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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

Nr 2 (116) – listopad 2017       nakład 130 sztuk  CENA 2,00 zł 
 

Drodzy czytelnicy,  
W listopadowym numerze odnajdziecie wiele ciekawych  
informacji o naszej szkole, o uczniach i nauczycielach. 
Zapraszamy do lektury!!! 
 

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 

  Wywiad z  

 Panią Marzeną Mroczek 

Halloween 

Wiadomości 

sportowe 

 

Kącik Kulinarny 

Pytanie do 
Eksperta 

Ulubieniec miesiąca 

   Opowiem wam 

o… 
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Listopad to miesiąc zadumy, wspomnień, pamięci. 

Jako lekturę polecamy wiersz Danuty Wawiłow „Znicze”. 
Redaktorzy 

 

 

 

 

 

 

Kwitną zniczami 

Ciemne chodniki. 

Jesienne kwiaty, 

Błędne ogniki, 

Palą się znicze. 
 

Dziesiątki, 

Setki, tysiące zniczy. 

Nikt ich nie zliczy. 

  

Od żywej ziemi, 

Od ciepłej ziemi, 

Tym, którzy w ogniu 

Dla niej płonęli, 

Tym, co zginęli 

W huku i dymie, 

I nie wiesz nawet 

Jak im na imię. 

Palą się znicze. 

 

 

A oni w trawie śpią  pośród 

miasta. 

Każdemu z serca 

Drzewo wyrasta. 

A w drzewach ptaki 

Uwiły gniazda, 

A w górze niebo 

A w niebie gwiazda. 

 Palą się znicze. 
 

Przychodzą ludzie 

I chylą  głowy. 

Wśród żółtych liści 

Listopadowych - 

Palą się znicze. 
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SPIS TREŚCI:  

Strona tytułowa 
 Wiersz 
 Spis treści 
 Kartka z kalendarza s. 4 
 Pytanie do eksperta s. 5 
Co w szkole piszczy?  
 - Szkolny konkurs „Mam 
Talent” s.6-7; 
 - I Gminny Konkurs 
„Ekokoziołek” s. 8-11; 
 - Konkurs plastyczny „Krew 
ratuje życie” s. 12; 
 - Wyjazd redaktorów 
„Tornistra” i koła historycznego 
na warsztaty s. 13-14; 
 - Wycieczka klasy Vc s. 15; 
 - Z życia zerówek s. 16-17; 
 Co słychać w „Chrościcach”? 
s. 18-19; 
 Zabawa dla stałych 
czytelników "Tornistra" - s. 19; 
 - Wiadomości sportowe s. 20; 
Tornistra Gość Specjalny  
 -Wywiad z Panią Marzeną 
Mroczek s. 21-22; 
Halloween s. 
 - Halloween s. 23; 
 - 10 sposobów na 
urozmaicenie Halloween s. 24-
27; 
 - Jak szybko zrobić ozdoby na 
Halloween? s.27-28; 
 - Sonda z nauczycielami  
s. 29=30; 
 - Krótka sonda z uczniami na 
przerwie s. 31; 
 - Warto przeczytać s. 31; 

 
Ze szkolnych zeszytów  
 - Dyktanda s. 32-33; 
 - Jak szybko odrobić pracę 
domową? s.33-35; 
 - Sonda z uczniami: „Co 
najczęściej odciąga was od 
odrabiania lekcji?” s.35-36; 
 Opowiem wam o… s. 37-40; 
Kącik kulinarny  
 - Oto ja s. 40; 
 - Przepis s. 41-42; 
 - Porady kulinarne s. 43; 
 - Polecam s. 43-44; 
 Ulubieniec miesiąca  
 - kulinaria s. 45; 
 -film s. 45; 
 - gra s.46; 
 Różne różności 
 - Pielęgnacja Pupila s. 47; 
 - Zwierzęta w pigułce s.48; 
 - Ciekawostki przyrodnicze  
s. 49; 
 - Sposób na nudę - nordic 
walking s. 50-51; 
 - Parki Narodowe i ich 
symbole s. 52; 
 - Czy wiesz, że…  s. 53; 
 - Ze szkolnej ławki s. 54; 
 - Humor i humorek s. 55-56; 
 - Krzyżówka s. 57; 
 - Wykreślanka s. 58; 
 - Kącik Młodego Czytelnika 
 s.    59-63. 
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Aleksandra Goźlińska, Maja Krasnodębska, Magdalena Wąsowska 

Październik 

25.10 Dzień Kundelka 

28.10 Dzień Animacji 

30.10 Dzień Spódnicy 

31.10 Dzień Rozrzutności  

Listopad 

05.11 Dzień Rozmów 

08.11 Dzień Zdrowego Jedzenia 

10.11 Dzień Jeża 

13.11 Dzień Placków Ziemniaczanych 

14.11 Dzień Króla Juliana 

16.11 Dzień Tolerancji 

21.11 Dzień Telewizji 

22.11 Dzień Kredki 

25.11 Dzień Pluszowego Misia 

28.11 Dzień Pocałunku 

30.11 Dzień Białych Skarpetek 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Czy podczas roku szkolnego możemy 

obchodzić w szkole Dzień Pupila  

i przyjść do szkoły ze swoim 

zwierzakiem? 
Amelia Bielińska 

 

Już widzę moimi oczami wyobraźni ten Dzień Pupila, 

gdy ciągniecie do szkoły swoje zwierzątka. Zestresowane, 

zdenerwowane, wystraszone w tłumie. Z dala i z bliska 

rozchodzi się po szkole miauczenie, syczenie, ćwierkanie, 

szczekanie, rżenie, muczenie, kwiczenie, gdakanie, gruchanie, 

pisanie, wycie, beczenie, krakanie, meczenie, kwakanie, 

piszczenie, kumkanie i cały ten onomatopeiczno - eufoniczny 

głosolalizm (pędźcie do słownika). Budynek wypełniony uczniami 

i pupilami uczniów, a ja przechadzam się wśród tego 

towarzystwa, tyle, że  

z ciut większą brodą, 

jak Noe po arce  

i zastanawiam się czy to 

już kataklizm, czy 

jeszcze potop mi 

potrzebny… 
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Szkolny konkurs MAM TALENT 
p. Agnieszka Borucińska 

 

16 października nie był zwyczajnym szkolnym dniem. 

Od rana wszyscy uczniowie pod opieką swoich wychowawców 

schodzili się na halę sportową, gdzie odbywał się III szkolny 

konkurs MAM TALENT. Wyłonieni w klasowych eliminacjach 

uczniowie chwalili się swoimi zdolnościami, umiejętnościami  

i talentami. W konkursie wzięło udział 32 wykonawców – 

solistów i zespołów. Prezentowali swoje talenty muzyczne, 

taneczne, plastyczne, iluzjonistyczne, aktorskie  

i recytatorskie. 

Jury w składzie:  

kl. 0-II – p. K. Sęktas, p. J. Kopczyńska,  

p. W. Szymańska, p. T. Kowalska 

kl. III-IV – p. G. Michalska, p. K. Osińska,  

p. M. Kłoszewska 

kl. V-VII – p. E. Paruzal, p. A. Wierzbicka,  

p. J. Wierzbicka i p. dyrektor M. Pachnik jako przewodniczący 

jury, najwyższa i ostateczna instancja odwoławcza,  oceniało 

występy uzdolnionych śmiałków. Publiczność żywiołowo 

reagowała na występy, oklaskiwała i dopingowała wszystkich.  
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Po 2 godzinach występów przyszedł czas na ogłoszenie 

zwycięzców w poszczególnych kategoriach.  

Wśród uczniów kl. 0-II nagrody otrzymali:  

Kalina Sołtysiak kl. IIa, Laura i Klaudia Napiórkowskie kl. 0c, 

Klaudia Abramowska kl. 0b.  

W kategorii kl. III – IV zwycięzcami zostali:  

Maja Drwęcka i Zuzanna Tylutki z kl. IIId, Natalia Chabiera  

z kl. IIIa i Kacper Wąsowski z kl. IIIa.  

Wśród najstarszych uczniów na szczególną uwagę  

i wyróżnienie zasłużyli: Ewa Cymbalińska kl. VIIb, Maja Kołak 

kl. Vb i Wojtek Korbel z kl. Vc.  

A było o co walczyć. Nagrodami były talony do pizzerii 

„Hellenada”. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. 

Program prowadziła Laura Pietrzak z kl. VIIb. Za 

stronę muzyczną odpowiadał Kuba Chabiera z kl. VIIc.  Piękną 

dekorację przygotowała p. E. Spychała. Nagłośnienie było pod 

opieką p. J. Bartosiaka.  

Organizatorkami konkursu były panie: A. Borucińska, K. 

Mroczek, S. Pernach. 
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I GMINNY KONKURS „EKOKOZIOŁEK” 
p. Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

 

W ramach zadania „Organizacja konkursów  

z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii dla 

mieszkańców gminy Kałuszyn” od czerwca do września  

2017 roku  odbywał się I Gminny Konkurs „Ekokoziołek”.  

Celem głównym zadania  była aktywizacja  

i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz 

budowanie postaw proekologicznych poprzez promowanie 

zasad zrównoważonego rozwoju mieszkańców miasta i gminy 

Kałuszyn.  

Celami  szczegółowymi  zadania było zorganizowanie  

konkursów w 4 kategoriach: 

 klasy 0 – III Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 

 klasy IV – VI Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  

  klasy I –III Gimnazjum w Kałuszynie  

 dorośli  mieszkańcy  Gminy Kałuszyn 

W ramach zadania w Szkole Podstawowej w Kałuszynie 

zostały  zorganizowane   konkursy w 2 kategoriach:  

I kategoria - Konkurs plastyczny „Dbam o czyste 

powietrze” dla klas 0 – III Szkoły Podstawowej  

w Kałuszynie.  W  konkursie wzięli  udział uczniowie klas  

0 – III ze Szkoły 

Podstawowej  

w Kałuszynie. Dzieci 

pod kierunkiem 

nauczycieli wykonali 

prace plastyczne na  
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temat ochrony i przyczyn zanieczyszczeń powietrza oraz 

skutków dla środowiska naturalnego w konsekwencji człowieka. 

Prace zostały wykonane zgodnie z regulaminem.  Konkurs odbył  

się w dwóch etapach: I etap szkolny –  

w terminie:  18 września – 29 września, II etap gminny -  

w terminie:  02 października – 20 października. Szkolna 

Komisja Konkursowa w pierwszym etapie wyłoniła po  

2 najlepsze prace z każdej klasy i oddziałów przedszkolnych. 

Prace zwycięzców I-szego etapu zostały poddane ocenie 

Gminnej Komisji Konkursowej, która wyłoniła  

i nagrodziła trzech laureatów. 

BARTOSZ WIELECHOWSKI - I MIEJSCE   

MACIEJ GROMADOWSKI - II MIEJSCE 

NIKOLA GUZEK - III MIEJSCE 

OPIEKUNOWIE: Elżbieta Kalisz, Dorota Kobeszko, 

Agnieszka Broniarek 

WYRÓŻNIENIA: MAJA SUROWIEC,  AMELIA 

RUTKOWSKA, ALEKSY CZYŻEWSKI, BARTOSZ 

ABRAMOWSKI, FABIAN ABRAMOWSKI, DARIA 

JACKOWICZ, NATALIA LUŚNIA, MARIA BORUCIŃSKA, 

ALEKSANDRA NAMIĘTA, MAGDALENA WIELECHOWSKA. 

 

II kategoria - Konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-

VII szkoły podstawowej „Bądź eko a zajdziesz daleko”.  

W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VII szkoły 

podstawowej. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli napisali  

dwuetapowy test zawierający zarówno pytania zamknięte jak  

i otwarte.          
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Zakres tematyczny konkursu obejmował następujące 

zagadnienia związane z  zapobieganiem skutkom negatywnej 

działalności człowieka w środowisku  przyrodniczym. Ze 

szczególnym uwzględnieniem przyczyn powstawania  

i sposobów niwelowania smogu oraz ochrony fauny i flory na 

terenie gminy Kałuszyn. Szczegółowy zakres tematyczny 

konkursu jest zawarty w regulaminie.  

Konkurs odbył  się w dwóch etapach: I etap szkolny – 

w terminie:  18 września – 29 września, II etap gminny -  

w terminie:  02 października – 20 października. W pierwszym 

etapie Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła  po dwóch uczniów 

z każdej klasy, którzy uzyskali  najwyższą liczbę punktów. 

Następnie zwycięzcy I-go etapu 06 października wzięli udział 

w etapie II, podczas którego Gminna Komisja Konkursowa 

wyłoniła  i nagrodziła laureatów.  

MACIEJ KUĆ - I MIEJSCE 

KINGA SĘKTAS - II MIEJSCE 

ALAN ABRAMOWSKI - III MIEJSCE 

WYRÓŻNIENIA: ZOFIA KUROWSKA, ALEKSANDRA 

MROCZEK, WIKTORIA KAZIMIERCZAK, MARTA 

KWIATKOWSKA, MAGDALENA WĄSOWSKA, NATALIA 

RATUSKA, JULIA RUTKOWSKA, JAKUB SKONIECKI, 

SZYMON ROSŁANIEC, JULIA CEMBROWSKA. 

 

Laureaci w obu kategoriach otrzymali za I miejsce – 

rower 760zł, II miejsce – tablet 720zl, III miejsce – 

aparat fotograficzny 700zł. Bidonami nagrodzeni zostali 

uczniowie wyróżnieni w każdej kategorii.  Wszystkie dzieci  
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biorące udział konkursie otrzymały nagrody pocieszenia  

w postaci lampek do roweru.   

Prace oceniała komisja powołana przez burmistrza 

Kałuszyna w składzie: Anna Komuda, Renata Siwik, Anna Parol. 

Nagrody zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGw 

w Warszawie przy udziale Gminy Kałuszyn i   wręczone w dniu 

17 października przez Pana burmistrza Mariana Soszyńskiego 

i Pana dyrektora Marka Pachnika. Podziękowania od Pana 

burmistrza otrzymały  nauczycielki  przygotowujące uczniów 

do konkursu: A. Broniarek, A. Brudz, M. Gogol-Gójska,  

E. Kalisz,  D. Kobeszko, K. Pawlikowska, E. Przybysz,  

K. Raczyńska vel Wasiluk, A. Skoniecka, W. Szymaństwa,  

D. Włodarczyk, Sł Wójcik.  

Konkurs koordynowały: Krystyna Raczyńska vel 

Wasiluk, Agnieszka Broniarek, Dorota Kobeszko.  
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KONKURS PLASTYCZNY „KREW RATUJE ŻYCIE” 

7 października podczas „Białej Soboty" w Parku 

Miejskim w Kałuszynie zostały wręczone nagrody laureatom 

szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem ,,Krew ratuje 

życie". Organizatorem konkursu był Zespół Opieki Zdrowotnej 

i Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, pod patronatem Burmistrza 

Kałuszyna.  

Do organizatora wpłynęło 110 prac w trzech kategoriach 

wiekowych: 

1 - klasy 0 - II, 

2 - klasy III - IV 

3 - klasy V - VII.  
 

Laureaci konkursu: 
Kategoria: klasy 0-III 

I miejsce- Maria Kurowska kl. 0c 

II miejsce- Nikola Guzek kl. IIa 

III miejsce- Damian Łukasiak kl. Ib 

Kategoria: klasy III- IV 

I miejsce- Nikolas Robak- kl. IVd 

II miejsce Krystian Walecki- kl. IVd 

III miejsce Igor Boruciński- kl. IV a 

Kategoria: klasy V- VII 

I miejsce- Roksana Więcko- kl. Vb 

II miejsce Aleksandra Grabarek- kl. Vc 

III miejsce Damian Wąsowski- kl.VIb 

Opiekun: Wanda Stryczyńska 
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WARSZTATY REDAKTORÓW „TORNISTRA”  

I CZŁONKÓW KOŁA HISTORYCZNEGO 
Amelia Bielińska 

Dnia 2 października koło historyczne i redaktorzy 

szkolnej gazetki „Tornister’’ wyruszyli do Zamku Królewskiego 

na warsztaty.  

Kiedy przyjechaliśmy, pokręciliśmy się 20 minut po 

Starym Mieście, a potem weszliśmy do zamku. Na początku, 

mieliśmy zajęcia o Stefanie Żeromskim, gdzie poznaliśmy jego 

słynne dzieła i historię jego życia. Obejrzeliśmy jego pokój  

i miejsce pracy. Następnie przeszliśmy do Sali tronowej, 

gdzie mieliśmy dobrać się w grupy, a potem na podstawie 

tekstów, opowiedzieć o wybranych miastach (nam trafiła się 

Dąbrowa Górnicza). Świetnie bawiłyśmy się przy 

interpretowaniu tekstów i porównywaniu miast do Kałuszyna. 

Na koniec zwiedzaliśmy pomniki warszawskie w okolicy. 

Obejrzeliśmy między innymi: Płaskorzeźbę Książąt 

Mazowieckich, Warszawską Syrenkę, Małego Powstańca, Głaz 

Marii Konopnickiej, Kolumnę Zygmunta oraz Grób Nieznanego 

Żołnierza.  

W czasie gdy redaktorzy uczestniczyli w swoich 

warsztatach koło historyczne zwiedzało warszawskie Kościoły, 

poznając ich dzieje oraz brało udział w warsztatach „Książę, 

król, prezydent”.  

Wyjazd uważam za bardzo udany! 

 

Chcielibyśmy przedstawić Wam drodzy czytelnicy 

opisy miast, które powstały podczas październikowych 

warsztatów.     Redaktorzy           
Kałuszyn 
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 Najjaśniejsze promienie słońca lekko muskały liście 

drzew. Na scenie błyszczą piękne tańce i słychać śpiewy. Na 

zjeżdżalni w parku dzieci beztrosko bawią się jedząc lody. 

Wróble otaczając teren parku, ćwierkają i śpiewają radośnie. 

Fontanny nocą świecą się niczym tęcza za dnia. Trawa jest 

mięciutka jak puch w poduszce. 

Warszawa 

Na Placu Zamkowym znajduje się Zamek Królewski. 

Przed nim stoi wielka Kolumna Zygmunta. Wokół tego placu są 

kolorowe kamienice. Niedaleko Zamku stoi niewielka fontanna 

Syrenki warszawskiej. Słychać tam ćwierkanie ptaków  

i rozmowy ludzi. W tym miejscu czuć zapach przekąsek np. 

pizzy, gofrów. Panuje tu bardzo miły klimat, jest tak wiele 

ludzi, są tu różne ciekawe zabytki. 

Kałuszyn 

Kałuszyński park pełen jest roztańczonych drzew, róży, 

ładnej trawy. Rośnie tam dużo kasztanowców, dębów, brzóz. 

Jest w nim dużo miejsca na odpoczynek. Jest tam lodziarnia, 

z której pachnie wspaniały zapach lodów śmietankowych. 

Naokoło można usłyszeć gwary słowików i kruków. Kiedy jest 

ciepło, słońce ogrzewa drzewa i wieje ciepły wiatr. Drzewa 

szumią wypełniając dusze człowieka spokojem. 

Warszawa 

 Przechodząc warszawskimi ulicami możemy zauważyć 

np. Zamek Królewski, Pomnik Warszawskiej Syrenki.  

W Warszawie słyszymy również rozmowy ludzi. Czujemy 

słodkie zapachy gofrów. Jest tam też dużo pięknych kamienic.   
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WYCIECZKA KLASY VC 
Urszula Włodarczyk 

 

Dnia 10.10.2017r. klasa Vc pojechała na wycieczkę do 

Siedlec. Byliśmy najpierw w Katolickim Radiu Podlasie. Tam 

pani opowiadała o bardzo starym meblu, w którym było radio. 

Następnie w specjalnym pokoju nagrywaliśmy dialogi. Po 

półtorej godzinie poszliśmy do katedry - bardzo stary kościół. 

Po powrocie weszliśmy do muzeum Diecezjalnego. Tan pani 

opowiedziała o starych obrazach, figurach świętych  

i o pierwszym Piśmie Świętym. Potem oglądaliśmy, jakie księża 

kiedyś mieli szaty i na koniec podziwialiśmy oryginał obrazu EL 

GRECO „EKSTAZA ŚW. FRANCISZKA”. Na koniec czekał na 

nas najfajniejszy punkt programu - byliśmy w  Escape Roomie. 

Podzieliliśmy się na cztery grupy: 

1 grupa weszła do pokoju „Statek Kosmiczny”, 

2 do – „Kajuty Kapitana piratów”, 

3 do – „Aresztu”, 

4 do – „ lubu Bokserskiego”. 

Wycieczka zakończyła się posiłkiem w Mc Donald’s  

w galerii handlowej. 
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p. Anna Skoniecka 

 
 Dnia 6 października dzieci oglądały przedstawienie 

teatralne „Bajka o dzielnym Szewczyku” na scenie Miejskiej 

Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda 

Domagały w Mińsku Mazowieckim. 

Ciekawa sztuka teatralna połączona z widowiskiem 

muzycznym, barwna aranżacja i kostiumy aktorów dały 

rezultat aktywnego uczestniczenia dzieci w widowisku.   

 

 Wrześniowa wizyta w oddziale „0” Pana Pawła Gójskiego, 

pasjonata sportu i trenera siłowni była wstępem do 

październikowych tematów z zakresu zdrowego stylu życia. 

Dzieci poznały tajniki zdrowego odżywiania, a także 

dowiedziały się o istotnej roli sportu w życiu każdego 

człowieka. 

  

Kontynuując tematykę zdrowego trybu życia, miesiąc 

październik w oddziałach „0” skupiony był wokół tematyki 

owoców i warzyw. 

 

 

http://msamm.pl/
http://msamm.pl/
http://msamm.pl/
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W dniu 12 października dzieci udały się na wycieczkę do 

pobliskiego sklepu, gdzie miały możliwość zapoznania się  

z różnorodnością owoców i warzyw, zarówno naszych polskich, 

jak i egzotycznych. Wspólne zakupy warzyw i owoców 

umożliwiło nam w późniejszych dniach przeprowadzić zajęcia 

oparte na doświadczeniu. Dzieci wykorzystując narządy 

zmysłu: dotyk, węch i smak miały możliwość poznać je  

i popróbować. 

 

Kolejną zabawą badawczą było przygotowanie przez 

zerówkowiczów zdrowych i naturalnych soków. Przygotowanie 

owoców i pomoc w sporządzeniu soku z zastosowaniem sprzętu 

gospodarstwa domowego „sokowirówki” było dla nich 

zdziwieniem, ale miłą odmianą w codziennym rytmie dnia. 

Dzieciaczki ze smakiem degustowały pyszny, zdrowy  

i samodzielnie przygotowany sok. 

  

19 października był dniem kontynuacji tematyki 

zdrowego odżywiania. Ku zaskoczeniu dzieci, wspólnie 

przygotowaliśmy ciasto. Na pozór, słodka przekąska 

przygotowana była z warzywnego składnika – marchwi. 

Smaczna, marchewkowa przekąska spowodowała, że dzieci 

obiecały częściej sięgać po owoce i warzywa. 
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Pani Małgorzata Chrościcka 

Dzień dobry! Cześć! Witajcie! To my Wasi młodsi 

koledzy i koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Chrościcach. Jest 

to wyjątkowy dla nas czas, ponieważ po raz pierwszy gościmy na 

łamach miesięcznika „Tornister”. Począwszy od tego numeru 

będziemy Was informować o tym, co słychać w naszej szkole,  

a dzieje się naprawdę bardzo dużo. Jak się zapewne domyślacie, 

jest to dla nas duże wyzwanie, ale mamy nadzieję, że sprostamy 

Waszym oczekiwaniom. Liczymy, że z ochotą zajrzycie na nasze 

strony i z przyjemnością przeczytacie nasze artykuły. Miłej 

lektury! 

 

OD ZIARENKA DO BOCHENKA – Czy kiedykolwiek 

zastanawialiście się skąd w sklepach na półkach bierze się 

pieczywo. Jak to się dzieje, że jest tak różne i jak ono powstaje? 

Dlaczego jedno jest 

jasne a drugie 

ciemne, jedne 

okrągłe a inne 

podłużne? Na te i 

wiele innych pytań 

postanowiliśmy 

znaleźć odpowiedz. 

W piątek 29 

września, od samego 

rana trwały  
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przygotowania do niecodziennych zajęć, ponieważ właśnie dziś 

samodzielnie mieliśmy piec chleb. Uśmiech nie schodził nam  

z ust, a myśl o własnym wypieku motywowała nas do działania. 

Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Najgorsze były chwile, 

kiedy musieliśmy czekać na wyrośnięcie ciasta. Trwały wieki!  

W końcu wszystkie blachy powędrowały do pieca. Cudowny 

zapach roznosił się po całej szkole. Jeszcze chwila i jest. Ciepłe, 

pachnące i chrupkie pieczywo posmarowane domowym 

masełkiem smakowało wyśmienicie. Każdy z nas wrócił do domu 

z własnoręcznie upieczonym bochenkiem. Byliśmy z siebie 

bardzo dumni. Tego dnia dowiedzieliśmy się jak w swojej kuchni 

wypiekać chleb, oraz przekonaliśmy się, że naprawdę warto to 

robić. 

Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze działo się w naszej szkole 

zapraszamy na naszą stronę www.spchroscice.kaluszyn.pl 

 

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 2 (116) 

LISTOPAD 2017r. 

 

http://www.spchroscice.kaluszyn.pl/
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WIADOMOŚCI SPORTOWE 
Wyniki Szkolnych Biegów Przełajowych – 26.09.2017r. 

  Dziewczęta Chłopcy 

Rocznik 2007 

I miejsce Karolina Burakowska kl. IVb Karol Kopeć kl. IVc 

II miejsce Weronika Peciak kl. IVa Karol Lewicki kl. IVc 

III miejsce Aleksandra Goźlińska kl. IVa Daniel Wąsowski kl. IVd 

Rocznik 2006 

I miejsce Paulina Troć kl. VIa Szymon Kalinowski kl. Vb 

II miejsce Amelia Bielińska kl. Vc Michał Gałach kl. Va 

III miejsce Dominika Dmowska kl. Vc Maciej Mroczek kl. Vc 

Rocznik 2005 

I miejsce Maja Szwarc kl. VIIb Karol Wąsowski kl. VIc 

II miejsce Maja Ołowska kl. Va Łukasz Janiak kl. VIc 

III miejsce Oliwia Wąsowska kl. Vb Damian Wąsowski kl. VIb 

Rocznik 2004 

I miejsce Anna Mroczek kl. VIIa Jakub Chabiera kl. VIIc 

II miejsce Beata Cymbalińska kl. VIIb Dawid Nastaga kl. VIIc 

III miejsce Julia Tlaga kl. VIIa Marcin Grabarek kl. VIIa 

Powiatowe Mistrzostwa SZS  

w Indywidualnych Biegach Przełajowych 

W czwartek, 28 września br. na stadionie 

MOSiR w Mińsku Mazowieckim odbyły 

się Powiatowe Mistrzostwa SZS  

w Indywidualnych Biegach Przełajowych.  

II m i srebrny medal Mistrzostw 

Powiatu w roczniku 2006 wywalczyła 

nasza uczennica Paulina Troć!  
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WYWIAD Z PANIĄ MARZENĄ MROCZEK 

Karolina Kalisz, Weronika Milewska 
 

Redaktorki: Dzień Dobry! 
Pani Marzena Mroczek: Dzień dobry. 
 

R. · Czy możemy zadać Pani kilka pytań? 

M.M. Tak, oczywiście. 
 

R. · Jakie jest Pani hobby? 

M.M. Moim dodatkowym zainteresowaniem oprócz matematyki 

jest krawiectwo. Zaczęłam szyć będąc w pierwszej klasie 

szkoły podstawowej. 
 

R. · Dlaczego interesuje się Pani szyciem? 

M.M. Gdy byłam małą dziewczynką nie było tyle zabawek co 

dziś. Miałam jedną lalkę, którą się bawiłam. Aby zabawa była 

ciekawsza, zaczęłam szyć ręcznie dla niej ubrania. Robiłam na 

szydełku kapelusze. Nawet pocięłam swoje rajstopy żeby 

uszyć takie dla swojej lalki. Tego wszystkiego nauczyła mnie 

moja mama. Rok później kupiła domową maszyną do szycia  

i tak zaczęło się moje „szyciowe szaleństwo”. 

R. · Skąd biorą się pomysły na szycie? 

M.M. Lubię podpatrywać co noszą znane osobistości. Niektóre 

elementy odzieży czasami skopiuję.      
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Prawdziwego szycia nauczyłam się w szkole. Tam też poznałam 

wiele tajników dopasowywania, projektowania strojów na 

odpowiednie sylwetki. Inspiracji szukam dookoła siebie,  

a następnie przenoszę to na ubrania. 

R. · Czy projektuje Pani własne stroje? Jeśli tak to jakie? 

M.M. Na co dzień mam nie wiele czasu na to, aby coś uszyć. 

Jednak jeśli mam potrzebę, aby mieć coś na specjalną okazję 

to znajdzie się czas i taki strój powstaje. Najbardziej lubię 

szyć sukienki. Czasem przerabiam stare ubrania. 

R. · Czy ma Pani swoje miejsce, pokój w którym Pani szyje? 

M.M. Tak. W moim 

pokoju mam takie 

ukryte miejsce do 

którego wchodzi się 

przez szafę. Tam stoją 

moje maszyny do 

szycia, jest też miejsce 

na tkaniny, nici, 

pojemniki z guzikami i 

innymi dodatkami. To 

taka moja ,,Narnia”. 

R. · Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

M.M. Dziękuję bardzo. 
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HALLOWEEN 

Aleksandra Goźlińska, Kamila Dominiczak 
 

 Halloween to święto, które przybyło do 

nas z Ameryki, ale faktycznie jest to dawna 

tradycja Celtów (kapłanów szkockich). Ten zwyczaj obchodzony jest 

31 października. Nazwa Halloween pochodzi od wyrażenia "All 

Hallows Eve", co znaczy Wigilia Wszystkich Świętych. Celtowie 

wierzyli, że w ten dzień duchy zmarłych odwiedzają ziemię. 

Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się 

do święta zmarłych. W drugiej połowie XX wieku święto trafiło 

do zachodniej Europy. Halloween w Polsce pojawiło się pod koniec lat 90. 

Święto Halloween kojarzy Nam się z dynią, cukierkami, 

dziećmi przebranymi za potwory i postaci z horrorów. Jedną z 

tradycji jest przygotowanie wydrążonej dyni z wyciętymi 

oczami, nosem i ustami, która ma odstraszać złe duchy. Dzieci, 

a także dorośli idą w Halloween na zabawę, gdzie grają w 

różne gry. Przebierają się za czarownice, chochliki, potwory, 

duchy lub wróżki i chodzą od domu do domu mówiąc "cukierek 

albo psikus". To znaczy, że jeśli nie dostaną słodyczy, zrobią 

jakąś psotę: posmarują mydłem okna, włożą szpilkę do 

dzwonka u drzwi, wyleją wodę. 

Wszystko, co straszy jest w tym dniu dopuszczalne, ale 

trzeba pamiętać, że jest to tylko zabawa.  

A Ty jak uważasz? Faktycznie w Halloween złe duchy 

przedostają się do świata żywych?  
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10 SPOSOBÓW NA 

UROZMAICENIE SOBIE 

HALLOWEEN  

Amelia Bielińska 

10. Pierwsze, z czym mi się 

kojarzy Halloween to 

oczywiście dynia. Jako, że półki 

w sklepach uginają się od 

ciężaru dorodnych dyń, to 

warto wyciąć w niej konkretny wzór. Można postawić na 

klasyk, czyli wyciąć oczy, trójkątny nosek i groźne zęby, lub 

ponieść się wyobraźni i zrobić z dyni wiedźmę lub wesołego 

wampira. Jeśli jednak nie chcecie wykonywać groźnych dyń, to 

możecie równie dobrze zrobić z niej sówkę albo emotki. 

9. Oczywiście wiemy, że dynia to nie wszystko, więc warto też 

trochę kreatywnie ozdobić swój pokój. Oczywiście nie żyjemy 

w Ameryce, żeby tak szaleć jak oni, dlatego nie ozdabiajmy 

podwórka, dlatego ozdabianie przenieśmy do wnętrza domu. 

Żeby stworzyć  fajny klimat nie trzeba od razu kombinować, 

ponieważ można wziąć kilka słoików, użyć wyobraźni,  

i namalować na słoiku dynię, lub owinąć go bandażem. W ten 

sposób stworzymy mumię! Jest wiele poradników na ozdoby 

halloweenowe, więc każdy znajdzie coś dla siebie. 

8. Żadna impreza halloweenowa nie może się obejść bez 

kostiumu. Najlepiej strasznego, ponieważ o to chodzi  

w Halloween. Jednak jak widać nie zawsze! W Japonii stawia 

się (jak zwykle) na oryginalność!  
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Tak też można przebrać się za małpę, karalucha czy też 

banana. Jeśli jednak nie przepada się za zwierzętami  

i owocami, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeobrazić się 

w amerykańską flagę, lub lalkę Barbie w kartonie. 

7. Oczywiście nie może zabraknąć przebrania dla naszych 

pupili. W końcu jak ma być klimat, to ma być klimat! 

Oczywiście zabawa zabawą, ale pamiętajmy żeby nie męczyć 

zwierząt, także jeśli twój Burek jest wyraźnie niezadowolony 

z kostiumu, to nie zmuszaj go do jego noszenia! 

6. Ważny jest też wypasiony makijaż, który podbije imprezę. 

Tutaj można pójść w dwie strony, ponieważ może być 

strasznie i przerażająco, albo wręcz przeciwnie, kolorowo  

i wesoło! 

5. Aby urozmaicić sobie ten jedyny dzień w roku, zaopatrzcie 

się w ciekawe gadżety. Bardzo popularnym gadżetem jest sok 

wiśniowy w pojemniku na kroplówkę. Podobnym bajerem jest 

mydło w pojemniku na krew, 

które jest krwią zombie. Tutaj 

bardzo śmieszny drobiazg, ale 

mi się on najbardziej podoba. 

Jest to uchwyt na papier, ale nie 

taki zwykły, ponieważ jest to 

uchwyt reagujący na ruch. Kiedy 

pociągniemy za papier, z 

uchwytu wydobywają się 

mrożące krew w żyłach krzyki, 

jęki i złowieszczy śmiech.  
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4. Jeden z najlepszych aspektów imprez to moim zdaniem 

jedzenie. W Halloween słodycze stają się niestandardowe, 

niezwykłe, i tylko w ten jeden 

dzień możemy je skosztować. 

Ciekawie wyglądają żelki  

w kształcie gałek ocznych, lizaki 

w kształcie duchów oraz 

ciasteczka w kształcie czarownic.  

Z pewnością podbiją tą imprezę, 

oraz będą smakować wybornie.  

3. Oprócz słodyczy, trzeba też zjeść coś normalnego i co 

smakuje wszystkim. Kanapki wcale nie muszą być jakieś zwykłe 

i nudne, ponieważ chwila dłużej w kuchni, i możemy 

przyrządzić kanapkowe potworki. Zanim na stół wejdzie coś 

konkretnego, to polecam podać malutkie miotełki z paluszków  

i żółtego sera albo paluchy w cieście z parówek i ciasta 

francuskiego, polane ketchupem. Dla zawodowych kucharzy 

proponuję zrobić pizzę w kształcie gałki ocznej. 

2. Kiedy wszystko jest idealne, to dlaczego nie podkręcić 

atmosfery jakimś horrorkiem? Na początek proponuję 

,,Halloween’’ z 1978 roku, o psychopatycznym mordercy, który 

uciekł ze szpitala psychiatrycznego, i jak pewnie wiadomo, 

będzie mordował! Na drugą nóżkę ustawiam ,,Upiorna noc 

Halloween’’ z 2008 roku. Tutaj akurat nie spodziewajcie się 

jakiejś wielkiej gęsiej skórki, ponieważ jest to taki horror  

w wersji soft. I na koniec ,,All Hallows’ Eve’’ co w przetłumaczeniu na 

polski oznacza ,,Cukierek albo psikus’’. Głównym bohaterem 

tego horroru jest straszny i przerażający klaun.  
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1. Jeśli są wśród was osoby, które lubią się bać, horrory to dla 

nich pikuś, a chodzenie po ciemku do lasu na spacery to za 

mało, to na pewno spodobają się wam nawiedzone miejsca  

w naszym pięknym kraju! Warty wspomnienia jest poradziecki 

szpital w Świnoujściu, tak zwany ,,Ruski Szpital’’. Ponoć można 

tam usłyszeć krzyki, jęki i skrzypienie drzwi na opustoszałych 

korytarzach. Kolejnym nawiedzonym miejscem jest zamek w 

Nidzicy. Można tam zobaczyć ducha białej damy - pół Indianki, 

która została tam zamordowana. Jednym  

z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce jest las  

w Witkowicach, w którym ponoć w niewyjaśnionych 

okolicznościach zaginęła grupka studentów. 

 

 

 
  

ZROBIĆ OZDOBY NA HALLOWEEN 

Klaudia Szymańska 
 

SŁOIKOWE  LAMPIONY  

Na początek wybieramy ozdobny słoik. Do słoika 

wlewamy odrobinę  płynnego kleju i dodajemy wybraną farbę 

plakatową. Za pomocą pędzla dokładnie pokrywamy 

wewnętrzna cześć słoika.   

Przy użyciu wodoodpornego markera ozdabiamy 

zewnętrzną stronę słoika. Można w ten sposób przygotować 

np. pomarańczową dynię, zielonego Frankensteina czy białego 

duszka. Nie zapomnijcie  o świeczce.       
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HALLOWENOWE ZAWIESZKI 

Duszek: na białym kartonie narysuj postać duszka 

(możesz posłużyć się gotowym szablonem z Internetu). Wytnij 

postać, ozdób ją gazą.   

Gazę dopasuj w dowolny sposób i przyklej do szablonu. 

Naklej duszkowi oczy ( plastikowe, do kupienia w pasmanterii). 

Zrób dziurkę dziurkaczem, przewlecz sznurek i gotowe. 

PAJĄK: na czarnym kartonie narysuj kształt pająka  

(możesz posłużyć się szablonem z Internetu). Wytnij postać, 

 a następnie na jej tułów naklej czarne futerko. Możesz do 

tego wykorzystać np. modne teraz i wszechobecne breloczki 

puszki. Naklej kilka par oczu, zrób dziurkę i przewlecz 

sznurek. 

HALLOWENOWY WIENIEC NA DRZWI 

Potrzebny będzie okrągły, biały, drewniany wianuszek. 

Jeśli masz taki to super! Jeśli nie, to możesz kupić. Widziałam 

go w wielu sklepach, jest niedrogi.  

1. Wianek pomaluj na czarno i ozdób duszkami robionymi  

w ten sam sposób co zawieszki, tylko w odpowiedniej wielkości 

( możesz przykleić na pomocą taśmy dwustronnej.  

2. Wianek pomaluj na 

pomarańczowo i ozdób 

za pomocą pajączków. 

Pająki zrób tak samo 

jak pająki zawieszki, 

tylko pamiętaj o 

dopasowaniu wielkości.   
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CZY OBCHODZI PAN/PANI HALLOWEEN? 
 (Paulina Skoniecka, Ula Włodarczyk) 

 

Marek Pachnik-  

To nie jest nasza tradycja, mawiają czasem sceptycy. Ale i 

walentynki, ale i strojenie choinki, ale i zaduszki, ale i … ale i … 

ale … Jak w tym globalnym tyglu wszystko się miesza, przenika 

i adaptuje. Już nie wiem co jest naszą rdzennie, a co nie naszą 

tradycją. To co? To nic. Jeżeli nawet nie nasza, to przecież 

nie znaczy gorsza. A może jednak nasza, ludzka, wspólna. Na 

szczęście żyjemy w wolnym kraju, to myślcie sobie co chcecie 

i pozwólcie myśleć innym co chcą.  

Berska Katarzyna - Nie 

Bielińska Joanna - Nie 

Borucińska Agnieszka - 

Nie 

Borucińska Izabela  - Nie 

Broniarek Agnieszka - Nie 

Brudz Anna - Nie 

Dudzińska Ewelina - 

Prywatnie nie, ale w szkole z uczniami obchodzimy to święto 

Gójska - Gogol Magdalena – Niestety nie 

Kalisz Elżbieta - Nie obchodzę      
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Kłoszewska Magdalena - Tak 

Kobeszko Dorota - Niestety nie obchodzę 

Kopczyńska Jolanta - Nie 

Kosmalska Magdalena - Obchodzić nie obchodzę, ale bawię się 

z dziećmi 

Kowalska Teresa - Nie 

Kwiatek Katarzyna - Nie 

Marciniak Monika - Nie 

Michalska Grażyna - Nie obchodzę 

Mroczek Katarzyna - Nie 

Mroczek Marzena - Nie 

Pachnik Barbara  -Nie 

Paruzal Ewa - Nie 

Pawlikowska Katarzyna - Nie 

Pernach Sylwia - Nie obchodzę 

Prekurat Mariusz - Nie 

Przybysz Ewa - Nie 

Raczyńska vel Wasiluk Krystyna - Ja osobiście nie 

Roguski Jerzy - Nie 

Sęktas Krystyna  -Nie 

Skoniecka Anna - Nie 

Stryczyńska Wanda - Nie 

Szymańska Wiesława  -Nie 

Wąsowska Alicja - Nie 

Wierzbicka Lidia - Nie 

Włodarczyk Dominika - Nie 

Wolska Anna - Zawodowo muszę, prywatnie nie 

Wójcik Sławomira - Nie 
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Urszula Włodarczyk, Paulina Skoniecka, Maja Krasnodębska 

CZY OBCHODZISZ HALLOWEEN? 
0c Białek Wiktoria – Nie 

Ic Gontarz Bartosz– Tak 

IIa Surowiec Maja - Nie za bardzo 

IIIc Grzywacz Lena - Tak  

IVb Smolińska Oliwia – Czasem tak, Czasem nie 

Va Abramowski Alan – Tak 

VIb Florowska Sylwia – Można Tak powiedzieć 

VIIa Grabarek Marcin – Nie 

VIIa Janiak Mieszko – Nie 

VIIb Muszelik Julka - Tak 
 

 

 

Magdalena Wąsowska 
 

        Z racji tego, że zbliża się do nas Halloween 

przygotowałam książkę o trochę innej tematyce niż 

zazwyczaj. Tym razem będzie to "Wyszedł z domu" - dramat, 

który opowiada o zaginięciu 16-letniego chłopaka. Pewnego 

mroźnego dnia wychodzi z domu i już nie wraca. Po tym 

zdarzeniu życie jego rodziny odwraca się do góry nogami... 

      Jeżeli jesteście ciekawi co stanie się dalej musicie 

przeczytać tą trzymającą w napięciu pozycję. Gorąco polecam! 
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Uczniowie klasy IIIb układali ortograficzne opowiadania 

o dowolnej tematyce. Zadanie dzieci polegało na tym, aby 

ułożyć ciekawą wypowiedź zawierającą jak najwięcej 

wyrazów z „ó” i „u”. W tym numerze "Tornistra” 

chcielibyśmy przedstawić Wam prace 

kolegów i koleżanek oraz 

zaproponować abyście sprawdzili 

własne siły, rozwiązując 

poniższe dyktanda.  

 

Ogórkowe królestwo (Karolina Krasna) 

Mały kr…l i mała kr…lowa mieszkali w og…rkowym kr…lestwie. 

Kr…l miał koronę z og…rka. Małżonkowie kł…cili się ciągle. 

Opr…cz tego bardzo się kochali. Była tam r…wnież wr…żka, 

kt…ra d…żo czarowała. Wr…żka była str…żem ogrod….   

W odrodzie rosłu r…że i inne gat…nki kwiat…w. Pewnego dnia 

wr…żka zaczarowała wszystkich w og…rki. Poszła więc do 

ogrod…, w kt…rym było źr…dełko. Źr…dełko zasz…miało: 

„Podlej wszystkie og…rki moją wodą, a czar pryśnie.” Tak też 

zrobiła. Podlała wszystkie og…rki wodą i przykryła białym 

pł…tnem. Rano mieszkańcy og…rkowego kr…lestwa ob…dzili się 

odczarowani. A potem wszyscy żyli dł…go i szczęśliwie.  

Zielony ogórek (Daria Jackowicz) 

Zielony og…rek pisze oł…wkiem na pł…tnie wypracowanie  

o g…rach Tatrach, a c…rka kr…la pr…b…je złapać wiewi…rkę. 

Koleżanka c…rki kr…la bardzo l…bi r…że i ż…łwie. 
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Pokłócił się żółw z wiewiórką (Eliasz Kublik) 

Pokł…cił się ż…łw z wiewi…rką. Wiewi…rka twierdziła, że 

m…chomory są smaczniejsze od og…rk…w i sałaty. Ale ż…łw 

twierdził, że jest na odwr…t. Właśnie w ten szczeg…lny 

spos…b mieszkańcy G…bał…wki nie mogli wieczorem zmr…żyć 

oka. Dopiero p…źnym popoł…dniem wiewi…rka zwiała na drzewo, 

a ż…łwia złapano do ZOO. 
 

Zaginiony żółw (Gabriela Kruk) 

…la wr…ciła p…źnym wieczorem z podw…rka, gdyż zg…biła 

swojego ż…łwia. Nagle …słyszała hałas.  

Sąsiadka …li pani J…zia krzyczała rat…nk… jakieś potwory 

mam w ogr…dk… . Krzyk był tak głośny, że …ciekły wr…ble, 

s…jki i jask…łki.   …la wybiegła z domu do ogr…dka i zobaczyła 

jak kr…lik i ż…łw zjadają gł…wki sałaty i og…rki.   …la znalazła 

swoją zg…bę, a sąsiadce dała różę.  

 

JAK SZYBKO ODROBIĆ PRACĘ DOMOWĄ? 

Amelia Bielińska 

1. Uważaj na lekcjach. Bądź na bieżąco z tematem i bądź 

aktywny na lekcjach. Dzięki temu praca domowa nie będzie ci 

sprawiać kłopotu i odrobisz ją w mig! A przy okazji nauczyciel 

doceni twoje starania! 

2. Rób notatki. Nawet jeżeli nauczyciel tego nie wymaga, to 

notuj sobie poszczególne informacje. Może akurat padnie 

odpowiedź na zadaną pracę domową?     
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3. Wykorzystuj przerwy. Jeśli nie chcesz odrabiać jej  

w domu, a twoja pamięć z lekcji jest zamglona, to wykorzystuj 

przerwy do jej odrobienia. W dodatku, jeśli nie będziesz 

znał/znała odpowiedzi na określone pytanie, to twoi 

przyjaciele ci w tym 

pomogą. 

4. Odpowiednie miejsce. 

Biurko, które bardziej 

przypomina wysypisko 

twoich rzeczy, to nie 

jest dobre miejsce do 

pracy. Posprzątaj je! 

Jeśli jednak nie chcesz 

tego robić, to możesz 

pracę domową odrobić 

przy stole w salonie, 

albo w… kuchni!  

5. Odłóż komputer  

i telefon. Odstaw na bok wszystkie pochłaniacze czasu, czyli : 

laptop, telefon, radio i tablet. Kiedy masz je pod ręką, nie 

możesz się skupić na pracy, tylko sprawdzasz wiadomości, 

robisz sobie zdjęcia i grasz w gry. Kiedy odłożysz je na bok, 

będzie ci się łatwiej skupić na zadaniu. 

6. Muzyka. Sprawdź, kiedy ci się najlepiej pracuje. Czy  

w ciszy lub przy muzyce. Ja, kiedy robię jakąś pracę 

plastyczną, puszczam sobie moje ulubione piosenki, ale kiedy 

chodzi o matematykę czy polski, to nic nie może mi 

przeszkadzać! 
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7. Przygotuj się. Przygotuj sobie wszystkie książki, które 

będą ci potrzebne do odrobienia lekcji. Zawsze odpowiedź na 

pytanie jest w książce! Ale jeśli masz problem z zadaniem, to 

możesz skorzystać z komputera albo niech rodzice ci pomogą. 

8. Odrabiaj od razu. Najlepiej jest odrabiać lekcję od razu po 

przyjściu ze szkoły, kiedy umysł jest świeży, a informacje 

jeszcze nie uciekły ci z głowy. Poza tym, kiedy zrobisz to od 

razu, będziesz mieć potem więcej czasu wolnego. 

9. Potrzebne witaminy. Zjedz owoce pobudzające pracę 

mózgu. Są to np. jabłka, banany albo zjedz orzechy lub kilka 

kostek gorzkiej czekolady. Produkty te wpłyną pozytywnie na 

pracę mózgu i ułatwią ci zapamiętywanie. 

10. Dotleń mózg. Napij się wody! Żadne chipsy i chrupki nie 

wpłyną na ciebie jak woda. Pij jej jak najwięcej!  

 

 

 

CO CIĘ NAJBARDZIEJ ODCIĄGA  

OD ODRABIANIA LEKCJI?? 

Urszula Włodarczyk, Paulina Skoniecka 

 
0b Gujska Katarzyna - zabawa 

0b Namięta Ola - szlaczki w zeszycie 

0a Krasnodębska Pola - zabawki 

Ia Stachowicz Nikola - zabawa, gimnastyka 

Ia Dąbrowska Daria - telewizor      
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Ib Karczewska Gabrysia - kot 

IIa Metera Kinga - zabawa 

IIa Sołtysiak Kalina - bajka 

IIa Wąsowska Nikola - telefon 

IIIc Pardała Kasia - tablet 

IIIb Grabarek Amelka - małe dzieci 

IIIa Luśnia Natalka - tablet 

IVb Sosiński Jakub - telefon 

IVb  Burakowska Karolina - telefon 

IVa Boruciński Igor - komputer 

Vb Rudnicki Michał - komputer 

Vc Grabarek Ola - telefon 

Va Wąsowski Patryk - minecraft 

VIc Broniarek Daniel - FIFA 18 

VIc Adamiec Michał - orlik 

VIb Mroczek Ola - 

telewizor 

VIIc Nastaga Dawid - Lena 

VIIa Gomza Eryk - mój 

pies 

VIIa Mroczek Anna - 

telefon 

VIIb Gałuszewski Kuba - 

nadmiar ich  
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Julia Cembrowska 

 

W ostatni jesienny wrześniowy weekend wraz  

z rodziną pojechałam na trzydniowy wypad na południe Polski  

i do Pragi.  Zwiedzanie dolnego Śląska zaczęliśmy od Kopalni 

Węgla w Nowej Rudzie. Zwiedzając kopalnię pod ziemią 

spotkał nas Edek - dawny duch dyrektora kopalni. Często 

wyskakiwał zza rogu i wydawał podobne odgłosy do chrumkania. 

Przez to mieliśmy oczy dookoła głowy  

i patrzyliśmy na praktycznie wszystko. Miłosz np. został przez 

Edka pomalowany węglem, a Kacper solidnie wystraszony. Ja 

natomiast przekonałam się, jaką moc miała wentylacja  

w kopalni, gdyż moje włosy służyły do eksperymentu  

z nawiewem kopalnianym.  Ciocia Alicja np. sprawdziła, jaką 

moc miał młot pneumatyczny używany w kopalni. Mogliśmy 

zaznajomić się z historią kopalni i poznać naocznie, z jak 

wielkim wysiłkiem ludzie eksploatowali kopalnię wydobywając 

węgiel. Nasz przewodnik 

opowiadał nam między innymi  

o dzieciach, które pracowały  

w kopalni, a zaczynały już  

w wieku 6-7 lat…  

Po zwiedzeniu kopalni 

drogą stu zakrętów wjechaliśmy 

w Góry Stołowe. Pierwszym 

przystankiem było wejście na 

największy szczyt Gór 

Stołowych   
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Szczeliniec Wielki (919 n.p.m.), który należy do Korony Gór 

Polskich i jest jedną z największych atrakcji Sudetów. Tam 

zastaliśmy nieziemskie widoki kamieni poukładanych jeden na 

drugim, tworzącymi pasmo Gór Stołowych. Widok z gór 

powodował chęć fotografowania, urzekał swoim pięknem. Skały 

przypominały min. Małpoluda, Wielbłąda, Mamuta, Słonia, 

Kwokę, Psa, Żółwia, Sowę. 

Zachęceni widokami postanowiliśmy również zahaczyć o 

Błędne Skały. Aby tam wjechać, musieliśmy poczekać aż auta z 

gór zjadą do dolnej stacji gdyż droga była jednokierunkowa. 

Tam mogliśmy podziwiać przejścia, zakamarki, które zostały 

utworzone w Błędnych Skałach. Niektóre przejścia były tak 

wąskie, że musieliśmy wciągać brzuchy czy musieliśmy iść 

schyleni, aby wydostać się do kolejnego labiryntu przejść. 

Ciekawostką jest to, że tam zostały nagrane fragmenty  

z filmu i książki „Opowieści z Narni. Książe Kaspian”.  

Dzień zakończyliśmy w Kudowie Zdrój, gdzie po 

zwiedzeniu pięknego miasteczka udaliśmy się na spoczynek. 

Następnego dnia udaliśmy się na zorganizowaną 

wycieczkę autokarową do Pragi. Już od godziny 10 mogliśmy 

podziwiać stolicę Czech. Nasz przewodnik ciekawie opowiadał 

o dziejach Pragi, mogliśmy obserwować zmianę warty czy 

odwiedzić praską katedrę lub obserwować astronomiczny 

zegar. Obowiązkowym punktem było przejście przez 

zabytkowy most Karola. Po wyjściu z autobusu włączyłam 

Endomondo, aby przekonać się ile kilometrów przejdziemy 

zwiedzając Pragę. Kończąc zwiedzanie Pragi mój pomiar 

wskazywał ponad 10 km pieszej wędrówki przez liczne zabytki 

Pragi.  
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Wyjeżdżając ze stolicy Czech miałam świadomość, że  

1 dzień to tylko zachęta do dalszego zwiedzania Pragi, która 

jest pięknym miastem. To, co mi się nie podobało, to tysiące,  

a nawet setki turystów na praskich ulicach, które wydawały 

się po prostu zapchane ludźmi. No i nie spróbowałam 

knedliczków, gdyż kolejka była tak duża, że ….. znacznie lepiej 

smakowała pizza. 

Po powrocie do Kudowy Zdrój poszliśmy spać by od rana 

następnego dnia zwiedzić kopalnię złota w Złotym Stoku. 

Zanim tam dojechaliśmy, przejechaliśmy widokową trasą 

przez Zieleniec - drugą w Polsce pod względem infrastruktury 

stację narciarską. Ponieważ miałam okazję już z niej korzystać  

w zimę, wróciły wspomnienia z szusowania na nartach.  

Wracając do Złotego Stoku  

i kopalni, tam również z Panią 

przewodnik miałam okazję 

przekonać się, jak ciężka praca 

była wykonywana w takiej kopalni. 

Mogliśmy przejść się korytarzami, 

przejechać podziemnymi wagonikami 

kolejki czy po wyjściu wybić swoją 

złotą monetę, jak też spróbować na 

czym polega płukanie złota, w czym 

prym wiódł Kacper, Miłosz i wujek Marek. 

W drodze powrotnej 

zahaczyliśmy również o wrocławski rynek, który podobnie jak 

Praga jest piękny. Po zjedzeniu obiadu meleksem objechaliśmy 

rynek, a nasz przewodnik opowiedział nam  

w dużym skrócie kilka ciekawych wrocławskich historii.   
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Podobnie jak w Pradze, kilka godzin nie pozwoliło nam 

zwiedzić wszystkiego, co byśmy chcieli zobaczyć. 

Jeśli mogę zachęcić do zwiedzania Polski,  

a w szczególności Dolnego Śląska, to z tego miejsca to robię. 

Zostało jeszcze tam wiele atrakcji, o które nawet nie 

zahaczyliśmy, a które warto odwiedzić. Chociażby Jaskinia 

Niedźwiedzia czy kwatera Hitlera powodują, że jeszcze tam 

się pojawimy na pewno. 

Praga, to jak wszyscy z nas stwierdzili, perła do 

zwiedzania, podobnie jak Wrocław. 

3 dni pełne wrażeń, 1600 km przejechane, ale było 

warto! 
 

 

Paulina Skoniecka 

Cześć nazywam się Paulina Skoniecka, chodzę do klasy 

Vc. Pewnie kojarzycie mnie z wyglądu, a niektórzy mnie znają. 

Ostatnio, kiedy pomagałam mamie w przygotowaniu ciasta, 

odkryłam w sobie pasję do gotowania. Było to wspaniałe 

uczucie. Cieszę się, że odkryłam w sobie chęć do gotowania  

i pieczenia. Po wypróbowaniu kolejnych przepisów, mama 

powiedziała, że naprawdę mam talent i jest ze mnie dumna. 

Koleżanki z klasy mówią, żebym zgłosiła się do telewizyjnego 

programu ‘’Masterchef" - ciągle nad tym rozmyślam. Znam 

mnóstwo pysznych przepisów, ale żeby je poznać, musicie 

przeczytać KULINARNY KACIK. Cieszę się, że mogę 

przekazać wam moje zainteresowania i podzielić się 

przepisami. W tym numerze przygotowałam przepis na 

ciasteczka z marchewką. Palce lizać!!! 
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PRZEPIS NA PRZEPYSZNE  

CIASTECZKA Z MARCHEWKĄ 

Paulina Skoniecka 

Mam dla was świetny pomysł na przepyszne ciasteczka  

z dodatkiem marchewki.  Jest to świetna, a zarazem pyszna 

przekąska na zabawę Halloweenową. 

Składniki na ok 20 ciasteczek (o średnicy ok 6 cm): 

 110 g miękkiego masła 

 100 g cukru trzcinowego 

 1 jajko  

 250 g mąki pszennej 

 ¾ łyżeczki cynamonu 

 ½ łyżeczki gałki muszkatołowej 

 ¼ łyżeczki mielonych goździków (opcjonalnie) 

 ½ łyżeczki sody oczyszczonej 

 szczypta soli 

 ok 100 g grubo startej marchewki 

 50 g posiekanych orzechów włoskich (opcjonalnie) 

1. Przesianą mąkę mieszamy z przyprawami, sodą i solą. 

2. W misce, za pomocą miksera ucieramy masło z cukrem, 

aż otrzymamy puszystą masę (ok 2 minut). Dodajemy 

jajko i mieszamy dokładnie. Następnie wsypujemy suche 

składniki i mieszamy mikserem, do połączenia się 

składników. Na końcu dodajemy startą marchewkę 

i orzechy. Chwilę mieszamy. 
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3. Z ciasta odrywamy mniejsze kawałki i formujemy 

ciastka, a następnie układamy je na blasze do pieczenia. 

Ciasto jest bardzo lepkie, ale takie ma być. 

4. Pieczemy ok 12 – 15 minut w 180°C (bez 

termoobiegu). Wyjmujemy ciastka z piekarnika i studzimy. 

5. Miękkie ciasteczka z marchewką można jeść 

bez żadnych dodatków, ale bardzo polecam udekorować je 

polewą z serka i orzechami włoskimi. 

Polewa śmietankowa:  

 135 g serka śmietankowego, np. ‘Milandia’, 

 60 g miękkiego masła 

 30-50 g cukru pudru, do smaku 

 1-2 łyżki mleka (opcjonalnie) 

Wszystkie składniki (oprócz mleka) umieszczamy w misce i za 

pomocą miksera mieszamy, aż otrzymamy gładką i jednolitą 

masę. Jeśli polewa wyjdzie zbyt gęsta, to dodajemy stopniowo 

trochę mleka. 

Dodatkowo:  

 ok 30 g pokruszonych orzechów włoskich, do posypania 

ciastek 

SMACZNEGO!!!!!! 
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3 KULINARNE PORADY, KTÓRE WARTO ZNAĆ 

Paulina Skoniecka 

1. Jeżeli rękę masz oblepioną lepkim ciastem, posyp ją mąką. 

2. Jeżeli przygotowujesz ciasto ze składnikami suchymi i 

mokrymi, najpierw do miski wsyp składniki suche, a potem 

mokre. 

3. Jeżeli robisz ciasto np. na naleśniki i powstały grudki, 

przecedź ciasto przez sitko. 

 

 

 

 

Amelia Bielińska 

 

W tym numerze chciałabym wam opowiedzieć i polecić 

mini maszynkę do waty cukrowej! Taki sprzęt dostaniecie 

najtaniej za 90 złotych. Pamiętajcie jednak, że to nie 

zabawka, więc proście o pomoc osobę dorosłą, w zrobieniu 

waty cukrowej. Ostrzeżenia, ostrzeżenia… zacznijmy 

przygotowania!  

Na maszynkę zakładamy osłonkę. Służy ona do tego, 

aby cukier nie rozsypywał się nam po całym pokoju. Nie 

dociskamy jej do końca, tylko 2-3 cm. Potem zakładamy taki 

element, do którego wsypujemy cukier. Oczywiście w pudełku 

jest instrukcja, dlatego nie martwcie się, że coś źle 

zamontujecie!         
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Gdy wszystko jest już na swoim miejscu  

i podłączone do prądu, włączamy maszynę na 2 minuty, by się 

nagrzała. Niestety cały proces robienia waty jest dosyć 

głośny, ale coś za coś. Po dwóch minutach wyłączamy sprzęt,  

nabieramy miarką (dołączoną w zestawie) cukier truskawkowy, 

i wsypujemy w otwór na środku maszynki.  

Jeszcze kilka słów o cukrze! Musicie się zaopatrzyć  

w cukier kryształ, który jest grubszy od normalnego! Potem 

włączamy maszynę. Po około 5 minutach, na ściankach 

pojawiają się pierwsze nitki naszej waty. Ale nie używajcie do 

nabierania waty wykałaczek! Jeśli ich użyjecie, to wata nie 

będzie się nawijać na wykałaczkę, a to sprawi, że maszynka się 

zablokuje i nie będzie chciała się obracać. Dlatego lepiej 

użyjcie do tego drewnianej łyżki. I nie róbcie kilka wat 

cukrowych pod rząd. Kiedy zrobicie jedną, odstawcie ją na 

jakiś czas, aby ostygła. Sama maszynka jest genialna i podbije 

każdą imprezę! Polecam! 
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KULINARIA 
(Amelia Bielińska) 

W tym numerze chciałabym polecić wam danie, które  

u niektórych może wywoływać mdłości, natomiast u innych już 

cieszy  podniebienie! Są to… owoce morza.  

Wiem, że nie jest to danie uwielbiane przez 

wszystkich, ale jest bardzo smaczne i zdrowe. Do 

najpopularniejszych należą: krewetki, surimi, ośmiorniczki, 

kalmary i wodorosty. Mam świadomość tego, że wielu z was 

bierze na wymioty, lecz sama ich spróbowałam (a jestem 

wybitnym krytykiem jedzeniowym) i… posmakowało. Jeśli ktoś 

chciałby spróbować owoców morza, to polecam zacząć od 

krewetek, natomiast dla śmiałków lepsza będzie ośmiornica. 

Przy jedzeniu ośmiorniczek należy jednak uważać, ponieważ 

pewien ich rodzaj nadal wykazuje chęci do życia i mogą się 

przyssać do gardła od środka, nawet po przyrządzeniu. 

Dlatego uważajcie podczas ich jedzenia.  

  Mimo to polecam wam koledzy i koleżanki owoce morza! 

FILM 
Angelika Ciborowska 

W tym numerze przedstawię wam bajkę dla dzieci, ale 

też i dla młodzieży  pod tytułem "Mała wielka Stopa". W filmie 

roi się od przyjaciół Wielkiej Stopy czyli zwierząt. 13-letni 

Adam wyrusza na poszukiwania ojca, który jest Wielką Stopą. 

Chłopiec znajduje listy do taty w skrzynce mamy i szuka go  

w lesie. Bardzo polecam ten film bo każda osoba, która go 

obejrzy,  poczuje się jednym z bohaterów.    
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GRA  
Milena Kusy 

 
W tym numerze „Tornistra” chciałabym Wam 

przedstawić pewną niezbyt popularną, co nie znaczy, że 

niewartą uwagi grę - „Mogeko Castle”. 

Podczas rozgrywki wcielamy się w postać licealistki  

o imieniu Yonaka Kurai. Zaczyna się ona w momencie, gdy 

protagonistka wraca pociągiem do domu. Jest to tego samego 

dnia, kiedy do domu wraca jej brat, zatem bardzo pragnie się 

z nim zobaczyć. Decyduje się ona uciąć sobie krótką drzemkę 

na czas jazdy. Gdy się budzi, trafia na dziwny przystanek,  

o którym nigdy wcześniej nie słyszała – Mogeko. Trudno się nie 

domyśleć, że przegapiła swój. Opuszczając stację trafia do 

lasu, gdzie napotyka dziwne, żółte stworzenia – Mogeko. 

Szukając przed nimi drogi ucieczki, trafia w jeszcze 

dziwniejsze miejsce – tajemniczą budowlę, tytułowy Zamek 

Mogeko. Zadaniem gracza jest znaleźć z niego wyjście. Ale 

dlaczego, gdy się to w końcu uda, dziewczyna do niego  

z powrotem wraca? Na to pytanie niestety nie mogę Wam 

udzielić odpowiedzi, gdyż podstawą każdej recenzji jest presja. 

Gra posiada aż 10 zakończeń – 8 złych, jedno neutralne 

i jedno szczęśliwe.  

Mimo, iż tytuł ten jest uznawany za horror, nie jest 

straszny, lecz krwawy i brutalny. Jak określa autor, gra 

zawiera więcej niż kilka brutalnych i groteskowych scen, 

zatem nie powinna trafić w ręce osób o słabych nerwach. Mi 

osobiście tytuł ten bardzo się podoba, zatem zachęcam do 

niego także i Was. 
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PIELĘGNACJA PUPILA 
Kamila Dominiczak 

 

Czesanie, mycie zębów i inne 

czynności, które wykonujemy 

codziennie rano, aby dobrze wyglądać 

zajmują nam dużo czasu. Nie zdajemy 

sobie sprawy, że nasz pupil również 

potrzebuje codziennej pielęgnacji.   

Często zadajemy sobie pytanie, czy kąpiel jest konieczna?  

Jak najbardziej tak. Kąpiel z użyciem szamponu 

wspomaga pielęgnację sierści. Szampon i odżywka pomagają 

rozwiązać problem skołtunionej sierści i ułatwiają dalszą 

pielęgnację. Niestety nie każdy pies lubi kąpiele, staraj się 

przyzwyczaić go powoli do tego, że jest ona cotygodniowym 

rytuałem. 

Pielęgnacja łap  

Nie tylko sierść psa wymaga pielęgnacji, czasem także 

podeszwy łap po długich spacerach w ekstremalnych 

temperaturach mogą zostać podrażnione: zimno, sól czy 

gorący asfalt niekorzystnie wpływają na psie łapy. W takich 

wypadkach pomocne może być nałożenie warstwy balsamu na 

podeszwy łap czy kąpiel w wyciągu z rumianku. Niezwykle 

ważna jest też regularna kontrola: po każdym spacerze 

uważnie oglądaj łapy psa w poszukiwaniu otarć i pęknięć, które 

powinny być leczone specjalnymi maściami. 

Jak widać codzienna pielęgnacja jest niezbędna, jednak 

nie aż tak czasochłonna jak się wielu wydaje! 

Pielęgnuj swojego pupila tak, jak dbasz o  siebie    
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PIESEK PRERIOWY 

Alan Abramowski 

 

Piesek preriowy ( nieświeszczuk ) jest to ssak 

roślinożerny. Choć nie przypomina wiewiórki, należy do rodziny 

wiewiórkowatych. Żyje w Ameryce Północnej  

i Środkowej.  

Pieski preriowe to nieduże ssaki kopiące duże rozległe 

nory. Ich ogon mierzy około 10 centymetrów. Nazywane są 

pieskami ponieważ w chwili zagrożenia wydają odgłosy podobne 

do szczekania.  

Kolonia licząca 25 tysięcy piesków zjada tyle co 100 

krów lub 800 owiec. Przez to rolnicy truli je, aby się ich 

pozbyć. W USA od roku 1800 do końca 1990 przeżyło  

5 procent tych zwierząt. 

Występuje 5 gatunków 

nieświeszczuka: nieświszczuk 

płowy, nieświszczuk 

białoogonowy, nieświszczuk 

czarnoogonowy, nieświszczuk 

meksykański, nieświszczuk mały. 

Jeżeli chcecie go 

zobaczyć, trzeba pojechać  do 

nowego zoo w Poznaniu.  
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DLACZEGO KOTY MRUCZĄ? 

Alan Abramowski 

 

Koty najczęściej mruczą, gdy czują się bezpiecznie 

oraz kiedy są zadowolone. 

Mruczą też rzadziej, kiedy są głodne lub coś je boli.  

Nie wiadomo, jak powstaje ten dźwięk. 

Ciekawostką jest, że już dwudniowe koty potrafią 

mruczeć.  

Dźwięk powstaje w szyi kota. Jeśli zwierzak ma 

problemy z krtanią możliwe jest, że nie będzie mógł wydawać 

tego charakterystycznego odgłosu.  

Kocie mruczenie powoduje wytwarzanie endorfin, które 

działają na dobre samopoczucie, przyspieszają regenerację 

kości, zmniejszą napięcie mięśni i mogą wpływać na obniżenie 

ciśnienia.  

Zwierzętami z rodziny 

kotowatych, które potrafią 

mruczeć są: koty domowe, gepardy 

i pumy. 

Oprócz kotów cechę tę 

opanowały: słonie, tapiry, lemury, 

hieny, króliki, goryle, a nawet 

szopy. 
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NORDIC WALKING SPORT DLA KAŻDEGO 
Maciej Kuć 

Nordic walking – forma rekreacji polegająca na 

marszach ze specjalnymi kijami. Wymyślony został w Finlandii 

w latach 20. XX wieku, jako całoroczny trening dla narciarzy 

biegowych.  

Nordic walking jest coraz bardziej popularny. Ważnym 

czynnikiem wpływającym na wzrost zainteresowania tą formą 

rekreacji jest możliwość uprawiania w zasadzie przez każdego 

– bez względu na wiek, kondycję czy tuszę. Nordic walking 

można uprawiać zarówno nad morzem, w lesie, parku czy w 

górach – przez cały rok. Dobrze jest rozpocząć uprawianie 

nordic walking pod okiem instruktora, który nauczy 

prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać odpowiednie 

kije. 

W porównaniu do zwyczajnego marszu, nordic walking 

angażuje stosowanie siły do kijków z obu stron, dlatego osoby 

uprawiające nordic walking w większym zakresie, choć mniej 

intensywnie, angażują mięśnie całego ciała. Mięśnie są również 

inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu. To prowadzi do 

większego ich wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu 

czy joggingu. Szczególnie: 

 rozwija się siła i wytrzymałość ramion, 

 łatwość wchodzenia na wzgórza, 

 spala się więcej kalorii niż przy normalnym chodzeniu, 

 redukuje nacisk na piszczele, kolana, biodra i plecy, co 

daje korzyści dla osób ze słabszymi stawami i nie dość 

silnymi mięśniami, 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekreacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondycja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99sie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jogging
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9B%C4%87_piszczelowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_kolanowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_biodrowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plecy
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 zwiększa się stabilność przy chodzeniu z kijkami, 

 odciążone są stawy, co jest szczególnie ważne dla osób 

starszych. 

Badania wykazały, że dobry trening techniki nordic 

walkingu pozwala osiągnąć takie korzyści zdrowotne jak: 

usprawnienie układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, 

odciążenie stawów, w tym dolnego odcinka kręgosłupa, 

zwiększenie poboru tlenu przeciętnie o 20-58 procent. 

Rozwija też wszystkie mięśnie kończyn dolnych, prostowników 

kończyn górnych, wzmacnia mięśnie tułowia, ramion i barków, 

zwiększa mobilność górnego odcinka kręgosłupa i łagodzi 

napięcia mięśniowe w okolicy barków. Niewielkie obciążenie 

stawów u osób ćwiczących nordic walking sprawia, że jest 

zalecany osobom otyłym. Nie pogarsza także stanu obolałych 

stawów, zwłaszcza kolanowych. Ponadto w porównaniu ze 

zwykłym chodem, uprawiający nordic walking spala przeciętnie 

od 20 do 40% więcej kalorii. Kijki pomagają również  

w utrzymaniu lepszej postawy, równowagi i stabilności podczas 

chodu w trudnym terenie. 

Również w naszej okolicy 

możemy zaobserwować ludzi z kijkami:) i 

bardzo dobrze, bo to świetna forma 

spędzania wolnego czasu na świeżym 

powietrzu. Korzystajmy z uroków 

polskiej jesieni spacerując z kijkami. 

Możemy podziwiać przyrodę, zadbać o 

kondycję fizyczną  

i świetnie dotlenić nasz mózg.  

Na kijki marsz!!!  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_(anatomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99%C5%9Bnie_ko%C5%84czyny_dolnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prostownik_(anatomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84czyna_g%C3%B3rna
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%C4%99%C5%9Bnie_tu%C5%82owia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%99gos%C5%82up
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oty%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_kolanowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmys%C5%82_r%C3%B3wnowagi
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POLSKIE PARKI NARODOWE I ICH SYMBOLE 

Maja Krasnodębska  
 

1. Słowiński Park Narodowy - mewa 

2. Woliński Park Narodowy - bielik 

3. Park Narodowy Bory Tucholskie - głuszec 

4. Drawieński Park Narodowy - wydra 

5. Park Narodowy Ujście Warty - gęś zbożowa  

6. Wielkopolski Park Narodowy - sowa  

7. Karkonoski Park Narodowy - Chojnik 

8. Park Narodowy Gór Stołowych - Szczeliniec 

9. Ojcowski Park Narodowy - nietoperz 

10. Babiogórski Park Narodowy - okrzyń jeleni 

11. Gorczański Park Narodowy - salamandra plamista 

12. Tatrzański Park Narodowy - kozica 

13. Pieniński Park Narodowy - Trzy Korony 

14. Magurski Park Narodowy - orlik krzywy  

15. Bieszczadzki Park Narodowy - ryś 

16. Roztoczański Park Narodowy - konik polski 

17. Świętokrzyski Park Narodowy - jeleń 

18. Poleski Park Narodowy - żuraw 

19. Kampinowski Park Narodowy - łoś 

20. Białowieski Park Narodowy - żubr 

21. Narwiański Park Narodowy - błotniak stawowy 

22. Biebrzański Park Narodowy - batalion 

23. Wigierski Park Narodowy - bóbr 
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Milena Kusy 

 Temperatura płomienia świecy (ok. 

1400°C) jest wyższa od temperatury lawy 

(ok. 1200°C).  

 Kichnięcie „podróżuje” z prędkością 

44m/s. 

 Rakiety do tenisa były kiedyś wykonywane 

z krowich i owczych jelit. 

 Ziemia jest jedyną planetą w układzie słonecznym, 

której nazwa nie pochodzi od imienia boga z mitologii 

rzymskiej. 

 W jednym z polskich miast zakazane jest... wyrzucanie 

teściowej przez okno lub z balkonu. 

 Na Twojej skórze żyje więcej gatunków organizmów, 

niż wszystkich ludzi, którzy żyją na Ziemi. 

 Trzy najbogatsze rodziny na świecie mają więcej 

środków i zasobów, niż 48 najbiedniejszych państw 

świata łącznie. 

 Przeciętny czterolatek zadaje prawie pół tysiąca pytań 

dziennie. 
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ŚMIESZNE SYTUACJE 
Angelika Ciborowska, Milena Kusy 

 

Matematyka 

Pani rozdaje nam kartkówki i każe wytrzeć tablicę. Nasz 

kolega, jak zwykle chętny do pomocy idzie. Pani zaczęła 

rozdawać, czyta imię kolegi. Po chwili zastanowienia nasz 

drugi kolega mówi - "Poszedł moczyć". 

 

Przyroda 

Pani przypomina nam o warstwach zieleni w górach. 5 min. 

później pewien uczeń podniósł rękę i zapytał - Czy widziała 

pani mojego malucha? 

 

Zajęcia Dodatkowe 

Na kole biblijnym przedstawialiśmy scenki biblijne. Jedna 

grupa grając Mojżesza i płomyk wzięła mnie do roli 

płomyka. Zatańczyłam taniec brzucha, który był już 

zatańczony na wieczorku pewnej klasy. 

 

Historia 

Omawialiśmy Napoleona Bonapartego. W pewnym momencie 

nasza koleżanka powiedziała - Napoleon był cesarzem 

Francji a teraz jest cesarzem Kerfura. 
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Amelia Bielińska, Krzysztof Gogol 

 

Idą przez las Lech, Czech i Rus. Nagle spotkali diabła, a ten 

do nich mówi: 

-Kto rzuci kamieniem tak, że go nie złapię, tego nie zabiję. 

Pierwszy rzuca Lech i diabeł złapał. Drugi rzuca Czech i diabeł 

też złapał. Ostatni rzuca Rus i diabeł nie złapał. Pyta się go: 

-Jak żeś to zrobił? 

A Rus na to: 

-Rzuciłem za siebie. 

------------------------------------------------------------------- 

Najlepszy azjatycki piłkarz? 

Kiwa Jakotako. 

------------------------------------------------------------------- 

Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. 

Spotyka kolegę, a ten się go pyta: 

-Po co ci ta lodówka? Jest minus 20 stopni! 

A Eskimos odpowiada:  

-A kupiłem! Niech się dzieciaki trochę 

ogrzeją! 

------------------------------------------------- 

-Zosiu! Co tak długo robisz w kuchni? 

-Kostka lodu wpadła mi do wrzątku i nie 

mogę jej znaleźć! 

------------------------------------------------- 
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Kubuś Puchatek przybiega do Prosiaczka i mówi: 

-Wiem co się z tobą stanie jak dorośniesz! 

-A co? Czytałeś mój horoskop? 

-Nie, książkę kucharską! 

--------------------------------------------------------------------- 

W Stumilowym Lesie pojawił się wielki dzik. Wszyscy się 

pochowali w domach, a dzik idzie do domu Puchatka i puka. 

Przestraszony Puchatek pyta: 

-Kto tam?  

-To ja, Prosiaczek. Wróciłem z wojska. 

------------------------------------------------ 

Siedzi Kubuś Puchatek w IPN- ie i czyta 

różne teczki. 

- Rozumiem, że Kłapołuchy na mnie donosił - 

bo to osioł, rozumiem, że Prosiaczek na 

mnie donosił - bo to świnia, ale Miodek? 

------------------------------------------------ 

Ksiądz do Jasia na lekcji religii: 

- Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi, słyszy i wie? 

A Jaś odpowiada: 

- Nasza sąsiadka. 

--------------------------------------------------------------------- 

Na lekcji religii ksiądz prosi, aby dzieci narysowały anioła. 

Wszystkie dzieci rysują aniołki z dwoma skrzydłami, tylko 

Jasiu z trzema. Ksiądz podchodzi do Jasia i pyta: 

- Jasiu, czy widziałeś kiedyś aniołka z trzema skrzydłami? 

Na to Jaś: 

-Ksiądz widział z dwoma? 
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KRZYŻÓWKA HALLOWEENOWA 

Emilia Pietrzak 

  1               

    2             

 3                

  4               

    5             

6                 

   7              

 8                

   9              

 

1. Inaczej zjawa, widmo 

2. Robi pajęczyny 

3. Element przebrania 

4. Zaczyna się od słów „abraka-dabra” lub „czary-mary” 

5. Zazwyczaj pokazywana z kosą 

6. Lata na miotle 

7. Latający ssak 

8. ”........albo psikus” 

9. Warzywo na lampiony 
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WYKREŚLANKA HALLOWENOWA 
Karolina Kalisz i Weronika Milewska 

 

1. HALLOWYN  6. DUCHY  11. LAMPKI 

2. PAJĄK   7. MIOTŁA  12. MUMIA 

3. NOC   8. IMPREZA  13. WIEDŹMA 

4. CUKIERKI   9. DYNIA  

5. STROJE   10.WAMPIR 

H A L L O W Y N X P A J Ą K 

H K A E V H Ź U Ż U O O P Ó 

D Ę M C Ł Q M N R Y N U H C 

Y R P R R S U M N C O U L M 

N A K R Ł T I Y W T C T A I 

I Ź I M P R E Z A O N Ń Ń O 

A M Z C U O Ź Z M Y H R A T 

H G Ę U M J N L P A C J H Ł 

A Ą B B J E I W I E D Ź M A 

M U M I A S Ą Ć R A Ź E Ą W 

Z C Ś B Ś N M G K K S I G K 

C U K I E R K I Ż D U C H Y 
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Alicja Drabarek i Krzysztof Gogol 
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POKOLORUJ! 
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WARTO PRZECZYTAĆ 
„Poppy Pym i klątwa faraona” 

Alicja Drabarek 

To bardzo ciekawa książka przygodowa. Opowiada nam 

o tym, jak pewnego dnia nadzwyczajny mag wyciągnął  

z kapelusza bardzo czerwoną dziewczynkę. Nazwano ją Poppy 

Pomidor Pym i przyjęto do cyrkowej rodziny, żeby razem  

z akrobatami, żonglerami i treserami dzikich zwierząt 

podróżowała po świecie. Po kilku latach uznano, że najwyższy 

czas zadbać o jej edukację i wysłano ją do szkoły  

z internatem. Na początku Poppy zupełnie nie mogła się tam 

odnaleźć. Szkoła bowiem bardzo różniła się od cyrku. Lecz 

kiedy w szkole pojawił się staroegipski rubin, zaczęły dziać się 

dziwne rzeczy.  

Jeśli chcecie 

się dowiedzieć jaka 

zagadka ukrywa się  

w rubinie i czy Poppy 

uda się ją rozwiązać 

musicie ją koniecznie 

przeczytać.  
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1. Aleksandra Goźlińska kl. 4a 

2. Alicja Drabarek kl. 4b 

3. Kamila Dominiczak kl. 4d 

4. Klaudia Szymańska kl. 4d 

5. Alan Abramowski kl. 5a 

6. Karolina Kalisz kl. 5a 

7. Weronika Milewska kl. 5a 

8. Emila Pietrzak kl. 5a 

9. Amelia Bielińska kl. 5c 

10. Krzysztof Gogol kl. 5c 

11. Maja Krasnodębska kl. 5c 

12. Maciej Kuć kl. 5c 

13. Paulina Skoniecka kl. 5c 

14. Magdalena Wąsowska kl. 5c 

15. Urszula Włodarczyk kl. 5c 

16. Angelika Ciborowska kl. 6c 

17. Julia Cembrowska kl. 6c 

18. Milena Kusy kl. 6c 
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