wszystkim serdeczne pozdrowienia, pozostaję  

z Wami myślami i sercem. 

Z radością przeczytałam o Waszej szkole, z której 

jesteście tak dumni. Cieszy mnie, że odnajdujecie w niej ciepło 

rodzinne i miejsce do realizowania swoich licznych pasji. 

Szkoła, do której chodzi się z uśmiechem, przestaje kojarzyć 

się wyłącznie z obowiązkiem i staje się drugim domem. Wiem, 

że przyjaźnie z tego okresu potrafią przetrwać całe życie.  

Z zainteresowaniem przyjęłam także informacje  

o Waszej aktywności sportowej. Szczerze Wam kibicuję  

i życzę, by Wasze sukcesy stały się dumą dla Kałuszyna. 

Drodzy szóstoklasiści, jesteście na wspaniałym etapie 

swojego życia. Rząd, którym kieruję robi wszystko, żeby 

polska młodzież była jak najlepiej wykształcona i mogła 

spełniać ambicje, które ma każdy młody człowiek na starcie 

swojego życia. Nie ustajemy w tych wysiłkach. 

Do tego, by dobrze być wykształconym i realizować 

swoje marzenia potrzebna jest szkoła, zaś nie ma szkoły bez 

nauczycieli.  Na najwyższy szacunek i docenienie zasługują Ci, 

którzy poświęcają swój czas i energię, aby poprzez 
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pracę w Waszej szkole umożliwiać kolejnym pokoleniom 

Kałuszynian rozwijanie skrzydeł. Za wytrwałość, za pracę na 

rzecz dobra podopiecznych i społeczności oraz za bycie 

wzorem dla młodzieży z całego serca dziękuję. 

Szóstoklasistom  Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 

życzę radości z odkrywania świata wokół nas, realizowania 

swoich pasji oraz podążania przez życie wymarzoną ścieżką. 

Pedagogom  

z Kałuszyna gratuluję tak zaangażowanych i rezolutnych 

uczniów oraz życzę dalszej owocnej pracy. 

 

Łączę wyrazy szacunku 

Beata Szydło 
 

Klasa VIb w Tygodniu Pisania Listów, czyli od 9 do 15 

października zredagowała i wysłała 7 listów, w tym kilka 

zagranicznych. Otrzymała też dwie odpowiedzi na listy 

wysłane we wrześniu. 

Jeden z nich to pozdrowienia i fotografia 

holenderskiej rodziny królewskiej. 
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Pani Monika Marciniak 

 9 października obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzień Pisania Listów. Z tej okazji co roku odbywa się 

Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, który trwa do 15 

października i obchodzony jest już od 1953 r.  

 Pisanie listów rozpowszechnione było już  

w starożytnym Egipcie, Chinach i państwie Sumerów, a później 

w Imperium Rzymskim oraz Grecji. Najstarsze, zachowane do 

dzisiaj listy, zapisane pismem klinowym na glinianych 

tabliczkach pochodzą z III tysiąclecia p.n.e.  

 Najstarszy znany list egipski wysłał faraon Pepi II 

około 2400 roku p.n.e. do Hirchufowa powracającego  

z podróży po Afryce. Podróżnik poczuł się tak wyróżniony, że 

nakazał tekst tego listu wyryć na swym grobowcu.  

 W drugiej połowie XV wieku, po wynalezieniu druku  

i upowszechnieniu oświaty, wzrosło zapotrzebowanie na 

przewóz korespondencji. Powstało wówczas wiele poczt 

prywatnych, zatrudniających dwadzieścia tysięcy posłańców 

pieszych i konnych. Ponadto przez całe wieki do przenoszenia 

listów wykorzystywano gołębie pocztowe. 

 Za datę powstania poczty w naszym kraju uznaje się 

rok 1558, kiedy to król Zygmunt II August ustanowił stałe 

połączenie pocztowe między Krakowem, a włoskim miastem 

Wenecją. Listy w oznaczonych dniach wozili posłańcy, na 

których czekały rozstawne konie.  
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 Wiek XVIII otworzył epokę szybkich dyliżansów 

pocztowych do przewozu korespondencji, a także pasażerów. 

Były to wielokonne pojazdy podróżne, które regularnie 

kursowały między różnymi miastami.  

 Autorem najstarszego listu miłosnego napisanego po 

polsku jest Marcin z Międzyrzeca, sekretarz biskupa 

poznańskiego Stanisława Ciołka. Wysłał go do swej ukochanej w 

1429 r. podczas podróży do Poznania, gdzie chciał zrobić 

karierę. Oryginał listu znajduje się dzisiaj w zbiorach 

Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.  

 Pewien Irańczyk z Kuwejtu wysłał do swojego 

przyjaciela 150-metrowy list, zużywając do tego 15 

długopisów i 2 kg papieru. Autor listu poświęcał na jego 

napisanie 4 godziny dziennie przez 13 miesięcy, aby w ten 

sposób odeprzeć zarzut zbytniej zwięzłości w wyrażaniu 

myśli.  
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HISTORIA SZKOŁY  
na podstawie szkolnej strony internetowej 

Weronika Grabska kl. IV b 
 

Ponieważ po wakacjach do naszej szkoły dołączyło wielu nowych 

uczniów, warto przypomnieć historię naszej szkoły. 
 

1. Dnia 26 VI 1926r uchwalono budowę szkolnego budynku na 

terenie Kałuszyna. 

2. Dnia 24 III 1959r ułożono pierwszą cegłę pod przyszły 

budynek szkoły. 

3. Dnia 11 IV 1959r wmurowano węgielny kamień 13-izbowej  

szkoły podstawowej. 

4. Dnia 28 V 1961r nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły 

podstawowej w Kałuszynie. 

5. Dnia 20 VI 1969r - święto nadania szkole podstawowej 

imienia Bolesława Prusa oraz wręczenie sztandaru. 

6. Dnia 1 IX 1974r szkoła przekształcała się w Zbiorczą 

Szkołę Gminną. W jej skład wchodzą SP w Kałuszynie,  

SP w Groszkach, filia w Falbogach, Garczynie, Budach 

Przytockich i Chrościcach. 

7. Dnia 1 IX 1983r szkoła ponownie się staje odrębną 

jednostką i powraca do nazwy  

Szkoła Podstawowa w Kałuszynie. 

8. 1989r - 92 r.  - rozbudowa szkoły. 

9. Dnia 1 IX 1992r - uroczystość otwarcia łącznika (biblioteki  

i 6 nowych sal) oraz hali sportowej.                  
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10. VII 2000r - postawienie ścian dzielących budynek na dwie 

odrębne jednostki szkoły: szkoła podstawowa i gimnazjum. 

11. Dnia 1 IX 2000r szkoła podstawowa w Kałuszynie  posiada 

filię w Budach Przytockich, Chrościcach i Wąsach- Falbogach. 

12. VI 2004r - zamknięcie fili w Wąsach - Falbogach i Budach 

Przytockich. 

13. Dnia 16 IV 2008r - początek rozbudowy szkoły. 

14. Dnia 1 IV 2009r - uroczyste otwarcie nowego skrzydła 

szkoły. 

 

Co nas czeka we wrześniu 2017? Czas pokaże. 
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Sonda na przerwie 

NAJWIĘKSZA WPADKA, KTÓRA SIĘ  

PANI, PANU PRZYTRAFIŁA W ŻYCIU? 

Maja Krasnodębska kl. IVc 

Marek Pachnik - Ojejku!!! Ileż to ja ich miałem!!! Ale dzięki 

temu: 

- zrozumiałem - są one nieuniknione, każdemu się przytrafiły 

bądź przytrafią; 

- nauczyłem się - wychodzić z sensem z tych niezręcznych 

sytuacji. 

Berska Katarzyna - Godzinne spóźnienie na egzamin do szkoły 

wyższej. 

Bielińska Joanna - Często, kiedy gotuję ziemniaki, zajmuję się 

czymś innym i wyczuwam smród. 

Borucińska Agnieszka - Nie miałam takiej wpadki. 

Borucińska Izabela - Wyjeżdżając tyłem nowym samochodem, 

zarysowałam bok auta tak, że trzeba było wymieniać drzwi. 

Broniarek Agnieszka - Po przyprowadzeniu nowego samochodu 

wsiadłam do niego, potem wysiadłam i nie zaciągnęłam hamulca 

ręcznego. Samochód odjechał. Była pierwsza stłuczka. 

Kłoszewska Magdalena - Spóźniłam się na samolot i leciałam na 

drugi dzień.         
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Kopczyńska Jolanta - Kiedyś oglądałam na lekcji moją kolekcję 

pocztówek i pani mi ją zabrała. 

Monika Marciniak - Kiedyś wybrałam się do pracy bez torebki. 

Pachnik Barbara - Na uczelni przed pierwszymi zajęciami  

z matematyki rozmawiałam z panem traktując go jak kolegę ze 

studiów. Po wejściu do sali okazał się wykładowcą. 

Dudzińska Ewelina - Kiedyś pojechałam 

do Siedlec na zakupy bez portfela. 

Paruzal Ewa - Obudzona ze snu 

wieczorem wybrałam się do szkoły. 

Pernach Sylwia - Ściągałam na bardzo 

ważnej kartkówce i zostałam 

przyłapana.  

Raczyńska Krystyna - Kiedyś miałam 

okienko (wolna godzina w czasie pracy) i pomyliły mi się 

godziny. W czasie lekcji wyszłam do gminy i uczniowie mnie 

zawracali. 

Stryczyńska Wanda - Nie miałam takiej wpadki. 

Wąsowska Alicja -Tyle ich było, że nie wiem którą wybrać. 

Wierzbicka Lidia - Założyłam okulary słoneczne bez szkieł. 

Włodarczyk Dominika - Największej nie było, a o tych 

mniejszych nie warto wspominać. 

Prekurat Mariusz-Było ich tak wiele, że nie ma sensu 

wymieniać:-) 

Skoniecka Anna - Zatrzasnęłam kluczyki w samochodzie. 
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Brudz Anna - Zapomniałam nastawić budzika i spóźniłam się do 

pracy. 

Panie Agnieszka Wierzbicka, Magdalena Gójska-Gogol, 

Sławomira Wójcik, Ewa Zalewska, Anna Wolska, Katarzyna 

Pawlikowska, Teresa Kowalska, Dorota Kobeszko, Elżbieta 

Kalisz, Katarzyna Mroczek, Barbara Chrościcka nie pamiętają 

żadnej wpadki. 

 

 

 

 
 

PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Czy w oknach szatni przy hali 

gimnastycznej mogłyby być rolety? 

Aleksandra Mazur kl. VIa 

 

Tak, jasne, oczywiście!!! ERRARE HUMANUM EST 

(pędźcie do słownika). 

To mój błąd. Nie pomyślałem o tym. Ale cóż, ani chwili 

dłużej w tym błędzie tkwił nie będę. Już, teraz, niezwłocznie, 

zaraz, prędko, szybciutko, nie ociągając się, nie odkładając na 

potem, poproszę Pana konserwatora, by już, teraz 

niezwłocznie, zaraz, prędko, szybciutko, nie ociągając się, nie 

odkładając na potem zamontował w oknie zasłony. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 

  SZKODLIWE TREŚCI W INTERNECIE 
 

Korzystając z zasobów Internetu, trzeba pamiętać  

o wykorzystywaniu wartościowych zasobów sieci i unikaniu 

szkodliwych treści – czyli tych, które mogą mieć negatywny 

wpływ na psychikę. Część tych treści jest niezgodna  

z prawem, inne są w sieci udostępniane legalnie. Na takie 

treści można trafić świadomie lub przypadkowo, np. poprzez 

mylne wyniki wyszukiwania, spam reklamę. Do treści 

szkodliwych zalicza się głównie:  

  Materiały pornograficzne. Pornografia w sieci jest 

powszechnie dostępna. Bywa elementem gier. Kontakt 

dzieci i młodzieży z pornografią może powodować 

fałszywe wyobrażenie o seksualności człowieka. Częste 

oglądanie tego typu materiałów może prowadzić do 

uzależnienia. 

 Obrazy i filmy prezentujące przemoc i okrucieństwo. 

Przemoc obecna jest głównie w filmach, zdjęciach  

i grafikach dostępnych w sieci oraz w grach. Kontakt  

z brutalną przemocą może powodować intensywne 

przeżywanie jej przez dzieci, połączone ze strachem  

i niezrozumieniem sytuacji. Agresywna przemoc,  
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głównie w grach może wpływać na podwyższony poziom 

agresji młodego internauty. 

 Mowa nienawiści, hejt. Treści tego typu dostępne są 

głównie we wpisach i komentarzach na forach 

internetowych i serwisach społecznościowych. 

Występują też w postaci grafik. Powszechność hejtu  

w sieci może osłabiać wrażliwość na wulgarny język, 

uczyć nietolerancji, zachęcać do naśladowania tego typu 

postaw i zachowań. 

 Treści promujące zachowania takie jak: zażywanie 

narkotyków, anoreksja, samookaleczenia, samobójstwa. 

Co robić, aby czuć się w sieci bezpiecznie? Mieć  

ograniczone zaufanie do treści w sieci, rozmawiać, 

tłumaczyć, być uważnym na zmiany w wyglądzie  

i zachowaniu użytkowników Internetu, sprawdzać, czy gry, 

z których korzysta dziecko są odpowiednie dla jego wieku 

(opisy gier, recenzje stron, aplikacji, gier, piktogramy 

dotyczące treści  

i wieku). I cały czas 

pamiętać, że życie 

toczy się tu i teraz, 

a nie w sztucznym, 

wirtualnym świecie. 
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Pani Teresa Kowalska 

(wysłuchała i spisała Maja Kołak kl. IVb) 

HISTORIA JEDNA Z WIELU 

 

Moja historia będzie z serii tych, które szczególnie 

lubicie. Oparta jest na prawdziwym wydarzeniu. Zaczyna się 

jak w bajce, a kończy jak w horrorze. 

Dawno, dawno temu w naszej szkole prężnie działało 

harcerstwo. Były to czasy pełne wielu przygód, tajemniczych 

przeżyć. W czasie roku szkolnego wypady na biwaki, 

podchody, gry terenowe, a podczas wakacji dłuższe 

turystyczne wyjazdy na obozy wędrowne, gdzie pieszo 

wędrując zwiedzaliśmy najpiękniejsze zakątki naszego kraju. 

Nikt nie bał się napadów, przemocy - czyli dziś 

powiedzielibyśmy: bajka. 

Jednym z takich wyjazdów były obozy w Ulinii (dawne 

woj. słupskie) nad morzem. Mieszkaliśmy oczywiście w 

namiotach niezależnie od pogody. Bywało różnie: upalnie, 

zimno, deszczowo. Bywały ogromne burze z piorunami. Wtedy 

wszyscy gromadzili się w jednym namiocie i razem 

przeżywaliśmy strach, który w grupie już nie był taki 

straszny. Dzień na obozie miał konkretny przebieg. Rano 

gimnastyka, apel, śniadanie, różnego typu zajęcia 

terenoznawcze, sprawnościowe czy artystyczne. Po obiedzie 

odpoczynek, kąpiel w morzu, wieczorem ognisko, śpiewy.  
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Las rozbrzmiewał echem niesionych daleko pieśni i śmiechu. 

Potem nastawała noc. Niosła ze sobą spokój, ale jednocześnie 

dla wielu obozowiczów obawę, może nawet trochę i strach 

potęgujący się w ciemności. Ulinia (miejsce naszego pobytu) to 

wśród leśnych ostępów nad kanałem, polana oświetlona nocą 

tylko przez księżyc, oddalona od najbliższej wsi kilka 

kilometrów. 

Tego upalnego lata w ciągu dnia wychodziły ze swoich 

kryjówek i wygrzewały na słońcu jaszczurki, zaskrońce,  

a może nawet i węże mieszkające wśród traw. A nocą?! Nocą 

chowały się przed chłodem i poranną rosą, gdzie się dało, 

ulubionym ich miejscem było ciepło ..... a w namiotach ono było. 

Pewnej nocy zdarzyła się taka historia, jedna z wielu. 

Staś i Henio mieszkali w jednym 

namiocie, trochę oddalonym od reszty 

obozowiska. Ułożyli się już wieczorem do 

snu w ciepłych, rozgrzanych od dziennego 

upału śpiworach. Słyszeli jeszcze jakieś 

szmery, pomrukiwania, jakieś dalekie 

chyba chrapania, nocne chichoty, aż 

w końcu usnęli. Nagle..... W środku 

nocy Henia obudził krzyk Stasia : 

Auuuu, Łaaaa, o rany Heeeniek!!! 

Henio natychmiast usiadł w 

śpiworze, próbował dostrzec coś, przecierając oczy, ale wokół 

panowała nieprzebyta ciemność. Począł gorączkowo, szukać 

wokół siebie macając na oślep rękoma: Psiakrew, gdzie ta 

latarka?!! Staś na moment umilkł, ale za chwilę znów zaczął 

jęczeć, coś niezrozumiale tłumacząc.    
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- Przestań jęczeć i powiedz wreszcie co jest. - 

odezwał się Henio. 

Na to Staś: - Ojej, ojej, w moim śpiworze jest, jest  

w  w......wążżżżżż. Cco mam rrrobić?  Proszę dajże wrr reszcie 

tę latarkę - wybełkotał. 

- Kiedy nie mogę jej znaleźć!  To ty ją miałeś 

wieczorem! Ty świeciłeś, jak zasuwałeś śpiwór, pamiętasz?! 

- Jejku, jaki on zimny i sunie po mojej nodze, zaraz 

mnieeeee ug ugryzie! 

- Poczekaj, nie ruszaj się, leż spokojnie - radził Henio. 

- Ja otworzę śpiwór, a ty wyjdziesz. Tylko nie rób 

gwałtownych ruchów. - pouczał zmartwiałego ze strachu 

Stasia. 

Henio powoli odsuwał suwak śpiwora, którego dźwięk - 

zdawało się - był tak donośny, że za chwilę obudzi wszystkich 

wokół. 

Udało się, uffff, teraz spokojnie. Staś sapnął 

cichutko, ruszył nogą i już miał wstać, gdy usłyszał głos Henia: 

cc ccc szszszsss. Henio właśnie miał odsunąć połowę śpiwora, 

gdy namacał ręką coś zimnego, to coś się poruszyło, a jego 

ręka nieświadomie zacisnęła się i poczuł, że ....... nagle snop 

światła z dołu oświetlił wnętrze namiotu. Henio trzymał w ręku 

długą metalową latarkę, którą włączył niechcący zaciskając na 

niej dłoń. Tak, pewnie już się domyślacie, to nie był wąż, tylko 

latarka, a chłopcy nie mogli już zasnąć i niecierpliwie czekali 

do rana, by opowiedzieć nam całą historię, którą ja 

opowiedziałam Wam. 
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Sonda na przerwie 

CO LUBISZ ROBIĆ W DESZCZOWE DNI? 
Maria Grzywacz kl. IVb 

 

Kl. 1a – Kinga Metera – Rysować. 

Kl. 2a – Karina Kwiatkowska – Bawić się z bratem. 

Kl. 2b – Amelia Grzywacz – Biegać. 

Kl. 2c – Mateusz Surewicz – Oglądać telewizję. 

Kl. 3a – Wiktoria Sęktas – Czytać. 

Kl. 3b – Arek Więcko – Grać na telefonie. 

Kl. 3c – Klaudia Jackiewicz – Składać orgiami. 

Kl. 4a – Patrycja Wąsowska – Grać na komputerze. 

Kl. 4b – Łukasz Wąsowski – Grać na komputerze. 

Kl. 4c – Maja Rydzewska – Czytać książki. 

Kl. 5a – Weronika Witowska – Grać na flecie. 

Kl. 5b – Ewelina Dąbrowska – Tańczyć. 

Kl. 5c – Grzegorz Grubek – Siedzieć w domu. 

Kl. 6a – Anna Mroczek – Lubię śpiewać.    

Kl. 6b – Maciej Wąsowski – Lubię grać na telefonie. 

Kl. 6c – Wiola Damętka – Grać. 
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PIERWSZE WRAŻENIA  

UCZNIÓW Z KOSZEWNICY 
Dominika Dmowska kl. IVc 

 

Od nowego roku szkolnego do naszej szkoły przybyło 

około 40-stu nowych uczniów ze szkoły w  Koszewnicy. 

Postanowiłam przeprowadzić z nimi wywiad. 

 

1. Jak wam się podoba w nowej szkole? 

Weronika Milewska - fajnie jest. 

Karolina Kalisz - super. 

Alan Jakowiuk - jest extra. 

2. Czy uczniowie w naszej szkole są dla Was mili? 

Beata Cymbalińska - bardzo mili. 

Ewa Cymbalińska - tak. 

Maja Szwarc - tak. 

3.  Czy w dawnej szkole 

nauczyciele byli surowsi? 

Maksymilian Sawiak - nie 

pamiętam. 

Weronika Peciak - nie. 

4. Jaka była Wasza pierwsza reakcja w nowej szkole? 

Weronika Żaboklicka - zaskoczenie. 

Dominika Górska - zaskoczenie.  
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JESIENNEJ WYCIECZCE W BIESZCZADY 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

Jak co roku, jeden z weekendów jesiennych spędziłam 

w górach z rodzicami i naszymi przyjaciółmi. Tym razem 

byliśmy na 3-dniowym wypadzie w Bieszczady. Tradycyjnie 

tata kazał nam wędrować pod górę. Tym razem ową górą była 

Tarnica w Bieszczadach.  

Korzystając z wolnego dnia Edukacji Narodowej już 

rano w piątek siedzieliśmy w samochodzie by około godziny 12 

w południe dotrzeć pod podnóże szczytu i ruszyć w pieszą 

wędrówkę po górach. Droga na szczyt zajęła nam około  

2 godzin. Musieliśmy przedzierać się nawet  w błocie po 

kostki, bo choć tego dnia było piękne błękitne niebo, to dwa 

dni wcześniej spadł śnieg, który pod wpływem promieni słońca 

zamienił się w wodę, która rozpuszczała glinę tworząc brązową 

maź.  

Wszelkie niedogodności wynagradzały nam widoki, 

jakie zastaliśmy, czyli paletę barw w otaczających nas liściach 

na drzewach, widoczność kilkukilometrową i promienie słońca, 

które tworzyły naszą wędrówkę niesamowitą.  

W ostatnim etapie wędrówki, po wyjściu z  otaczających  nas 

drzew, ukazała nam się majestatyczna, pozbawiona drzew, 

należąca do Korony Polskich Gór – Tarnica – 1346 m npm, 

która skąpana była w śniegu i słońcu,  
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(za to ścieżka na szczyt skąpana była w błocie, a na samym 

szczycie w śliskim mokrym śniegu).  

Warto było zrobić sobie 

odgniecenie na nodze, aby stanąć na 

szczycie i podziwiać widoki 

zapierające dech w piersiach. 

Zresztą nie tylko ja miałam 

problemy, wujkowi Piotrkowi urósł 

piękny purchel na pięcie, podobnie 

jak i wujkowi Markowi na palcu  

u nogi. 

Drugiego dnia tata, widząc nasze problemy i obolałe 

mięśnie, po konsultacjach z naszymi kompanami wycieczki 

zamienił nam w programie Połoninę Wetlińską na pływanie 

statkiem po Solinie. Mogliśmy podziwiać sztuczne jezioro  

z zaporą na Solinie oraz niesamowite widoki gór skąpanych  

w wodzie. Jednocześnie mogliśmy wysłuchać historii powstania 

zapory i wszystkich rzeczy, które były związane  

z budową zapory i elektrowni wodnej. 

Za to zgodnie z planem, od rana w sobotę, przed 

pływaniem statkiem pojechaliśmy na wycieczkę wąskotorową 

Bieszczadzką Kolejką Leśną na trasie Majdan - Balnica -

Majdan. Tu mogliśmy zasiąść w częściowo odkrytych 

wagonikach, skąd można było podziwiać piękne widoki gór  

w barwach jesieni. Na miejscu, czyli w Balnicy – tam to chyba 

diabeł mówi dobranoc - skosztowaliśmy miejscowych specjałów 

by po pół godzinie wrócić z powrotem do wagoników 

ciągniętych przez lokomotywę spalinową. Okazało się, że za 

nami przyjechała lokomotywa parowa na węgiel ciągnąc  
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również kilka wagoników z turystami. A odgłos parowozu 

ciuchhhhhhhhhhhhhh, zatrząsł naszymi bębenkami w uszach  

Wieczorem zaplanowany był również turniej ping-

ponga, na który nastawił się Miłosz, ale byliśmy tak padnięci, 

że o graniu mogliśmy tylko pomarzyć.  

 Ostatni dzień to śniadanie i wyjazd do Łańcuta. Od 

rana padało i nisko okalając szczyty mgła wprowadziła czar 

tajemniczości w Bieszczady.   

Po dotarciu do Łańcuta, wraz z Panią przewodnik 

zwiedziliśmy zamek w Łańcucie wraz z budynkami m.in. ze 

Stajnią, Wozownią, gdzie widzieliśmy dużo powozów, karet  

i bryczek czy Oranżerię z egzotyczną roślinnością.  

Jednak najpiękniejsze było wnętrze zamku, gdzie 

mogliśmy zobaczyć, jak wyraziła się Pani przewodnik, perłę 

Europy wśród zamków. Mnogość opowieści pani przewodnik  

i zachowanych eksponatów w zamku powodowała, że oglądający 

tracił poczucie czasu i przenosił się na czas zwiedzania w 

czasy, które minęły ponad 100 lat temu. 

W niedzielę około godziny 20 witając się z Tofikiem 

(moim psem) zakończyliśmy nasz jesienny wypad w góry.  

Bieszczady jesienią są piękne, a nieodkryte przez nas 

miejsca w naszej Ojczyźnie tylko pogłębiają naszą chęć 

zwiedzania i poznawania historii. 
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SONDA PROCENTOWA 
Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

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 2 (106) 

LISTOPAD 2016r. 
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Julia Cembrowska kl. Vc 

Jaka była twoja ulubiona bajka i dlaczego? 

 

Ja: 
Moją ulubioną bajką jest Myszka Miki. Uwielbiam Mikiego, 

Minnie , Kaczora Donalda i wszystkie postacie z bajki. Kocham 

słowa : ”Gdzie jest mój tajemniczy mysi sprzęt……”. Zachęcam 

do oglądania. 

 

Mama: 

Moja ulubiona bajka to Pies 

Huckelberry. Podoba mi się, bo to 

bajka mojego dzieciństwa. 

Opowiada o przygodach 

niebieskiego psa, który wyśpiewuje 

serenadę  

o ukochanej Klementynie. W bajce 

występuje również miś Yogi.  

 

Babcia: 

Moja bajka to Zakochany Kundel. Lubię tę bajkę bo kojarzy mi 

się z długim seansem wraz z rodziną. 
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Uczniowie klasy IVa pisali o swoich zainteresowaniach,  

zaś uczniowie klasy IVc wymyślali szkolny savoir - vivre. 

Zapraszamy do ciekawej lektury. 

 

Emila Pietrzak kl. IVa 

Mam na imię Emilka i mam 10 lat. Mieszkam  

w Jagodnym. Bardzo lubię rysować, podobnie jak mój tata. 

Odkąd pamiętam. zawsze lubiłam to robić. Chętnie rysuje 

kwiaty, zwierzęta i postacie z bajek, a także projektuję 

ubrania dla lalek. W domu mam dużo rodzajów kredek np. 

akwarele, świecowe, pastele suche i olejne. W poprzedniej 

szkole chodziłam na kółko plastyczne, 

gdzie poznałam wiele technik rysowania. 

Bardzo często brałam udział  

w różnych konkursach plastycznych, w 

których wygrywałam książki o rysowaniu. 

Dzięki nim nauczyłam się rysować wiele 

trudnych rzeczy. Kiedy mam wolny czas, 

to chętnie oglądam w internecie pokazy 

mody i różne obrazy. Rysując 

odpoczywam i świetnie się bawię. W 

przyszłości chciałabym zostać malarką lub projektantką mody.  

 

Alan Abramowski kl. IVa 

Nazywam się Alan Abramowski. Moje hobby to 

zbieranie kamieni i monet. Interesuję się też historią,  

a najbardziej historią II wojny światowej. 
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Ciekawi mnie to, co związane jest z wojskiem. 

Kamienie zbieram od lat. Są to różne krzemienie oraz 

kamienie o dziwnych kształtach. Posiadam w swojej kolekcji 

kamień jak jajko, nazywamy go z siostrą „Jajcuś”.  

Mam też sporą kolekcję monet, którą trzymam  

w specjalnym klaserze.  W mojej kolekcji są monety polskie  

i zagraniczne. Moją najstarszą monetą jest złotówka z 1929 

roku. Niektóre monety nie mają teraz wartości na przykład 

konopiejka. O II wojnie światowej dużo czytam. Staram się 

zbierać też własne materiały i skarby. Będąc na wakacjach 

widziałem stanowiska dział artyleryjskich, zrobiłem im zdjęcia. 

A u dziadka w piwnicy mam menażkę i manierkę. Moim 

marzeniem jest mieć wykrywacz metali i znalezienie jakiegoś 

ciekawego skarbu. 

 

Dominika Dmowska kl. IVc 

10 wskazówek dobrego zachowania „Nasz szkolny 

savoir - vivre": 

1. Nie obrażać innych. 

2. Nie przylepiać gum pod krzesła. 

3. Nie przerywać rozmówcy. 

4. Nie bić się. 

5. Używać sztućców na szkolnej stołówce. 

6. Nie przeklinać. 

7. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli. 
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8. Wszystkim pracownikom szkoły mówić ,,Dzień dobry ‘’  

i „Do widzenia ‘’. 

9. Szanować pracę pań woźnych i nie deptać umytej, 

mokrej podłogi. 

10. Mając wolną godzinę między lekcjami, nie zakłócać 

ciszy w czasie zajęć innych uczniów. 

 

Magdalena Wąsowska kl. IVc 

10 wskazówek dobrego zachowania „Nasz szkolny 

savoir - vivre" 

1. Unikać nieporozumień i konfliktów. 

2. Słuchać wypowiedzi rówieśników i nauczycieli. 

3. Nie przerywać gdy ktoś mówi. 

4. Wykonywać polecenia nauczycieli. 

5. Wyrażać się odpowiednio i z kulturą. 

6. Nie jeździć rowerami po terenie szkoły. 

7. Nie żuć gumy na lekcji. 

8. Nie korzystać na lekcji z telefonu. 

9. Nie przedrzeźniać 

innych ludzi. 

10. Nie bić się na 

szkolnych 

korytarzach. 
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 V Powiatowy Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny 

EKOŻACZEK 2016 - etap szkolny 

I miejsce - Marta Kwiatkowska kl. VIc 

II miejsce  - Kinga Sęktas  kl. VIa 

III miejsce - Julia Cembrowska kl. Vc 

Do etapu powiatowego zakwalifikowała się Marta Kwiatkowska. 

Gratulujemy! 

opiekunki: Krystyna Raczyńska vel Wasiluk, Wiesława 

Szymańska 

 
 

 

Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

 

Klasa 4 

Trasa kolejowa z Warszawy do Gdyni ma długość 360 km, a z 

Malborka do Warszawy 247 km. O ile kilometrów trasa z 

Malborka do Warszawy jest krótsza od trasy Gdynia – 

Warszawa? 

Obliczenie:........................................................................... 

Odpowiedź:......................................................................... 
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Klasa 5 

W hurtowni owoców były 3 gatunki jabłek: I po 15 zł za 

skrzynkę, II po 15 zł za skrzynkę i III po 11 zł za skrzynkę. 

Właściciel sklepu kupił 8 skrzynek jabłek I gatunku i 4 

skrzynki II gatunku. Ile zapłacił? Ile skrzynek mógłby kupić, 

gdyby za całą sumę kupił najtańsze jabłka?  

Obliczenie................................................................................................  

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

Odpowiedź 1..................................................................................... 

Odpowiedź 2..................................................................................... 

Klasa 6 

Pewien kupiec kupił do swojego sklepu 3 rodzaje kawy, w sumie 

27,5 kg. Kawy pierwszego gatunku kupił 12 kg i zapłacił za kg o 

jedną złotówkę mniej, niż liczba kupionych kilogramów. Kawy 

drugiego gatunku kupił 10,5 kg, płacąc 10,5 zł za jeden kg, a za 

każdy kilogram 3-go gatunku kawy zapłacił dwa razy tyle 

złotych, ile kupił kilogramów tej kawy. Ile zarobił kupiec na 

kawie, skoro sprzedał całość za 340 zł?  

Obliczenie. 

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

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

Odpowiedź. ................................................................................... 
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O świerszczu Zdzisławie i d_d_ownicy R_ _y 
Emila Pietrzak kl. IVa wraz z mamą Izabelą Pietrzak 

 

W starej wie_bie pod T_ebinią, 

Mieszkał Zdzisław – świerszcz ze sk_ynią,  

W kt_rej „skarby” miał p_eliczne, 

Wszystkie p_ydatne, nowe i śliczne. 
 

Świerszcz nasz z zasady samotnikiem był, 

Więc czasu nie szczędząc, idei i sił, 

Gromadził p_edmioty p_ez całe swe _ycie, 

W deszczu, w upale, w ciemności i o świcie. 
 

I jedno tylko ma_enie posiadał, 

Mieć z r_ _nych p_edmiotów olb_ymi bałagan. 

Wśr_d jego _eczy, a_ trudno uwie_yć,  

Był nawet kawałek t_ebiniowskiej wie_y. 
 

Zardzewiałe gwo_dzie, p_ełamane sk_ypce, 

Wytarte szczotki, _ołędzie i szczypce, 

Beczki po d_emie, stare pończo_y, 

Dzi_rawe d_insy i skarpetka w gro_y. 

 

Zdobyte te skarby tak go pocieszały, 

Bo wszelkie towa_ystwo mu zastępowały. 

Wszyscy sąsiedzi Zdzisiowi się dziwili, 

Ju_ nawet „Dziwakiem” go określili.      
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I tak mijały mu kolejne lata, 

Na _yciu w samotności wśr_d p_edmiotów świata. 

A_ po p_eraźliwej bu_y świtu pewnego,  

Wyda_yło się coś nieprzewidzianego. 

 

Do dzi_pli Zdzisława ktoś załomotał, 

Gdy wyj_ał przez dzi_rkę, to się zakłopotał, 

Pod d_wiami uj_ał postać nied_żą, 

-Jestem d_d_ownicą nazywaną R__ą. 
 

P_ybyłam tu z b__ą ze wsi Mu_asi_le, 

Na liściu wiciok_ewu p_ebrnęłam przez Wisłę, 

Podr__ować po świecie p_epadam nad _ycie, 

Poznawać wszystko, co nowe mam w zaszczycie. 
 

Więc jeśli pozwolisz m_j nowy p_yjacielu, 

Zat_ymam się u Ciebie jak w p_ydro_nym hotelu. 

W zamian za Twą uroczą gościnę,  

Wezmę Cię na wczasy w Bieszczady, nad Solinę. 
 

Wyr_szać w podr__e Zdzisław się nie godził, 

T_y dni i t_y noce po podw__u chodził,  

Plany ju_ obmyślał jak pozbyć się gościa: 

-Może, by tak wysłać R__ę do Zamościa...? 
 

Wszak obca osoba w domu zamieszkała, 

Odku_aczem sz_rała, garami b_dękała. 

Ręką swą dziewczęcą po_ądki zrobiła, 

I niestety większości „skarbów” się wyzbyła. 
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W szał nasz świerszczyk Zdzisław o mało nie popadł, 

Po_ywiać się p_estał, z sił z_pełnie opadł. 

_yć bez wszystkich skarb_w było niedo_eczne, 

Przecie_ to sp_ątanie nie było konieczne. 
 

D_d_ownica R__a zrozumieć nie mogła,  

Czemu pasikonik tak ostatnio pobladł? 

W starym rydzu pod wie_bą szybko zamieszkała, 

Ze świe_ych wa_ywek posiłki p_y_ądzała. 
 

I zamiast w woja_e ruszać następne, 

Postanowiła dla zdrowia posadzić brukselkę. 

Obok brukselki, zasiała pietr_szkę, 

_epkę, ch_an, szpinak oraz _e_uszkę.  
 

Pow_echnie wiadomo, _e skarby te z g_ądki,  

Ko_ystny wpływ mają nie tylko na _ołądki.  

Rozjaśniają umysł i wzmacniają kości, 

Dodają ciału wigoru i elastyczności. 
 

Gdy Zdzisław sił nabrał po świe_ych wa_ywach, 

Uj_ał swoje _ycie w nowych perspektywach. 

Zbieranie p_edmiotów stało się wspomnieniem, 

A podr__e i przyjaźń nowym ma_eniem. 

 

Naszej dzielnej R__y po_ądki wybaczył, 

Dzięki jej p_yjaźni lepszy świat zobaczył. 

Wesp_ł z d_d_ownicą baga_e spakowali, 

I w daleką wł_częgę wsp_lnie się udali.     
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Odwiedzili Jadzię, p_cz_łkę z Księ_omie_a, 

W_jka szczygła Cieszymira spod Ciećwie_a, 

Je_ozwierza Ambro_ego z wioski Podści_awy, 

A potem p_ejazdem zaj_eli do Warszawy. 

 

Ze stolicy na g_biecie niedźwiedzia _aklina 

Udali się prosto do ch_ąszcza ze Szczeb_eszyna. 

Jak to zwykle w podró_y p_yg_d mieli wiele, 

Wspierali się nawzajem jak prawdziwi p_yjaciele. 

 

I tak nasz świerszcz Zdzisław znalazł towa_yszkę, 

Jak się okazało pokrewną duszyczkę. 

Przez ten wiersz kr_ci_tki p_esłanie do nas dociera, 

_e _adne skarby na świecie nie zastąpią p_yjaciela. 
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SZALONY ROK SZKOLNY 

 
Samorząd Uczniowski zachęca do wspólnej zabawy pod 

znanym już hasłem "Szalony rok szkolny". Dla 

niewtajemniczonych - raz w miesiącu, w określony dzień 

przychodzimy do szkoły ubrani zgodnie z zaproponowanym 

przez samorząd kluczem. 

W tym roku szkolnym "szalejemy" w ostatni czwartek 

miesiąca. Ubieramy się:  

październik - marynarka,  

listopad - dresy,  

grudzień - czapka z bąblem,  

styczeń - dżinsy,  

luty - szalik,  

marzec - krawat,  

kwiecień - koszula,  

maj - kwiaty,  

czerwiec - paski.  

 

 

 

 

 

 

 



TORNISTER                                           numer 2 (106) – listopad 2016 

- 46 - 
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CHORWACJA 
Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

Chorwacja ma 56 594 km² i jest zamieszkana przez 

4,253 miliona osób. Najpopularniejszy kierunek wyjazdów 

Polaków to właśnie Chorwacja (14 proc.) Znajduje się 1 149,6 

km od Warszawy. Co prawda to daleko, ale warto tam 

pojechać, bo można odwiedzić najmniejsze miasto na świecie - 

Hum i zobaczyć najpiękniejszy zachód słońca (potwierdzam).  

W Chorwacji istnieje ponad 1200 wysp i wysepek, a 

tylko ok. 50-60 jest zamieszkałych. Wymyślono tam krawat. 

Jeśli uwielbiacie dalmatyńczyki, to warto odwiedzić 

Chorwację, ponieważ to właśnie dzięki niej psy zawdzięczają 

nazwę swojej rasy.  
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10 ZAWODÓW Z PRZESZŁOŚCI 
Amelia Bielińska kl. IVc 

 

10. Układacz kręgli. Przed pojawieniem się maszyn, które 

automatycznie układają kręgle na ich odpowiednich miejscach 

i które znamy dziś, zajmowali się tym ludzie, a dokładniej 

młodzi chłopcy. Czemu akurat dzieci? Wydaje mi się, że 

głównie ze względu na niewielkie pieniądze, jakie można było 

za taką pracę dostać. Również ze względu na to, że pracę 

wykonywało się głównie wieczorami, no i logiczne jest, że 

żaden dorosły nie będzie pracować za marne grosze, 

szczególnie wieczorami, ponieważ wiadomo, że wieczory są od 

relaksu i rozrywki. 

9. Człowiek budzik. Ta profesja narodziła się w Anglii  

i Irlandii w czasach rewolucji przemysłowej i była pożądana aż 

do 1920 roku. Za kilka centów tygodniowo, człowiek budzik 

każdego dnia o wyznaczonej porze budził 

swoich klientów pukaniem w drzwi lub 

okienko. Jeśli klient mieszkał na piętrze, 

osoba odpowiedzialna za budzenie pomagała 

sobie długim, bambusowym kijem, którym 

pukała  

w okno tak długo, póki klient nie pokazał się  

w oknie, dając znak, że już się obudził. 

8. Wykrawacz lodu. Być może zastanawiacie się o co chodzi. 

A więc, wiele, wiele lat temu ludzi nie mieli lodówek, już coś 

wam świta? Taka osoba zajmowała się wykrawaniem dużych, 

lodowych bloków z zamarzniętych jezior. W tym celu używali 

dużych, ręcznych pił. Po wycięciu takiego bloku, był on  



TORNISTER                                           numer 2 (106) – listopad 2016 

- 49 - 

natychmiast przewożony do klienta, gdzie służył za lodówkę. 

Lód był naprawdę gruby, więc taka praca wiązała się z dużym 

ryzykiem wpadnięcia do zamarzniętego jeziora, więc mam 

nadzieję że taka praca była dobrze płatna. 

7. Łapacz szczurów. W dawnych czasach by utrzymać  

w ryzach populację rozmnażających się jak króliki szczurów, 

praktykowane było łapanie tych zwierząt. Ich los był 

przesądzony. Szczury przynosiły choroby, głównie dżumę, 

także każde ugryzienie wiązało się z niebezpieczeństwem 

groźnej infekcji. Zwierzęta także nie gardziły ludzką 

żywnością, często powodując uszkodzenie opakowań, worków, 

co powodowało głównie psucie się dużych partii żywności. 

Szczury były szkodnikami, których trzeba było się regularnie pozbywać. 

6. Mleczarz. Po pierwsze, kiedyś nie było lodówek, więc mleko 

zsiadało się lub kwaśniało już po jednym dniu. Zatem, aby 

ludzie codziennie mieli świeże mleko prosto od krowy, musieli 

czekać na mleczarza. Taka osoba każdego dnia, niezależnie od 

pory roku, odwiedzała klientów, sprzedając im litr świeżego 

mleka w szklanej butelce. 

5. Palacz okrętowy. Zanim pojawiła się technologia 

napędzająca statki, trzeba było to robić ręcznie. Palaczami 

byli mężczyźni w różnym wieku, którzy pracowali  

w kotłowniach dużych statków, wrzucając węgiel do pieców 

przy pomocy łopat. Była to ciężka praca ponieważ, w dużym 

skrócie, duży statek potrzebował naprawdę dużo węgla. 

4. Latarnik. Choć trudno w to uwierzyć, kiedyś nie było 

prądu, zatem oświetlenie trzeba było zapewnić sobie w inny 

sposób. Każdego wieczoru przed zapadnięciem zmierzchu,  
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latarnik przechadzał się ulicami i zapalał latarnie. Nad ranem 

znów pokonywał tę samą trasę, jednak w odwrotnym celu, aby 

te wszystkie latarnie zgasić, no i tak każdego dnia. 

3. Zamiatacz. Dziś co prawda też jest zawód polegający na 

zamiataniu ulic, przystanków, chodników i tak dalej. Jednak 

kiedyś zajmowano się, a głównie robili to nastoletni chłopcy, 

zamiataniem ulic. Pracownik zamiatający ulice, oczywiście 

zbierał też śmieci, a swoją pracę wykonywał albo w nocy lub 

wczesnym rankiem, kiedy nikogo nie było na 

ulicach. 

2. Zbieracz pijawek. Taka osoba zajmowała 

się poszukiwaniem pijawek leczniczych. Zabiegi  

z użyciem tych pijawek zyskały na popularności  

w dziewiętnastowiecznej Europie. Tak 

naprawdę trudno było je znaleźć ,dlatego 

lekarze nie zajmowali się tym samodzielnie i 

dlatego wynajmowali w tym celu zbieraczy. 

Taki zbieracz robił to przy pomocy zwierzęcych nóg, czyli 

mówiąc krótko, pijawki przyssawały się do tych nóg, dzięki 

czemu zbieracz mógł je zebrać do pojemnika. Bardziej 

powszechne było używanie w tym celu własnych nóg, co wiązało 

się z zakażeniami i utratą krwi. 

1. Lektor. Nie chodzi tu o takiego lektora, który przychodzi 

wam na myśl. Lektor to była osoba zatrudniona w fabrykach  

w celu zapewnienia pracownikom rozrywki podczas ich 

codziennej monotonnej pracy. W czasach, kiedy nie było 

telewizji lub radia, a więc nie było mowy o pracy z muzyczką  

w tle, to lektor zdawał się być naprawdę potrzebny, aby nie 

zanudzić się na śmierć. Najczęściej czytał dzieła literatury i gazety. 
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APLIKACJE POMAGAJĄCE W NAUCE 
Milena Kusy kl. Vc 

Matematyka: 

• Swipe Calculator 

• Matma 

• Smartboard Calculator 

• xGraphing 

 

Języki obce: 

• Wielojęzyczny 

Słownik Polski 

• Duolingo 

 

Historia: 

• Historia w Pigułce 

• History in Pictures 

 

Geografia: 

• Quiz Geograficzny Gra 3D 

• Google Earth 
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Julia Grzywacz kl. VIA 

 

 

31 październik- Światowy dzień oszczędzania 

,,Oszczędzanie – fajna sprawa, 

to pożytek i zabawa. 

Zbieraj grosik do grosika, 

a wnet kupisz laptopika” - Zuzanna Szubińska 

(fragment wiersza) 

 

21 listopada – Dzień Życzliwości. To święto, jak 

sama nazwa wskazuje ma na celu… Bycie życzliwym! 

Tak więc tego dnia każdy używa obowiązkowo słów: 

,,Przepraszam” ,,Proszę” i ,,Dziękuję”. Chociaż mamy 

nadzieję, że nie będziecie o nich pamiętać tylko tego 

dnia.  
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25 listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

Tego dnia, gdy będziemy chcieli sprawić komuś radość, 

podarujemy maskotkę.  Ten dzień z pewnością 

będzie wyjątkowy nie tylko dla dzieci ;)  

 

29 listopada - Andrzejki 

Z okazji tego święta organizowane są różne wróżby, 

mające na celu powiedzenie nam, jaka będzie nasza 

przyszłość. Zazwyczaj w naszej szkole jest z tej 

okazji organizowana dyskoteka. Oczywiście, 

zapraszamy do udziału w niej. 

 
 

CIEKAWOSTKI O HALLOWEEN 
Wyszukała: Milena Kusy kl. Vc 

1. Geneza Halloween nie jest do końca znana. Może nią 

być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion 

(Pamony) lub celtycki obrządek Samhain, podczas 

którego żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono 

święto zmarłych. Nazwa Halloween jest 

najprawdopodobniej skróconym All Hallows’ E’en, czyli 

wcześniejszym „All Hallows’ Eve” – wigilia Wszystkich 

Świętych. 

2. Rzadko zdarza się, aby podczas Halloween wystąpiła 

pełnia księżyca. Najbliższe takie wydarzenie nastąpi  

w 2020 roku. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce 

m.in. w 1925, 1944, 1955 i 1974 r.     
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3. Symbolicznymi kolorami dla 

Halloween są pomarańczowy  

i czarny. Pomarańczowy oznacza 

koniec zbiorów związany z 

jesienią, a czarny reprezentuje 

„śmierć” lata.  

4. Apple bobbing – w tej zabawie 

należy bez użycia rąk ugryźć 

jedno z jabłek pływających w 

miednicy z wodą. Jabłko nieuszkodzone przy zabawie 

ma oznaczać szczęście  

w nadchodzącym roku. 

5. Tradycyjne lampiony na początku robiono z rzepy. 

Dynie przyjęły się wraz z przybyciem kolonizatorów do 

Ameryki Północnej.  

6. W USA po Bożym Narodzeniu Halloween jest zarówno 

najbardziej popularnym, jak i dochodowym świętem.  

7. W Hollywood za używanie lub nawet posiadanie 

serpentyny w sprayu podczas tego dnia grozi grzywna  

w wysokości 1 000 dolarów.  

8. Legenda głosi, że jeśli zobaczymy w Halloween pająka, 

będzie to czuwający nad nami duch bliskiej osoby.  

9. W Alabamie nie można przebierać się w tym dniu za 

duchownych.  

10. W Halloween zmarł m.in. słynny iluzjonista Harry 

Houdini.  
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12. Gdy zbliża się Halloween, wiele schronisk dla zwierząt 

nie zezwala na adopcję czarnych kotów. Bierze się to  

z obawy, że mogą być one torturowane lub ktoś 

wykorzysta je do przeprowadzania rytuałów.  

13. Tradycyjnym daniem w USA jest w tym dniu 

Barmbrack - słodki chleb z rodzynkami. Może zawierać 

wewnątrz różne przedmioty, będące rodzajem wróżby.  

14. Wbrew powszechnej (głównie wśród przewrażliwionych 

rodziców) opinii nie zdarzyło się, aby ktoś umieścił 

żyletkę w słodyczach przeznaczonych w tym dniu dla 

dzieci lub czymś je zatruł. Zdarzało się jednak, że 

"psikusy" wymknęły się spod kontroli i miały fatalny 

skutek lub rodzice otruli przypadkowo własne dzieci.  

15. Jack-o’-lantern  to halloweenowa lampa zrobiona  

z wydrążonej dyni. W środku wydrążonej dyni  

z wyciętymi otworami stawia się świece. Z okazji 

święta Halloween tradycją stało się stawianie w oknie 

lub w drzwiach domostwa latarni. Wydrążona dynia ze 

światełkiem w środku dla irlandzkich chłopów oznaczała 

błędne ogniki uważane za dusze tragicznie zmarłych.  

W czasie tajemniczych obrzędów miano uwalniać 

ludzkie dusze z ciał czarnych kotów i nietoperzy. 

Obecnie w wyeksponowanych miejscach domów 

umieszcza się wydrążone i podświetlone od wewnątrz 

dynie z wyciętymi kształtami różnych postaci oraz,  

w zależności od wyobraźni domowników, imitacje 

ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów znanych 

postaci z horrorów itp.       
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12. Noc z 31 października na 1 listopada jest także 

ważnym świętem w Kościele Szatana. Z tegoż powodu 

Kościół rzymskokatolicki potępia Halloween i utożsamia 

je  

z kultem Szatana. 

13. Jak pokazują statystyki, dzieci w dniu Halloween są 

ponad dwukrotnie bardziej narażone na śmierć w 

wypadku samochodowym 

jako piesi niż w jakikolwiek 

inny dzień w roku.  

14. Zarówno Salem w stanie 

Massachusetts, jak i Anoka  

w stanie Minnesota, 

uważane są za samozwańcze 

światowe stolice Halloween.  

15. Największą popularnością 

wśród słodyczy cieszy się  

w tym dniu Snickers, a za nim kolejno są: Reese's, Kit-

Kat i M&M's.  

16. Popularnym cukierkiem na Halloween jest Candy Corn, 

czyli cukierki w kształcie ziaren kukurydzy. Każdego 

roku sprzedaje się ich ok. 9 000 ton. Cukierek ten ma 

nawet swoje oficjalne święto, ustanowione na dzień 

przed Halloween.  

17.  Jeszcze dwadzieścia lat temu Halloween był 

praktycznie nieznany we Francji, Niemczech, 

Włoszech, Hiszpanii. W Polsce było nieobchodzone 

jeszcze 10 lat temu.  
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DIY- STRÓJ NIE TYLKO  

NA HALLOWEEN 
Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 

Pomysł nr 1 - Nietoperz  
Odpowiedni dla: dziewczyn i chłopaków. 

Potrzebne materiały: czarne ubrania, koniecznie czarna lub 

granatowa bluza z kapturem, bibuła czarna, czarny brystol, 

gumka do bielizny, dobry klej, agrafki i nożyczki. 

Krok 1: Wytnij z bibuły dwa skrzydła (pięciokąty lub trójkąty) 

i złącz je przy pomocy gumki i kleju, a następnie z pozostałości 

gumki zrób pętelki na ręce. 

Krok 2:Wytnij z czarnego brystolu dwa trójkąty (uszy 

nietoperza) 

Krok 3: Przymocuj do 

kaptura wycięte uszy 

nietoperza przy pomocy 

agrafek. 

GOTOWE!!!! 

 

Pomysł nr 2: Alicja z Krainy Czarów 
Odpowiedni dla: dziewczyn. 

Potrzebne materiały: sukienka najlepiej pastelowa lub o 

jasnych kolorach, dwie wstążki, kolorowy papier techniczny, 

agrafki. 

Krok 1: Zrób sobie dwa kucyki i zwiąż je wstążkami 

Krok 2: Wytnij  królika z papieru technicznego (kolorystyka 

dowolna) i przymocuj go do sukienki (możesz go ozdobić   
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np. dorysować mu muszkę !) agrafką. 

GOTOWE! 

 

Pomysł nr 3- Superman  
Potrzebne materiały: bluzka niebieska lub granatowa, karton 

czerwony techniczny, nożyczki, agrafki, krótkie spodenki 

niebieskie lub czerwone, buty sportowe i kawałek tkaniny  

niebieskiej, czerwonej lub żółtej. 

Krok nr 1 wytnij z papieru  literkę ,,S" i przyczep ją agrafką 

na sam środek bluzki. 

Krok nr 2 przymocuj tkaninę z tyłu bluzki (jako pelerynę) 

GOTOWE! 

 

Pomysł nr 4 - Dynia halloween'owa 
Odpowiednia dla: chłopców i dziewczynek. 

Potrzebne materiały: duża gumka recepturka, pomaraćczowy 

papier techniczny, nożyczki, ołówek 

 

Krok 1: naszkicuj maskę dyni i ją 

wytnij 

Krok nr 2: Ubierz się w strój. 

GOTOWE! 
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wyszukała Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

1. Przeciętnie w ciągu dnia na całym świecie  

12 noworodków jest wydawanych ze szpitala nie tym 

rodzicom, co trzeba. 

2. Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. 

Podawano go sportowcom podczas Igrzysk Olimpijskich. 

3. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jedzą więcej fasoli  

z puszki niż reszta świata razem wzięta. 

4. Sprzedaż ołówków wzrosła o 700 

proc. w skali globalnej, odkąd sudoku 

zaczęło być popularne. 

5. Indie mają kartę praw dla krów. 

6. Małe miasto na Alasce wybrało kota 

imieniem Stubbs na burmistrza. 

Rządzi już 15 lat. 
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ZANIM KUPISZ KOTA 
Zebrała Milena Kusy kl. Vc 

Koty dla rodzin z dziećmi: 

Są to zazwyczaj koty bardzo 

łagodne i przyjacielskie. Kochają 

swoich właścicieli i nienawidzą 

samotności. 

• Brytyjski krótkowłosy 

• Reks kornwalijski 

• Norweski leśny 

• Maine coon 

• Manx 

Koty dla alergików: 

W przypadku przedstawicieli następujących ras istnieje 

mniejsze ryzyko uczulenia, bądź w ogóle go nie ma. 

• Sfinks 

• Kot syberyjski 

• Devon rex 

• Kot syjamski 

• Kot balijski 
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Koty inteligentne: 

Koty te są bardzo mądre, a nauczenie ich sztuczek nie trwa 

długo i nie stanowi większego problemu. 

• Kot bengalski 

• Kot syjamski 

• Kot birmański 

• Kot balijski 

• Kot europejski (dachowiec) 

 

Koty ozdobne: 

Zwierzęta te znane są ze swojego pięknego wyglądu, jednak 

wymagają większej pielęgnacji. Wykorzystywane są zazwyczaj 

do różnego rodzaju wystaw. 

• Rosyjski niebieski 

• Szkocki zwisłouchy 

• Ragdoll 

• Angora turecka 

• Kot perski 
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LISTOPADOWA KRZYŻÓWKA 
Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 

1           

2      

3        

4         

5       

6        

7            

 

 

1. Święto obchodzone w Ameryce 31 X.  

2. Dzięki niej dowiesz się, gdzie jest np. Kraków. 

3. Wkładasz to np. na bal karnawałowy. 

4. Nosisz to na sobie gdy pada deszcz. 

5. Gwieździste nocą. 

6. Trudny ...... do zgryzienia. 

7. Na niebie z gwiazd. 
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JESIENNA KOLOROWANKA 
wyszukała Angelika Ciborowska kl. Vc 
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