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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

Nr 3 (117) – grudzień 2017       nakład 130 sztuk  CENA 2,00 zł 
 

 

W Wigilię Bożego Narodzenia 

  Gwiazda Pokoju drogę niech wskaże. 

   Zapomnijmy o uprzedzeniach, 

   otwórzmy pudła słodkich marzeń. 

    Niech Aniołki z Panem Bogiem, 

     jak Trzej Królowie z dary swymi, 

      staną cicho za Twoim progiem, 

       by spełnić to, co dotąd było snami. 

        Ciepłem otulmy naszych bliskich 

         i uśmiechnijmy się do siebie. 

          Świąt magia niechaj zjedna wszystkich 

           niech w domach będzie Wam jak w niebie… 

  

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia  

życzą redaktorzy „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: 
 Kartka z kalendarza s. 3 
 Co w szkole piszczy?  
 Święto Biblioteki Szkolnej s. 4-
6; 
 Wyniki konkursu plastycz-
nego i fotograficznego s. 7; 
 I Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Krajach 
Anglojęzycznych s. 8-9; 
 Konkurs geograficzny s. 9; 
 Bezpieczni na drodze  s. 10; 
 Warte pochwały s. 11 
 Ekumeniczna wycieczka do 
Warszawy s.12-13; 
 Podziękowania  s. 13; 
 Wycieczka klasy IVb i IVd s. 14 
 Wycieczka klas V s. 15 
 Z życia zerówek s. 16-18; 
 Podziękowania s. 18; 
 Co słychać w Chrościcach? 
s. 19-22; 
 Zabawa dla stałych 
czytelników Tornistra s. 22; 
 Ze szkolnych zeszytów s. 
23-27; 
 Tornistra Gość Specjalny  

Wywiad z Panem Pawłem 
Chabierą s. 28-30; 
 Czy mogę Ci pomóc? s. 30-31; 
 Ludzie listy piszą s. 32; 

 Święta tuż tuż 
 Pytanie do eksperta s. 33; 
 Zdaniem nauczycieli – czyli 
sonda z nauczycielami s. 34-35; 
 Zdaniem uczniów – czyli 
sonda z uczniami s. 36; 
 „Wesołych Świat” w różnych 
językach s. 37; 
 Nieznane fakty o Bożym 
Narodzeniu s. 38-39; 
 Krótka sonda z uczniami s. 40; 
 Pomysły na prezent 
świąteczny s. 41-44; 
 Jak obchodzi się Święta 
Bożego Narodzenia w Wielkiej 
Brytanii s. 45; 
 Jak szybko zrobić ozdoby 
świąteczne s. 46-48; 
 Ozdoby świąteczne i 
sylwestrowe s. 49-51; 
 10 stylizacji sylwestrowych s. 51-53; 
 Kącik kulinarny   
 Przepis s. 54; 
 Porady s. 55; 
 Polecam s. 55; 
 Ulubieniec miesiąca   
 Książka s. 56; 
 Film s. 56; 
 Różne różności 
  Morsowanie s. 57-58; 
 Ciekawostki przyrodnicze s. 59; 
 Zwierzęta w pigułce s. 59; 
 Krzyżówka s. 60; 
 Humor i humorek s. 61-62; 
 Wykreślanka s. 62-63; 
 Kącik Małego Czytelnika s. 64-67 
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Aleksandra Goźlińska  

3.12 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

4.12 Dzień Górnika 

5.12 Dzień Ninja 

6.12 Dzień Anioła  

8.12 Dzień Kupca 

10.12 Dzień Praw Człowieka 

13.12 Dzień Księgarza 

15.12 Dzień Herbaty 

16.12 Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą 

17.12 Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz 

19.12 Dzień Wiecznie Zielonych Roślin  

20.12 Dzień Ryby 

21.12 Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek 

24.12 Dzień Raju 

28.12 Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

30.12 Dzień Serka Wiejskiego 

31.12 Dzień bez Bielizny 
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ŚWIĘTO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
p. Grażyna Michalska 

 

Przez jeden tydzień października, w dniach 23 – 27 

obchodziliśmy w naszej szkole święto biblioteki szkolnej.  

Z tej okazji zaprosiliśmy wszystkich czytelników do udziału  

w imprezach organizowanych przez bibliotekę. 

W poniedziałek odbyły się szkolne eliminacje Konkursu 

Pięknego Czytania Poezji i Prozy Bolesława Leśmiana. Zgłosiło 

się 10 uczniów z klas I – III i 18 z klas IV – VII. Uczestnicy 

prezentowali fragmenty „Przygód Sindbada Żeglarza” i „Baśni 

o Aladynie i o cudownej lampie”, tylko trzy osoby wybrały 

poezję Leśmiana. Z klas młodszych największą umiejętnością 

pięknego czytania wykazali się: Mateusz Milewski klasa IIa  

i Eliasz Kublik z klasy IIIb. Ze starszej grupy uczniów po 

długich obradach jury wybrało Oliwię Smolińską z klasy IVb  

i Amelię Bielińską klasa Vc. Oni będą reprezentować szkołę  

w powiecie.   

Przez cały poniedziałek wielu uczniów odwiedzało 

bibliotekę kupując książki na kiermaszu lub biorąc udział  

w loterii fantowej przygotowanej przez Klub Miłośników 

Książek. 
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We wtorek wszyscy uczniowie naszej szkoły brali 

udział w spotkaniu z podróżnikiem Florianem Pyszelem, który 

wrócił właśnie ze swojej trzymiesięcznej wyprawy autostopem 

po Azji. Przejechał ponad 11 tyś. km, zwiedził kilka krajów  

i przeżył mnóstwo ciekawych przygód. Spotkanie to 

wzbogaciło wiedzę uczniów o olbrzymim kontynencie jakim 

jest Azja i uświadomiło, że warto realizować swoje pasje  

i marzenia. Na koniec wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie, 

które natychmiast pojawiło się na Facebookowym fanpage  

u podróżnika „Florek – świat okiem biegacza”. Umówiliśmy się 

na spotkanie za rok – po planowanej kolejnej ekscytującej 

podróży pana Floriana. 

W środę gościliśmy panią Stanisławę Gujską, autorkę 

książek dla dzieci. Pani Stanisława jest emerytowaną 

nauczycielką. Pisanie wierszy zaczęła już jako uczennica  

w szkole podstawowej.  W pracy dydaktycznej często 

wykorzystywała własne utwory, aby uatrakcyjnić zajęcia 

szkolne. Wydała około 30 książek, w większości tomików  

z wierszami. Jej teksty były publikowane w „Świerszczyku” 

i „Echu Podlasia”. Często ilustratorami jej książek są dzieci 

własne, albo te, z którymi poznała się podczas spotkań.   

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 0 – III. Pani Gujska 

opowiadała dzieciom o swojej pasji i zaprezentowała 

fragmenty nowych książek. Zaprosiła też uczniów do wspólnej 

zabawy i czytania. Udzieliła wielu odpowiedzi na zadawane 

pytania. Po spotkaniu chętni nabyli książki autorki i otrzymali 

autografy z dedykacją. 
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Czwartek i piątek poświęcono patronowi szkoły. 

Najpierw odbył się międzyklasowy etap konkursu „Bolesław 

Prus – życie i twórczość”, gdzie każdą klasę reprezentowała 

czteroosobowa drużyna. Uczestnicy odpowiadali pisemnie na 

16 pytań. Do finału przeszły klasy: IV b w składzie Karolina 

Burakowska, Kinga Mielczarek, Oliwia Smolińska, Dominika 

Wąsowska ; V b – Maja Kołak, Julia Zasuwik, Roksana Więcko, 

Maria Grzywacz ; VIc – Julia Cembrowska, Milena Kusy, 

Stanisław Abramowski, Bartosz Kwiatkowski ; VIIb – Zofia 

Abramowska, Natalia Ratuska, Beata i Ewa Cymbalińskie.  

W finale uczestnicy odpowiadali indywidualnie na pytania, 

zdobywając punkty dla drużyny, rozpoznawali tytuły po 

prezentacji charakterystycznych dla danego utworu 

elementów. Najlepsza okazała się drużyna klasy VII b, drugie 

miejsce zajęła klasa V b, trzecie VI c.  

W piątek członkowie Klubu 

Miłośników Książek: Zosia Kurowska IV 

c, Weronika Leszczyńska V c, 

Weronika Witowska VI a i Maja 

Drwęcka z III d czytały uczniom z 

klas 0 i I  „Królewnę bałaganiarę” 

Doroty Gellner i bajkę słowacką „O 

dwunastu miesiącach”. Dzieci z 

zainteresowaniem słuchały swoich 

starszych koleżanek. 

Dziękujemy  wszystkim  

zaangażowanym  w  biblioteczne  święto:  uczestnikom  

konkursów, nauczycielom  pomagającym  w  przygotowaniach  

i obsłudze nagłośnienia.  Dziękujemy  także za udział w akcji  
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„Podaruj książkę bibliotece”. Listę ofiarodawców zamieścimy  

w listopadzie. Do 10 listopada czekaliśmy na prace 

uczestników konkursu plastycznego i fotograficznego.  

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Ja i moja rodzina” 

Kl. 0-III 

1. Bartosz Wielechowski kl. IIIa 

2. Amelia Chrościcka, Maja Surowiec kl. IIa 

3. Malwina Grzeszczuk, Amelia Wysocka kl.IIa 

Kl. IV- VII 

1. Ola Mroczek, Wiktoria Kaźmierczak, Amelia Potocka kl. VIb 

Tomasz Mroczek kl. IIa 

2. dziewczęta z klasy VIIa 

3. Martyna Sosińska kl. VI b, Marta Sosińska kl. IIIa 

 

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Moja rodzina w obiektywie” 

1. Bartosz Abramowski kl. Ib 

    Jakub Chabiera kl. VIIc 

2. Barbara Taciak kl. Ic 

3. Natalia Chabiera kl. IIIa 
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I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY 

O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 
p. Ewelina Dudzińska 

 

15 listopada w naszej szkole odbył się  

I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. 

Jednym z głównych celów konkursu było zachęcanie dzieci  

i młodzieży do nauki języka angielskiego oraz zdobywania  

i poszerzania wiedzy o krajach anglojęzycznych - ich historii, 

kulturze, geografii, zwyczajach, świętach, znanych postaciach itp. 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. IV-VII. 

Każda szkoła mogła zgłosić dwóch kandydatów. Naszą szkołę 

reprezentowały: Paulina Zduńczyk (w kategorii kl. IV-V)  

i Wiktoria Kaźmierczak (kl.VI-VII).  

Konkurs nie należał do najłatwiejszych. Uczniowie 

musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również dobrą 

znajomością języka angielskiego.  

 

Zwycięzcami zostali: 

kl. IV-V 

I miejsce – Paulina Zduńczyk SP w Kałuszynie 

II miejsce – Piotr Wieczorek SP w Pustelniku 

III miejsce – Paweł Ciąćka SP w Janowie 

 

kl.VI-VII 

I miejsce – Julia Popławska SP w Pustelniku 

II miejsce – Jakub Kozłowski SP w Dobrem 

III miejsce – Wiktoria Kaźmierczak SP w Kałuszynie 
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Konkurs zorganizowały  

i przeprowadziły nauczycielki 

języka angielskiego z naszej 

szkoły: p. Magdalena Kłoszewska, 

p. Magdalena Kosmalska, p. Anna 

Wolska i p. Ewelina Dudzińska.  

Dziękujemy sponsorom za 

ufundowanie nagród, a byli nimi: 

Biuro Turystyki Młodzieżowej ATAS, Wydawnictwo 

MACMILLAN oraz Szkoła Językowa MrOzzy. 

Mamy nadzieję, że Konkurs Wiedzy o Krajach 

Anglojęzycznych wpisze się na stałe w tradycję konkursową  

w naszej szkole. 

 

 

KONKURS GEOGRAFICZNY 
p. Barbara Krążała 

 

W listopadzie 2017r. odbył się konkurs geograficzny 

dla uczniów klas VII. Dotyczył działu „Orientacja na Ziemi”. 

Najlepsze wyniki osiągnęli: 

1. Maciej Wasowski kl. VIIb  

2. Jan Grubek kl. VIIc 

3. Eryk Gomza kl. VIIa 

   Gratulujemy!!! 
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BEZPIECZNI NA DRODZE 
p. Dominika Włodarczyk 

 

W środę 8 XI uczniowie z klasy IIIa – Jakub Potocki  

i z klasy IIIc – Roksana Rucińska wzięli udział w Powiatowym 

Konkursie - Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i Pierwszej 

Pomocy organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im.  

M. Kopernika w Mińsku Mazowieckim. W konkursie brało udział 

28 uczniów z klas młodszych ze szkół powiatu mińskiego. 

Dzieci miały za zadanie w ciągu 15 minut rozwiązać test 

wiedzy o bezpieczeństwie na drodze oraz udzielenia pierwszej 

pomocy.  

Po wytężonej pracy przyszedł czas na krótki 

odpoczynek przy soczku i ciasteczkach. Następnie dzieci 

spotkały się z ratownikiem medycznym, który pokazał  

i opowiadał o zawartości torby pierwszej pomocy,  

o zastosowaniu ich w konkretnych sytuacjach,  

o wykorzystaniu przedmiotów z najbliższego otoczenia  

w sytuacji braku apteczki. Dzieci miały możliwość także 

wykonania masażu serca 

na fantomie. Spotkanie 

zakończyło się 

wręczeniem dyplomów  

i drobnych upominków 

wszystkim uczestnikom 

konkursu oraz dyplomów  

i nagród zwycięzcom. 
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 VI POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 

POEZJI I PROZY BOLESŁAWA LEŚMIANA 

kategoria: klasy I - III 

II miejsce - Eliasz Kublik kl. IIIb 

opiekun: p. Katarzyna Pawlikowska 

 

 II POWIATOWY KONKURS 

LITERACKI "CZYTAM, BO LUBIĘ" 

II miejsce- Wiktoria Kaźmierczak kl. VIB 

Opiekun: p. Monika Marciniak 

wyróżnienie - Amelia Bielińska kl. VC 

Opiekun: p. Katarzyna Berska 

 

 10 POWIATOWY PRZEGLĄD PATRIOTYCZNY 

PLASTYKA - kategoria klasy IV - VII 

wyróżnienie - Damian Wąsowski kl. VIb 

opiekun: Wanda Stryczyńska 
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EKUMENICZNA WYCIECZKA  

DO WARSZAWY 
Krzysztof Gogol 

 

„Tolerancja”- ważne słowo, które 

używamy często, a czasami za często. 

Ale czy wiemy co tak naprawdę oznacza? 

W dniu 24 października, 57 

uczniów naszej szkoły wybrało się na wycieczkę do Warszawy. 

Podróż odbyła się pod hasłem „Szlakiem Tolerancji Religijnej”. 

Zwiedzaliśmy warszawskie Świątynie różnych religii i różnych 

wyznań. Pierwsza na naszej drodze poznania była Katedra Św. 

Floriana – religii chrześcijańskiej, wyznania rzymsko- 

katolickiego. Na zewnątrz, na bocznej ścianie Kościoła 

umieszczony jest Pomnik Św. Floriana. Na placu kościelnym 

rośnie Dąb Papieski, potomek Dębu Chrobrego. Po zwiedzeniu 

Świątyni udaliśmy się do Metropolitarnej Cerkwi Prawosławnej 

pw. Św. Marii Magdaleny - religia chrześcijańska, wyznanie 

prawosławne. Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy to 

Synagoga im. Małżonków Nożyków – religia Judaistyczna. 

Czwartym obiektem, który zwiedzaliśmy był Kościół 

Ewangelicko- Augsburski pw. Świętej Trójcy - religia 

chrześcijańska, wyznanie protestanckie. Ciekawostką jest, że 

kopuła Świątyni jest  czwartą w wielkości na Świecie,  

a trzecia w Europie. Ostatnim punktem był Meczet w Ośrodku 

kultury Muzułmańskiej – religia muzułmańska – Islam.  

Cieszę się bardzo z udziału w tej wycieczce ponieważ 

mogłem dowiedzieć się wiele o wyznaniach, np. to, że każda  

z tych religii jest monoteistyczna i umożliwia nam modlitwę  
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do Jednego Pana Boga. W dzisiejszym świecie ważne jest 

abyśmy, my młodzi ludzie, tolerowali się nawzajem oraz 

szanowali bliźnich nieważne jakiego byliby wyznania. 

PODZIĘKOWANIA 

Składamy serdeczne podziękowania osobom,  

które zaprenumerowały gazetkę "Tornister": 

panu Marianowi Soszyńskiemu 

pani Henryce Sęktas 

pani Agnieszcze Gałązce 

pani Annie Andrzejkiewicz 

pani Elżbiecie Gójskiej 

pani Zofii Gójskiej 

Księdzu Władysławowi Szymańskiemu 

Kapłanowi M. Zbigniewowi Nawarze 

panu Leszkowi Wąsowskiemu 

panu Bogusławowi Michalczykowi 

 

Dziękujemy za wspieranie  

naszej dziennikarskiej działalności.  

Redaktorzy wraz z opiekunkami 
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WYCIECZKA KLASY IVB i IVD 

Alicja Drabarek  

 

06.XI.2017r. klasa IVb i IVd 

pojechały na wycieczkę do Warszawy.  

O godzinie 07:45 wyjechaliśmy z 

Kałuszyna. Podróż minęła nam dobrze. Najpierw zaliczyliśmy 

chyba największą atrakcję tej wycieczki – hangar 646! (czyli 

park trampolin). W szatniach przebieraliśmy się  

i zakładaliśmy antypoślizgowe skarpetki. Gdy przebraliśmy się 

przyszła do nas bardzo miła pani i pokazała nam filmik  

o zasadach bezpieczeństwa w hangarze. Po filmie pani 

zaprowadziła nas na trampoliny tam zrobiliśmy sobie krótką 

rozgrzewkę. Robiliśmy ćwiczenia takie jak: pajacyki, siad na 

pupę, siad na kolana czy obracanie się. Po rozgrzewce 

zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Każda z grup poszła  

z inną panią w inne miejsce hangaru. Grupa, w której ja byłam 

najpierw zrobiła sobie małe zawody. Później graliśmy  

w zbijaka na trampolinach. Następnie mięliśmy kilka minut 

czasu wolnego i… niestety musieliśmy się zbierać. Ubraliśmy 

się i wyszliśmy. Poszliśmy do galerii handlowej „Mokotów”,  

w której poszliśmy do McDonald’s. Następnie poszliśmy do 

kina na film pt. „Emotki”. Film był bardzo ciekawy. Opowiadał  

o przygodach emotikonów z telefonu pewnego chłopca  

o imieniu Max. Głównymi bohaterami byli: Minek, Matrix oraz  
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Piątka. Gdy film się skończył wyszliśmy z kina, 

zjechaliśmy ruchomymi schodami do drzwi i weszliśmy do 

autobusu. Wróciliśmy do Kałuszyna około 17:00. Wycieczka 

była wspaniała! .    

 

WYCIECZKA KLAS V 

Maciej Kuć 

 

Dnia 20 listopada 2017r. klasy V wybrały się na 

wycieczkę do Warszawy.  Pierwszym punktem programu była 

wizyta w teatrze Capitol. Tam oglądaliśmy spektakl "Wanna 

Archimedesa". Był to musical, który bardzo nam się podobał. 

Następnie pojechaliśmy do Muzeum Kolejnictwa, gdzie na 

świeżym powietrzu zwiedzaliśmy skansen zabytkowych 

pociągów, drezyn i lokomotyw. Następnie oglądaliśmy 

ekspozycje pod dachem. Kolejnym punktem programu była 

Fabryka Bombek.  Tam oglądaliśmy ich produkcje oraz  

mogliśmy samodzielnie wykonać i ozdobić bombkę.  Owoc 

naszej pracy mogliśmy zabrać do domu aby pochwalić się,  

a później umieścić na naszych świątecznych drzewkach 

choinkowych. Wycieczka tradycyjnie zakończyła się wizytą  

w McDonald ’s. 
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p. Anna Skoniecka 
 

Październikowe spotkanie z miłośnikiem przyrody 

We wtorek 31 października grupę „0” odwiedził 

nietypowy gość, przyrodnik i pasjonat przyrody Pan Maciej 

Gujski. Ta niecodzienna lekcja skupiona była wokół tematu 

„leśnej zwierzyny”. Sarny, dziki i bażanty to jedne z wielu 

gatunków zamieszkujących nasze Polskie lasy, o których 

opowiedział nam gość. Głównym celem spotkania było 

przybliżenie dzieciom ważnego tematu „życie zwierząt 

podczas zimy”, gdzie żyją, co jedzą, czy człowiek powinien 

dokarmiać leśne zwierzęta zimą?  

Poszukując odpowiedzi na zadane pytania, gość 

wyjaśnił dzieciom, iż zwierzęta leśne posiadają naturalny 

instynkt, który podpowiada im jak przetrwać zimę, bez 

ingerencji człowieka. Jednak w 

czasie bardzo mroźnej zimy, z 

obfitymi opadami śniegu, same 

mogą sobie nie poradzić. Człowiek 

powinien je dokarmiać. Tylko tym 

zajmują się leśnicy. Znają oni 

zwierzęta najlepiej i wiedzą, że 

aby nie wyrządzić im krzywdy, 

powinno się je mądrze dokarmiać. 

Wtedy, kiedy gruba warstwa 

śniegu, a także ujemna 

temperatura utrudnia im w lesie 

dostęp do pokarmu oraz wody.  
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Jest wielu prawdziwych przyjaciół zwierząt, którzy 

bardzo chętnie włączają się w akcje ich dokarmiania. Jednak 

leśnicy apelują, by nie czynić tego na własną rękę. Raz, aby 

zwierzętom nie zaszkodzić, karmiąc je nieodpowiednią karmą. 

Drugi raz, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo. Należy 

pamiętać, że wszystkie zwierzęta leśne są dzikie, przez co  

i niebezpieczne dla człowieka. 

Nietypowa lekcja przyrody zakończona była konkursem 

plastycznym pt. „Leśne zwierzęta”. 

Z każdej klasy „0” wylosowano po dwie, najładniejsze prace,  

a ich autorzy otrzymali słodkie poczęstunki. 

Kl. „0 a” Sandra Grubek i Bartosz Luśnia 

Kl. „0 b” Klaudia Abramowska i Nikola Perlejewska 

Kl. „0 c” Wiktoria Białek i Marysia Kurowska 

Serdecznie Gratulujemy! 

 

Zachęcając dzieci do dokarmiania zwierząt, Pan Maciej 
zasugerował, aby dzieci skupiły się na dokarmianiu ptaków, 
znajdujących się w naszym otoczeniu. Mowa tu o: sikorkach, 
wróblach i gilach, które podczas trudnych zimowych warunków 
mają dużą trudność z pozyskaniem pokarmu. Podchwytując 
pomysł naszego gościa, niebawem tuż przy szkole w „Ogrodzie 
Młodych Odkrywców”, staną odpowiednio do tego 
przygotowane karmniki przygotowane przez uczniów pod 
kierunkiem Pana Jerzego Roguskiego. Klasy „0”  
i uczniowie Koła Młodych Przyrodników pod okiem 
wychowawców i Pani Krystyny Raczyńskiej vel Wasiluk będą 
mogły dokarmiać ptaki.       
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Apelując do wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy 
chcą się włączyć w akcje dokarmiania ptaków o przynoszenie 
ziaren: słonecznika, pszenicy, owsa, siemienia lnianego i kaszy 
jaglanej. Ziarna można przynosić przez całą zimę do sali 24. 

Z góry dziękujemy uczniom za zaangażowanie! 
 

KOKTAJL TRUSKAWKOWY 

Od dawna wiadomo, że dzieci chętniej uczą się przez 

zabawę, a gdy dodatkowo mogą posmakować, doświadczenie 

dłużej pozostaje w ich pamięci.  

19 listopada podczas realizacji tematu tygodnia  

o urządzeniach elektrycznych dzieci miały okazję przyjrzeć 

się, do czego służy „blender”. Zerówkowicze z ogromnym 

skupieniem i zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowaniu 

pysznego deseru - koktajlu truskawkowego, który na końcu  

z apetytem skosztowały. 

 

  PODZIĘKOWANIA  

   Składamy serdeczne podziękowania pani 

  Annie Andrzejkiewicz 

   oraz wszystkim pracownikom Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie, a także pani Teresie Deretkiewicz 

przewodniczącej Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

za pomoc przy tworzeniu kolejnych numerów „Tornistra”. 

 

Redaktorzy wraz z opiekunkami 
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p. Izabela Jackiewicz 

 

Dzień dobry! Cześć ! Witajcie! To znowu my, Wasi koledzy  

i koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Chrościcach. Już po raz 

drugi mamy okazję i niewątpliwą przyjemność gościć na 

stronach miesięcznika  "Tornister". Jesteśmy Waszymi 

stałymi czytelnikami już od dawna. Tym bardziej cieszymy się 

bardzo, że zaprosiliście nas do swojego redakcyjnego grona. 

Dzięki temu mamy okazję informować Was na bieżąco co 

ciekawego wydarzyło się u nas ostatnio... A działo się dużo.... 

 

20 października wybraliśmy się na wycieczkę. Piękno naszej 

polskiej wsi było niejednokrotnie opisywane przez polskich 

poetów. Aby doświadczyć tej literackiej magii wybraliśmy się 

do Gościńca Wiecha w Kawęczynie i na kilka godzin 

przenieśliśmy się do świata przyrody oraz ludzi żyjących z nią 

w zgodzie i harmonii. Gościniec to wymarzone miejsce do tego, 

aby przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas,  

a jednocześnie zapoznać dzieci z kulturą, pracą i życiem 

dawnej wsi. Program pobytu obejmował mnóstwo atrakcji, min.: 

staropolskie powitanie przez gospodynie ubraną w strój 

ludowy, zwiedzanie mini - zoo, pokaz sztuki kowalskiej  

i wybijanie monety pamiątkowej w kuźni, zwiedzanie izby 

etnograficznej i wiele innych.       
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Największą frajdę sprawiła nam kolorowa zabawa 

„dyskotekowa”. Pełni wrażeń i niezapomnianych emocji, lecz  

z dużym smutkiem, opuszczaliśmy to cudowne i przepiękne 

miejsce. Jeżeli planujecie szkolną wycieczkę to wybierzcie się 

do Gościńca Wiecha...nie pożałujecie... 

www.gosciniec-wiecha.pl 

31 października w naszej szkole miała miejsce jedna  

z najpiękniejszych i najbardziej podniosłych uroczystości - 

Ślubowanie Pierwszoklasistów. Aby w pełni zostać 

zaakceptowanymi przez społeczność uczniowską 

Pierwszoklasiści musieli wykonać szereg zadań, które 

wszystkim udało się wykonać znakomicie. Zanim jednak 

przyłączyli się do grona społeczności uczniowskiej czekała ich 

jeszcze jedna próba. Aby chętniej i skuteczniej się uczyć 

musieli wypić "eliksir wiedzy" i połknąć "tabletkę mądrości".  

I tu również spisali się na medal, co pozwoliło im złożyć 

uroczyste ślubowanie, po którym pan dyrektor Marek Pachnik 

dokonał symbolicznego pasowania Pierwszaków na uczniów 

klasy I. Następnie przypieczętowali oni Akt Ślubowania 

odciskiem kciuka. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy "już 

Pierwszak" otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek 

ufundowany przez Radę Rodziców. Całość uroczystości dopełnił 

wspaniały tort, upieczony specjalnie na tę okazję przez p. 

Agnieszkę Abramowską (mamę naszego Pierwszaka - 

Sebastiana), który smakował wszystkim wybornie. To był 

naprawdę wyjątkowy dzień... 

 



TORNISTER                           numer 3 (117) – grudzień 2017 

- 21 - 

To jeszcze nie koniec naszych szkolnych wieści..... 

8 listopada obchodziliśmy "Dzień Zdrowego Śniadania",  

w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej "ŚNIADANIE 

DAJE MOC”, której celem jest uświadomienie rodzicom, 

dzieciom i nauczycielom, że śniadanie to najważniejszy posiłek 

w ciągu dnia. Dzieci muszą zdawać sobie sprawę z tego, że 

śniadanie dostarcza organizmowi energii niezbędnej do 

prawidłowego funkcjonowania, poprawia samopoczucie  

i zwiększa koncentrację. Zastępowanie pełnowartościowego 

posiłku słodyczami, drożdżówkami czy chipsami nie jest 

dobrym rozwiązaniem i na dłuższą metę może mieć przykre 

konsekwencje. W tym dniu uczniowie wraz z nauczycielami 

przygotowali, a następnie zjedli wspólne śniadanie, które 

poprzedziła krótka pogadanka na temat znaczenia tego posiłku 

dla zdrowia i prawidłowego rozwoju fizycznego, jak również 

intelektualnego dzieci w wieku szkolnym. Dzieci zajadały  

z wielkim apetytem owoce, warzywa, kolorowe kanapki, 

zbożowe płatki i wiele 

innych zdrowych 

produktów. Wniosek 

nasuwa się jeden - 

"Zdrowe jedzenie jest 

smaczne, jedzmy, na co 

dzień smacznie, zdrowo  

i kolorowo!!! 

www.sniadaniedajemoc.pl 

    

 

http://www.sniadaniedajemoc.pl/
http://www.sniadaniedajemoc.pl/
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10 listopada świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Uczniowie ubrani w stroje galowe,  

z przypiętymi biało-czerwonymi kotylionami, z dumą i powagą 

śpiewali pieśni patriotyczne i recytowali wiersze o Ojczyźnie. 

Podczas krótkiej multimedialnej lekcji z historii obejrzeliśmy 

prezentacje filmową autorstwa Tomasza Bagińskiego pt. 

„Animowana historia Polski", która stała się niezwykłą podróżą 

w tysiącletnią przeszłość naszej Ojczyzny. 

Zapraszamy po więcej ciekawostek na naszą stronę 

internetową, gdzie można obejrzeć również fotorelację z w/w 

wydarzeń...www.spchroscice.kaluszyn.pl 
 

CDN….. 

 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 

„TORNISTRA” 
 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika.  Przez 

cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” drukujemy kupon. 

Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie kupony,  

w czerwcu 2018r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

 

KUPON NR 3 (117) 

GRUDZIEŃ  2017r. 
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PAŹDZIERNIKOWE WYDARZENIA W SZKOLE OCZAMI 

UCZNIÓW KLAS IIIA i IIIC 

 

Julianna Gujska klasa IIIA 

24.10.2017r. mieliśmy spotkanie z Panem Florianem Pyszelem. 

Zwiedził on Azję, Rosję i poznawał tam przyjaciół. Pokazywał 

nam różne krajobrazy. Opowiadał, że ktoś kiedyś poprosił, 

żeby pomalował całą wioskę. Powiedział, że uczył mówić ludzi  

z tych krajów po angielsku. Najciekawsze było to, że w obcych 

krajach były polskie lektury.  

 

Natalia Luśnia klasa IIIA 

Dnia 24.10 odbyło się spotkanie z p. Florianem Pyszelem - 

podróżnikiem. Opowiadał nam o krajach, które zwiedził: Rosję, 

Chiny, Kazachstan i Tajlandię. W każdym kraju spotkał 

życzliwych ludzi, którzy dawali mu jedzenie i miejsce do 

spania. W podziękowaniu pomagał im np. malując ściany.  

W Mongolii uczył dzieci języka angielskiego. W czasie 

opowieści oglądaliśmy zdjęcia z podróży. Spotkanie było 

bardzo ciekawe i dowiedzieliśmy się wielu fajnych rzeczy.  

W przyszłości ja także chciałabym podróżować po świecie. 

 

Magdalena Wielechowska klasa IIIA 

Dnia 24.10.2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie  

z Panem Florianem Pyszelem. Jest on podróżnikiem, który  

w 92 dni zwiedził autostopem 7 państw. Opowiadał nam  

o swoich podróżach oraz przygodach, które go spotkały   
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m.in. w Rosji, Kazachstanie, Chinach i w Tajlandii. Mówił  

o budowie kościoła w Kazachstanie oraz jak został 

wolontariuszem w mongolskiej miejscowości. Spotkanie to było 

bardzo interesujące i ciekawe. 

 

Otylia Mroczek klasa IIIA 

Naszą szkołę odwiedził Florian Pyszel, biegacz i podróżnik. 

Opowiedział o swoich podróżach. Przez 92 dni zwiedził 7 

państw Azji. Budował kościół w Kazachstanie. Uczył języka 

angielskiego w Mongolii. Został malarzem w chińskiej wiosce.  

 

Natalia Luśnia klasa IIIA 

We wtorek odwiedzili nas policjanci 

ze swoim psem. Ubrani byli w stroje 

służbowe, zwane mundurem. Dwóch 

policjantów miało kamizelki 

odblaskowe. Panowie opowiadali nam 

jak długo trzeba szkolić psa by mógł on pracować w policji. 

Jeden z policjantów pokazał jak wygląda nauka psa by 

reagował na jego komendy. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób 

reagować gdy chce nas ugryźć pies. Spotkanie było udane i 

nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy. 

 

Julianna Gujska klasa IIIA 

Kolejne spotkanie prowadzili policjanci. Było ich czterech, 

jeden to tata mojej koleżanki. Pan przyszedł z psem, miał też 

zabawkę dla psa i kaganiec. Pies podbiegł do dzieci z klasy 0b, 

a potem do klasy IIIa. Gdy pan skończył opowiadać o swojej 

pracy to zadawaliśmy pytania i ja też zadałam. Zapytałam, czy 
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mógłby Pan zaprezentować jak zakłada się kaganiec. Policjant 

pokazał wszystkim jak się to robi. Bardzo podobało mi się to 

spotkanie.  

 

Patryk Gałuszewski klasa IIIC 

W tym tygodniu naszą szkołę odwiedziło kilkoro gości. Byli 

policjanci z psem, podróżnik i pisarka. Najbardziej podobało 

mi się spotkanie z podróżnikiem. Opowiadał on o swoich 

wyjazdach do Azji. Pokazywał zdjęcia ze swoich wypraw. 

Najładniejsza była fotografia pokazująca go siedzącego na 

szczycie góry. Też chciałbym tak podróżować.  

 

Szymon Dytkowski klasa IIIC 

Dnia 24 XI 2017r. do naszej szkoły przyszło 4 policjantów  

z psem. Spotkanie z nimi odbyło się na małej sali 

gimnastycznej. Jeden z policjantów zaczął wydawać komendy 

psu. Pies posłusznie wykonywał polecenia. Po zakończeniu 

pokazu z tresury psa, przyszła pora na zadawanie pytań. 

Pytania były różne, ciekawe i mniej ciekawe. Bardzo mi się 

podobało, a najbardziej tresura psa.  

 

Jakub Wrzosek klasa IIIC 

Dnia 25 października 2017r. o godz. 10.00 naszą szkołę 

odwiedziła Pani Stanisława Gujska. Kobieta ta to pisarka, 

poetka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Opowiadała 

nam o swojej wspaniałej przygodzie z poezją. Pokazywała nam 

swoje książki. Zachęcała nas do zapoznania się z ich treścią. 

Pisarka wydała 18 książek, w większości tomików z wierszami. 

Po tym spotkaniu z pisarką chętnie przeczytam jej wiersze. 
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MOJA WYCHOWAWCZYNI –  

W OCZACH UCZNIÓW KLASY IIIB 

Gabrysia Kruk kl. IIIB 

Pani Kasia Pawlikowska jest 

nauczycielem naszej klasy. Pani Kasia 

ma brązowe oczy, kasztanowe włosy, 

ładne kolczyki, ładną fryzurę. Jest 

zawsze uśmiechnięta, cierpliwa, rzadko 

się złości, jest pomocna  

i wesoła. Pani Kasia bardzo mi się podoba 

i bardzo mi się podobają lekcje z panią, bo pani jest miła  

i lekcje z panią to przyjemność. Bardzo lubię panią Kasię 

Pawlikowską. Pani Kasia lubi jak dostaje kwiaty i laurki, lubi 

także jak dostajemy szóstki i piątki lub jak uczestniczymy  

w konkursach. Jest mi smutno bo to ostatni rok z panią Kasia. 
 

Amelka Grabarek kl. IIIB 

Nasza pani nazywa się Kasia Pawlikowska. Ma brązowe oczy  

i kasztanowe włosy, które wpadają w czarny i bardzo ładnie się 

ubiera. Pani Kasia jest fajna i to nawet bardzo fajna i lubi 

wszystkie dzieci z naszej klasy czyli z IIIb. Mi się bardzo 

podoba bo jest miła dla nas. Lubi kwiaty i to bardzo tak, jak 

moja mama. 
 

Krystian Wiechetek kl. IIIB 

Pani Kasia jest naszą nauczycielką. Nasza pani ma brązowe 

oczy i ciemne włosy. Pani Kasia jest miła, radosna, często się 

uśmiecha i bardzo ją lubię. Moja nauczycielka mi się podoba  

i uczy mnie na dobrego ucznia. Moja pani zadowolona jest  

z dobrych ocen i dobrego zachowania.  
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Maciek Wąsowski kl. IIIB 

Nasza pani nazywa się Kasia Pawlikowska. Ma ciemne włosy, 

wzrostu jest średniego. Nasza pani jest miła, spokojna  

i cierpliwa. Nasza pani jest ładna. Cieszy się z dobrego 

zachowania i gdy jesteśmy wszyscy grzeczni. 
 

Ola Przesmycka kl. IIIB 

Moja pani ma na imię Kasia. Jest bardzo miła, dobrze mi się  

z nią rozmawia. Jest dziś ubrana w sukienkę. Kolor oczu mojej 

pani jest piwny. Nasza pani jest szczęśliwa, jak wszystkie 

dzieci są przygotowane do lekcji. Bardzo ją lubię. 
 

Marcin Lewiński kl. IIIB 

Nasza pani nazywa się Kasia Pawlikowska. Pracuje w szkole 27 

lat. Pani ma ładny kolor włosów i ładnie się ubiera. Nasza pani 

jest miła, pomocna i fajna. Pani nam się bardzo podoba. Pani 

jest zadowolona jak dostajemy dobre oceny. 
 

Daria Jackowicz kl. IIIB 

Nasza pani nazywa się Kasia. Pani ma brązowe oczy i włosy. 

Pani jest miła, kochana i wesoła. Ja kocham moja panią bardzo. 

Nasza pani jest zadowolona z tego, gdy jesteśmy cicho i grzecznie. 
 

Karolina Krasna kl. IIIB 

Nasza pani nazywa się Katarzyna Pawlikowska. Nasza pani ma 

kasztanowe włosy i ma brązowe oczy i jeszcze ma jasną skórę. 

Nasza pani jest miła, fajna i sympatyczna. Pani Kasia podoba 

mi się jako osoba. Pani Kasia bardzo lubi nas uczyć i bardzo 

jest zadowolona, kiedy dostajemy nagrody w konkursach.  
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WYWIAD Z PANEM PAWŁEM CHABIERĄ 
redaktorzy „Tornistra” 

 
Redaktorzy: Dzień dobry. W związku ze zbliżającą się 
wielkimi krokami zimą, chcielibyśmy zadać Panu kilka pytań 
dotyczących podróży i czasu spędzonego na Antarktyce. Czy 
możemy?  

Pan Paweł Chabiera: Tak. Oczywiście. Będzie mi bardzo miło. 

R.: Skąd pomysł na podróż? Skąd Antarktyka? 

P.Ch.: Przez całe życie interesowałem się podróżami  

i odnajdywaniem nowych miejsc. Z  opowiadań znajomych  

i przyjaciół dowiedziałem się 

oistnieniu Polskiej Stacji 

Antarktycznej im. Henryka 

Arctowskiego. Zainte-resowałem się 

tym: życiem, funkcjonowaniem, 

mrozami (a były czasami srogie), 

badaniami prowadzonymi w 

Antarktyce. Pewnego magicznego dnia 

znalazłem się na drugim końcu Świata. 

R.: W jakim czasie odbyły się 
podróże?  

P.Ch.: Pierwsze moje zimowanie odbyło 

się na przełomie 2002/2003 roku.  
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Drugie miało miejsce na przełomie 2005/2006 roku. Za 

każdym razem wyjeżdżaliśmy w listopadzie, a wracaliśmy  

w grudniu następnego roku. Ciekawostką jest to, że pierwsza 

moja podróż odbyła się statkiem. Płynęliśmy na miejsce 40 dni, 

wracaliśmy zaś samolotem. Bez międzylądowania podróż 

powrotna trwała zaledwie 26 godzin. Duża różnica - 40 dni,  

a 26 godzin. Prawda ? 

R.: Jesteśmy pod dużym wrażeniem, jak Pan 40 dni wytrzymał 
na wodzie. A z kim Pan podróżował? 

P.Ch.: Na każdą wyprawę wyjeżdża dwie grupy osób. Pierwsza 

to grupa naukowa, która prowadzi badania, a druga grupa to 

technicy, którzy dbają o prawidłowe funkcjonowanie stacji. Ja 

należałem do grupy drugiej i pracowałem jako technik. 

R.: Czym Pan się zajmował? 

P.Ch.: Dosłownie – to czas spędzałem na wodzie i pod wodą – 

woda chyba była mi przeznaczona? Pomagałem  

w realizowaniu badań, które były prowadzone na wodzie. 

Czasami też nurkowałem.  

R.: A w wolnym czasie czym Pan się zajmował? 

P. Ch.: Wolnego czasu nie miałem za dużo, ale jeśli zdarzyło 

się, że byłem wolny od pracy to poświęcałem się fotografii. 

Tam zrodziła się moja miłość do fotografowania. 

R.: Co najbardziej podobało się Panu w podróżach na 
Antarktykę? 

P.Ch.:  Wszystko. Naprawdę wszystko mi się podobało. 

Wyprawy mogę nazwać przygodą mojego życia.    
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To czas spędzony wyjątkowo. To czas niezmarnowany  

i niezapomniany   

R.: Czy planuje Pan inne podróże, albo powrót na Antarktykę? 

P.Ch.: Powrót na Antarktykę tak. 

Pozostało tam jeszcze kilka 

nieodwiedzonych przeze mnie miejsc. 

Chciałbym również zobaczyć drugie 

cudowne miejsce, jakim jest Arktyka. 

Uwielbiam odkrywać nowe i uwieczniać 

wszystko na fotografii.  

R.: Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas. Do widzenia. 

P.Ch.: Cała przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia. 

 

 

 

 

Trudne rozmowy 
p. Agnieszka Borucińska 

 

Są takie momenty w życiu, że chciałoby się wyrzucić  

z siebie złość, wściekłość, smutek i żal, porozmawiać z kimś 

tak „od serca”, wyjaśnić swoje wątpliwości i problemy.  

Żyjemy wśród ludzi i wydawałoby się, że to takie proste – 

porozmawiać z kimś. A jednak czasem trudno podejść do 

kogoś – nawet najbliższego - i otwarcie powiedzieć o czymś, co 

jest dla nas ważne, poruszające, trudne. I co wtedy?   
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Duszenie w sobie nagromadzonych emocji nie wydaje 

się możliwe. Opisanie ich w pamiętniku, na blogu, na forum nie 

pomaga. Co prawda wiemy, że rodzice, nauczyciele, przyjaciele 

i osoby nam bliskie są gotowi nas wysłuchać, pomóc, znaleźć 

wyjście z trudnej sytuacji. Wiemy, ale nie chcemy. Może to 

wstyd, może nieśmiałość, może ambicja. Ważne, że problem 

„siedzi nam w głowie” i cokolwiek byśmy nie robili, cały czas 

myślimy o nim. I co wtedy? Rozwiązaniem może być 116 111 

czyli Telefon Zaufania dla Dzieci  

i Młodzieży. To bezpłatna i anonimowa pomoc. Zapewnia 

dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania  

o ważnych dla siebie sprawach, wsparcie w trudnych 

sytuacjach. Telefon działa 7 dni w tygodniu w godz. 12-22 (od 

2018 r. do 2.00 w nocy). Są też inne linie, telefony, które 

pomagają w kryzysowych 

momentach. Można się z nimi 

zapoznać wchodząc do szkoły (na 

gazetce w przedsionku) czy  

w gabinecie pedagoga. 
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Kochani moi! 

Bardzo dziękuję za piękny list.  

To prawda, że w dzisiejszych „zabieganych czasach”, coraz rzadziej 

pisze się listy. Wszystko robi się „na skróty”. A szkoda! Dlatego bardzo 

się cieszę, że Wy MŁODZI jesteście propagatorami tej inicjatywy! 

BRAWO 

Ja przyznam się, że listów często nie piszę, jak mogę zatelefonować  

i usłyszeć czyjś GŁOS- to wybieram to drugie. Ale na Święta, Imieniny 

czy Urodziny piszę zawsze piękne kartki pocztowe. Przynajmniej tyle … 

Jeszcze raz dziękuję za miłe słowa i piękny list, pozdrawiam 

WSZYSTKICH bardzo gorąco i życzę dużo SŁOŃCA I MIŁOŚCI  

w życiu. 

T. Lipowska- Zaliwska 

Warszawa 14 XI 2017r. 
 

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

Warszawa 7.11.2017r. 
 

Drodzy uczniowie klasy VIIB Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa 

w Kałuszynie! 

  

 Bardzo dziękuję za nadesłany list i słowa uznania. Cieszę się, że 

korespondujemy drogą tradycyjną, i że tak dbacie o tę formę. Dlatego  

z ogromną chęcią piszę te słowa. Jestem pełen podziwu dla wszystkich 

osiągnięć w szkole i poza nią.  

Wierzę, że przed Wami jeszcze wiele sukcesów, które nie zawsze będzie 

łatwo zdobyć, ale przy dużej determinacji i zaangażowaniu na pewno 

osiągniecie swe cele w życiu. 

Tego z całego serca Wam życzę! 

 

Z poważaniem 

Dariusz Wieteska, aktor 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Jaki jest Pana wymarzony  

prezent świąteczny? 
Amelia Bielińska 

 
Nie skupiajcie się przesadnie na otrzymywaniu 

wymarzonych prezentów. Fajnie jest coś dostać. Ale 

pamiętajcie, że już małymi glutkami, które myślą tylko co 

wziąć, nie jesteście. Wchodzicie w dojrzałość, a to przywileje,  

ale i obowiązki. 

Więc? 

Więc podejdźcie do zagadnienia synalagmatyczno - 

empatycznie (pędźcie do słownika). Miejcie radość dając. 

Uczcie się czerpać radość z dawania. 

Co? 

Cokolwiek, aby od serca, aby nie na odczepkę. 

Komu? 

Każdemu, od kogo Wy się spodziewacie, a i temu, kto 

się w ogóle nie spodziewa. Niech to będą bardzo 

niespodziewane niespodzianki. A im mniej będziecie 

oczekiwali, tym większa radość z otrzymywania na Was 

spłynie. 
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Urszula Włodarczyk, Paulina Skoniecka 

 

CO NAJBARDZIEJ CIESZY PANIĄ/ PANA W ŚWIĘTACH 

BOŻEGO NARODZENIA? 

 
Pachnik Marek - To są piękne chwile. Wiele ich jest. Zdarza 

się, tak mówią na mieście, że są tacy, którzy za Świętami nie 

przepadają. Smutne. Współczuję im. Szkoda mi ich. Więc 

może niech zapoznają się z poniższą sondą, a na pewno znajdą 

tu takie chwile, które w Świętach lubią, nawet jeśli do dzisiaj 

o tym nie wiedzieli. 

Berska Katarzyna -Spędzanie czasu z rodziną. 

Bielińska Joanna - Dzielenie się opłatkiem. 

Borucińska Izabela - Magiczny czas, cała rodzina razem, 

wspólne kolędy, pyszne jedzenie, leniuchowanie. 

Broniarek Agnieszka - Spotkanie z rodziną. 

Dudzińska Ewelina – Lubię całe święta, gdyż to czas 

odpoczynku i spotkania z bliskimi. 

Gójska- Gogol Magdalena - Najbardziej, tak najbardziej to 

moment dzielenia się opłatkiem podczas kolacji wigilijnej, jest 

szczególny, magiczny, przejmujący.   

Kalisz Elżbieta  – Wspólna kolacja z rodziną. 

Kłoszewska Magdalena – To, że się siedzi w domu. 

Kobeszko Dorota - Śpiewanie kolęd. 
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Kopczyńska Jolanta – Możliwość przebywania z rodziną. 

Marciniak Monika – Rodzina i prezenty. 

Michalska Grażyna – Nastrój. 

Mroczek Marzena - Odpoczynek. 

Pawlikowska Katarzyna - To, że mogę cieszyć się świętami  

z rodziną. 

Pernach Sylwia - Kolacja. 

Prokurat Mariusz - Rozdawanie prezentów. 

Przybysz Ewa - prezenty, wspólne zasiadanie przy stole. 

Rogulski Jerzy - Mikołaj i prezenty. 

Sęktas Krystyna - Spotkanie z rodziną przy wigilijnym stole. 

Skoniecka Anna - Rodzinna atmosfera. 

Stryczyńska Wanda - To, że cała rodzina jest w komplecie. 

Szymańska Wiesława - Dzielenie się opłatkiem. 

Wąsowska Alicja - Dzielić się opłatkiem i pasterka. 

Włodarczyk Dominika - Rozpakowywanie 

prezentów. 

Wolska Anna - Radość przeżywania we 

własnym sercu. 

Wójcik Sławomira - Możliwość 

spotkania się z rodziną. 
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Paulina Skoniecka, Urszula Włodarczyk 

CO NAJBARDZIEJ KOJARZY CI SIĘ ZE ŚWIĘTAMI 

BOŻEGO NARODZENIA? 
 

0C - Białek Wiktoria - choinka 

OB - Dominiczak Olaf - prezenty  

0B - Namięta Ola - prezenty 

IB - Abramowska Kornelia - prezenty 

IB - Pełka Maja - prezenty 

IB - Abramowski Bartek - prezenty 

IIB - Kruk Gabrysia - rodzina 

IIA - Korbel Anastazja - śnieg 

IIA - Dąbrowski Stanisław - prezenty 

IIIA - Luśnia Natalia - narodziny Pana Jezusa 

IIIA - Kuć Agnieszka - spotkanie z rodziną 

IIID - Tylutki Zuzanna - prezenty 

IVB - Smolińska Oliwia - prezenty 

IVB - Wąsowska Dominika - choinka, bombki 

IVB - Milczarek Kinga - Święty Mikołaj 

VB - Rudnicki Michał - prezenty 

VC - Kwiatkowska Karolina - śnieg 

VC - Rosłaniec Wiktoria - choinka 

VIC - Broniarek Daniel - prezenty 

VIA - Lipka Kamil - prezenty 

VIC - Rudnicka Natalia - choinka 

VIIC - Chabiera Jakub - rodzina 
VIIB - Pietrzak Laura - szczęście 
VIIB - Włodarczyk Bartek - karp 
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„WESOŁYCH ŚWIĄT” W RÓŻNYCH JĘZYKACH 

Aleksandra Goźlińska 

język angielski  Merry Christmas (czyt. Meri chrismas) 

język białoruski З Нараджэннем Хрыстовым (czyt.  

z naradzaniem chrystusowym) 

język chiński  圣诞快乐 (czyt. szengdai kuajlua) 

język czeski Veselé Vánoce (czyt. Wesele wanoce) 

język fiński Hyvää Joulua ( czyt. Hywa jou lua) 

język francuski Joyeux Noël (czyt. Żłaje noel) 

język hiszpański ¡Feliz Navidad! ( czyt. Felis nawidad) 

język japoński メリークリスマス( czyt. Meri Kurisumasu) 

język litewski Linksmų Kalėdų (czyt.Linksmu kaledu) 

język niemiecki Frohe Weihnachten( czyt. Froje wajhnahten) 

język norweski God jul (czyt. Gog jul) 

język portugalski Feliz natal (czyt. Feliz natal) 

język rosyjski  C Рождеством Христовым (czyt.  

z rożdiestwom christowym) 

język włoski Buon Natale (czyt. Buon natale) 
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NIEZNANE FAKTY O BOŻYM NARODZENIU 
Milena Kusy 

 

1. Jezus raczej nie urodził się zimą. 

Biblia nie podaje dokładnej daty urodzin Jezusa Chrystusa. 

Wielu historyków jest zgodnych, że narodziny Syna Bożego 

prawdopodobnie miały miejsce wiosną. Stąd wzięły się w Biblii 

opisy pastuszków pasących swoje trzody. Data 25 grudnia 

została ustalona w IV w n.e., kiedy papież Juliusz I postanowił 

uznać urodziny Jezusa jako oficjalne święto. 

 

2. Mandat na święta. 

Okazywanie świątecznego nastroju w Bostonie w latach 1659-

1681 mogło kosztować mandat w wysokości 5 szylingów.  

W brytyjskich koloniach w Ameryce Północnej, Boże 

Narodzenie było bowiem nielegalne. W Ameryce po Wojnie 

Rewolucyjnej (lata 1775-1783), Kongres nie miał nawet w tym 

dniu wolnego. Dopiero po około stu latach ustanowił Boże 

Narodzenie jako Święto Narodowe. 

 

3. Pierwsza szopka. 

Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, w 1224 

roku. Miała ona wymiar czysto edukacyjny; przy jej pomocy, 

Franciszek wyjaśniał wiernym sedno Bożego Narodzenia. 
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4. Wigilia na... cmentarzu? 

Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. Tego dnia 

ozdabiają oni groby bliskich kwiatami, gwiazdami 

betlejemskimi, ale także koszyczkami ze specjalnymi, 

bożonarodzeniowymi ciasteczkami. 

 

5. Święty Mikołaj wzorowany na nordyckim bogu? 

Święty Mikołaj w wyobrażeniu zachodnim – jako ubrany na 

czerwono grubasek z prezentami, latający w zaprzęgu 

ciągniętym przez renifery – wywodzi się od nordyckiego boga 

Odyna. Odyn, podobnie jak Mikołaj, pochodził z mroźnej 

północy, wysługiwał się elfami, zaś latał na ośmionogim koniu 

Sleipnirze. Zachodni Mikołaj również woził się na koniu – co 

zmieniło się dopiero w roku 1823, w chwili wydania wiersza 

„Noc wigilijna”, którego autor zamienił zwierzę na renifery. To 

nie koniec podobieństw. Mikołaj wkłada prezenty do skarpet – 

Odyn wkładał podarki do butów. 

Obaj przychodzą  

z wizytą 25 grudnia – czyli w 

Boże Narodzenie lub podczas 

germańskiego święta Jul, podczas 

którego Wikingowie przystrajali 

jodły, a także dekorowali domy 

jemiołą. 
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Paulina Skoniecka, Urszula Włodarczyk 

JAKA JEST WASZA ULUBIONA KOLĘDA? 

 

0b - Kopeć Kacper - Przybieżeli do Betlejem. 

0b - Namieta Ola - Pójdźmy wszyscy do stajenki. 

Ib - Abramowska Kornelia – Pójdźmy wszyscy do stajenki. 

Ib - Abramowski Bartek - Cicha noc. 

IIa - Surowiec Maja - Przybieżeli do Betlejem. 

IIa - Korbel Anastazja - Pójdźmy wszyscy do stajenki. 

IIIa - Gujska Julia - Pójdźmy wszyscy do stajenki. 

IIIb - Kruk Gabrysia - Pójdźmy wszyscy do stajenki. 

IVb - Wąsowska Dominika - Cicha noc. 

IVb - Smolińska Oliwka - Pójdźmy wszyscy do stajenki. 

Va - Duniec Paulina - Pójdźmy wszyscy do stajenki. 

Va - Rudnicki Michał - Cicha Noc. 

VIa - Lipka Kamil - Cicha noc. 

VIc - Rudnicka Natalia - Przybieżeli do Betlejem. 

VIIb - Pietrzak Laura - Cicha noc. 

VIIc - Chabiera Jakub - Przybieżeli do Betlejem. 
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10 POMYSŁÓW NA PREZENT ŚWIĄTECZNY  

DO 50 ZŁ 

Amelia Bielińska 

Prezenty dla niej:  

1. Moim zdaniem coś taniego i genialnego 

na prezent świąteczny dla dziewczyny to 

uroczy, świąteczny sweterek, bluzka lub 

bluza. Teraz ubrania możemy dostać w każdym wzorze  

i kolorze, dlatego myślę, że znajdziecie ten odpowiedni. J 

2. Kolejna rzecz codziennego użytku, która może podbić 

Internet, to… kubek. Zwykły kubek. Tak samo jak ubrania, 

kubeczki można dostać w każdym wzorze i kolorze. Typowo 

świąteczny wzór to np.: bałwanki, reniferki, święty Mikołaj itd. 

Oczywiście nie musi być to świąteczny wzór! Zamiast 

bałwanków, kupcie np. kubek z napisem! 

3. Nie odchodzimy daleko od codziennych przedmiotów, 

ponieważ kolejna propozycja to portfel. Dlaczego? Ponieważ 

jest to prezent niezwykle uniwersalny i możesz go podarować 

mamie, przyjaciółce lub koledze. Myślę, że ucieszą się  

z takiego prezentu. J 

4. Następna rzecz to biżuteria. Nie chodzi mi tu jednak  

o babcine korale, gigantyczne kolczyki bądź pierścionki  

z pawim okiem. Mam na myśli skromną i modną biżuterię czyli 

np. wisiorek z małym dodatkiem, ciekawe kolczyki, malutkie 

kokardki do włosów i przede wszystkim CHOKERY! Choker 

jest teraz najmodniejszym naszyjnikiem, więc dlaczego go nie 

kupić?          
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5. Ciekawie sprawdzi się również worko-plecak albo zwykły 

plecaczek. Worko-plecaki są teraz niezwykle modne, dlatego 

myślę, że dziewczyna ucieszyłaby się z takiego prezentu. 

Jeżeli jednak worko-plecak ci nie odpowiada to może 

zainwestuj w małą torebkę na ramię. 

6. Jeśli jednak nie masz żadnego pomysłu i nie chcesz całymi 

godzinami chodzić po sklepach, to postaw na klasyk, i kup jej… 

pluszowego misia. Taki skromny prezent na pewno ją ucieszy, 

ponieważ nie da się nie kochać pluszaków. 

7. Kiedy jesteśmy w temacie pluszaków, to może zamiast 

zabawki, podaruj jej poduszkę? Poduszka może być już teraz 

w każdym wzorze i kolorze, dlatego… może wybierz jej jakiś 

ciekawy wzór, np.: emoji, kotek, mops i wiele, wiele innych. 

8. Jeżeli twoja koleżanka lubi romantyczne i eleganckie 

klimaty, to idealnym prezentem dla niej będzie ogromny 

bukiet kwiatów (najlepiej róż). Kwiaty były, są i będą zawsze 

piękne, modne i pachnące. Każda dziewczyna na pewno 

ucieszyłaby się z wielkiego bukietu róż! 

9. Jeśli twoją koleżankę kręci technologia, dużo czasu 

poświęca na przeglądanie facebooka, to dobrym prezentem 

będzie ciekawy case na telefon. Zawsze, kiedy sięgnie po 

telefon, pomyśli o tobie. J 

10. Ostatnio bardzo popularne są świecące gadżety, dlatego 

może się to stać inspiracją na prezent! Dobrym pomysłem jest 

jednorożec LED, podświetlana poduszka, czy nawet przenośna 

lampeczka nocna, w ciekawym kształcie! 

 

 



TORNISTER                           numer 3 (117) – grudzień 2017 

- 43 - 

Prezenty dla niego: 

1. Dowiedz się czym interesuje się twój kolega. Kup mu 

prezent związany z jego zainteresowaniami, np.: jeśli lubi 

malować, to podaruj mu farby albo zestaw do malowania,  

a jeśli woli piłkę nożną, siatkówkę, albo koszykówkę, to 

dobrym prezentem będzie piłka. Przy okazji ucieszy się, że 

dokładnie o wszystkim pomyślałaś/pomyślałeś J 

2. Moją drugą propozycją jest obdarzenie twojego kolegi, 

który jest fanem gier komputerowych, jakąś ciekawą grą. 

Myślę, że jedną z najlepszych opcji, jest symulator np.: kota, 

surfera, ratownika itd. Taka gierka, potrafi nieźle wciągnąć  

i za każdym razem, gdy będzie w nią grać, pomyśli o tobie! 

3. Jeśli twój kolega cały czas poprawia swoją fryzurę, to 

dlaczego by nie podarować mu kosmetyków do pielęgnacji 

włosów? Czy to żele, czy jakieś odżywki… można by długo 

wymieniać propozycje J 

4. Chłopcy, jak i dziewczyny, uwielbiają różnego rodzaju 

słodycze, więc dlaczego nie kupić chłopakowi, koszyka pełnego 

słodyczy? Tutaj można 

pójść w 2 strony i kupić taki 

gotowy i ozdobiony lub 

spróbować własnych sił  

i samemu skomponować taki 

koszyk!  

5. Jak już wcześniej 

wspominałam, jeżeli twój kolega cały czas poprawia swoją 

fryzurę i ogólnie bardzo dba o swój wygląd, to podaruj takiej 

osobie perfumy, aby wszystko było idealnie!     
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Najpierw oczywiście dowiedz się, jaki zapach lubi ta osoba, 

żeby nie zdarzyło się, że zapach nie będzie się mu podobał! 

6. Nie mogło zabraknąć przedmiotu codziennego użytku i moją 

propozycją są… kapcie. Ale nie takie zwykłe i jednolite! Muszą 

się wyróżniać! Dlatego może skusicie się na kapcie w kształcie 

hamburgera? Albo na kapcie z Batmanem? Wybór jest 

naprawdę ogromny! 

7. Wcześniej mówiłam o koszyku pełnym słodkości. Ale tutaj 

mam coś bardziej oryginalnego! Bardziej atrakcyjnie  

i ciekawie prezentują się czekolady w rozmaitych kształtach  

i kolorach! Mi bardzo podoba się np.: czekolada w kształcie 

realnych rozmiarów pada albo piłki do nogi. Z pewnością 

chłopak ucieszy się z takiego prezentu! 

8. Tak samo jak i u dziewczyn, kubek jest bardzo ciekawym 

prezentem, jeśli wybierzemy ten odpowiedni! Mi bardzo 

przypadły do gustu kubki z napisami. I tak tutaj możecie 

podarować swojemu koledze kubek z napisem ,,Najlepszy 

chłopak na świecie’’ albo ,,King’’. 

9. Spraw, aby twój kumpel mógł czuć się Polakiem, nawet  

w środku zimy! Długie z skarpetki z sandałowym nadrukiem na 

stopie, na pewno ucieszą każdego chłopaka z twojej klasy J 

10. Od dzisiaj wracamy do klasyków! Jeżeli kompletnie nie 

wiesz, czym się interesuje twój kolega, to najlepszą opcją 

będzie podarowanie mu kultowej już planszówki ,,Monopoly’’. 

Chyba nikomu nie muszę tej gry przedstawiać! Sama posiadam 

tą grę i potrafi nieźle wciągnąć! Myślę, że twojemu kumplowi, 

spodoba się taki podarunek! 
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JAK OBCHODZI SIĘ ŚWIĘTA  

W WIELKIEJ BRYTANII? 
Kamila Dominiczak 

 

Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne 

przygotowania. Zaczynają od kupowania gwiazdkowych 

prezentów dla rodziny i znajomych. Główne ulice w Londynie - 

Oxford i Regent Street wyglądają w tym okresie najpiękniej, 

a na Trafalgar Square można spotkać większość mieszkańców 

miasta, gromadzących się wokół olbrzymiej choinki 

postawionej obok pomnika Nelsona, która jest tradycyjnym 

darem Norwegów od czasów II wojny światowej. Tam też, 

podczas świąt, wraz z występującymi chórami z różnych stron 

świata śpiewają kolędy. 

 Anglicy nie obchodzą 

Wigilii. Świąteczny posiłek 

spożywają w pierwszy dzień świąt 

Bożego Narodzenia. Tradycyjnym 

daniem jest pieczony indyk 

nadziewany kasztanami, zupa 

żółwiowa oraz tzw. christmas pudding - rodzaj deseru.  

W drugi dzień świąt zwanym dniem pudełek - Boxing 

Day otwiera się otrzymane prezenty. Tak jak w Anglii oraz w 

Polsce jest to radosne, pełne miłości i pokoju święto. Nie 

zapominajmy, że wiąże się z nim narodzenie Jezusa - Syna 

Bożego. 
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JAK SZYBKO ZROBIĆ OZDOBY ŚWIĄTECZNE? 
Amelia Bielińska 

 

1. Na pewno jest wśród was ktoś, kto kocha miniaturowe 

rzeczy, np. hamburgery, misie itd. Ale czy ktoś pomyślał  

o miniaturowej choince? Nie mówię tu o tych kupnych, ale  

o jeszcze mniejszych! Do zrobienia takiej choineczki, 

potrzebujecie szyszki, zielonej 

farby oraz ewentualnie 

koralików. Najpierw pomalujcie 

szyszkę na zielono i poczekajcie 

aż wyschnie. Później naklejcie 

na nią kilka koralików  

i otrzymaliście cudowną, 

miniaturową choinkę.  

2. Następna rzecz, jaka kojarzy mi się ze świętami to bałwan. 

Kiedyś uwielbiałam go lepić i być dumna z efektu końcowego. 

Ale jeżeli toczenie śnieżnej kuli przez całe podwórko wam się 

nie podoba, to co powiecie na bałwanka z papierowych talerzy? 

Do wykonania takiego bałwana, potrzebujecie 4 papierowych 

talerzy, guziki, wstążki, doklejanych oczu, patyczka od loda  

i wycięte z bloku pomarańczowego marchewki. Najpierw 

sklejcie ze sobą dwa talerze. Potem obwiążcie jego ‘’szyję’’ 

wstążką, imitującą szalik. Później na dolną kulę, przymocujcie 

guziki. Następnie zróbcie bałwanowi twarz, i na koniec 

doklejcie na dolną część patyczek, aby móc trzymać bałwanka 

jak lizaka. 
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3. Któż z nas nie zna Rudolfa czerwononosego? Chcielibyście 

mieć takiego w domu? Do wykonania maleńkiego Rudolfa, 

potrzebujecie orzechów włoskich, czerwonego guzika, 

doklejanych oczu, wyciętych z bloku brązowego rogów, oraz 

sznureczka. Na początek przymocujcie sznurek. Potem 

naklejcie Rudolfowi oczka i nosek. Na koniec przyczepcie mu 

rogi. Tym sposobem otrzymujemy maleńką bombkę Rudolfa. 

4. Następną propozycją jest zrobienie ozdobnego, 

świątecznego słoika. Do wykonania takiej ozdoby 

potrzebujecie słoika, świeczki, gałązek z jakiegoś drzewa 

iglastego, waty (lub sztucznego śniegu) oraz srebrnych 

gwiazdeczek. Na początek włóżcie na dno słoika trochę waty. 

Potem dodajcie gałązkę drzewa iglastego. Na gałązkę połóżcie 

ostrożnie świeczkę. Na koniec całość posypcie małymi 

gwiazdeczkami. 

5. Teraz coś, co bardzo przypadło mi do gustu. Mówię  

o zrobionych z żarówek reniferach, pingwinkach itd. Do 

wykonania potrzepujecie jedynie żarówki, farb oraz 

ewentualnie małej czapeczki do przykrycia tej nieestetycznie 

wyglądającej części. Wykonanie nie jest trudne, ponieważ 

wystarczy tylko pomalować żarówkę w wybrany wzór, oraz 

założyć czapeczkę. Moim zdaniem wygląda to naprawdę słodko! 

6. Typowo świąteczną dekoracją jest bombkowy wieniec, 

który zawsze wisi na moich drzwiach w okresie świątecznym. 

Nie jest on trudny do zrobienia! Potrzebujecie jedynie małych 

bombeczek i ozdobnego sznurka. Teraz tylko nawlec je na 

wstęgę, i powiesić na drzwiach lub oknie.    
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7. Nie wiecie do czego wykorzystać stare płyty DVD? Ta 

propozycja jest idealna dla was! Wytnijcie z płyty konkretny 

wzór, np. choinka, serduszko, pierniczki itd. Na pewno 

wyglądają ciekawie. 

8. To co kocham w świętach, to na 

pewno piękny zapach, jaki czuć od 

mandarynek, w które wbija się 

goździki. Myślę, że u was w domu na 

pewno chociaż raz znalazły swoje 

miejsce na stole jako dekoracja. 

Jedyne, do czego mogę się 

przyczepić, to bolące palce po 

wykonanej pracy.  

9. Ozdoby zrobione z jedzenia? Naturalnie! Moją propozycją 

jest wykonanie łańcucha na choinkę z… żurawiny i popcornu! Co 

prawda nigdy nie robiłam takiego łańcucha, ale kiedy oglądałam 

ich zdjęcia…zakochałam się w tejże ozdobie. Także, jeśli 

lubicie eksperymentować, to spróbujcie wykonać taki łańcuch. 

10. Wracając do jedzenia…. Co powiecie na aniołki wykonane  

z klusek? Brzmi to naprawdę śmiesznie i sama nie wierzę, że  

o tym piszę. Tutaj jednak nie powiem wam jak je wykonać, 

ponieważ… wymienianie wszystkich rodzajów makaronów,  

a dodatkowo opisywanie jak mają być układane… Nie 

wyobrażam sobie! Powodzenia!  
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WŁASNE OZDOBY  

ŚWIĄTECZNE I SYLWESTROWE 
Klaudia Szymańska   

 

ŚWIĄTECZNA POMARAŃCZA 

Do zrobienia naszej ozdoby potrzebujemy pomarańczę  

i goździki. W naszą pomarańczę wbijamy goździki, goździki 

można wbijać w przeróżne wzory np. ja wbiłam wzór w choinki, 

gwiazdki i serduszka, ta ozdoba ładnie wygląda, nadaje 

świąteczny nastrój i do tego jeszcze ślicznie pachnie, a robi 

się ją bardzo szybko. 

 

ORZECHOWY RENIFER 

Potrzebne nam będą orzech włoskie, plastikowe oczy, które 

można kupić w pasmanterii i czerwone guziki, które myślę, że 

macie w domu, a jak nie, to można je znaleźć w pasmanterii. 

Dokładnie oczyszczamy nasze orzechy, po ich uprzednim 

oczyszczeniu wybieramy z Internetu wybrany wzór rogów 

renifera. Pamiętajcie, że rogi trzeba dopasować do wielkości 

naszych orzechów. Można wydrukować je na brązowym 

kartonie. Nasze rogi przyklejamy do orzechów. Ja moje rogi 

przykleiłam klejem na gorąco, ale wy możecie użyć kropelki lub 

kleju CR. Tym samym klejem przyklejamy nosek czyli 

czerwony guzik. Nasz guzik trzeba dopasować do wielkości 

orzechów. Kiedy mamy przyklejony nos i rogi renifera zostało 

nam przykleić plastikowe oczy i gotowe. Naszego renifera 

można postawić na biurku lub doczepić do niego mały sznurek  

i zaczepić go na choinkę. 
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OZDOBY Z KORKÓW OD WINA 

Potrzebne nam będą korki od wina, które myślę, że można 

kupić. Przód korków malujemy, kolor zależy od rzeczy, którą 

chcemy z nich zrobić. Można je pomalować na jeden kolor, jak 

i na różne, wielokolorowe. Pomalowane korki zostawiamy do 

wyschnięcia. Kiedy korki wyschną, przyklejamy je do siebie. Ja 

je przykleiłam klejem na gorąco, ale jeśli takiego nie 

posiadacie myślę, że kropelka lub klej CR doskonale sobie  

z tym poradzi. Możemy przykleić je w bardzo różne wzory np. 

w wzór choinki, którą można wypełnić całą korkami  lub zrobić 

tylko jej kontury. Do choinki na sam dół przyklejamy korek 

trochę mniejszy niż pozostałe, który będzie imitował pień 

choinki. Do naszej ozdoby możemy przykleić małą kokardę. Ze 

sznurka robimy pętelkę i przyczepiamy ją do naszej ozdoby  

i taką korkową ozdobę można np. powiesić na choince. 

 

SYLWESTROWE ŚWIECZKI 

Potrzebne nam będzie gruba świeczka i dwa kolory pinezek 

(płaskie, metalowe). Jednym kolorem wypełniamy całą 

świeczkę, a drugim kolorem pinezka 

przy pinezce budujemy cyfrę. Na 

jednej świeczce robimy 2, na drugiej 

0, potem 1 i czwarta świeczka to 8. 

Kolor pinezek może być np. srebrna 

świeczka i czarne cyferki. Tak 

ozdobione świeczki można postawić 

na sylwestrowym stole.  
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BROKATOWE BALONY 

Do wykonania tej ozdoby potrzebujemy balony, kolor zależy 

od waszego gustu, płynny klej i sypki brokat. Na balonie 

klejem za pomocą pędzelka rysujemy dowolne wzory np. rok 

2018, gwiazdki czy wzór kieliszków do szampana. Na talerz 

wysypujemy nasz brokat i zamaczamy w nim miejsca 

pomalowane klejem na balonie. Czekamy aż klej wyschnie  

i gotowe tak ozdobione balony można powiesić w pokoju. 

 

SYLWESTROWE CZAPECZKI 

Potrzebne będą czapeczki z gumką  możecie je 

kupić albo zrobić samodzielnie, płyta CD i klej na 

gorąco lub CR. Płytę CD tniemy na małe kawałki i 

przyklejamy je na czapeczkę w dowolny sposób 

fajnie wygląda kiedy czapeczka jest czarna lub 

srebrna, wierzchołek czapeczki możemy ozdobić 

pomponikiem lub wstążką i gotowe.  

 
10 STYLIZACJI SYLWESTROWYCH 

Amelia Bielińska 

1. Na zmarźlucha.  Ten strój spodoba się każdemu, kto lubi 

ciepełko i wygodę. Dodatkowo musicie lubić atencję, ponieważ 

nie przejdziecie w nim niezauważeni. Kigurumi możecie dostać 

w Internecie za około 100 złotych. Jest mnóstwo wzorów do 

wyboru i myślę, że znajdziecie ten odpowiedni. 

2. Na piękną. Jeśli lubisz błyszczeć w towarzystwie, to ten 

punkt jest dla ciebie! Najlepszą opcją ubioru jest   

 



TORNISTER                           numer 3 (117) – grudzień 2017 

- 52 - 

brokatowa lub cekinowa sukienka do ud, idealna fryzura oraz 

buty (na małym obcasie). Gwarantuję ci, że będziesz czuła się 

w nim, niezwykle pewna siebie! 

3. Na nerda. Lubisz książki, gry i rzadko wychodzisz z domu? 

Jeśli tak, to ta propozycja jest idealna dla ciebie! Załóż 

sweter, czarną narzutkę, a wszystko podkreśl czapką 

czarownicy i okrągłymi potterkami! Możesz jeszcze jeśli 

chcesz, założyć krawat twojego taty! Może cała stylizacja 

brzmi śmiesznie, ale będziesz zwracać na siebie uwagę! 

4. Na normalsa. Są osoby, które w tą noc starają się wyglądać 

wyjątkowo…. Normalnie. Jednak ‘’normalnie’’ nie znaczy nudnie! 

Bluza ze sklepu znanego youtubera, czarne legginsy z wysokim 

stanem (obowiązkowo przed kostkę), a to wszystko po to, aby 

podkreślić najmodniejsze skarpety i nowe buty! 

5. Na czarno. Czarny zawsze jest modny, dlatego obwieś się 

nim od stóp do głów! Czarna sukienka do kostek, czarne 

baleriny oraz czarny choker (bądź naszyjnik) będą razem 

wyglądać  idealnie! 

6. Trochę incognito. Chcesz zwracać na siebie uwagę, ale 

jednocześnie wyglądać tajemniczo? Aby sprawiać wrażenie 

‘’tajemniczej’’, koniecznie w twojej stylizacji musi znaleźć się 

maska karnawałowa. Do tego najlepiej czarna lub czerwona 

sukienka oraz czarne balerinki.  
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7. Na dziewczynę Mikołaja. 

Jeszcze czujesz klimat świat 

Bożego Narodzenia? Dlaczego 

nie ubrać się w świątecznym 

klimacie? Załóż czapkę 

Mikołaja, czerwoną sukienkę do 

ud i czerwone buty na niskim 

obcasie. Na pewno wzbudzisz 

zainteresowanie! 

 

8. Na szaloną. Lubisz podejmować wyzwania, jesteś 

imprezowiczką? Jeżeli tak, to ten punkt jest dla ciebie! 

Ubierz się bardzo kolorowo! Różowe zakolanówki, czarne 

trampki, czarna spódniczka, biała koszulka z napisem, mnóstwo 

bransoletek, kolczyki oraz szalona fryzura, to genialna 

stylizacja dla ciebie! 

9. Na kocicę. Kochasz zwierzęce tematy, a na dodatek 

uwielbiasz koty? Aby osiągnąć wygląd pięknej kocicy, musisz 

założyć brokatowy top, czarne legginsy, czarne trampki, kocie 

uszka i co najważniejsze! Pomaluj sobie twarz! Narysuj sobie 

nosek, podkreśl usta, narysuj wąsy i jeśli chcesz, możesz 

zrobić kreskę eyelinerem na górnej powiece. 

10. Festiwalowo. Lubisz takie klimaty? Jeśli tak, to słuchaj! Na 

rozpuszczone włosy załóż wianek, załóż białą koszulę na 

ramiączka (lub kombinezon), a na to wszystko zieloną, 

materiałową kurtkę. 
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Paulina Skoniecka 
 

DZISIAJ PODAM WAM PRZEPIS NA PRZEPYSZNE PIERNIKI  

Z NUTKĄ POMARAŃCZY NA BOŻE NARODZENIE 

 

PIERNICZKI Z NUTKĄ POMARAŃCZY 

SKŁADNIKI: 

2,5 szklanki mąki pszennej, 

0,5 szklanki cukry pudru, 

2 duże łyżki miodu (roztopionego), 

1 łyżeczka sody oczyszczonej, 

3 łyżeczki przyprawy do pierników, 

1 jajko 

5 łyżek masła,  

3 łyżeczki soku z pomarańczy, 

skóra z 1 pomarańczy. 
 

PRZYGOTOWANIE: 

Wszystkie składniki łączymy ze sobą. Ciasto zagniatamy, tak 

by było idealnie gładkie. Następnie posypujemy stolnicę mąką, 

rozwałkowujemy ciasto i wykrawamy pierniki. Na blachę 

kładziemy papier, a na nim pierniki, pieczemy około 10-12 

minut w piekarniku rozgrzanym na 180 stopni, polewamy 

czekolada lub lukrem, posypujemy orzechami lub innymi 

ozdobami.    

SMACZNEGO!!! 
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3 PORADY KULINARNE Z CUKREM, KTÓRE WARTO ZNAĆ 
Paulina Skoniecka 

 

1. Jeśli nie masz w domu cukru pudru, to zmiel zwykły cukier 

przez maszynkę lub wałkiem. 

2. Do pojemnika z np. serem włóż parę kostek cukru. Wtedy 

uzyskasz na dłużej świeży produkt. 

3. Jeśli przygotowujesz sos i wyszedł ci pikantny, to wsyp do 

niego małą łyżeczkę cukru. 
 

POLECAM… 

Maszynka do popcornu 
Amelia Bielińska 

  

W tym numerze opisuję kolejną maszynkę, tym razem 

do popcornu. Taka maszynka przyda się na każdy seans przed 

telewizorem. Instrukcja jest na szczęście mało 

skomplikowana. W pudełku znajduje się instrukcja oraz sama 

maszynka. Pamiętajcie jednak, że jest to pod prądem i trzeba 

uważać! Kiedy złożycie maszynkę, należy wsypać kukurydzę. Co 

do kukurydzy, możecie kupić zwykłą do prażenia, ale jest ona 

wtedy bez smaku. Dlatego najlepiej jest kupić popcorn do 

zrobienia w mikrofalówce i jego zawartość wsypać do 

maszynki. Gdy wszystko jest już wsypane i podłączone do 

prądu, włączamy nasz sprzęt. Przez 1 minutę maszynka się 

nagrzewa, a dopiero potem zaczyna się wytwarzać popcorn. 

Jedyne do czego mogę się przyczepić to hałas, który jest 

porównywalny do tego, który wydaje odkurzacz. Wrażenie 

robi wysypujący się popcorn do miski. Mi się ten gadżet 

bardzo podoba i polecam każdemu! 
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KSIĄŻKA 

Amelia Bielińska 

Penny jest zwykłą nastolatką: ma wspierających 

rodziców i brata oraz najlepszego na świecie przyjaciela, 

Elliota, który mieszka tuż obok i zawsze ją wspiera. Penny ma 

także sekret, w który wtajemniczony jest tylko Elliot - 

nastolatka pisze blog, gdzie pod nickiem "Girl Online" 

anonimowo dzieli się ze światem swoimi najskrytszymi myślami 

i atakami paniki, będącymi następstwem okropnego 

wypadku. Kiedy jednak sprawy osobiste Penny przybierają 

nagle zły obrót, rodzice zabierają ją do Nowego Jorku. Tam 

dziewczyna poznaje Noaha - przystojnego gitarzystę  

i zaczyna się w nim zakochiwać, co szczegółowo opisuje na 

swoim blogu. Ale Noah też ma pewien sekret, który 

może wywrócić jej życie do góry nogami... Mi się ta książka 

bardzo podobała i polecam przeczytać także następne części 

"W trasie’’ i "Solo’’. 

 

FILM  

Magdalena Wąsowska 

W tym numerze 

przedstawię chyba najbardziej 

znany polski film świąteczny,  

a mianowicie "Listy do M1". 

Uwielbiam postać „złego" Mikołaja, 

który cały dzień przeznacza na  
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poszukiwania komórki. Podoba mi się również historia 

owdowiałego prezentera radiowego zmuszonego odbębnić 

świąteczny dyżur, zamiast spędzić wieczór z synem. 

Poruszająca jest też opowieść o policyjnym negocjatorze 

próbującym ratować swoje małżeństwo. Jest to genialny film 

na święta. 
 

 

 

MORSOWANIE 
Maciej Kuć 

 

Mors – potoczne określenie osoby uprawiającej 

zimowe kąpiele w lodowatej wodzie odkrytych zbiorników 

wodnych. Celem tych kąpieli jest utrzymanie ogólnej dobrej 

sprawności ciała i zdrowia oraz dostosowanie organizmu do 

chłodnej pory roku. Zimne kąpiele przeręblach wbrew 

pozorom nie są dla nich jednym z rodzajów sportów 

ekstremalnych. To, co innym wydaje się być szaleństwem, dla 

nich jest rytuałem. Ma to także swoje plusy. Wbrew pozorom 

kąpiel w zimnej wodzie nie jest dla człowieka czymś 

wyjątkowym. Nie są wymagane jakieś niezwykłe 

przygotowania przed wejściem do wody ani szczególne 

predyspozycje organizmu – potrzebne jest tylko takie 

przygotowanie jak przed każdym wysiłkiem rekreacyjno-

sportowym. Kąpiel w wodzie o temperaturze niewiele powyżej 

0 °C trwa oczywiście tylko kilka minut, gdyż dłuższa groziłaby 

 wyziębieniem organizmu.       

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipotermia


TORNISTER                           numer 3 (117) – grudzień 2017 

- 58 - 

Zalety Morsowania  

Regularne zażywanie kąpieli w przeręblu może mieć 

zbawienny wpływ na zdrowie, zarówno fizyczne, jak  

i psychiczne człowieka. Kontakt rozgrzanego ciała z zimną 

wodą powoduje swoisty wstrząs dla organizmu. W celu 

uniknięcia wyziębienia mobilizuje on siły odpornościowe 

poprzez zwiększoną produkcję ciepła i aktywację systemów: 

immunologicznego, nerwowego i hormonalnego. 

Efektem systematycznego korzystania z zimnych 

kąpieli jest zahartowanie ciała, zwiększona odporność na 

infekcje, a co za tym idzie – rzadsze zapadanie na choroby 

górnych dróg oddechowych. Poprawia się wydolność układu 

sercowo-naczyniowego, ukrwienie skóry i metabolizm. Dzięki 

morsowaniu zmniejszają się objawy astmy i schorzeń 

reumatycznych. Niektóre morsy zauważyły u siebie nawet 

obniżenie poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Panie z kolei, 

cenią sobie w morsowaniu jego właściwości wyszczuplające  

i zmniejszone występowanie cellulitu. 

Morsowanie nie tylko zwiększa tolerancję na niskie 

temperatury, ale powoduje też wydzielanie w organizmie 

substancji odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności -

popularnie zwanych hormonami szczęścia. Dlatego morsy to 

ludzie pogodni, uśmiechnięci i otwarci na spędzanie wolnego 

czasu na łonie natury. Nic więc dziwnego, że morsy z Alaski 

tak entuzjastycznie świętowały Walentynki w strojach 

kąpielowych nad brzegiem jeziora. Na zakończenie warto 

dodać, że na świetną kondycję Morsów z Alaski składają się 

również takie czynniki jak aktywność fizyczna i dieta. Natomiast adepci 

zimowych kąpieli powinni odbyć wstępną rozmowę z lekarzem. 

 

http://www.wielkopolskie-morsy.pl/o-klubie-alaska/81-porady-dla-morsow
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Alan Abramowski 

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 
 

Świnka morska (właściwie kawia domowa) jest w miarę 

popularnym gryzoniem. 

Do Europy została sprowadzona z południowej Afryk 

została też tam udomowiona przez południowo amerykańskich 

Indian. Wśród ludności południowoamerykańskiej nadal 

rozpowszechniona jest hodowla świnek morskich na mięso, ale 

większość świnek żyje w hodowlach hobbystycznych 

popularnych na całym świecie. 
 

ZWIERZĘTA W PIGUŁCE 
 

Częstym zwierzątkiem domowym jest chomik 

dżungarski. Jego nazwa pochodzi od regionu Chin, gdzie został 

odkryty. Na wolności mieszka na stepach i tundrach Syberii, 

na terenach Rosji i Kazachstanu. W niesprzyjających 

warunkach zapada w sen zimowy lub sen letni. Latem kolor 

chomiczka dżungarskiego jest na grzbiecie szaro-biały, na 

brzuchu biały. Na bokach ciała mogą występować białe plamy. 

Zimą futro na grzbiecie jest 

o wiele jaśniejsze, prawie 

zupełnie białe. W warunkach 

domowych zmiana ta zdarza 

się rzadko. 
 

 

 



TORNISTER                           numer 3 (117) – grudzień 2017 

- 60 - 

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA  

Emila Pietrzak 

1. Zapalane do uroczystej kolacji 

2. Jest ich 12 na wigilijnym stole. 

3. Pod wigilijnym obrusem 

4. Wielkanocne lub Bożego Narodzenia. 

5. Dzielimy się nim. 

6. Znajdowane pod choinką 

7. Szklane na choince 

8. Przed Bożym Narodzeniem 

9. Świąteczna ryba 

10. Ubierana na święta 

11. Zazwyczaj jest wieszana pod sufitem. 

12. Pływają w barszczu. 

13. Uroczysta w Wigilię 

 

        1            

   2                 

       3             

     4               

    5                

 6                   

      7              

   8                 

        9            

      10              

   11                 

    12                

   13                 
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HUMOR I HUMOREK 
Amelia Bielińska, Krzysztof Gogol 

 

Ser ma około 1000 dziur. Polskie drogi zawstydziły ser. 

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

Pani pyta Jasia: 

-Jasiu! Powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? 

-Koń ciągnie wóz. 

-Brawo! A teraz przekształć to zdanie, w zwrot w trybie 

rozkazującym. 

-Wio! 

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

Przychodzi Anglik to hotelu, w którym pracuje Polka. Anglik 

mówi: 

-Two tea to room two. 

Na to Polka: 

-Tam ta ra, ram tam tam! 

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

W piaskownicy matka zauważa, że dziecko coś 

żuje. 

-Co masz w buzi? 

-Mięsko. 

-A skąd?  

-Przypełzło. 

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

- 

Dlaczego gmach sejmu jest okrągły? 

Bo jeszcze nikt nie widział kwadratowego cyrku. 

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

 



TORNISTER                           numer 3 (117) – grudzień 2017 

- 62 - 

Pani pyta Jasia na zajęciach: 

-Co to jest? Chodzi po ścianie na literę „S” 

-Scypawka, 

-A na literę „D” 

-Druga scypawka. 

-A na literę „T” 

- Tera to pająk.  

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

Wąż mówi do węża: 

- Czy my naprawdę jesteśmy jadowici? 

- Tak i to bardzo. 

- O! Bo właśnie ugryzłem się w język!  

 

 

 

Karolina Kalisz, Weronika Milewska 

1. Mikołaj   2. Prezenty   3. Sanki  

4. Śnieżki   5. Sople   6. Śnieg 

7. Bałwan   8. Łyżwy   9. Narty 

10. Bombki   11. Choinka   12.Pasterka 

13. Wigilia   14. Kolędy   15. Renifer 
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K O L E N D Y M M H W I P P 

V N G S A N K I R N I A A R 

A B T O U A V K A Y G A S E 

R T N P A B T O B D I U T Z 

A J L L F K F Ł J B L N E E 

Ś N I E Ż K A A A F I P R N 

N P V T Y F Y J K D A F K T 

I R I P A Z V X K A S P A Y 

E O R E N I F E R X D T M Z 

G F B A Ł W A N B Z B J Y H 

F G H Z Y W V Y Z Q Ą G A D 

F A O T Ż K A G J F B H I F 

V W N Z W L Z G O H K G Y D 

N A R T Y Z Z C H O I N K A 
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WARTO PRZECZYTAĆ 
Alicja Drabarek 

„ROK Z KUBĄ I BUBĄ” 
 

To książka znanego i lubianego pisarza dla dzieci – 

Grzegorza Kasdepke. Książka opowiada o dwojgu rodzeństwa. 

Kto zna już niesforne bliźniaki, ten wie, że żartów, 

awantur i wspólnych chwil z tym dwojgiem rozrabiaków nigdy 

dosyć! Czytając tą książkę możecie przebywać z nimi cały rok 

na okrągło! Po lekturze tej książki każdy z Was z palcem  

w nosie upiecze słoneczne ciasteczka, opracuje plan wycieczki 

po Warszawie, przygotuje sylwestrową maskę, a nawet 

zaskoczy panią w szkole poprawnym użyciem słów „trubadur” 

czy „opatrzność”. 

Bowiem z tymi rozbrykanymi bliźniakami można nie 

tylko świetnie się bawić, ale i wiele od nich nauczyć.                                         
 

ZAGADKI ŚWIĄTECZNE 
Alicja Drabarek 

 

W Boże Narodzenie 
jest bardzo zajęty, 
bo musi roznosić 
po domach prezenty. 
 

Na samym wierzchołku ma ją choineczka. 

To błyszcząca śliczna … . 
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Kolorowa jak papuga, 

światełkami wkoło mruga. 

Ma pieczę nad prezentami, 

leżą pod jej gałęziami. 
 

Przyjechali na wielbłądach, 
nisko się skłonili. 
I Dzieciątku, godne króla, 
dary zostawili. 
 

Gdy śpiewasz je wraz z rodziną, 

radośnie Wam Święta płyną, 

a Bóg nowonarodzony 

w żłóbku śpi rozanielony. 
 

Okrągła i kolorowa, 
wśród igieł świerka się chowa 
i światła świeczek odbija, 
co aurze świątecznej sprzyja. 
 

W tym ubogim domku 
mieszkają zwierzęta 
tam też nocowała 
rodzina święta.  
 

Pada z nieba biały proch, 

Coś jak gwiazdki albo groch. 

Gdy napada po kolana, 

Ulepimy wnet bałwana! 
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ŚWIĄTECZNY LABIRYNT 
wyszukała Angelika Ciborowska 
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KOLOROWANKA ŚWIĄTECZNA 
wyszukała Julia Cembrowska 
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