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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 3(107) – grudzień  2016 nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 

 

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,  

że może z niej uczynić Betlejem.  

Każdy z nas ma na tyle 

otwarte serce,  

że może przyjąć  

nowo narodzoną miłość.  

Do tego wystarczy tylko 

wiara,  

a nadzieja i miłość  

przyjdzie sama.  

 

Dobrych Świąt dla wszystkich czytelników "Tornistra"! 
 Zdobywca IV miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 

Szkolnych MAM Forum Pismaków 2016  

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

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

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

 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych promujących 
powiat miński – rok 2010 
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SPIS TREŚCI: 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE?  
 Obchody Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych - s. 3-5; 
 Na wesoło czyli koncert Majki 

Jeżowskiej – s. 6; 
 Niedzielny mecz Legii - s. 7; 
 Najważniejsze nie jest dla 

oczu - s. 8; 
 Redaktorzy ilustratorami i 

opowiadaczami - s. 9; 
 Tu wszędzie jest moja 

Ojczyzna - s. 10; 
 Warte pochwały - s. 11; 
 Jednym zdaniem - s. 12; 
 Sportowe info - s. 13; 
 Kto za tym stoi? - s. 13-14; 
 Ludzie listy piszą - s. 15; 
 Gość Tornistra - p. Katarzyna 

Pytkowska - s. 16-18; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Który 

moment podczas Wigilii jest 
dla Pani/Pana 
najprzyjemniejszy?" -  
s. 19-21;  

 Zabawa dla stałych 
czytelników Tornistra – s.21; 

 Czy mogę Ci pomóc? - s.22-23; 
 Zdaniem eksperta – s. 24; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie „Jaki 

prezent mikołajkowy 
chciałabyś/chciałbyś dostać?” 
- s. 25-26; 

 Warto przeczytać - s. 26; 
 3 pokolenia w "Tornistrze"- 

 s. 27; 

 Opowiem Wam o... psie 
listonosza - s. 28; 

 Zeszyty uczniowskie – s 29-32; 
 Matematyka jest fajna -  

s. 33-34; 
 Kolorowy rok szkolny - s. 45; 
RÓŻNOŚCI 
 Ulubieńcy miesiąca - s. 35-38; 
 Kartka z kalendarza – s. 39; 
 10 ciekawostek o św. Mikołaju 

- s. 40-41; 
 Podróże po świecie - USA -  

s. 42; 
 Newsy ze świata nastolatków - 

s. 43; 
 Wiersz "Smutny liść" -s. 43; 
 Ciekawostki o Bożym 

Narodzeniu - s. 44-45; 
 Najdziwniejsze świąteczne 

zwyczaje - s. 46-47; 
 Świąteczna krzyżówka –  

s. 48;  
 Plusy i minusy zimy - s. 49; 
 Świąteczne pierniczki - s. 50-

51; 
 English Zone – s. 52-53; 

 Kolorowanki dla najmłodszych 

– s. 54-55. 
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OBCHODY MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
Pani Grażyna Michalska 

 

Październik to Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych.    

Tradycyjnie już w naszej 

szkole obchodziliśmy    to 

święto przez jeden 

tydzień października (24-

28) organizując konkursy 

i imprezy dla wszystkich uczniów. 

           Odbył się konkurs krasomówczy „Moja ulubiona 

książka”, który polegał na przedstawieniu zebranym swojej 

ulubionej lektury. Wzięło w nim udział 11 uczniów. 

Najbardziej podobała  się prezentacja  Zuzi Tylutki z IId, 

która w zabawny sposób zachęciła do przeczytania książki 

Katherin Quenot pt.: „Jak zostałam szpiegiem”. 

Wyróżniono także Pawła Pachnika z IVb  i Krzyśka Gogola z 

IVc. 

         Dużą popularnością cieszył się konkurs pięknego 

czytania prozy Henryka Sienkiewicza. Umiejętnością 

pięknego czytania wykazało się 31 uczniów (11 z kl. II-III; 

20 z kl. IV-VI).  W powiecie reprezentowali nas: Wiktoria 

Sęktas z IIIa, Oliwia Smolińska z IIIb, Amelia Bielińska z 

IVc i Beata Cymbalińska z VIb.     
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Oliwia Smolińska zdobyła w powiecie wyróżnienie. Bardzo 

ładnie czytali także Patryk Wąsowski z VIc i Paweł Pachnik  

z IVb. 

           Ciekawie przebiegał konkurs na przebranie „Mój 

ulubiony bohater książkowy”.  26 uczniów (11 z kl. II-III; 15  

z kl. IV-VI) „paradowało” po szkole w wymyślnych 

charakteryzacjach, a pozostali uczniowie i nauczyciele 

oddawali głosy na najciekawsze przebranie. Najwięcej głosów 

zdobyła Zuzia Tylutki z IId za doktora Dolittle, drugie 

miejsce przypadło Juliannie Gujskiej z IIa za Smerfetkę  

i Dominice Dmowskiej z IVc za Dziewczynkę z zapałkami, 

trzecie miejsce zajęły: Natalia Luśnia z IIa za Pippi 

Pończoszankę i Emilka Pietrzak z IVa za Murzynka Bambo. 

          Na ogłoszony przez biblioteką konkurs na prezentację 

multimedialną „Życie i twórczość Bolesława Prusa” 

odpowiedziało 3 uczniów: Laura Pietrzak i Beata Cymbalińska z 

VIb oraz Jakub Chabiera z VIb. Oni też zostali w tym 

konkursie nagrodzeni. 

          Najwięcej uczestników (44) wzięło udział w konkursie 

na plakat promujący czytelnictwo (11 ucz. z oddziałów 

zerowych; 20 z kl. II; 12 z kl. III; 1 ucz. z kl. IV). 

Najbardziej podobały się komisji prace: Mai Araźnej z IId, 

Roksany Rucińskiej z IIc, Jaśminy Dziedzic z Ob i  Amelii 

Rutkowskiej z IIb. Prace konkursowe można oglądać  

w bibliotece. 
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      W czasie tygodnia bibliotek odbyła się loteria fantowa. 

Członkowie KMK: Wiola Damętka, Julka Rutkowska  

i  Weronika Witowska czytały  młodszym kolegom fragmenty 

swoich ulubionych książek. Przeprowadzono także akcję 

„Podaruj książkę bibliotece”. Książki podarowali: Bartosz 

Abramowski Ob, Mateusz Abramowski IIIb, Anastazja Korbel 

Ia, Wojtek Korbel IVc, Eliasz Kublik IIb, Ola Piotrowska IIc, 

Nikola Wąsowska Ia, Amelka Chrościcka Ia, Oliwia Chrościcka 

IIIb. 

        Piątek 28 października poświęcono Patronowi Szkoły. 

Jego sylwetkę przybliżyła uczniom prezentacja multimedialna, 

którą obejrzeli wszyscy uczniowie z kl. II-VI. 

       Za udział w konkursach wszyscy uczestnicy otrzymali 

słodycze, a zwycięzcy dyplomy i nagrody. 

 

       Dziękujemy za wspólną zabawę i gorąco gratulujemy 

zwycięzcom. 
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NA WESOŁO  

CZYLI KONCERT MAJKI JEŻOWSKIEJ 

Alicja Drabarek kl. III b 

 

27 października 2016 r. klasa IIIb i Ia pojechały na 

koncert świetnej piosenkarki dla dzieci Majki Jeżowskiej. 

Śpiewała między innymi: „A ja wolę moją mamę”, „Kolorowe 

dzieci”, „Rytm i melodia” itp. Majka cały czas zachęcała do 

wspólnej zabawy. Na koniec każdej piosenki wypatrywała 

kilkoro dzieci i dawała im swoje zdjęcie (ja też dostałam). 

Później odbył się konkurs. Polegał on na wybraniu w 

każdej grupie jednej pani, która miała pokazywać taneczne 

kroki, a cała grupa i reszta pań miały po niej powtarzać. Trzy 

najlepsze grupy dostawały najnowszą płytę Majki Jeżowskiej. 

W najlepszej trójce znalazła się też nasza grupa. Trzy inne 

grupy też bardzo dobrze tańczące, dostały płytę z zimową 

kolekcją piosenek. Reszta grup dostała zdjęcia Majki 

Jeżowskiej z podpisem.  

Na koniec koncertu pod sceną postawiono stół. Siedział 

przy nim pan sprzedający płyty oraz Majka 

Jeżowska. Majka rozdawała autografy na 

zdobytych zdjęciach, kupionych płytach oraz 

na karteczkach i w notesach swoich fanów. 

Wróciliśmy do szkoły na czwartą lekcję. Był 

to wspaniały koncert.   
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NIEDZIELNY MECZ LEGII 
Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 

W niedzielę 6 XI, w nagrodę za 

udział w zajęciach sportowych na basenie 

lub uczęszczaniu na SKS, mogliśmy  

pojechać na mecz piłki nożnej: Legia 

Warszawa - Cracovia Kraków. O godzinie 

1500 spotkaliśmy się na pętli autobusowej. Czekając na autobus 

obstawialiśmy wynik meczu i ćwiczyliśmy przyśpiewki klubowe.  

Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zrobiliśmy sobie 

zdjęcie przy pomniku Kazimierza Deyny - dawnego piłkarza 

Legii. Następnie opiekunowie rozdali nam bilety. Później 

przechodziliśmy przez specjalne bramki. Kiedy byliśmy już na 

stadionie, mieliśmy możliwość pomalowania sobie twarzy  

i wypicia malinowej herbaty. Siedząc na trybunach oglądaliśmy 

prawdziwą rozgrzewkę i bawiliśmy się, żeby znaleźć  

konkretnego piłkarza.  

Gdy usłyszeliśmy pierwszy gwizdek sędziego, z 

zapałem śledziliśmy ruchy grających. Pod koniec pierwszej 

połowy padł pierwszy gol Legii. Przerwa - był to czas, jak to 

nazwaliśmy - na zdjęcia i wypicie herbaty, tym razem 

goździkowej. W ostatniej minucie meczu drugiego gola dla 

Legii strzelił Nemanja Nikolić. 

Wynik meczu był 2:0 dla Legii, gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów!  
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NAJWAŻNIEJSZE NIE JEST WIDOCZNE  

DLA OCZU 
Aleksandra Mazur kl. VIa 

 

Dnia 17.11.2016. po 3 godzinie lekcyjnej koło 11:15 

zebraliśmy się na pętli, z której wyjechaliśmy do Mińska 

Mazowieckiego na spektakl pt. „Tacy jak My” . Jazda minęła 

nam szybko i wesoło. Po wejściu do Budowlanki poszliśmy na 

aulę, na której odbywało się przedstawienie. Na spektaklu nie 

można było jak zwykle jeść i pić.  

Przedstawienie opowiadało o przenoszeniu się  

w czasie, pożarze, ludziach niepełnosprawnych i o tym, że jak 

się chce zmienić świat, to trzeba zacząć od siebie. Główny 

bohater, Mirek – najlepszy gracz komputerowy – odrzuca 

wartości nadrzędne, jak przyjaźń, odpowiedzialność, dobroć  

i szacunek. Ocenia innych ludzi po 

wyglądzie i zachowaniu i nie akceptuje 

inności – kalectwa, słabości i wiele innych 

wad. Nie stara się więc pomóc napotkanym 

ludziom, „oswoić się” z nimi czyli 

zaprzyjaźnić, dostrzec w nich wartości. 

Takie egoistyczne spostrzeganie świata 

doprowadza go w końcu do samotności, wyrzutów sumienia. 

Zrozumiał więc, że najważniejsza część ludzka nie jest 

widoczna dla oczu, ale dla serca. Spektakl był fajny. Do szkoły 

wróciliśmy około 13:30 zadowoleni z wycieczki. 
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REDAKTORZY  

ILUSTRATORAMI I OPOWIADACZAMI 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

W dniu 8 października grupa redaktorów Tornistra  

i dzieci z koła historycznego brały udział w warsztatach na 

Zamku Królewskim w Warszawie. Zajęcia były interesujące  

i ciekawe. 

Redaktorzy na pierwszych warsztatach opowiadali  

o różnych przypadkach z historii, a potem próbowali tworzyć 

opowiadania na zadany temat.  Pani prowadząca pokazywała 

obrazki ubarwione dźwiękami instrumentów, które służyły za 

podkład wywodów historycznych. 

Następne byliśmy ilustratorami i robiliśmy obrazki do 

wiersza  „Przypowieść o maku” Czesława Miłosza i fragmentu 

książki „Opowieści z Narni” oraz do swojej historii.  

Na końcu mieliśmy lekcję  

o królewskiej garderobie. 

Dowiedzieliśmy się jak odróżniać 

strój męski francuski  

i polski, w jakiej pozycji spał król czy 

królowa i jak często myli głowy. 

Gdy było już ciemno 

pojechaliśmy do Wilanowa na pokaz 

świateł. Każdemu się on spodobał. 

Wróciliśmy do Kałuszyna cali i zdrowi około 20. 
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TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA 

Julia Cembrowska kl. Vc 

 

3 listopada odbył się w Mrozach Powiatowy Przegląd 

Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. 

Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa dzieci, w 

tym: zespoły Kasianiecka, Fleciki i Kolorowe Kwiatki oraz 

soliści. 

Wyniki dzieciaków ze szkoły w Kałuszynie: 

kategoria: Śpiew 

W kategorii klasy I-III 3 miejsce zajęły "Ładne Kwiatki". 

W kategorii kl. IV-VI wyróżnienie zdobyła Dominika Dmowska  

W kategorii kl. IV-VI nagrodę specjalną dostały "Fleciki". 

kategoria: Recytacja 

I miejsce w kategorii kl. IV-VI zajęła Anna Mroczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORNISTER                                           numer 3 (107) – grudzień 2016 

- 11 - 

 WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU GRAFIKI 

KOMPUTEROWEJ „JESTEM SMART” 

I miejsce – Weronika Witowska kl. Va 

II miejsce – Weronika Leszczyńska kl. IVc 

III miejsce – Patrycja Wąsowska kl. IVa 

 

 GMINNY KONKURS "MULTIMEDIALNA OPOWIEŚĆ  

O MIEJSCACH W KAŁUSZYNIE, KTÓRE MNIE 

ZAFASCYNOWAŁY" 

I miejsce - Jakub Chabiera kl. VIc i Dominik Piotrkowicz 

ex aequo 

I miejsce - Wiktoria 

Kaźmierczak kl. Vb  
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W naszej szkole nie ma miejsca na nudę. W ostatnim miesiącu 

miały miejsce następujące wydarzenia: 

 W ramach szalonego roku szkolnego 27 X był dzień w 

marynarkach. 

 17 XI odbyła się żywa lekcja przyrody dotycząca płazów. 

 Trzy klasy: IVa, IVc i Va zaproponowały loterię fantową. 

 22 XI miała miejsce szkolna akademia z okazji 98. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 22 XI odbyło się spotkanie z uczniami klas 

III- VI na temat powstającej szkółki 

kolarskiej.  

 23 XI to dzień zebrań rodzicielskich.  

 24 XI wielu uczniów ubrało się w dresy w 

ramach szalonego roku szkolnego. 

 24 XI klasy szóste zaprosiły wszystkich uczniów i 

nauczycieli na dyskotekę andrzejkową. 
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MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ 
Pan Mariusz Prekurat 

 

W listopadzie uczennice i uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu SZS w piłce 

ręcznej. W turniejach eliminacyjnych zarówno dziewczęta jak 

i chłopcy po bardzo dobrej grze uzyskali awans do najlepszej 

ósemki powiatu. Turnieje półfinałowe to niestety porażki 

naszych dziewcząt i chłopców z dużo mocniejszymi drużynami 

i rozgrywki w piłce ręcznej kończymy na tym etapie. Dziękuję 

za walkę i poświęcenie do ostatniej minuty meczu. Zdobyte 

doświadczenie jest dla nas cenną nauką na przyszłość. 

 

KTO ZA TYM STOI? 
ROZMOWA  Z  PANIAMI  WOŹNYMI 

Weronika Grabska kl. IVb 

 

1. Od ilu lat pracuje pani w zawodzie woźnej? 

pani Teresa Sadoch: Pierwszego lipca minęło 23 lata. 

pani Marianna Grabarska: W sierpniu minęło 23 lata.  

pani Teresa Nowicka: Pracuję 29 lat. 

2. Co sprawia trudność w tej pracy oraz wymaga dużo wysiłku? 

pani Teresa Sadoch: Rozbrykane dzieci. 

pani Marianna Grabarska: Ganiające dzieci na przerwie. 

pani Teresa Nowicka: Nic nie sprawia mi problemów.  
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3. Co uszczęśliwia panią w zawodzie woźnej? 

pani Teresa Sadoch: Uśmiech dziecka.  

pani Marianna Grabarska: Uśmiech dziecka na buzi. 

pani Teresa Nowicka: Możliwość przebywania wśród dzieci. 

4. Dlaczego pani wybrała tę pracę  

w szkole? 

pani Teresa Sadoch: Pracując w 

przedszkolu, ze względu na redukcję 

stanowisk, dostałam propozycję tej 

posady i ją przyjęłam. 

pani Marianna Grabarska: Dlatego, że 

lubię przebywać wśród dzieci. 

pani Teresa Nowicka: Nie było innej oferty. 

5. Lubi pani swoje koleżanki i kolegów z pracy? 

pani Teresa Sadoch: Uwielbiam z nimi przebywać. 

pani Marianna Grabarska: Bardzo lubię moje koleżanki  

i kolegów z pracy. 

pani Teresa Nowicka: Tak, bardzo lubię. 

6. Zmieniłaby pani swój zawód na inny? 

pani Teresa Sadoch: Nie zmieniłabym. 

pani Marianna Grabarska: Nie. 

pani Teresa Nowicka: Nie zmieniłabym. 

7. Który rok w szkole był najlepszy i najciekawszy? 

pani Teresa Sadoch: Co rok jest ciekawiej i lepiej. 

pani Marianna Grabarska: Każdy rok jest inny i ciekawy. 

pani Teresa Nowicka: Rok 2014 był najciekawszy i najlepszy. 
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W listopadzie na naszą akcję "Ludzie listy piszą" 

odpowiedziały 3 rodziny królewskie: francuska, duńska  

i belgijska. Do szkoły dotarł także list z Sekretariatu Stanu  

z Watykanu. 
 

Watykan, 25 października 2016 r. 

Szanowna Pani, 

 

 W imieniu Jego Świątobliwości 

Franciszka serdecznie dziękuję Pani, a za 

Jej pośrednictwem Uczniom z klasy 

szóstej Szkoły Podstawowej im. Bolesława 

Prusa w Kałuszynie, za serdeczne życzenia 

przesłane z okazji liturgicznego 

wspomnienia św. Franciszka z Asyżu – 

Patrona Jego Pontyfikatu. 

 Ojciec Święty jest szczególnie wdzięczny za modlitwę, 

wyrzeczenia i wszelkie duchowe dary, jakimi nieustannie jest 

wspierany w ciągu swojej posługi Kościołowi powszechnemu na 

Stolicy Piotrowej i prosi o nią nadal. Odwzajemniając 

życzliwość zawierza Panią, wszystkie Dzieci i Ich Rodziców 

oraz całe Grono Pedagogiczne – Matce Najświętszej, a Ona, 

Matka Nadziei i Miłosierdzia, niech wyprasza wierność 

Chrystusowi w życiu codziennym, bo tylko On jest Drogą, 

Prawdą i Życiem. 

Z Chrystusowym pozdrowieniem 

Mons. Paolo Borgia 
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DUMNA I RADOSNA, UCZYSZ NAS JAK ŻYĆ... 

Rozmowa z Panią Katarzyną Pytkowską -  

autorką hymnu szkolnego 
 

Wiemy, że jest Pani autorką tekstu hymnu naszej szkoły.  

1. Ile lat temu powstał tekst hymnu? W której klasie była 

Pani wtedy? 

- Niezbyt dokładnie pamiętam, ale wydaje mi się, że 

byłam wtedy w drugiej lub trzeciej klasie. Minęło już 

więc... ponad 30 lat! 

2. Jak to się stało, że napisała Pani słowa hymnu, który 

obecnie śpiewamy? 

- W szkole ogłoszono konkurs na napisanie hymnu  

i postanowiłam, zachęcana przez moją mamę, wziąć  

w nim udział.  

3. Czy wcześniej w szkole był inny hymn szkolny? 

- Nie wiem, czy wcześniej śpiewaliśmy jakiś inny hymn 

szkolny. Pamiętam, że na apelach i akademiach 

wykonywana była „Rota” Marii Konopnickiej. 

4. Czy oprócz hymnu napisała Pani jeszcze jakieś inne 

teksty: wiersze, opowiadania? A może pisze Pani nadal? 

- Przyznam, że to był przypadek, który nigdy więcej się  
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nie powtórzył - nie pisałam, nie piszę, ani nie biorę 

udziału w żadnych konkursach, choćby na hasła 

reklamowe. Szczerze mówiąc wolę czytać to, co 

stworzą inni. 

5. Czy podczas pracy nad tekstem hymnu napotkała Pani 

jakieś trudności czy towarzyszyła Pani wena twórcza? 

- Pamiętam, że nie było to dla mnie proste. Tylko dzięki 

zachętom i pomocy mojej mamy, wspólnymi siłami udało 

nam się stworzyć takie „dzieło”. 

6. Jak Pani wspomina szkołę podstawową? 

- Szkołę wspominam bardzo dobrze - to był piękny, 

beztroski czas. Prawdopodobnie całkiem bezstresowo 

nie było, ale w mej pamięci pozostały jedynie dobre 

wspomnienia. 

7. Jaką była Pani uczennicą? 

- Z tego co pamiętam, nigdy nie miałam problemów  

z nauką, chociaż należałam do uczniów z kategorii 

„zdolna, ale leniwa”. Najmniej przykładałam się    
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do przedmiotów ścisłych - fizyki czy matematyki, ale 

potrafiłam się "sprężyć" przed sprawdzianami i efekty 

końcowe były zadowalające. 

8. Jakie uczucia towarzyszą Pani, kiedy słyszy Pani 

uczniów śpiewających hymn z Pani tekstem? 

- Zawsze się wzruszam i cieszę, że to właśnie mój 

wiersz został doceniony  i stał się hymnem szkoły. 

9. Czy podobają się Pani zmiany, jakie zaszły w naszej 

szkole od momentu ukończenia jej przez Panią do 

dzisiaj? 

- Szczerze mówiąc myślę, że niewiele się zmieniło. Za 

moich czasów nie było jedynek ani szóstek, szkoła była 

ośmioklasowa, ale tak samo trzeba było się uczyć   

i przygotowywać do zajęć jak teraz. Może trochę  

w innej formie, bo nie było np. prezentacji 

multimedialnych, ale były różne formy prac 

technicznych, które trzeba było wykonać.  

10. Czy syn - uczeń klasy IIIa też pisze wiersze? A może 

bierze udział w innych konkursach? 

- Kamil nie wykazuje zainteresowań w tym kierunku - 

woli matematykę. Chętnie też coś tworzy - buduje lub 

rysuje, więc może będzie inżynierem? 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów  

i satysfakcji z tego, co robi Pani obecnie.  
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Sonda na przerwie 

KTÓRY MOMENT PODCZAS WIGILII JEST DLA 

PANI/PANA NAJPRZYJEMNIEJSZY? 
Maja Kołak kl. IVb 

 

Marek Pachnik - I jakże trudno jest wybrać szczególnie 

wigilijny moment w Wigilii.  Przecież już od samego poranka, 

aż do powrotu z Pasterki czujemy inność tego dnia, 

szczególność każdej chwili, odmienność wszystkich zdarzeń, 

niepowszedniość  atmosfery. Wiemy, że cokolwiek zaistnieje 

dzisiaj, jest zauroczone Wigilią. A jacy my, tego dnia 

jesteśmy wigilijni!!! Mili, serdeczni, przesłodcy.  

Dzień wigilijny we wszystkich domach rodzinnych nie 

ogranicza się tylko do wieczoru wigilijnego.  

... A po kolacji Marcel werbalizuje (pędźcie do słownika) swoje 

całoroczne psie przemyślenia. Merda ogonem i opowiada, 

opowiada, opowiada. Okazuje 

się wtedy, że jest gadułą. 

Barbara Pachnik - Spotkanie z 

rodziną i dzielenie się 

opłatkiem. 

Dorota Kobeszko - Prezenty i 

kolędy. 

Anna Wolska - Śpiewanie kolęd.   
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Grażyna Michalska - Śpiewanie kolęd.     

Mariusz Prekurat - Prezenty.  

Ewelina Dudzińska - Jedzenie pysznych potraw. 

Ewa Paruzal - Dzielenie się opłatkiem. 

Joanna Bielińska - Czytanie Pisma Świętego, dzielenie się 

opłatkiem. 

Agnieszka Broniarek - Śpiewanie kolęd i dzielenie się 

opłatkiem. 

Izabela Borucińska - Jedzenie potraw wigilijnych i śpiewanie 

kolęd. 

Elżbieta Kalisz - Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. 

Jolanta Kopczyńska - Jedzenie pysznej kolacji. 

Teresa Kowalska - Mikołaj. Dzielenie się opłatkiem, składanie 

życzeń. 

Katarzyna Mroczek- Dzielenie się opłatkiem. Śpiewanie kolęd. 

Sylwia Pernach - Kolacja z rodziną. 

Ewa Przybysz - Rozpakowywanie prezentów i śpiewanie kolęd. 

Krystyna Raczyńska - Dzielenie się opłatkiem. 

Wanda Stryczyńska - Śpiewanie kolęd. 

Lidia Wierzbicka - Dzielenie się opłatkiem, rozpakowywanie 

prezentów, ubieranie choinki, szukanie Mikołaja. 

Dominika Włodarczyk - Rozpakowywanie prezentów. 

Anna Skoniecka - Ubieranie choinki. 
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Anna Brudz - Składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem. 

Magdalena Gogol - Dzielenie się opłatkiem.  

Agnieszka Borucińska - Śpiewanie 

kolęd. 

Magdalena Kłoszewska - Prezenty. 

Katarzyna Pawlikowska - Dzielenie 

się opłatkiem. 

Monika Marciniak - Życzenia. 

Sławomira Wójcik - Dzielenie się 

opłatkiem. 

Agnieszka Wierzbicka - Prezenty. 

Wiesława Szymańska - Dzielenie się 

opłatkiem. 

Alicja Wąsowska - Dzielenie się opłatkiem z rodziną. 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 

„TORNISTRA” 
 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika.  Przez 

cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” drukujemy kupon. 

Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie kupony,  

w czerwcu 2017r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

KUPON NR 3 (107) 

GRUDZIEŃ 2016r. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 

CYBERPRZEMOC 
 

Biegłość, z jaką młodzi internauci posługują się 

urządzeniami elektronicznymi, często ma niewiele wspólnego  

z umiejętnością przewidzenia konsekwencji, jakie mogą 

przynieść ich działania. Zdarza się, że wykorzystują Internet 

i nowoczesne technologie (telefony komórkowe) przeciwko 

swoim rówieśnikom – mówimy wtedy o zjawisku 

cyberprzemocy. 

Najpopularniejsze formy cyberprzemocy to: 

 Publikowanie ośmieszających filmików lub zdjęć 

 Publikowanie wulgarnych i ośmieszających komentarzy  

i wpisów 

 Nękanie telefonami i SMS- ami 

 Podszywanie się pod inne osoby 

 Włamania na konta serwisów społecznościowych 

 Wykluczanie ze społeczności internetowych. 

Przemoc w sieci często występuje równolegle  

z tradycyjną przemocą rówieśniczą, ale zasięg, możliwość 

pozornie anonimowego działania w sieci powoduje, że nawet 

błaha sytuacja może stać się dla dziecka bardzo trudnym 

doświadczeniem. 
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Zasady bezpieczeństwa związane z cyberprzemocą: 

1. Mieć świadomość, że nawet pozornie niewinny żart 

może być dla ofiary cyberprzemocy poważnym  

i trudnym doświadczeniem. 

2. Wiedzieć, że za niektóre działania związane  

z cyberprzemocą grozi nawet odpowiedzialność karna. 

3. Jeśli padnie się ofiarą cyberprzemocy, trzeba 

natychmiast zgłosić to rodzicom, nauczycielom czy 

innym zaufanym dorosłym. 

4. Na cyberprzemoc nie odpowiada się przemocą. 

5. Można poinformować moderatora serwisu o nadużyciu. 

6. Nie należy popierać przemocy np. przez klikanie „Lubię 

to!” lub przyłączanie się do złośliwych komentarzy. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Czy są już jakieś przygotowywania  

w szkole do reformy z 7 i 8 klasą? 

Aleksandra Mazur kl. VIa 

 

Lekko zaniepokoił mnie wyczuwalny w Waszym pytaniu 

lekki niepokój. Antycypuję (pędźcie do słownika), że czegoś 

się obawiacie, czegoś lękacie, czegoś boicie.  

Tak. Od nowego roku szkolnego zaczną w szkolnej 

rzeczywistości następować zmiany. Przekształcać się będą 

nasze szkoły. Znikać - wygaszać - ewoluować.  

 Ale jakkolwiek złowieszczo by to nie zabrzmiało, to 

tak naprawdę nie zmieni się najważniejsze! Nadal istotą szkoły 

będzie uczenie się i nauczanie. Nadal powinniście być pilnymi 

uczniami. Nadal będziemy z 

Wami i dla Was. Nadal rodzice 

będą  Wam pomagać, 

dopingować, troszczyć się, 

niepokoić i cieszyć, cieszyć, 

cieszyć Waszą radością. Róbmy 

swoje - jak śpiewał Wojciech 

Młynarski. 

 



TORNISTER                                           numer 3 (107) – grudzień 2016 

- 25 - 

 
 

Sonda na przerwie 

JAKI PREZENT MIKOŁAJKOWY  

CHCIAŁABYŚ /CHCIAŁBYŚ DOSTAĆ? 
Dominika Dmowska kl. IVc 

 

Kl. I 

Kalina Sołtysiak - lalka petti spaghetti.  

Zuzanna Kałuska - zabawkowego szczeniaka. 

Nikola Wąsowska - zestaw do szycia. 

 

Kl. II 

Igor Ciborowski - piłkę. 

Karina  Kwiatkowska - naszyjnik. 

Natalia Chabiera - telefon.  

 

Kl. III 

Oliwia  Zagórska - hulajnoga. 

Karolina Burakowska - minecraft.  

Weronika Peciak - żółwia. 

 

Kl. IV 

Paulina Skoniecka - kaktusa. 

Urszula Włodarczyk - little's pet's (żółwie). 

Aleksandra  Grabarek - storczyk. 
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Kl. V 

Sylwia Florowska - nowy telefon. 

Ewelina Dąbrowska - deskorolka. 

Piotr Gójski - PlayStation 4. 

Anna Piotrkowska - portfel pełen pieniędzy. 

 

Kl. VI 

Kuba Chabiera - Battlefield 1. 

Jakub Skoniecki - szalik Real Madryt. 
 
 
 

 

 
Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 

W tym numerze polecam wam 

książkę pt. ,,Moje cudowne życie" 

autorstwa Catherine Wilkins. 

Książka opowiada o przygodach 

jedenastoletniej dziewczynki - Jessiki. 

Jej pasją jest rysowanie komiksów. 

Przedstawiam wam najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki - 

Natalie. Warto wspomnieć też o Amelii - dziewczynie, która 

wystawia przyjaźń Jessiki i Natalie na próbę.  

Pewnego razu Amelia organizuje piżama party, na 

które zaprasza m. in. Jessikę, Natalie i ..... Scarlet - 

dziewczynę, która knuje intrygi przeciwko Jessice. 

Chcesz dowiedzieć co stało się dalej? Jeśli tak, to 

gorąco zachęcam do przeczytania tej książki.  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiO9If4-L_QAhXmIsAKHdJZBXgQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.battlefield.com%2F&usg=AFQjCNEVMtb0r348PVZSoYRjXwtC3aLLjQ&sig2=LcsHFyGgaA-Qje0XrUTMoA&bvm=bv.139782543,d.ZGg
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Julia Cembrowska kl. Vc 

Jakie uczucia towarzyszą Ci przy wigilijnym stole  

i dlaczego? 
 

Babcia: 
Każda Wigilia uświadamia mi, że czas w miejscu nie stoi. 

Wspominam Wigilie z dziadkami, rodzicami, dziećmi, a teraz 

ze swoimi wnuczkami. Jestem szczęśliwa, gdy widzę uśmiech 

na ich twarzach. Co roku czekam na to spotkanie. 

 

Mama: 
Z dzieciństwa pamiętam, że jak byłam 

mała, to nie myślałam o niczym innym tylko 

o rozpakowywaniu prezentów. Teraz 

cieszę się, że mogę spotykać się z rodziną  

i wspominać Wigilie spędzone z moimi 

dziadkami oraz obdarować swoich bliskich 

miłością i prezentami.  
 

Ja: 
Najpierw trzeba zastanowić się, co 

oznacza stwierdzenie „stół wigilijny”. Gdy już to zrobię wiem, 

że kojarzy mi się z rodzinną atmosferą, pasterką, spotkaniami 

z rodziną i narodzinami Pana Jezusa. Uczucia trudno określić. 

Na pewno cieszę się, że spotkałam rodzinę, odczuwam miłość  

i radość do bliźnich.  

……i jeszcze ze świętami kojarzy mi się reklama Coca- Coli 
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PSIE LISTONOSZA 
Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

Na mojej imprezie urodzinowej postanowiłam pójść  

z koleżankami na podchody. Byłam w grupie chowającej się, 

więc poszłam pierwsza. Postanowiłyśmy, że zrobimy kółko  

i wrócimy do domu. Druga grupa nie mogła znaleźć strzałek 

więc zadzwoniła do nas. Jednak w końcu znalazła nasze znaki.  

Za chwilę dziewczyny  ponownie zadzwoniły  

i powiedziały, że znalazły małego szczeniaczka. Pomyślałyśmy, 

że robią sobie z nas żarty. Ale to nie były żarty. Naprawdę 

znalazły małego czarnego szczeniaczka.  

Chodziłyśmy po całej wsi i pytałyśmy, czy przypadkiem 

nie uciekł komuś piesek. Jednak nie. Już rozważałyśmy 

zatrzymanie szczeniaka dopóki nie znajdzie się jego pan.  

W ostatniej chwili znalazł się właściciel, którym był mój 

niedaleki sąsiad listonosz. Jego 

malutki piesek lubił chodzić sobie 

po lasach. Jednak tego dnia 

zgubił się, a my go znalazłyśmy. 
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Fraszka to krótki utwór 

wierszowany, zwykle żartobliwy, 

czasem o treści refleksyjnej. 

 

Fraszki o szkole klasy VIb  
 

Najpierw na szkołę narzekamy, 

Potem myślami do niej wracamy.  

(Julia Muszelik) 

 

Kiedy szkoła woła, każdy mówi: ,,nie”, 

lecz i tak trzeba uczyć się. 

(Jakub Gałuszewski)  

 

Dwie dwóje stoją w zielonym dzienniku, 

Ucz się, bo będzie ich tutaj bez liku! 

(Ewa Cymbalińska) 

Moja droga szkoło, 

z Tobą jest wesoło, 

bo koledzy z klasy, 

to najlepsze asy. 

(Dawid Nastaga) 

Nasza szkoła jest wesoła, 

dzwonkiem nas od rana woła. 

Tutaj wiedza do głów wchodzi 

i nikomu to nie szkodzi. 

(Maja Szwarc)    

 



TORNISTER                                           numer 3 (107) – grudzień 2016 

- 30 - 

Uczniowie klasy IVa opisywali swoją szkołę. Trzy 
poniższe opisy są bardzo dokładne. Przeczytajcie! 

 

Kacper Ścichocki kl. IVa 

Moja szkoła to duży obiekt. Jest koloru szaro – 

zielono – różowego i ma duże okna. Do szkoły prowadzi duże 

wejście. Na dole czyli w piwnicy mieści się stołówka  

i świetlica. Na parterze jest szatnia, pokój pana dyrektora, 

sekretariat, gabinet pielęgniarki i sala logopedy. Na 

pierwszym piętrze mieści się pokój nauczycielski, sale 

lekcyjne oraz toalety. A na drugim piętrze znajdują się szafki 

dla maluchów. Tam też uczą się dzieci z zerówki, jest też 

klasa przyrodnicza. Na kolejnym piętrze są sale lekcyjne  

i sklepik. Szkoła ma duże korytarze i halę sportową. Ze szkołą 

złączone jest gimnazjum. Obok mieści się przedszkole. 

Znajdują się tam boiska do gry w piłkę, jest też bieżnia. 

Wokół szkoły jest piękny teren, dużo krzewów i drzew.  

Budynek szkoły bardzo zachwyca swoim wyglądem.  

W naszej szkole czuję się bezpiecznie i cieszę się, że się  

w niej uczę.  

 

 

Emila Pietrzak kl. IVa 

Szkoła, do której chodzę, znajduje się w Kałuszynie 

przy ulicy Pocztowej 4. Budynek jest duży i zadbany. Ściany 

są w kolorze różowo-zielonym, a dach czarny. Budowla składa 

się z głównego budynku, dobudówki i hali sportowej. Wokół 

jest przyjemnie i zielono. Rośnie dużo drzew i są ławki, na 

których można odpocząć. Za szkołą znajdują się boiska  
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sportowe z trybunami. Część budynku, która znajduje się od 

drogi, zajmuje gimnazjum. Wejście do szkoły podstawowej 

jest po przeciwnej stronie. Szkoła składa się z 5 poziomów. 

Jest w niej 18 klas i hala sportowa. W szkole znajdują się 102 

okna i 56 drzwi. 402 uczniów może korzystać z biblioteki,  

świetlicy, gabinetów pedagoga, logopedy i pielęgniarki oraz 

stołówki i sklepiku. Szkolne korytarze są bardzo kolorowe. 

Wisi na nich dużo gazetek, dyplomów i zdjęć.  

Bardzo lubię chodzić do szkoły ponieważ jest w niej 

dużo miejsca, jest bardzo czysta i panuje  w niej miła 

atmosfera.  

 

Piotr Laskowski kl. IVa 

Szkoła, do której uczęszczam znajduje się  

w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej. Jest to bardzo duży 

budynek. Szkoła składa się  z kilku skrzydeł. Już sam wygląd 

zewnętrzny wzbudza pozytywne emocje. Ściany zewnętrzne 

są w odcieniach koloru różowego. Natomiast wejście jest  

w kolorze zielonym. Budynek ten posiada dwa 

piętra. Korytarze w szkole dosyć 

przestrzenne i posiadają dużą ilość okien. 

W budynku jest dużo sal  lekcyjnych, 

które są pomalowane w ciepłych  

i miłych kolorach. Do dyspozycji 

uczniów są: biblioteka, świetlica, 

gabinet pedagoga, gabinet logopedy, 

gabinet medycyny szkolnej oraz 

stołówka. Obok budynku znajduje się 

wielofunkcyjne boisko.     
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Jest tam bieżnia, boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i 

kort tenisowy.  

Uważam, że szkoła jest bardzo przyjazna dzieciom. 

Panuje w niej bardzo miła atmosfera. Kolorystyka wnętrza 

jest bardzo ciepła. Jest bardzo dużo kwiatów. Moim zdaniem 

wszystko to dobrze wpływa na samopoczucie uczniów  

i zachęca ich do nauki. Nigdy nie zamieniłbym tej szkoły na 

żadną inną. 

 

 

Na zakończenie Magdalena Wąsowska z kl. IVc pisze  
o swoim hobby. 

 

Nazywam się Magdalena Wąsowska. Moje hobby to 

piłka nożna  i kolorowanie kolorowanek antystresowych (czyli 

takich, które zawierają wiele elementów). Od zawsze lubiłam 

sport, a najbardziej piłkę nożną. Gdy miałam cztery lata mój 

dziadek zapoznał mnie z zasadami tej gry. Miałam też okres, w 

którym nie oglądałam za często bajek, tylko mecze  

i wiadomości sportowe, dzięki którym bardzo dobrze 

orientowałam się w świecie sportu. Kolorowaniem 

zainteresowałam się dopiero rok temu. Zaczynałam od 

zwykłych kolorowanek, które każdy kiedyś kolorował... 

Można więc powiedzieć, że jestem plastycznym 

sportowcem. 

 

 

 



TORNISTER                                           numer 3 (107) – grudzień 2016 

- 33 - 

 
 

Angelika Ciborowska kl. Vc 

 

Klasa 1 
Ala ma 10 jabłek, a Iza 5. Ala dała Oli 3 jabłka a Iza 1. 

Ile każda z dziewczynek ma jabłek i ile mają razem? 

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

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

  

 Klasa 2 

W Tłusty Czwartek Sławek zjadł 3 pączki a Tomek 4 razy 

więcej. Ile pączków zjadł Tomek? 

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

  

Klasa 3 

Amelka ma siostrę w 3 klasie, Ewa jest o 3 lata starsza od 

siostry Amelki. 

Ewa urodziła się 2 stycznia 2005r. Kiedy urodziła się siostra 

Amelki? 

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

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

Klasa 4 
Zamień liczby rzymskie na arabskie. 

XIV- 

LIV- 

XX- 

XVI-   

XXVII- 

CCC- 
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XXV- 

XXXIX- 

XC- 

XLIX- 

XCVIII- 

CXX- 

MMCX- 

XXX- 

MXII- 

 

Klasa 5 
Iloraz liczby 18 i 6 pomnożony przez ich 

różnicę wynosi?..............................................................................  

 

Klasa 6 
1. Ile lat przestępnych wypadło w XX wieku? 

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

 

2. Rozwiąż sudoku.  
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POSIŁEK 

Gorąca czekolada to napój słodki  

i rozgrzewający. Robiony w zimę, kiedy jest 

mróz na dworze. Bardzo go lubię i polecam na 

zimowe i jesienne wieczory. (Julia 

Cembrowska) 
 

PROGRAM TV 

Jesteś miłośnikiem piłki nożnej? Jeśli tak, to ta seria 

ponad 52 odcinków jest właśnie dla ciebie! ,,Supa strikas" jest 

emitowany w TVP ABC i DISNEY XD. Serial animowany 

opowiada o losach wschodzącej gwiazdy piłki nożnej - 

Shakera. Wraz z przyjaciółmi z drużyny musi grać przeciwko 

groźnym drużynom, by dostać się do finału super ligi. 

Chcesz dowiedzieć czy uda im się dostać do finału i go 

wygrać? Jeśli tak to zachęcam do obejrzenia tej piłkarskiej 

rozgrywki. (Magdalena Wąsowska) 
 

PRZEDMIOT 

Ulubieńcem tego miesiąca są buty, ale nie byle jakie 

buty. Są to buty podświetlane. Świecą się tylko podeszwy. 

Świecą one na różne kolory. Najpopularniejsze są białe  

i czarne. Można też ustawić kilka trybów. Jest tryb migający i 

świecący na jeden wybrany kolor. Buty nie są na baterię, 

jednak pod wkładką znajduje się tak jakby akumulatorek, 

gdzie jest włącznik a kabel do ładowania jest dyskretnie 

schowany wewnątrz buta. Kabel podłączamy do USB do 

komputera. Pełne ładowanie trwa 4 godziny.     
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Nie polecam sprawdzać czy buty mają dobrą relację  

z wodą, a na pewno już od środka. Takie bajeranckie buty 

można zakupić na Allegro za 200 zł. Pomimo swojej ceny 

polecam zakupić takie buty. Na pewno przyciągną uwagę 

waszych znajomych, jednak za zbyt wysoką cenę. Oceniam na 

4,5 /5. (Amelia Bielińska) 

 

ZESPÓŁ - ONE DIRECTION 

Brytyjko-irlandzki One Direction powstał 23.07.2010r.  

o godz. 20:22 ☺ Zespół tworzy: Harry Styles, Niall Horan, 

Liam Payne, Louis Tomlinson i Zayn Malik (były członek 

zespołu). Ich debiutanckie utwory to: 

 What Makes You Beautiful 

 One Way Or Another 

 Drag Me Down  

i wiele, wiele innych  ☺  

Wielkie fanki chłopaków nazywają się "directioners". 

Prawdziwa directionerka powinna: 

1. Znać imiona chłopaków, ich daty urodzin oraz ich 

upodobania. Krótko mówiąc znać ich od A do Z ☺ 

(nawet grupę krwi ☺) 

2. Znać przynajmniej 3/4 piosenek zespołu. 

3. Najlepiej żeby miała bluzkę z 1D. 

4. Ma ich "ołtarzyk" w pokoju, jakiś plakacik lub skrawek 

gazety z nimi ☺  

My jesteśmy directionerkami już około roku ☺ Zachęcamy 

wszystkich do posłuchania One Direction. Gdy zaczniecie, nie 

przestaniecie ☺ (Klaudia Tkaczyk i Julia Grzywacz kl. VIa) 
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ULUBIEŃCY MIESIĄCA - GRA 
Milena Kusy kl. Vc 

 

Undertale – jest to gra 

komputerowa, z pozoru uboga, 

monotonna i nieciekawa. Jednak, jak 

wiadomo – pozory zawsze 

wprowadzają w błąd. Owszem, w 

utworzenie Undertale nie zostało 

włożone wiele wysiłku, jednak nie 

przeszkodziło to, by tytuł ten zajął 

trzecie miejsce w rankingu najlepszych gier wideo roku 2015 

oraz 36 miejsce w rankingu wszech czasów. 

Przed włączeniem gry zawsze pojawia się krótkie 

wprowadzenie w jej fabułę: „Dawno temu, Ziemią władały dwie 
rasy – LUDZIE i POTWORY. Pewnego dnia, pomiędzy nimi 
wybuchła wojna. Po długim czasie ludzie odnieśli zwycięstwo. 
Zapieczętowali potwory w podziemiach przy użyciu 
magicznego zaklęcia. Wiele lat później... Góra Ebott, 201X. 
Legendy głoszą, że ten, kto wespnie się na górę, nigdy nie 
powróci". Po tych słowach widoczne jest dziecko wpadające we 

wnętrze góry, któremu gracz rozpoczynając grę nadaje imię. 

Rozgrywka nie jest skomplikowana, aczkolwiek dla 

niektórych może się okazać trudna. Sterowanie nie sprawia 

większych problemów. Poza najzwyklejszym w świecie 

szukaniu przejść w Undertale ważną rolę odgrywa walka. 

Polega ona głównie na omijaniu ataków przeciwnika małym 

serduszkiem symbolizującym duszę.      
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By zakończyć walkę gracz musi albo zabić przeciwnika, albo 

poprzez wcześniejsze interakcje (w większości przypadków)  

z danym potworem dojść do porozumienia, by potem móc 

pokojowo zakończyć walkę.  

Na obecną chwilę jest dostępna jedynie 

angielskojęzyczna wersja Undertale, jednak nie można 

wykluczyć opcji, że spolszczenie się nie pojawi. Pełna wersja 

gry kosztuje $9.99 (w przybliżeniu 40 zł) jednak na oficjalnej 

stronie można nabyć darmową demówkę, w której przechodzi 

się jedynie przez Ruiny. (pierwszy „poziom”) 

Jeśli chodzi o moją opinię, jest ona jak najbardziej 

pozytywna.  

Szczerze mówiąc, dla mnie to, że spolszczenie się nie 

pojawiło jest też małym plusem z dwóch względów. Pierwszym 

jest to, że w spolszczonej wersji wszystkie suchary i inne 

żarciki, które swój udział miały w Undertale straciłyby 

jakikolwiek sens i nie śmieszyłyby już gracza. Drugim 

powodem jest to, że czasem po prostu wielką korzyścią jest 

posiedzenie chwilę przed monitorem z angielskim słownikiem w 

rękach. Zwykła korzyść w przyjemności.  

Chociaż gram w tę grę od zaledwie trzech tygodni 

muszę przyznać, że Undertale jest jednym z najlepszych 

tytułów, jakie kiedykolwiek znałam, a dosyć dużo czasu 

spędzam w świecie gier wideo. Undertale całkiem korzystnie 

wpłynęło na moją psychikę. Wszystkie teksty typu „Nie trać 

nadziei!” czy „Bądź zdeterminowany!” zaczęły się przekładać 

na realne czyny i w istocie, stałam się osobą bardziej pewną 

siebie i zawziętą. 
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Klaudia Tkaczyk kl. VIA 

 

6 GRUDNIA - MIKOŁAJKI 
 

Swoją historię i nazwę zawdzięczają św. Mikołajowi – 

biskupowi z Mirry. Święty urodził się w połowie III w.  

w mieście Petara (obecnie terytorium Turcji) w bardzo 

majętnej rodzinie. Mikołaj był bardzo szczodrym człowiekiem 

– cały majątek rozdał biednym, zaś echa legend o jego 

wyczynach docierały do najdalszych krańców chrześcijańskiej 

Europy: a to o tym, jak wytrącał katu miecz z ręki i uwalniał 

skazańca, a to o ratowaniu okrętu podczas burzy, a to  

o uciszaniu słowem rozszalałego morza, ale przede wszystkim 

o potajemnym wspieraniu wszystkich potrzebujących. Mikołaj 

działał w nocy, podrzucał ukradkiem złote monety zmazując 

smutek i niepewność z ludzkich 

twarzy.  

Teraz, gdy budzimy się 

6 grudnia, znajdujemy w bucie 

lub pod poduszką małe podarki. 

To wszystko dzięki Mikołajowi 

;-) Pracuje na pełen etat w 

swoim warsztacie na biegunie 

północnym :-) 
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10 CIEKAWOSTEK  

O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU 
Amelia Bielińska kl. IVc 

 

10. Według historii Święty Mikołaj 

to biskup Miree, który naprawdę 

istniał na przełomie 3 i 4 wieku i to 

od jego dobrej osoby powstała 

postać Świętego Mikołaja, który 

obdarowuje dzieci prezentami. 

9. W celu dostarczenia wszystkich prezentów na czas, Mikołaj 

musi podróżować z prędkością 10 703 437 kilometrów na 

godzinę i odwiedzać około 1000 domów na sekundę. 

8. Piosenka ,,Jingle Bells’’ kojarzona ze zbliżającymi się 

saniami Mikołaja została skomponowana w 1847 roku. Jako 

utwór, który został wykonany podczas tradycyjnych obchodów 

Świąt Dziękczynienia w jednej z bostońskich szkół 

niedzielnych. Z jakiegoś powodu piosenka zyskała ogromną 

popularność i zaczęto ją śpiewać podczas Świąt Bożego 

Narodzenia. 

7. Mikołaj na rozdanie prezentów ma trochę więcej czasu niż 

24 godziny. Zważywszy na strefy czasowe i ruch obrotowy 

ziemi, jego czas wydłuża się do 31 godzin. 

6. My znamy Świętego Mikołaja, w Chinach wołają na niego 

Shengdan Laoren, w Anglii Father Christmas, we Francji Pere 

Noel, na Hawajach Kanakaloka, w Hiszpanii Los Reyes Magos,  
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w Japonii Santa Kurohsu, w Rosji to Dziadek Mróz, a na 

Węgrzech Karacsany Apo. 

5. Kostaryka, Kolumbia i część Meksyku nie  jest obsługiwana 

przez Mikołaja. Zgodnie z tamtejszą tradycją osobą 

roznoszącą prezenty jest El Nino Jesus, czyli ,,Dzieciątko 

Jezus’’. 

4. Czerwononosy  renifer zgodnie z tradycją nazywał się Rollo, 

później zaczęto mówić na niego Reginald. Rudolfem nazwał go 

piosenkarz Robert L. May, autor kompozycji ,,Rudolph the 

Red-Nosed Reinder’’. 

3. Święty Mikołaj z Miry to grecki biskup, żyjący w IV wieku 

w Azji Mniejszej (Dzisiejsza Turcja). Jak przystało na 

prawdziwego świętego, czynił cuda na lewo i prawo, pomagał 

potrzebującym, czasem kogoś też wskrzesił. Z czasem stał się 

patronem dzieci, złodziei i  lichwiarzy. 

2. Według holenderskiej tradycji Mikołaj znany jako Sinter 

Klaas ujeżdża pięknego, białego rumaka i ma zwyczaj 

zostawiania prezentów w specjalnie przygotowanych przez 

domowników drewnianych butach. To holenderskie rodziny, 

które wyemigrowały w XVIII wieku do Stanów Zjednoczonych 

przeniosły tam ze sobą Mikołaja. 

1. Najbardziej charakterystyczny element stroju Świętego 

Mikołaja - czerwona czapka z białym pomponem, stała się 

jednym z komercyjnych symboli Świąt Bożego Narodzenia.  
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Nadia Czarnecka kl. Vc 

USA 

 
USA jest to skrót od Stany Zjednoczone Ameryki.  

W USA mieszka  323,416,292 miliona ludzi. Powierzchnia tego 

kraju wynosi 9,612312 mln km².  

 Kraj ten jest 30 razy większy od Polski.  

 USA zamieszkuje około 10 000 000 Polaków.  

 78% Amerykanów określiła się jako 

chrześcijanie.  

 Ponad połowa Amerykanów cierpi na otyłość.  

 Jest to ojczyzna automatów samoobsługowych. 

Pierwszy postawiony został na nowojorskim 

dworcu w 1888 roku i można w nim było kupić 

gumę do żucia.  

 Niektóre autostrady w USA mają aż 9 pasów 

ruchu w jednym kierunku. 
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NEWSY ZE ŚWIATA NASTOLATKÓW 
Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 

W minione wakacje szczególną 

popularność zdobyły fiszki i nie, nie mówię o 

materiałach do nauki.  Chodzi mi o 

deskorolki, z  tą różnicą, że są trochę 

węższe od zwykłych i zrobione z plastiku. Jej neonowe kolory 

przyciągnęły kupujących, dzięki czemu stały się jeszcze 

bardziej znane. 

Polecam wszystkim miłośnikom aktywnego spędzania 

czasu. 

      Madzia 
 
 

SMUTNY LIŚĆ 
Oliwia Smolińska kl. IIIb 

 

Liście smutne opadają 

Niektóre próbują na gałęzie się wspinać. 

Lecz każdy z nich przecież spadnie. 

Jest jeden bardzo smutny 

oddalony od innych. 

Leży cały przemoknięty. 

I ani stara ławka ani wielki dąb  

na listka nie spojrzy. 

I leży tak sam całą jesień i zimę 

taki cichutki, smutny  

trochę popłakujący  

nikomu nie przeszkadza.  
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CIEKAWOSTKI O BOŻYM NARODZENIU 
wyszukała Milena Kusy kl. Vc 

1. Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, 

zaadoptowanych przez Kościół, w okresie 

średniowiecza. Pierwotnie kolacja była ucztą ofiarną 

składaną w darze mieszkańcom zaświatów, czyli duchom. 

2. Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 

języków i dialektów.  

3. Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu,  

w 1224 roku. Miała ona wymiar czysto edukacyjny; przy 

jej pomocy Franciszek wyjaśniał wiernym sedno Bożego 

Narodzenia.  

4. Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. 

Tego dnia ozdabiają oni groby bliskich kwiatami, 

gwiazdami betlejemskimi, ale także koszyczkami ze 

specjalnymi, bożonarodzeniowymi ciasteczkami.  

5. W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni. W tym czasie 

Grecy spotykają się ze 

znajomymi i rodziną w pubach, 

restauracjach, a przy tym 

zasypują mnóstwem prezentów.  

6. Zwyczaj całowania pod jemiołą 

pojawił się dopiero w XIX 

wieku. Dużo wcześniej, bo w 

czasach celtyckich, jemiole 

przypisywano magiczne 

właściwości: potrafiła leczyć, chronić, a nawet 

zwiększać płodność.  
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7. Choinka starsza niż Jezus? Tak. To ludy germańskie 

jako pierwsze zaczęły przystrajać zielone drzewka.  

8. Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania nowych 

ubrań, strojenia domów, ulic i wszystkiego, co tylko da 

się mniej lub bardziej finezyjnie udekorować, we 

wszystkie kolory tęczy.  

9. Wczesne wizerunki świętego Mikołaja nie pokazywały go 

jako pogodnego grubaska. Był raczej przywódczy, srogi 

i miał ze sobą brzozową rózgę. Zamiast z prezentami 

raczej kojarzył się z karą.  

10. W Boliwii w trakcie wigilii Bożego Narodzenia obchodzi 

się „mszę koguta”. Niektórzy wierni przynoszą koguty 

na pasterkę, bo podobno to właśnie te zwierzę jako 

pierwsze ogłosiło światu narodzenie Jezusa.  

11. Boże Narodzenie jest oficjalnym świętem w Stanach 

Zjednoczonych dopiero od 1870 roku. 

12. Tradycyjne kolory świąt to zielony, 

czerwony i złoty. Zieleń 

symbolizuje życie i odrodzenie, 

czerwień krew Chrystusa, a złoty 

bogactwo i królewskie 

pochodzenie.  

13. Niezwykle wysoką choinkę w 1950 

roku zobaczyli mieszkańcy 

amerykańskiego Seattle. Stojące w 

mieście drzewko miało ponad 67 

metrów.  
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NAJDZIWNIEJSZE ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE 

Milena Kusy kl. Vc 

1. Kiedy polskie dzieci czekają na św. Mikołaja, austriackie 

drżą z obawy przed Krampusem. To zły brat Mikołaja, 

który wygląda jak demon i bije niegrzeczne dzieci 

rózgą. W austriacką Noc Krampusa, czyli 5 grudnia, 

można spotkać mnóstwo takich potworów na ulicach 

miast.  

2. W Indiach żyje jakieś 25 mln chrześcijan, co nie jest 

wielką liczbą jak na jeden z najludniejszych krajów 

świata. Niełatwo jest 

w tym kraju o choinkę, 

jeśli więc ktoś chce 

obchodzić Boże 

Narodzenie, musi 

kombinować. Hinduscy 

chrześcijanie często 

dekorują bombkami 

drzewka bananowe 

albo mangowe.  

3. Czeszki mają zwyczaj w Boże Narodzenie wróżyć na 

różne sposoby. Na początku grudnia ścina się gałązki 

czereśni, jabłoni i forsycji. Jeśli zakwitną one w święta, 

dziewczyna wyjdzie za mąż. Jeśli zakwitną przed 

świętami, najpierw będzie dziecko, a dopiero potem 

zamążpójście. Gałązka bez kwiatków oznacza, że przed 

jej właścicielką kolejny rok spędzony w samotności. 
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4. Jeśli zapomniało się o gałązce, zawsze można powróżyć 

z buta. Wystarczy stanąć tyłem do drzwi wejściowych  

i rzucić but przez ramię. Jeśli wyląduje tak, że będzie 

skierowany noskiem w kierunku drzwi, pannę czeka  

w ciągu roku wesele. 

5. Katalończycy lubią świąteczne kupy. Jeden  

z tamtejszych zwyczajów to caga tió, zrobiona z pnia 

drewna figurka z namalowaną buzią i katalońską 

czapeczką. Taki pieniek od początku grudnia zasiada 

przy stole, gdzie objada się, czym tylko może. 

Wszystko po to, aby w Wigilię mógł "wydalić" słodycze, 

zabawki i inne dobre rzeczy.  

6. W Polsce zostawiamy dodatkowe nakrycie przy 

wigilijnym stole dla głodnego wędrowca, w Portugalii 

zostawia się je dla osoby zmarłej. Należy o tym 

pamiętać, bo to zapewni opiekę zmarłych nad domem 

przez kolejny rok.  

7. Ukraińcy mają sztuczne pająki i pajęczyny, które 

wieszane są na choinkach jak bombki i mają przynieść 

domowi szczęście. Zwyczaj pochodzi od opowieści  

o biednej kobiecie, która nie mogła sobie pozwolić ani na 

kolację wigilijną, ani nawet na udekorowanie drzewka. 

Kiedy obudziła się w świąteczny poranek, zobaczyła, że 

pająk przystroił jej choinkę pięknie utkaną siecią. 

Niedługo potem zamieniła się ona w złoto i kobieta już 

nigdy nie była biedna.  
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ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA 
Oliwia Smolińska kl. III b 

 

 

 

        

 

 

        

       

 

 

     

 

    

 

  

       

 

 

       

 

 

 

1. Pieczemy je na święta, mogą być w kształcie ludzików lub 

serduszek. 

2. Ciągną sanie świętego Mikołaja. 

3. Okres  przed  Świętami Bożego  Narodzenia. 

4. Dostają ją na święta niegrzeczne dzieci. 

5. Pomocnicy świętego Mikołaja. 

6. Świąteczne drzewko. 

7. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole. 
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PLUSY I MINUSY ZIMY 

Milena Kusy kl. Vc 

Plusy: 

• Wigilia, Boże Narodzenie; 

• Sylwester; 

• Ferie; 

• Można ulepić bałwana; 

• Można rzucać się śnieżkami. 

 

Minusy: 

• Jest zimno;  

• Ślisko; 

• Utrudniony transport; 

• Odśnieżanie; 

• Większe opłaty za prąd, ogrzewanie. 
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ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 
wyszukała Angelika Ciborowska kl. Vc 

Składniki: 

 1/4 szklanki miodu 

 80 g masła  

 1/2 szklanki miałkiego brązowego 

cukru lub cukru pudru 

 1 jajko 

 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 1,5 - 2 łyżki przyprawy 

korzennej do piernika 

 opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao 

(jeśli lubicie, gdy pierniczki mają 

ciemniejszy kolor) 

 

Miód i masło podgrzać w garnuszku, przestudzić. 

Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować. Jeśli 

ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej 

wałkowało). 

Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko 

podsypując mąką (grubsze pierniczki są bardziej miękkie po 

upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i 

przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. 

Pierniczki z otworkiem do przewlekania - otworek 

należy zrobić przed pieczeniem (np. słomką do napojów). 
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Pierniczki z witrażykami - również przed 

upieczeniem w dużym pierniczku wykrawać mniejszy otworek, 

nasypać do niego pokruszonych landrynek (z górką) i piec na 

macie teflonowej, ściągając z blachy dopiero po wystygnięciu. 

Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i 

piec około 10 minut w temperaturze 180ºC. Uważać, by nie 

piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. 

Wyjąć z piekarnika, wystudzić na kratce. 

Lukrować lub dekorować czekoladą po upieczeniu. 

 

Pierniczki po upieczeniu są twarde, później zmiękną 

(należy je przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku). 

Bardzo długo i dobrze się przechowują (nawet kilka miesięcy). 

Można upiec je kilka tygodni przed świętami, lukrowanie 

zostawiając na później. 

Co zrobić, by pierniczki zmiękły? 

Pierniczki po upieczeniu są zazwyczaj mocno twarde 

(powoduje to dodatek miodu). By zmiękły potrzebują 

pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci np. z powietrza lub 

owoców. Wtedy będą rozpływały się w ustach! Ułóż pierniczki 

(jeszcze przed lukrowaniem) na kratce i przenieś do 

pomieszczenia o wysokiej wilgotności, uchyl okno podczas 

deszczu ;-). Jeśli u Ciebie w domu jest dość sucho, schowaj 

pierniczki do szczelnej puszki z kawałkami obranych jabłek. 

Jabłka wymieniaj co parę dni, by nie zaczęły pleśnieć. 

Pierniczki będą chłonęły wilgoć z owoców. 

Smacznego :-). 
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Julia Grzywacz VIa 

 

You must match description to animal. Good Luck!  

 

1. This animal is orange. It has got a black stripes. It 

very dangerous! 

2. This animal is black and white. It has got wings, but it 

can’t fly. 

3. This animal has got wings. It has got big, yellow eyes. 

It sleep in day. 

4. This animal is long. It hasn’t got any legs. It sometimes 

dangerous. 

5.  We can have this animal in our house. It’s friendly and 

clever. 

A) Penguin 

B) Dog 

C) Snake  

D) Tiger 

E) Owl 

 

1__     2__    3__    4__   5__ 
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wyszukała Angelika Ciborowska kl. Vc 
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