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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 2(97) – listopad 2015       nakład 80 sztuk    CENA 2,00 zł 
 
 

WSTĘPNIAK 
Za nami już dwa miesiące nauki. Jak ten czas szybko 

płynie. Za chwilę udamy się na groby bliskich, potem kolejna 
(97.) rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesienna 
plucha, szarówka.  

Nie poddawajmy się jesiennemu nastrojowi 
przemijania. Szkoła to młodość, życie, radość, energia. I tego 
się trzeba trzymać. 

Zapraszamy do lektury drugiego  
w tym roku numeru „Tornistra”. Cieszymy 
się, że kilka osób zechciało wykupić 
prenumeratę naszego miesięcznika. Jeśli 
ktoś z naszych czytelników również 
chciałby być prenumeratorem gazetki, 
proszę o kontakt – I. Borucińska. 

Miłej lektury!  
 

 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? 
 Warsztaty kreatywności, 

wyobraźni i twórczego myślenia 
– s. 3-4; 

 Jednym zdaniem – s. 4-5; 
 Szalony rok szkolny – s. 6; 
 Nowi członkowie „Flecików” –  

s. 7; 
 Dzień Edukacji Narodowej  

w Kałuszynie – s. 8; 
 Wiadomości sportowe –  

s. 9-11; 
 Nasza szkoła w oczach nowych 

uczniów – s. 11-12; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Co dla 

Pani/Pana oznacza słowo 
patriotyzm? - s. 13-15; 

 Opowiem Wam o…. – s. 16-17 
 Zdaniem eksperta – s. 18; 
 Profilaktyka w szkole – 

 s. 19-20; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: 

„Najstraszniejsza chwila  
w Twoim życiu”- s. 20-21; 

 Warto przeczytać – s. 22;  
 Kim ja jestem? – s. 23; 
 3 pokolenia w „Tornistrze”–  

s. 24; 
 Kącik pielęgniarski – s. 25; 
 Opowiem Wam o … planetarium 

w Toruniu – s. 26; 
 Hieny cmentarne – s. 27; 
 9 powodów, dlaczego warto 

skasować konto na facebooku – 
s. 28; 

 Matematyka jest fajna –  
s. 29-32; 

 Kącik sportowy – s. 32; 
INNE 
 Kartka z kalendarza – s. 33-34; 
 Prawda czy fałsz? – s. 35-36; 
 Szkolne pseudonimy –  

s. 36-37; 
 Zwierzęta i my! – Kanarki 

harceńskie - s. 38-41; 
 Jedz zdrowo – s. 42; 
 Top 10… młodzieżowych 

sieciówek odzieżowych – s. 43; 
 Żarciki Kingi – s. 43; 
 Odpowiedzi do szkolnych 

pseudonimów – s. 44; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników Tornistra– s. 44; 
 Szkolna krzyżówka – s. 45; 
 Kolorowanki dla najmłodszych – 

s. 46-47. 
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WARSZTATY KREATYWNOŚCI, WYOBRAŹNI  
I TWÓRCZEGO PISANIA 

Zuzanna Orzepińska kl. 6a i Julia Sosińska kl. 6b 
 
26 października członkowie redakcji gazetki szkolnej 

"Tornister" wybrali się na warsztaty do Zamku Królewskiego. 
Zajęcia prowadził Pan Tomasz Trojanowski – pisarz  
i dziennikarz.  

Na początku rozmawialiśmy  
o pisaniu książek. Pan Tomasz powiedział 
nam, że w pisaniu najważniejsza jest 
wyobraźnia. Następnie naszym zadaniem 
było po wysłuchaniu krótkich utworów 
muzycznych, opisanie uczuć, jakich 
doświadczyliśmy w czasie trwania muzyki. 
Niektóre osoby tak to ujęły:  "czułam 
niepokój, radość i rozczarowanie" 
(Karolina Szlifarska),  "czułam niepokój, 
szczęście i stres” (Andżelika Ciborowska).  

Później pisaliśmy dialogi na podstawie oglądanych 
obrazków. Karolina Chaberska powiedziała: "musiałam wytężyć 
umysł, podobało mi się". Paulina Laskowska powiedziała, że 
inspirowała się życiem codziennym.      
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Po obejrzeniu zdjęcia przedstawiającego chłopca 
opartego o ścianę, pisaliśmy jego monolog wewnętrzny. Ania 
Mroczek ujęła to w ten sposób "Kurczę, nie wiem czy te 
kwiaty dać Zośce czy może Kamili. Mam straszny dylemat. 
Zośka jest fajna, ale czuję jakbym dla niej nie istniał,  
a Kamila? Dla niej istnieję, ale jej nie lubię. O nie, słyszę 
jakby ich odgłosy. To Zośka i Kamila! " 

Zajęcia były ciekawe i pouczające. Bardzo nam się 
podobały i chętnie  je powtórzymy. 

 

 
 W pierwszą środę października  (7 X) rozpoczęliśmy 

zabawę w „Szalony rok szkolny”. Każdy, kto miał coś w kratkę 
przybył tego dnia do szkoły w odpowiednim stroju czyli  
„w kratkę”. Nawet pies pana dyrektora Marcel włączył się do 
wspólnej zabawy. 

 
 W dniach 9 – 11 X 2015r. nauczyciele naszej szkoły 

uczestniczyli w wycieczce do Torunia, Golubia-Dobrzynia, 
Szafarni i Ciechocinka. Dłuższa relacja – w kolejnym numerze 
„Tornistra”. 
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 12 X 2015r.  odbyła się jesienna 
dyskoteka szkolna organizowana przez 
klasę VIc. Wszyscy przybyli bawili się 
świetnie. Najwięcej czasu spędziliśmy w 
super zaopatrzonym bufecie! 

 
 W październiku oprócz dyskoteki 

szkolnej klasy: IVa, IVc, Va, Vb, Vc i VIa  
bawiły się również na wieczorkach 
klasowych. Patrząc na zdjęcia 
umieszczone na szkolnej stronie  
w „Fotogalerii” widać, że zabawa była udana.  

 
 26 X 2015r. warsztaty na Zamku Królewskim mieli nie 

tylko redaktorzy „Tornistra”. Również odmłodzona grupa 
„Kasianiecki” uczestniczyła w warsztatach w ramach projektu 
„Bernardo Bellotto – ambasador kultury”. Najmłodsi 
dowiedzieli się, jak wyglądało dawniej życie na zamku. Na 
zakończenie I części zajęć lepili z gliny naczynia. II część 
zajęć to praca z portretem, pejzażem i martwą naturą. 
Uczniowie dowiedzieli się, jakie są różnice i najważniejsze 
cechy trzech gatunków malarskich. Tym razem efektem zajęć 
były portrety polskiego króla. 
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SZALONY ROK SZKOLNY! 
 

Poprzedni rok szkolny upłynął nam pod hasłem 
„Kolorowy rok szkolny”, kiedy to w kolejnych miesiącach 
przychodziliśmy ubrani w różne kolory.  

W tym roku 2015/2016 Samorząd Uczniowski 
zaprasza do całorocznej zabawy pod hasłem  "Szalony rok 
szkolny". Wspólna zabawa uczniów i nauczycieli polega na 
przyjściu w pierwszą środę miesiąca do szkoły z odpowiednim 
elementem garderoby. Szczegółowo wygląda to tak: 

październik - coś w kratkę, listopad - coś w paski, 
grudzień - szalik, styczeń - kapcie, luty - bluza z kapturem, 
marzec - koszula taty (dziadka, wujka...), kwiecień - krawat, 
maj - okulary, czerwiec - szalona fryzura. 

Pamiętajcie – 4 XI 
ubieramy się w coś w paski! 
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NOWI CZŁONKOWIE „FLECIKÓW” 
Angelika Ciborowska kl. IVc 

 
Jestem nowa w zespole „Fleciki”. Jeśli ktoś myśli, że 

każdy może śpiewać i grać w zespole, myli się. Najpierw 
trzeba było przejść casting. Każdy musiał zaśpiewać dwie 
piosenki w jęz. polskim i jedną w jęz. bułgarskim (tekst był na 
tablicy). Dopiero po wysłuchaniu wszystkich chętnych uczniów, 
pani Stryczyńska ogłosiła decyzję o nowych członkach 
„Flecików”. Oto oni: 

1. Angelika  Ciborowska 
2. Milena Kusy 
3. Oliwia Więcławek 
4. Sylwia Florowska 
5. Ewelina Pikora 
6. Ewelina Dąbrowska  
7. Nikola Wąsak 
8. Julia Rutkowska 
9. Maja Ołowska 
10. Weronika Witowska 

 
Zespół instrumentalno-wokalny "Fleciki" istnieje od 

października 2006 r. Nazwa zespołu powstała w wyniku 
ogłoszonego wśród uczniów konkursu, a także z charakteru 
pracy, jaką zespół wykonuje. Na zajęciach uczymy się grać na 
fletach i poznajemy zapisy nut. Oprócz grania uczymy się 
śpiewać pieśni ludowe, religijne, okolicznościowe  
i patriotyczne.  
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DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ  
W KAŁUSZYNIE 

Zuzanna Orzepińska kl VIa 
 

14 października to Dzień Edukacji 
Narodowej potocznie nazywany Dniem 
Nauczyciela. W dniu swojego święta wszyscy 
nauczyciele z naszej gminy zostali zaproszeni na 
uroczyste spotkanie w kałuszyńskim Domu Kultury. Nie 
zabrakło też przedstawicieli władz miasta i księży.  

Gdy za stołami zasiedli już wszyscy goście, rozpoczęła 
się część oficjalna. Były więc życzenia, gratulacje  
i nagrody. Czas mijał szybko i przyjemnie, a o wrażenia 
artystyczne postarały się dzieci z naszej szkoły i gimnazjum. 
Jak zawsze Panie Teresa Kowalska i Katarzyna Berska 
przygotowały zespoły "Kasianiecka" i "Eksplozja", a Pani Wanda 
Stryczyńska  "Fleciki".  

Niektóre dzieci występowały po raz pierwszy i chociaż 
nie wszystko poszło zgodnie z planem, to i tak możemy być  
z nich dumni, bo prezentowały się wspaniale. Na koniec czyli na 
finał wszystkie dzieci razem śpiewały i tańczyły przy dźwiękach 
"Krasnoludka", a dziewczynki z zespołu „Fleciki” obdarowywały 
naszych gości kwiatami. Myślę, że wszyscy dobrze się bawili. 
Na koniec zdarzyło się coś, czego zupełnie się nie 
spodziewaliśmy. Gdy ucichły dźwięki muzyki, a my "artyści" po 
zakończonych występach ukłoniliśmy się, dostaliśmy od naszej 
wspaniałej publiczności coś, co jest nie tylko bardzo miłe, ale 
też niezwykle motywuje do dalszej pracy - owacje na stojąco. 
Nasi nauczyciele są wymagający, ale i wyjątkowi. Bardzo im 
wszystkim dziękujemy.   
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Pan Mariusz Prekurat 
 

 Powiatowe Mistrzostwa SZS w piłce nożnej dziewcząt  
i chłopców 

We wrześniu i październiku 2015 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. 

Pierwsze do rozgrywek przystąpiły 
nasze dziewczęta. Po odbyciu zaledwie kilku 
treningów niestety nasza drużyna musiała 
uznać wyższość dłużej trenujących Szkół 
Podstawowych z Marianki i „nr 1” z Mińska 
Mazowieckiego i po walce odpadła z turnieju  
w Mińsku Maz.   

Skład dziewcząt: Julia Muszelik, Daria Mańk, Martyna 
Mroczek, Zuzanna Sosińska, Małgorzata Grubek, Julia 
Sosińska, Ania Piotrowska, Lena Gójska, Klaudia Florowska, 
Maja Leszczyńska. 
 

Następnie do boju przystąpili chłopcy, w których 
składzie znajdowali się głównie uczniowie klas VI. Turniej 
eliminacyjny odbył się w Kałuszynie.      
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Zanotowaliśmy zwycięstwa ze szkołami z Jakubowa i „nr 1”  
z Mińska Maz. oraz remis z Siennicą, który dał nam awans do 
dalszej rundy. Turniej półfinałowy to zwycięstwo ze szkołą  
z Sulejówka oraz porażki z faworyzowanymi SP „6” oraz SP 
„5” Mińsk Maz. Kończymy zmagania na miejscach 5 - 6  
w Powiecie. 

Skład chłopców: Gracjan Więcławek, Cezary Wikluk, 
Marcin Grabarek, Jakub Piotrowski, Sebastian Abramowski, 
Paweł Wąsowski, Szymon Muszelik, Bartek Friedek, Bartek 
Jędrzejkiewicz, Dawid Gierszewski.   
 
 Powiatowe Mistrzostwa SZS 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych 29.09.2015 

We wtorek 29 września br. na stadionie MOSiR  
w Mińsku Mazowieckim odbyły się Powiatowe Mistrzostwa 
SZS w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Po zmaganiach w 
Mistrzostwach Szkoły najlepsi nasi uczniowie rywalizowali  
z rówieśnikami z całego powiatu. 

W roczniku 2003 na dystansie 1000m., w samej 
końcówce biegu IV miejsce zajęła Małgorzata Grubek.  
W roczniku 2005 V miejsce na dystansie 800 m. wywalczyli  
w kat. dziewcząt - Julia Muszelik, w kat. chłopców - Mieszko 
Janiak. 

Uczniowie Ci zapewnili sobie start w zawodach 
regionalnych, które odbędą się w Siedlcach. 
 

 Informujemy, że nasza szkoła organizuje od 
października wyjazdy na basen dla dzieci z klas II i III  
(I grupa) i dla kl. IV – VI (II grupa).   
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Są to lekcje pływania oraz zajęcia rekreacyjne 
przeprowadzone przez instruktorów pływania.  

Wyjazdy odbywają się: 
 dla klas II i III -  w każdą środę w godzinach 13.15 – 

wyjazd, 16.00 – powrót.  
 dla klas IV – VI - w każdy czwartek w godzinach 15.20 – 

wyjazd, ok. 18.00 – powrót.  
Koszt uczestnictwa: 25zł za wyjazd, płatne z góry za cały 
miesiąc.   

 

NASZA SZKOŁA W OCZACH  
NOWYCH UCZNIÓW 

We wrześniu 2015r. dołączyło do nas wielu nowych uczniów. 
Niektórzy dopiero rozpoczęli edukację w kl. I, pozostali przenieśli 
się z innych szkół. Rozmawiamy z dwójką uczniów: Kamilem 
Karpiarzem z kl. VIc i Patrycją Śledziewską z kl. Va.  

1. Z jakiej szkoły do nas przyszedłeś/przyszłaś? 
- Kamil (K): Z Domanic pod Siedlcami. 
- Patrycja (P): Z Kopci. 
2. Czy to była duża szkoła? 
- K: Nie, liczyła ok. 100 uczniów. W mojej klasie było 15 osób. 
- P:  Nie, było ok. 90-100 uczniów. U mnie w klasie było 13 osób. 
3. Czy podoba Ci się w naszej szkole? 
- K: Tak, bardzo. 
- P: Tutaj mi się naprawdę podoba. 
4. A co najbardziej? 
- K: Mam więcej kolegów bo tam mieliśmy małą szkołę.  
- P: Najbardziej to mi się podoba sala komputerowa ponieważ 
każdy ma swój komputer, a tam były po dwie osoby przy 
komputerze.        
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5. Czy widzisz jakąś różnice w wyposażeniu szkoły? 
- K: Jest o wiele lepsze wyposażenie. Tam mieliśmy komputery 
z systemem  XP. Uruchamiały się 20 min, więc na lekcję 
zostawało tylko 25 minut.  Sala gimnastyczna była mała, a na hali 
ćwiczyli gimnazjaliści. 
- P: Tam mieliśmy tylko jedną tablicę multimedialną, a tutaj 
jest ich dużo.  Szkoła jest dobrze wyposażona. 
6.  A różnice w funkcjonowaniu szkoły? 
- K: Tu jest większa szkoła. 
- P: Tam był niski poziom, a u nas jest wysoki poziom nauki. Tam 
w szkole nie było zwierząt, a tu jest piesek Marcel i w sali 
przyrodniczej są fajne zwierzęta. 
7.  Czy widzisz jakieś różnice w obiadach szkolnych? 
- K: W Domanicach było tylko jedno danie, a tutaj są dwa dania. 
- P: Tam były obiady dowożone, był catering. A tutaj wszystko 
gotowane jest na miejscu, jest smacznie. Są różne dania. 
8. A co powiesz o zajęciach pozalekcyjnych? 
- K: Jest większa oferta zajęć pozalekcyjnych, więcej uczniów 
uczęszcza na zajęcia.  
- P: Uczęszczam na koło jęz. angielskiego i koło matematyczne. 
9.  Co z kolegami i koleżankami? 
- K: Szybko wszedłem w grupę klasową. 
Znalazłem kolegów i koleżanki. 
- P: Koleżanki bardzo miło mnie 
przyjęły. Byłam na wieczorku 
klasowym i dobrze się bawiłam. 
10. Co ci się niepodobna w naszej 
szkole? 
- K: Mi się wszystko podoba. Nie mam dużych wymagań. 
- P: Nie ma takiej rzeczy, która mi się nie podoba. Ta szkoła 
jest bardzo fajna i na pewno bym ją poleciła kolegom  
i koleżankom z innych szkół.  
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Sonda na przerwie 

CO DLA PANA/PANI OZNACZA SŁOWO 
„PATRIOTYZM”? 

Julia Cembrowska kl. IVc 

 

Marek Pachnik – CO TO JEST PATRIOTYZM? 
A może wystarczy być dobrym – ale nie tylko dla siebie.  
A może wystarczy być mądrym – ale nie przemądrzałym.  
A może być miłym – ale nie przymilać się. To są proste 
zachowania. Dzisiaj nikt nie oczekuje od Ciebie, byś walczył za 
ojczyznę, cierpiał, umierał. Dzisiaj postawa pozytywistyczna 
jest tą, którą nazwać możemy patriotyczną. 
Więc?                                   
Więc dbajcie o siebie, o swój dom, swoją rodzinę, wioskę, 
miasteczko, gminę, parafię, kraj. Starajcie się być dumni  
z nich. Zapalcie znicz na grobie swoich pradziadków. 
Zainteresujcie się ich historią, to przecież historia naszej 
Polski. Byli dobrymi ludźmi, a więc byli dobrymi Polakami,  
a więc byli patriotami. Starajcie się ich naśladować.    

ZAPALCIE ŚWIECZKĘ NA GROBIE ŻOŁNIERZY. 

Elżbieta Kalisz – Wykonywanie obowiązków dla ojczyzny. 

Wiesława Szymańska – Uszanowanie tradycji narodowych, 
szacunek godła i flagi. 
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Sylwia Pernach – Upamiętnianie ważnych świąt. 

Joanna Bielińska – Miłość do ojczyzny. 

Mariusz Prekurat – Umiłowanie do swojego kraju. 

Ewelina Pachnik – Uczciwa praca. 

Barbara Pachnik – Patriotyzm to miłość ojczyzny, czyli praca 
dla niej, szacunek dla symboli narodowych. 

Monika Marciniak -  Miłość  
i uszanowanie do swojej 
ojczyzny. 

Lidia Wierzbicka – Miłość do 
ojczyzny. 

Ewa Paruzal – 
Odpowiedzialność. 

Krystyna Raczyńska – Miłość do ojczyzny. 

Wanda Stryczyńska – Szacunek dla ludzi, którzy walczyli o 
wolność Polski. 

Anna Wolska – Miłość do ojczyzny. 

Dorota Kobeszko – Kochanie swojej ojczyzny, szacunek 
tradycji, zwyczaje. 

Sławomira Wójcik – Oddanie dla ojczyzny i miłość do niej. 
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Agnieszka Broniarek – Miłość do ojczyzny. 

Katarzyna Mroczek – Miłość do ojczyzny. 

Krystyna Jędrzejkiewicz – Przywiązanie do ojczyzny. 

Ewa Przybysz – Umiłowanie ojczyzny. 

Barbara Chrościcka – Przywiązanie do ojczyzny. 

Magdalena Kłoszewska – 11 listopada. 

Teresa Kowalska -  Przynależność do grupy ludzi, którzy 
mieszkają w tym samym kraju. 

Izabela Borucińska – To uczciwa praca, szanowanie symboli 
narodowych i udział w uroczystościach patriotycznych. 

Alicja Wąsowska – Sumienne wykonywanie swoich obowiązków.  

Dominika Włodarczyk – Umiłowanie do ojczyzny. 

Jolanta Kopczyńska – Miłość i umiłowanie do ojczyzny. 

Katarzyna Pawlikowska – Patriotyzm to umiłowanie, ukochanie 
Ojczyzny. W czasie wojny, to oddanie za nią najcenniejszego 
daru, jakim jest życie. W czasie pokoju, to dążenie do tego, 
by Ojczyzna rosła w siłę i piękniało. To kultywowanie tradycji 
patriotycznych, przekaz prawdziwej historii młodym 
pokoleniom i nieustanna pamięć o bohaterach, którzy zawsze 
mieli na ustach trzy niezrozumiałe słowa: 

,,BÓG, HONOR, OJCZYZNA’’ 
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Pani Agnieszka Borucińska 
 

…O TYM, DLACZEGO NIE LUBIĘ  
KOLORU FIOLETOWEGO 

 
Dawno, dawno temu pojechałam na kolonie letnie do 

maleńkiej wioseczki na końcu świata. Do tej pory zastanawiam 
się, co skłoniło organizatorów kolonii do zrobienia ich właśnie 
tam. Nie było tam ani rzeki, ani zalewu czy jeziora, ani lasów, 
ani zabytków. Nic. 

Trzytygodniowy turnus trzeba było czymś wypełnić. 
Nasi wychowawcy wychodzili z siebie, abyśmy nie umarli  
z nudów.  

Pewnego dnia moją grupę spotkała niespodzianka. 
Mieliśmy pojechać na wycieczkę rowerową do sąsiedniego 
miasteczka. Z przepastnych piwnic szkoły, w której 
mieszkaliśmy, wydobyliśmy rowery. To były zwykłe składaki, 
ale nam wydawały się przepustką do ciekawszego świata.  

Ruszyliśmy. Słońce świeciło, wiatr lekko owiewał nasze 
twarze. Bajka! 

Dojechaliśmy. Miasteczko jak miasteczko. Nieduże, 
senne, nieciekawe. Pokręciliśmy się po rynku, zjedliśmy lody  
i ruszyliśmy w drogę powrotną. Koła rowerów kręciły się  
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szybko bo zjeżdżaliśmy z niewielkiej górki. Nagle poczułam, że 
z moim rowerem dzieje się coś dziwnego. Jechał coraz 
szybciej i szybciej, wymijając całą grupę jadącą przepisowo 
„gęsiego”.  

Nie reagował na moje wysiłki zatrzymania go. Cóż było 
robić? Zjechałam z drogi w bok, koło roweru zaczepiło  
o przydrożny kamień i … bum, brzęk, zgrzyt. Rower przewrócił 
się, a ja z nim. Okazało 
się, że trafiłam na 
egzemplarz bez 
sprawnych hamulców.  

Na moje 
nieszczęście pobocze 
było wysypane drobnymi, 
ostrymi kamykami. 
Pościerałam sobie skórę na twarzy, rękach i nogach. 

Po powrocie do kolonijnego budynku zostałam 
wysmarowana fioletową gencjaną, aby rany szybciej się goiły. 
Wyglądałam jak fioletowy upiór krążąc po kolonijnym ośrodku. 

I taka fioletowa wróciłam do domu. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Aleksandra Mazur kl. Va 
Dlaczego nie ma sklepiku szkolnego? 

 
Kiedyś, będąc małym pacholęciem biegałem sobie 

korytarzami naszej pięknej szkoły i zdarzało mi się czasami 
wpaść na jakiegoś fajniutkiego, miłego w dotyku grubaska. 
Było ich może sześciu, może siedmiu w szkole. Nie bolało. 

Dzisiaj, będąc starszym panem, spaceruję sobie 
korytarzami naszej pięknej szkoły i zdarza się czasami, że 
wpadnie na mnie jakiś fajniutki, miły w dotyku grubasek. Jest 
ich może sześciu, może siedmiu w szkole. Nie boli. 

To co? 
To znaczy, że nic się nie zmieniło. Poza tym, że 

zamknęli nam sklepik. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 
KULTURA OSOBISTA 

 
    Czym jest kultura osobista? Składa się na nią wiele 

elementów, np. umiejętność prowadzenia rozmowy, 
pozdrawiania, zachowania się przy stole. Także wygląd 
zewnętrzny jest jej ważnym elementem. Czyste ubranie, 
starannie ułożone włosy dużo mówią o człowieku.   

    Nie można jednak w dążeniu do bycia kulturalnym 
człowiekiem poprzestać tylko na wyglądzie. Równie ważny,  
a może ważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka. 
Życzliwość wobec innych, poszanowanie godności własnej  
i innych, odpowiedzialne podejście do nauki i pracy, dążenie do 
tworzenia dobrej atmosfery wszędzie tam, 
gdzie przebywamy to też cechy człowieka 
kulturalnego.  

   Wiedza z wielu dziedzin, takich 
jak literatura, historia, sztuka, technika 
też zawiera się w pojęciu  kultury 
osobistej. Człowiek kulturalny powinien 
zwiedzać muzea, czytać wartościowe 
książki, bywać w teatrze, słuchać różnorodnej muzyki. Dzięki 
temu poszerza swoje horyzonty myślowe, staje się 
wrażliwszy, bardziej ciekawy świata.   
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    Kulturalny człowiek umie panować nad swoimi 
emocjami. Nie wybucha gwałtownie gdy jest zdenerwowany, 
nie używa wulgarnych słów, nie „ryczy” ze zdenerwowania. 
Dobrze i miło być w jego towarzystwie.  

    Jest wiele podręczników, wskazówek dobrego 
zachowania, reguł grzeczności. Najważniejsze jednak wydaje 
się postępowanie zgodnie z maksymą Antoniego Słonimskiego: 
”Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiejś sytuacji  zachować, 
na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie”. 

 
 

 
Sonda na przerwie 

 
NAJSTRASZNIEJSZA CHWILA W TWOIM ŻYCIU 

Milena Kusy kl. IVc 
 

Ia Maciek Pikora 
Pobiłem się z kolegą i trzy panie się na mnie patrzyły. 
 

IIb Alicja Grabarek 
Zostałam sama w domu i ktoś pukał do drzwi, a ja nie 
wiedziałam kto to jest. 
 
IIIb Kacper Sokołowski 
Jak popsuł mi się quad.  
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IIIc Weronika Leszczyńska 
W pierwsze klasie za karę byłam u pana dyrektora 
 w gabinecie. 
 
IVa Michał Czyżewski 
Kiedy byłem na najwyższym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie 
 
IVb Ewelina Dąbrowska 
Jak pewien chłopak wyznał mi 
miłość. 
 
IVc Oliwia Więcławek 
Jak zobaczyłam żmiję. 
 
Va Magda Abramowska 
Jak moja siostra mogła poważnie 
zachorować. 
 
Vb Laura Pietrzak 
Wypadek samochodowy. 
 
VIa Klaudia Florowska 
Jak miał mnie potrącić samochód. 
 
VIc Dobrosława Janiak 
Jak oglądałam straszny film. 
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Zuza Orzepińska VIa 
 

Pierwszą książką, którą chciałam Wam polecić jest 
“Daleki rejs" Anny Onichimowskiej. Opowiada ona o pewnym 
chłopcu o imieniu Kuba, który pisze listy do tajemniczego 
"Dżejmsa". Kto nim jest? I o czym pisze do Kuby? Tego 
dowiecie się, gdy przeczytacie tę książkę. 
 

Drugą lekturą, którą chcę wam polecić  jest  "Opium  
w rosole" Małgorzaty Musierowicz. Opowiada ona między 
innymi o małej Genowefie Pompke, która chodzi na "obiadki" 
do obcych ludzi, problemach miłosnych Kreski i Maćka oraz  
o wielkim sercu małej dziewczynki Aureli Jedwabińskiej. 
Książka jest jedną z serii “Jeżycjada”. Po jej przeczytaniu  
z pewnością chętnie sięgniecie po kolejne utwory tej autorki. 
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KIM JA JESTEM? 
 

Cześć! Zapewne większość mnie już zna, ale dla 
młodszych uczniów naszej szkoły przedstawię się. Nazywam 
się Kinga Książek i obecnie chodzę do 1C gimnazjum  
w Kałuszynie. Jestem tuż za drzwiami, czyli jednocześnie tak 
blisko, a zarazem tak daleko. Pewnie zapytacie dlaczego tak 
myślę.  

Od 26 czerwca wszystko się zmieniło. Stanęłam przed 
trudnym wyborem, a mianowicie: gdzie wybrać się do 
gimnazjum? Szczegółami nie będę Was zadręczać, bo to długa 
historia. Dlatego tak mówię, bo jednocześnie jestem za 
drzwiami, ale jednak wszystko się poprzewracało się do góry 
nogami. Większość na drzwi niedaleko męskiej toalety  
i pokoju nauczycielskiego patrzy z boku, ale uwierzcie tam 
jest naprawdę FAJNIE. No owszem, jest trochę więcej nauki, 
ale poza tym jest naprawdę spoko.  

Myślę, że dobrze zrobiłam zostając w gazetce mimo 
to, że jestem w gimnazjum, ponieważ mam pomysły na nowe 
artykuły i plan związany z 6 klasami, ale o tym dowiecie się  
w następnym numerze. Strasznie się rozpisałam, 
ale krócej nie mogłam tego napisać. A więc do 
kolejnego artykułu. :) 
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Aleksandra Mazur kl. Va 
 

Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych 
 
Babcia 
Sprzątanie grobów bliskich jest bardzo ważne  
w przygotowaniu do świąt Wszystkich  Świętych, ale ważna 
jest też modlitwa. Dawniej sama robiłam wieniec z gałązek 
świerku i kwiatów z bibuły, które też robiłam sama. Dziś 
cmentarz bardzo się różni od tego sprzed wielu laty. 
 
Mama 
Razem z moją mamą sprzątamy groby bliskich w Ignacowie, 
sadzimy kwiaty. Wybór kwiatów, dekoracji i zniczy jest 
bardzo duży, co sprawia, że cmentarz jest wtedy odświętny. 
 
Ja 
 Razem z rodzicami jeżdżę na 
grób moich dziadków do 
Zbuczyna, aby posprzątać, 
udekorować pomnik kwiatami  
i zapalić znicze.  
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KĄCIK PIELĘGNIARSKI 

Kinga Sektas kl. Va 

Jestem klasową pielęgniarką, dokładnie pielęgniarką 
klasy Va. Moja rola polega na tym, że noszę ze sobą: plastry, 
środek do przemycia rany, bandaż, opaskę uciskową, gazę, 
„altacet” - na stłuczenia i obrzęki oraz rękawiczki. 

Zastanawiacie się pewnie, po co to wszystko noszę. 
Noszę z kilku powodów. Pierwszy, gdy nie ma pielęgniarki 
szkolnej, przydam się ja. Drugi: latem często ja i moja klasa 
mieliśmy lekcje wych. fizycznego na boisku, dlatego większość 
moich kolegów wraz ze mną przewracaliśmy się itp. (ale 
koleżanki w ogóle). No i skutek: rana, kontuzja nogi lub innej 
części ciała, siniak lub jakieś stłuczenie. Teraz wchodzę ja  
i opatruję tego, który tego potrzebuje. Na dodatek na koniec 
semestru lub roku mam 6  
z zachowania. Jeśli możecie też 
przynosić takie sprzęty  
i przybory, zachęcam do 
zostania KLASOWĄ 
PIELĘGNIARKĄ! 
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PLANETARIUM W TORUNIU 
Zuzanna Orzepińska kl. VIa 

 
Byłam tam na pokazie zatytułowanym "Barwy Kosmosu ". 

Pokazuje on, że codziennie widzimy różne kolory na ziemi. 
Morze jest błękitne, trawa zielona, a słońce żółte. Gdy zapada 
noc, świat zdaje się tracić te kolory. Niebo staje się wówczas 
czarno-białe, ale czy kolory mamy też w Kosmosie? 
Nowoczesna technika pokazuje nam, że wszechświat jest 
bogaty w wiele barw 
piękniejszych od kolorów 
ziemi. Księżyc objawia się 
nam jako srebrny glob, 
Mars jest czerwoną 
planetą, gwiazdy wcale nie 
są białe, a dalekie mgławice 
to prawdziwe bogactwo barw. W przeciwieństwie do naszej 
planety, najmniej w kosmosie spotkamy zieleni. Więcej jest: 
czerwieni, żółci, błękitu i różu. Przez prezentacje 
dowiadujemy się, jak wygląda niebo na planetach krążących 
wokół gwiazd innych niż słońce. W niektórych momentach 
można się poczuć tak, jak gdyby zaraz miało spaść na nas 
ogromne morze gwiazd.    

Bardzo podobał mi się ten pokaz i wszystkim go polecam. 
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HIENY CMENTARNE 
Karolina Chaberska kl. VIa 

Hieny cmentarne – sformułowanie początkowo 
oznaczające osoby trudniące się rabowaniem grobów w sensie 
dosłownym, rozkopujące świeże groby, by rabować to co 
nieboszczyk ma na sobie i ze sobą. W szerszym sensie 
oznacza "poszukiwaczy starożytności", nie mających szacunku 
do miejsc, z których zdobywają przedmioty.  

Obecnie epitet hiena cmentarna odnosi się ogólnie do 
osób żerujących na cudzym nieszczęściu, bogacących się na 
ludzkiej krzywdzie, ale zbyt tchórzliwych by działać jawnie. 
Osoby niehonorowe, pazerne, członkowie rodzin walczący zbyt 
zachłannie o schedę po zmarłym. Afery związane z 
nieetycznymi działaniami zakładów pogrzebowych 
spowodowały, że przedstawiciele tego zawodu bywają również 
określani "hienami" lub "sępami". 

Niestety u nas w Kałuszynie też są takie osoby. 
Przykładowo u moich pradziadków właśnie z grobu ukradli 
znicze. Z innych grobów giną kwiaty.  

Trzeba uważać na takich ludzi. Teraz 
zaczął się sezon na znicze, więc uważajcie. 
Niestety nie wiem, dlaczego ludzie to robią. 
Myślę, że kiedy byli mali, to nie myśleli, że 
kiedyś zniżą się do takiego poziomu, żeby 
kraść znicze albo wiązanki. Więc apeluję -  
UWAŻAJCIE. 
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DLACZEGO WARTO SKASOWAĆ KONTO NA 

FACEBOOK’U 
Wiktoria Rucińska kl. VIa 

 
1. Gdy jesteśmy na Facebooku czas biegnie szybko i 

niewiadomo kiedy upływa. 
2. Czasami dostajemy oznaczania na zdjęciach 

upokarzających nas. 
3. Gubimy się w gąszczu facebooka ponieważ jest tak dużo 

różnych zagadnień. 
4. Porównujemy życie innych do swojego. 
5. Ciągłe zaproszenia do gier są denerwujące. 
6. Śledzenie i nękanie na Facebooku przez innych. 
7. Brak prywatności. 
8. Piszemy  

z przyjaciółmi 
zamiast wyjść gdzieś 
i pogadać. 

9. Żyjemy w świecie 
wirtualnym zamiast  
w rzeczywistym. 
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MATEMATYKA JEST FAJNA! 
Julia Sosińska kl. VIb 

Klasa 1 
Mama dała Ci 12 cukierków. 1 koleżance dałaś 4 cukierki, a 2 
koleżance 3, ale każda z nich oddała Ci po 2 cukierki. Ile teraz 
masz cukierków ??? 

Obliczenia:...............................................................................................
..................................................................................................................  

Odp: .........................................................................................................  
 
Klasa 2 
Edek jest winien Izie 20gr, a Iza pożyczyła od Edka 30 gr. 
Potem Edek dał Izie 40 gr. Kto i ile oraz komu ma oddać 
pieniądze , aby się wszystkie rachunki wyrównały? 

A) Edek da Izie 20 gr  

B) Edek da Izie 50 gr 

C) Iza da Edkowi 30 gr 

D) Iza da Edkowi 50 gr 
 
Klasa 3 
Odpowiedz na poniższe pytania: 

1. Liczba o 25 większa od 100 to….     
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2. Liczba 2 razy większa od 30 to …. 

3. Liczby, które dodajemy to ….. 

4. Wynik dodawania to ….. 

5. Wynik mnożenia to …. 

6. Liczba o 17 mniejsza od liczby 30 to …. 

Klasa 4 

Rodzina Kowalskich składa się z czterech osób. Kasia ma 5 lat, 
a jej starsza siostra Dominika jest trzy razy starsza. Kiedy 
urodziła się Dominika, mama miała 24 lata. Tato jest o 3 lata 
starszy od mamy. Ile lat mają razem wszyscy Kowalscy ? 

Obliczenia................................................................................................

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

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

Odp:.......................................................................................................... 

Klasa 5 

Uzupełnij tabelę, wstawiając + lub – w zależności od tego, czy 
rozpatrywany czworokąt zawsze ma daną własność.  
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 kwadrat prostokąt romb równoległo
bok 

trapez 

Ma 
przynajmniej 
jedną parę 
boków 
równoległych  

    

Ma dwie pary 
boków 
równoległych  

     

Ma 
wszystkie 
kąty proste 

     

Ma 
wszystkie 
boki równe  

     

Przekątne 
są tej 
samej 
długości  

     

Przekątne 
są 
prostopadłe 
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Klasa 6 

Pan Krzysztof zarabia 1500 zł miesięcznie, a pan Adam 2500 
zł. Od tych zarobków muszą zapłacić 19% podatku. Który  
z panów zapłaci większy podatek ? O ile większy?  

Obliczenia................................................................................................

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

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

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

Odp...........................................................................................................  

 

Kinga Sektas kl. Va 

W tym numerze w kąciku sportowym 
przedstawię Wam ucznia klasy Va Mieszka 
Janiaka. Dlaczego wybrałam akurat Mieszka? 
Najbardziej znam Jego. Zdobył 1 miejsce  
w szkolnych biegach przełajowych chłopców  
z kl. V, 4 miejsce w biegu ulicznym, bardzo 
dobrze gra w piłkę nożną (najlepszy w klasie), 
koszykówkę, badmintona i wiele innych sportów.  

A w następnym numerze poznacie innego szkolnego 
sportowca   . 
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8 LISTOPADA –  
DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA 

 
Święto te jest nowym dniem w naszych kalendarzach, 

bo obchodzone jest dopiero od kilku lat. Jego ustanowienie 
jest odpowiedzią na rosnący problem otyłości wśród młodzieży 
oraz ogólne zniechęcenie do wczesnego jedzenia śniadania 
przez dzieci. Tego dnia odbywają się liczne akcje i kampanie, 
mające na celu promowanie śniadań i ogólnie zdrowej żywności. 
Autorzy zachęcają przede wszystkim rodziców, do tego by 
swoim dzieciom przygotowywały i dawały pełnowartościowe 
pokarmy i aby w domach zaczęto jeść wspólne śniadania. 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki 
niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się 
podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start  
w nowy dzień! 

"Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się  
z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi"– stare przysłowie 
wciąż jest aktualne. Inne przysłowie o podobnej wymowie 
brzmi: „Śniadanie zjedz jak król, obiad jak książę, kolację jak 
żebrak”.          
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12 zasad zdrowego odżywiania dla uczniów  - według 
Instytutu Matki i Dziecka 

 Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem. 
 Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości. 
 Zawsze myj ręce przed posiłkiem. 
 Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę. 
 Jedz o stałych porach i nie spiesz się. 
 Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać. 
 Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie bułeczki. 
 Dzień bez pięciu porcji świeżych warzyw, owoców i soku 

to dzień stracony. 
 Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie. 
 Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem. 
 Dobrą wodą gaś pragnienie. 
 Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem. 
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PRAWDA CZY FAŁSZ? 
Karolina Szlifarska kl. VIa 

 

Zapraszam Was do zabawy w zgadywankę: Prawda czy 
Fałsz. Zaznacz dobrą odpowiedź (p - prawda   f – fałsz). 
Podpowiem, że 6 odpowiedzi jest twierdzących, a 8 
przeczących.  Miłej zabawy! 

 
1. Kanikuły w języku rosyjskim oznaczają wakacje? 

P  F 
2. Telefony komórkowe stały się popularne w XXI wieku? 

P   F 
3. Czy Eskimosi mieszkają w Himalajach? 

P   F 
4. Czy Leonardo da Vinci namalował obraz pt. ,,Ostatnia 

wieczerza"? 
P F 

5. Gitara to instrument klawiszowy? 
P   F 

6. W 1445 roku wynaleziono sprzęt AGD? 
    P   F 

7. Czy Lamborghini to francuski samochód? 
   P  F 

8. Kawa dla dzieci to Cappucino? 
P   F 

9. Obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych jest 
Abraham Lincoln? 
P     F 
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10. Metal nie rdzewieje? 
  P  F 

11. Kanada leży w Europie? 
P   F 

12. Czy pingwiny żyją na Grenlandii? 
P   F 

13. Kofeina dodaje energii u dorosłych? 
   P  F 

14. Idąc po deszczu moknie się bardziej niż biegnąc? 
   P  F 

 

 
 
 
 
 
 

CZY ZNASZ PSEUDONIMY  
SWOICH KOLEGÓW I KOLEŻANEK? 

Kinga Sęktas kl. Va 

Spróbuj dopasować przezwiska do imienia i nazwiska ucznia. 
Jeśli Ci się to nie uda, ściągawkę znajdziesz na str. 44 

1. Korpa    a) Julia Muszelik  
2. Kwiatek   b) Klaudia Florowska  
3. Andzia    c) Julia Grzywacz  
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4. Kulka    d) Paweł Drabarek 
5. Lalka    e) Karolina Proczka 
6. Peter    f) Jakub Chrościcki 
7. Sroka    g) Dawid Ciborowski 
8. Prezydent   h) Andrzej Korpczyński 
9. Florek    i) Bartosz Kwiatkowski 
10. Szczurek   j) Angelika Ciborowska 
11. Klocu    k) Laura Pietrzak 
12. Rogal    l) Kacper Mroczek 
13. Kebab panda   m) Jakub Piotrowski 
14. Rudy    n) Aleksandra Gniado 
15. Konik    ń ) Kacper Wąsowski 
16. Durian    o) Jakub Rudnicki 
17. Kot    ó) Aleksandra Mazur 
18. Biały    p) Marcin Grabarek 
19. Świnka   r) Anna Mroczek 
20. Motyl    s) Kinga Sęktas 
21. Krówka   ś) Adrian Roliński 
22. Rola    t) Magda Abramowska 
23. Spongebob   u) Jakub Skoniecki 
24. Skona    x) Wioleta Szymońska 
25. Kotełciteł   y) Przemysław Tenderenda 
26. P.T.    z) Klaudia Tkaczyk 
27. Chomiczek   ź) Eryk Gomza 
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KANARKI HARCEŃSKIE 

Kinga Sęktas kl. Va 

Ojczyzną tych niewielkich, ładnie ubarwionych ptaków są 
Wyspy Kanaryjskie. Na kontynent europejski sprowadzili je w 
XV wieku Hiszpanie i Portugalczycy. Hodowcy i miłośnicy tych 
ptaków organizują krajowe i międzynarodowe wystawy  
i konkursy, podczas których oceniany jest śpiew, a także 
upierzenie. 

KARMIENIE I POJENIE 

Kupując karmę dla kanarków, warto zwrócić uwagę na 
skład mieszanki, która powinna zawierać m.in. kanar, rzepik, 
siemię lniane. Od czasu do czasu przygotowujemy mieszankę  
z rozdrobnionego jajka na twardo oraz pokruszonych biszkoptów 
(bez polewy czekoladowej! ). Kanarki lubią warzywa oraz owoce 
które podajemy w niewielkich ilościach. Poszczególne osobniki 
mają swoje upodobania, ale większość nie pogardzi tartą 
marchewką, kawałkiem pomidora czy ogórka, jabłkiem , gruszką 
czy winogronem. Chętnie skubią liście pietruszki i szpinaku oraz 
roślin dziko rosnących: mniszka lekarskiego, gwiazdnicy, 
krwawnika, rdestu ptasiego. Roślina, a także warzywa i owoce 
nie mogą pochodzić z terenów zanieczyszczonych czy 
spryskiwanych pestycydami. Część nasion można wsypać do 
doniczki, a gdy wykiełkują, podawać ptakom-młodziutkie rośliny 
to dla nich prawdziwy rarytas. Potrzebują także piasku, który 
ułatwia trawienie. Ponieważ wysypujemy nim dno kuwety, nie 
trzeba podawać go w osobnym pojemniku, tym bardziej że ptaki  
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lubią grzebać w świeżej piaskowej wyściółce. Woda, najlepiej 
mineralna niegazowana, musi być dostępna przez cały czas. 

WARTO WIEDZIEĆ 

Jeśli chcemy się cieszyć pięknym śpiewem kanarka, 
powinniśmy wybrać dwu-lub trzyletniego samca. Najlepiej 
kupować w sklepach zoologicznych lub bezpośrednio od 
hodowców, z których większość należy do Związku Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Nie korzystajmy z ofert 
przypadkowych sprzedawców. 

MIESZKANIE 

Klatka długa na 60cm, szeroka na 50cm i wysoka na 
40cm to absolutne minimum, jakie musimy zapewnić kanarkowi. 
Jeśli jednak mamy możliwość postarajmy się o większą. Klatkę 
ustawiamy w taki sposób, by przynajmniej jeden z boków 
przylegał do ściany lub mebla ( kanarek czuje się wówczas 
pewniej) , w jasnym miejscu, lecz z dala od okna. To bardzo 
ważne, gdyż ptaków nie wolno narażać ani na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych, ani na przeciągi. Kuchnia nie 
jest odpowiednim dla nich pomieszczeniem, ze względu na opary 
powstające podczas gotowania i hałasy towarzyszące kuchennej 
krzątaninie. Kanarek źle się czuje w pobliżu radia, telewizora 
czy telefonu. Jak większość ptaków, nie lubi, gdy życie toczy 
się nad jego głową, dlatego klatkę należy ustawić tak, by mógł 
obserwować świat z poziomu głowy dorosłej osoby. Warto 
wybrać klatkę metalową; drewniana jest być może 
efektowniejsza, ale trudno ją utrzymać w czystości. Powinna 
mieć wysuwaną szufladę lub odczepianą, dość głęboką kuwetę. 
Jej dno wysypujemy specjalnym piaskiem, kupionym w sklepie 
zoologicznym.         



TORNISTER                                           numer 2 (97) – listopad 2015 

- 11 -  

W klatce montujemy poidełka na wodę oraz pojemniki na 
pokarm-jeden za ziarno, drugi na pozostałe przysmaki. 
Codzienne sprzątanie klatki obejmuje wymianę wody, staranne 
mycie poidełka, usuwanie resztek pokarmu oraz łusek 
zalegających warstwą w pojemniku z ziarnem. Piasek 
wymieniamy co kilka dni, w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia odchodami. 
 
HIGIENA 

Dla utrzymania piórek w czystości konieczne są 
codzienne kąpiele. Jeśli nie mamy klatki z dodatkowymi 
drzwiczkami z boku, w które można wstawić specjalny basenik, 
musimy umieszczać w środku miseczkę z letnią wodą. Kanarek 
czyści i ściera pazurki oraz dziób, ocierając je o gałązki 
(żerdki) i kamyczki znajdujące się w piasku. Jeśli mimo tego 
pazurki przerastają, należy wybrać się do weterynarza, by je 
przyciął. Dwa razy do roku kanarek przechodzi pierzenie. 
Główne następuje po okresie lęgowym, czyli na przełomie lata  
i jesieni (sierpień, wrzesień). Najpierw wypadają drobne pióra 
na grzbiecie i brzuchu, potem lotki i sterówki. Dzieje się to 
stopniowo, więc nie powstają łysiny, a trwa około miesiąca.  
W tym czasie ptaki są wrażliwsze niż zwykle na zmiany 
temperatury, a ponadto wymagają wzbogaconej diety. Drugie 
pierzenie, znacznie słabsze, bo bez utraty piór z ogona  
i skrzydeł, odbywa się wiosną (marzec, kwiecień).  

OSWAJANIE 

Kanarka przynosimy do domu w pudełku transportowym, 
które umieszczamy w klatce, i spokojnie czekamy, aż ptak sam 
z niego wyjdzie. Dajmy mu czas na oswojenie się z klatką i jej 
najbliższym otoczeniem. Nie spodziewajmy się od razu 
koncertów-być może pierwsze trele usłyszymy dopiero po kilku  
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dniach. Unikajmy gwałtownych ruchów w pobliżu klatki. By 
przyzwyczaić ptaka do naszego głosu, wymawiajmy jego imię; 
możemy też nucić jakąś nieskomplikowaną melodię. Aby kanarek 
prawidłowo się rozwijał i śpiewał, musimy umożliwić mu latanie. 
Wypuszczamy go z klatki dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że 
całkowicie się do niej przyzwyczaił i uznał za swoje terytorium. 
Pokój należy odpowiednio przygotować. Podczas pierwszych 
„wycieczek” kanarka siedźmy w jednym miejscu  
i, jeśli to możliwe, czekajmy, aż sam wróci do klatki. Przy 
kolejnych próbach trzymajmy w dłoniach ulubiony przysmak 
podopiecznego i wymawiajmy jego imię. Za którymś razem 
ośmieli się na tyle, by porwać smakołyk, a z czasem zacznie 
przysiadać nam na ręce, traktując ją jak kolejne bezpieczne 
miejsce.  

ROZSTANIA 

Kanarek nie nadaje się do podróżowania, dlatego na czas 
naszego wyjazdu trzeba znaleźć kogoś, kto wymieni mu wodę i 
poda świeży pokarm.  

Teraz opiszę swoje kanarki, także 
harceńskie.  

Mam parkę, samiec jest rudo-
pomarańczowy, a samica różowo-czerwona. 

Mają na imię: samiec to Redik, 
samica Tweety. Pierwszego kupiłam Redika 

około dwóch lat temu razem z zieloną klatką i akcesoriami, 
jedzeniem, piaskiem (na dno kuwety) i budką lęgową z myślą, że 
niedługo kupię samicę. Rok później do samca „wprowadziła się” 
samica. Przed kupieniem dziewczyny dla mojego kanarka, Redik 
pięknie śpiewał! Teraz oczekuję jajek w budce lęgowej! 
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SAŁATKA WARSTWOWA  

Wyszukała Paulina Laskowska kl. VIa 
 
 
Składniki: 
Szynka konserwowa 
Por 
Puszka kukurydzy  
Majonez 
Ser żółty 
 
Wykonanie: 
Na spód salaterki pokrój szynkę konserwową w kostkę. 
Na szynkę wyłóż drobno pokrojony por. 
Wsyp puszkę kukurydzy. 
Następną warstwą jest majonez. 
Wszystko przykryj warstwą 
sera żółtego startego na tarce  
o dużych oczkach. 
 
I gotowe! Smacznego! 
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MŁODZIEŻOWYCH SIECIÓWEK ODZIEŻOWYCH 

Julia Sosińska kl. VIb 

 Croop 
 House 
 Reserved 
 H&M 
 New Yorker 
 4f 
 Sinsay 
 Zara 
 Butik 
 Big Star  

 
 

ŻARCIKI KINGI SĘKTAS 

-Mamo dla kogo kroisz taki wielki kawałek tortu? 

-Dla Ciebie.  

-Taki mały? 

- Co mówi stonoga, kiedy dostanie nowe buty na urodziny? 

-Stokrotne dzięki! 
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ODPOWIEDZI DO SZKOLNYCH 
PSEUDONIMÓW - ZABAWA ZE STR. 35 

1.- h) 

2.- i) 

3.- j) 

4.- a) 

5.- k) 

6.- l) 

7.- e) 

8.- f) 

9.- b) 

10.- g) 

11.- m) 

12.- n) 

13.- ń) 

14.- o) 

15.- t) 

16.- d) 

17.- ź) 

18.- p) 

19.- c) 

20.- ó) 

21.- r) 

22.- ś) 

23.- s) 

24.- u) 

25.- x) 

26.- y) 

27.- z)

 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 
„TORNISTRA” 

 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika.  Przez 
cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” będziemy 
drukować kupon. Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie 
kupony, w czerwcu 2016r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy. 
  
 

KUPON NR 2 (97) 

LISTOPAD 2015r. 
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SZKOLNA KRZYŻÓWKA 
Julia Cembrowska kl. IVc 

 
1. Na nosie. 
2. Mieszkają w nim pszczoły. 
3. Rosną w ogródku i pachną. 
4. Możesz na niej spać. 
5. Pora roku, która rozpoczyna się w czerwcu. 

 
 

1.         

2.    

3.         

4.           

5.      
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
 Wyszukała w portalu miastodzieci.pl Julia Sosińska kl. VIb 
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