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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 4(99) – styczeń 2016       nakład 90 sztuk    CENA 2,00 zł 
 
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
 
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?  
Dlaczego śpiewamy kolędy?  
 
Dlatego, żeby się uczyć miłości do 
Pana Jezusa.  
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  
Dlatego, żeby się uśmiechać do 
siebie.  
Dlatego, żeby sobie przebaczać. 
 
ks. Jan Twardowski 
 

Wszystkim czytelnikom „Tornistra” 
 życzymy dobrych świąt. 

 

 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? – s. 3-4; 
 Warte pochwały - s. 4-5; 
 Zabij jesienną nudę z 

biblioteką szkolną – s. 6-8; 
 Nie…zwykły absolwent –  

s. 9-11; 
 Nowe dziennikarki z kl. IIIc 

relacjonują – s. 12; 
 Hokus, pokus czyli wizyta 

Magika – s. 13; 
 Warsztaty na Zamku czy 

Ogród Światła? – s. 14-15; 
 Julka najlepsza – s. 15-16; 
 „Tornister” poszerza horyzonty 

– s. 17; 
 „Dzieci – Dzieciom - Paczka 

Świąteczna” – s. 18; 
 Gość Tornistra – s. 19-20; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Jak  

i gdzie chciałaby Pani/Pan 
spędzić święta Bożego 
Narodzenia?” - s. 21-22; 

 Opowiem Wam o…- p. Ewa 
Przybysz – s. 22-23; 

 Zdaniem eksperta – s. 24; 
 Profilaktyka w szkole -  

s. 24-25; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: „Gdybym 

był/była Świętym 
Mikołajem…?”- s. 26; 

 Komórkowe dzieci – s. 27; 

 Opowiem Wam o … koncercie 
zespołu Mazowsze – s. 28-29; 

 Szkolne perełki – s. 30-31; 
 Warto przeczytać – s. 32;  
 3 pokolenia w „Tornistrze”–  

s. 33; 
 Matematyka jest fajna –  

s. 34; 
 Zeszyty uczniowskie –  

s. 35-39;  
 Zabawa dla stałych 

czytelników Tornistra – s. 39; 
INNE 
 Święta Bożego Narodzenia  

w innych krajach - s. 40-42; 
 8 powodów, dlaczego warto 

oczekiwać Świętego Mikołaja? 
– s. 42; 

 Bajka o dwóch aniołkach  
i p. Ambrożym – s. 43-45; 

 Święta marzeń – s. 46-47; 
 Top 10… przysłów związanych 

z zimą – s. 47; 
 Kartka z kalendarza – s. 48-49; 
 Zwierzęta i my! Szynszyle – s. 50-51; 
 Kolorowanki dla najmłodszych – 

s. 51-52;. 
 Świąteczna krzyżówka – s. 53;  
 English Zone 

– s. 54-55. 
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 4 grudnia 30 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w 
VIII Integracyjnym Koncercie Mikołajkowym w Mińsku 
Mazowieckim. Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych 
Umysłowo „Dzieciom Radość” i Zespół Szkół 
Specjalnych w Ignacowie. Zabawę muzyczną 
prowadził zespół „Mała Orkiestra Dni 
Naszych”. Do zabawy wszystkich dzieci 
zachęcali wolontariusze. Na zakończenie 
koncertu każde dziecko otrzymało słodki 
upominek.  
 
 W ramach projektu  "Embargo rosyjskie" 
organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego uczniowie 
naszej szkoły, nauczyciele i pozostali pracownicy otrzymali 
pyszne polskie jabłka. Nie zabrakło dla nikogo. 
 
 W ramach szalonego roku szkolnego w pierwszą 
grudniową środę (2 XII) na naszych korytarzach i w salach 
zaroiło się od szalików. Niektórzy tradycyjnie mieli szyję 
omotaną szalikiem, inni nosili szaliki w dłoniach i dumnie 
unosili je do góry. Generalnie - do zabawy włącza się coraz 
więcej uczniów i nauczycieli (nie wspominając o naszym 
szkolnym psie Marcelu)!  

Przypominamy o styczniowej zabawie w szalony rok 
szkolny. W styczniową środę przychodzimy w kapciach. 
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 Nasza szkoła już po raz szósty jest organizatorem 
Międzygminnego Konkursu Ortograficznego. W tym roku 10 
XII wzięło w nim udział 17 uczestników. Byli to uczniowie klas 
piątych i szóstych ze szkół: Grębków, Lipiny, Wierzbno, 
Mistów, Mrozy, Dobre, Kałuszyn i Wiciejów. Zwyciężył 
Krzysztof Pasik ze Szkoły Podstawowej w Mrozach. Drugie 
miejsce także przypadło uczniowi z Mrozów - Wojciechowi 
Furtakowi. Trzecie miejsce zdobył Paweł Krzyżanowski ze 
Szkoły Podstawowej w Wierzbnie. 

 

 

SZKOLNE KONKURSY POLONISTYCZNE 

Konkurs Ortograficzny 

I miejsce - Aleksandra Gniado kl. VIc 
opiekun: p. Sylwia Pernach 

II miejsce - Wiktoria Rucińska kl. VIa 
opiekun: p. Krystyna Osińska 

III miejsce - Maja Leszczyńska kl. VIc 
opiekun: p. Sylwia Pernach 

 

Aleksandra Gniado i Wiktoria Rucińska zakwalifikowały się do 
Międzygminnego Konkursu Ortograficznego. 
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Konkurs Gramatyczny 

I miejsce - Maja Leszczyńska kl. VIc 
opiekun: p. Sylwia Pernach 

II miejsce - Karolina Szlifarska kl. VIa 
opiekun: p. Krystyna Osińska 

III miejsce - Adrianna Sadoch kl. VIc 
opiekun: p. Sylwia Pernach 

Do Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego zakwalifikowała 
się Maja Leszczyńska. 

 Powiatowy konkurs „Odpady zbieram, nie marnuję, nowe 
rzeczy z nich buduję!” - etap szkolny 

I miejsce   Karolina Proczka kl. Vc  

II miejsce  Aleksandra Gniado kl. VIc 

III miejsce Michał Abramowski kl. Vc 

wyróżnienie   Dobrosława Janiak kl. VIc 

 
 

 
 
 
 



TORNISTER                                           numer 4 (99) – styczeń 2016 

- 6 - 

ZABIJ JESIENNĄ NUDĘ  
Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ 

W ramach akcji „Zabij jesienną nudę z biblioteką 
szkolną” pod koniec listopada i w grudniu w bibliotece odbyły 
się trzy konkursy. Wszystkie cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Poniżej lista zwycięzców. 

 
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„BOHATEROWIE BAJEK” 
KL. I – III 
I MIEJSCE  
 NIKOLAS ROBAK  KL. II A   -   CZERWONY KAPTUREK 
OLIWIA CHROŚCICKA   KL. II B   -   SMERF 
II MIEJSCE                
WIKTORIA SĘKTAS   KL. II A      -   CALINECZKA 
MACIEJ NAMIĘTA   KL. II B       -   JAŚ I MAŁGOSIA 
III MIEJSCE               
BARTOSZ WIELECHOWSKI   KL. I A   -  KUBUŚ PUCHATEK 
MICHAŁ GRYZ     KL. I C          -     SPONGEBOB 
MAJA ARAŹNA   KL. I D           -    ROSZPUNKA 
IGOR BORUCIŃSKI  KL. II A      -   BRZYDKIE  KACZĄTKO 
KAROL  LEWICKI   KL. II C         -   SŁOWIK 
WYRÓŻNIENIA 
AMELIA CHROŚCICKA  KL. I A   -  KOPCIUSZEK 
MAJA KALINOWSKA  KL. I D   -   ŚPIĄCA KRÓLEWNA 
MICHAŁ ABRAMOWSKI KL. II A  -  DZIKIE ŁABĘDZIE 
ZOSIA KUROWSKA  KL. II C    -   BAŁWAN ZE ŚNIEGU 
GABRYSIA WOCIAL  KL. II C    -   BAŁWAN ZE ŚNIEGU 
JAKUB SOSIŃSKI  KL. II B   -   CALINECZKA 
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KINGA MIELCZAREK  KL. II B   -   OLAF Z KRAINY LODU 
KACPER WĄSOWSKI  KL.II A  -  BAŁWAN ZE ŚNIEGU 
DAWID KWESELAWA  KL. III A  -  CALINECZKA 
ALAN ABRAMOWSKI  KL. IIIA - O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE 
DOMINIKA DMOWSKA  KL. III C  -  SŁOWIK 
MAJA RYDZEWSKA  KL.  III C   -  BAŁWAN ZE ŚNIEGU 
WERONIKA LESZCZYŃSKA KL. III C  -  MAŁA SYRENKA 
PAWEŁ PACHNIK  KL. III B  -  CALINECZKA 
PAULINA SKONIECKA  KL. III B  -  ARIELKA 
KL. IV   -   VI 
PRZYZNANO TRZY RÓWNORZĘDNE PIERWSZE MIEJSCA 

 JULIA RUTKOWSKA KL. IV A   -   KRÓLOWA 
ŚNIEGU 

 MARIA BERSKA KL. IV A   -   MAŁA SYRENKA 
 ZOFIA  I  STAŚ  ABRAMOWSCY  KL. VB, IV C – 

DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI 

 
          WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO 
   ZE ZNAJOMOŚCI BAŚNI H. CH. ANDERSENA 
  
W KONKURSIE WZIĘŁO UDZIAŁ:  
KL. I      -      7     UCZNIÓW 
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW ( 19 /20)  ZDOBYŁY: 

·        AMELIA RUTKOWSKA I B 
·        ROKSANA RUCIŃSKA  I C 
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KL. II     -      14       UCZNIÓW 
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW ( 33 / 33) ZDOBYLI: 

·        MATEUSZ SUROWIEC   II A 
·        OLIWIA SMOLIŃSKA     II B 
·        ZOSIA KUROWSKA        II C 

KL. III     -     29     UCZNIÓW 
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW ( 33 /33 ) ZDOBYLI: 

·        ALAN ABRAMOWSKI   III A 
·        MARIA GRZYWACZ  III B 

32/33  PUNKTY  ZDOBYLI : 
o   MAGDALENA WĄSOWSKA  III C 
o   MAJA RYDZEWSKA  III C 
o   PAWEŁ PACHNIK III B 
o   MAJA KOŁAK III B 
o   ROKSANA WIĘCKO III B 

KL. IV   -  V I      11   UCZNIÓW 
    NAJWIĘCEJ PUNKTÓW ZDOBYŁY : 
 KATARZYNA SZCZĘŚNIAK KL. V A    40/41 
 MAŁGORZATA GRUBEK VI B  35/41 
 KAROLINA SZLIFARSKA VI A 35/41 

 
WYNIKI KONKURSU AFISZOWEGO 

Poprawnie na wszystkie pytania konkursu afiszowego (10) 
odpowiedziała: 

WIKTORIA RUCIŃSKA KL. VI A 
 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM! 
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NIE…ZWYKŁY ABSOLWENT 
Zuzanna Orzepińska kl. VIa 

 
24 XI w naszej szkole miało miejsce kolejne spotkanie 

z cyklu „Nie…zwykły absolwent”. Tym razem gościliśmy pana 
Pawła Gójskiego - żołnierza. 
 
Część I - praca 
1. Dlaczego wybrał Pan służbę wojskową? 
- Ciągnęło mnie do wojska z różnych powodów, między innymi  
z powodu  tradycji rodzinnej. 
2. Jak pan trafił do jednostki reprezentacyjnej? 
- Wybrano mnie. 
3. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby być żołnierzem 
jednostki reprezentacyjnej? 
- Trzeba mieć 180 cm wzrostu i znać język angielski. 
4. Jakie obowiązki ma żołnierz jednostki reprezentacyjnej? 
- Trzeba dobrze reprezentować swój naród. Wykonywać 
rozkazy. 
5. Co jest najprzyjemniejsze w służeniu w jednostce 
reprezentacyjnej? 
- Świadomość, że rodzina jest ze mnie dumna. 
6. Co jest najtrudniejsze w służbie w wojsku? 
-Niestety nie jest lekko. Często nie można widzieć się  
z rodziną. 
7. Co jest najtrudniejsze podczas warty? Czy dla pana stanie 
na warcie jest męczące?  
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- Męczące i wykańczające. Najtrudniejsze jest to, że nie 
można się poruszać. Przed Świętem Odzyskania 
Niepodległości mieliśmy musztrę od 5:30 do 15:00. 
8. Czy trzeba znać jakieś języki obce, żeby dostać się do 
jednostki reprezentacyjnej? 
- Tak, najważniejszy jest język angielski. 
9. Kto żołnierzom z jednostki reprezentacyjnej prasuje 
koszule i czyści buty? 
- Każdy żołnierz robi to sam! Jest to 
rozliczane przez przełożonych. 
10. Czy wyjeżdżał pan z jednostką 
reprezentacyjną za granicę? Jeśli 
tak, to dokąd? 
- Nie wyjeżdżamy z jednostką za 
granicę bo jesteśmy potrzebni tutaj, 
w naszym kraju. 
11. Jakich rad udzieliłby pan młodym 
ludziom, którzy w przyszłości 
chcieliby służyć w wojsku? 
- Musicie się uczyć! Najważniejsze są: j. polski, j. angielski, 
matematyka, fizyka, w-f. 
 
II część – szkoła 
1. Co Pan najbardziej zapamiętał z czasów szkoły podstawowej 
i nauki w naszej szkole? 
- Zawody sportowe, zespół Kasianiecka. 
2. Czy szkoła się zmieniła? 
- Zmieniła się. Jest więcej miejsca i wejście jest z innej 
strony. 
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3. Który przedmiot szkolny lubił Pan najbardziej, a którego 
Pan nie lubił? 
- Lubiłem j. angielski i wf, nie lubiłem matematyki. 
4. Jakich nauczycieli Pan zapamiętał? 
- Panią Teresę Kowalską, Panią Anię Wolską, Panią Bielińską  
i Panią Barbarę Pachnik. 
5. Czy będąc uczniem naszej szkoły należał Pan do jakiegoś 
zespołu lub drużyny? 
- Tak, byłem w zespole Kasianiecka. 
6. Czy był Pan szkolnym orłem? 
- Chyba nie, raczej nie, byłem „łobuzem”. 
7. Czy miał Pan jakieś szkolne miłości? 
- Miałem. Mam pamiętnik. Była dziewczyna w kl. 1-3, która 
podobała mi się ale ja jej chyba nie. Byłem głupi, że do niej nie 
zagadałem. 
8. Czy ma Pan rodzinę? 
- Tak, mam żonę i córkę. 
9. Jak lubi pan spędzać czas wolny? 
- Jestem trenerem na siłowni. Aktywnie spędzam czas. 
10. Czy utrzymuje pan kontakt z kolegami i koleżankami  
z podstawówki? 
- Tak, jest kilku kolegów, chodziliśmy razem do kilku szkół. 
 
Dziękuję za rozmowę.  
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NOWE DZIENNIKARKI Z KL. IIIC 
RELACJONUJĄ! 

 
Paulina Zduńczyk kl. III c 

27 listopada 2015r. pojechałam z moją klasą oraz klasą 
IIb na wycieczkę do Warszawy. Byliśmy w Teatrze Polskim na 
spektaklu pt. „Podróże Guliwera”. Spektakl bardzo mi się 
spodobał i oglądałam go z wielkim zainteresowaniem. 
Następnie byliśmy w Muzeum Historii Żydów Polskich. Było 
bardzo ciekawie i dużo się nauczyłam.     

  

Wiktoria Rosłaniec kl. IIIc 
8 grudnia wyjechaliśmy do kina w Siedlcach na film pt. 

„Bella i Sebastian 2”. Film był piękny. Opowiadał o 10-letnim 
chłopcu Sebastianie i Jego wiernym psie Belli. Chłopiec wraz  
z psem wyruszyli na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu 
zaginionej ciotki, której samolot rozbił się w górach. W lesie 
czekały ich niebezpieczne i zabawne przygody.  

Gdy film się skończył, pojechaliśmy do Mc Donald’s, by 
zjeść. 
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HOKUS, POKUS CZYLI WIZYTA MAGIKA 
Magdalena Wąsowska kl. IIIc 

 
3 XII 2015r. odwiedził naszą szkołę Magik. Spotkanie 

z nim odbyło się na sali gimnastycznej. Mnie zadziwił numer  
z latającym stolikiem oraz to, jak zamienił zwykłą chusteczkę 
w dolara. Równie ekscytujący finał miała sztuczka, w której 
magik zamknięty w skrzyni na klucz, uwolnił się z niej w jakiś 
niesamowity sposób, a na Jego miejscu znalazła się 
asystentka.  

To tylko kilka z doskonałych sztuczek, które 
zaprezentował nam tego dnia iluzjonista. Występowi magika 
towarzyszyła intrygująca muzyka. Uczniowie z zapartym 
tchem śledzili wyczyny artysty.  

Spotkanie z magikiem rozbudziło naszą wyobraźnię  
i dostarczyło niezapomnianych przeżyć. Oby jak najwięcej 
takich atrakcji w naszej szkole! 
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WARSZTATY NA ZAMKU  
CZY OGRÓD ŚWIATŁA? 

Nadia Czarnecka kl. IVc 
 

Trzeciego grudnia odbyła się wycieczka zespołu 
„Kasianiecka” i redaktorów „Tornistra” do Zamku 
Królewskiego i na pokaz świateł i dźwięku w Wilanowie. Na 
początku pojechaliśmy do Zamku Królewskiego na warsztaty 
„Radiowy teatr wyobraźni”.  

Pan Tomasz Trojanowski, który prowadził nasze 
zajęcia poprosił, abyśmy podzielili się na trzy grupy. Mieliśmy 
dokończyć napisane przez niego słuchowiska. Było ich trzy. 
Pierwsze to „Deszczowe fortepiany”, drugie mówiło  
o ożywaniu przedmiotów w łazience, a trzecie to „Miasto 
mglistych poranków”. Gdy skończyliśmy pisać, opowiadaliśmy 
swoje historie. Na tym zakończyły się nasze 
warsztaty.  

Pojechaliśmy do galerii do 
McDonalda. Zjedliśmy szybki posiłek  
i skierowaliśmy się kolejny raz do autobusu.  
Pojechaliśmy na pokaz światła i dźwięku do 
ogrodów w Wilanowie. Właśnie tam  
w „Ogrodzie Światła” zobaczyliśmy ogromną 
fontannę z choinkowych światełek,  karetę, 
piękne lilie i wiele innych rzeczy.  
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Gdy porobiliśmy zdjęcia, poszliśmy dalej na mostek 
przez dużą bramę. Ziemia była pokryta lampkami choinkowymi 
(ogółem było tam wszystko owinięte światełkami). Odbywał się 
tam pokaz świateł do muzyki z opery ‘’Dziadek do Orzechów‘’.  
W ogrodzie były kwiatki, które miały nawet 3 metry. 
Zobaczyliśmy tam też owady - biedronkę, osę i inne rzeczy np. 
konewkę, karocę (oczywiście wszystko było zrobione ze 
światełek).  

Do Kałuszyna dotarliśmy ok. 2000. 
Każdy powinien pojechać do „Ogrodu Świateł”. 

Polecam! 

 
JULKA NAJLEPSZA 
Aleksandra Mazur kl. Va 

 
8 grudnia 2015 roku wszystkie klasy piąte zebrały się 

na pętli autobusowej. Jechaliśmy do Siedlec na kręgle, pizzę  
i do kina na film pt. ,,Bella i Sebastian 2”. Wszystko odbywało 
się w NoveKino.  

Na początku poszliśmy na kręgle. Ustawialiśmy się 
numerkami, ja byłam siódma. W pierwszej rozgrywce zdobyłam 
9/10 pkt, a później szło mi słabiej.  
W 1 rundzie i kilku następnych prowadził Mieszko, ale pod 
koniec gry wyprzedziła go Julka, która miała na koniec gry 
około 70 pkt. Ja miałam około 30 pkt.      
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Ale dokładnie nie pamiętam, wiem 
tylko, że dobrze się bawiłam. W czasie 
grania była mała przerwa na pizzę. Do 
wyboru mięliśmy hawajską albo szynka, 
ser, pieczarki. Były też 2 rodzaje 
napojów: cola i sok pomarańczowy. 

Następnie w kinie dużo osób 
poszło kupić popcorn. Jak już wspomniałam tytuł film to, ,Bella 
i Sebastian 2’’. A tutaj macie króciutki opis: „Wychowywany 
przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka 
na powrót swej przyjaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że 
awionetka, którą podróżowała dziewczyna zaginęła gdzieś  
w górach, Sebastian i jego wierne psisko Bella wyruszyli na 
pomoc. Niebezpieczna wyprawa obfitowała w dramatyczne, ale 
i zabawne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie się oko w oko  
z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede 
wszystkim spotkanie z nieznajomym pilotem były dla chłopca 
i jego psa początkiem zupełnie nowej, niespodziewanej 
przygody. W jej trakcie Sebastian trafił na ślad swego 
zaginionego ojca” 

 Więcej dowiecie się oglądając ten film w kinie. Mogę 
tylko powiedzieć, że był bardzo fajny i prawie się na nim 
popłakałam. Był to film przygodowy, który bardzo polecam. 
Wróciliśmy na pętle około godziny 14:30. Wycieczka bardzo mi 
się podobała, a w szczególności film. 
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„TORNISTER” POSZERZA HORYZONTY 
Paulina Laskowska kl. VIa 

 
9 XII 2015r 

członkowie gazetki 
szkolnej "Tornister" wybrali się na wycieczkę do Warszawy. 
Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w wydawnictwie 
Prószyński i Spółka, gdzie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 
rzeczy  m.in. o tym, jak powstaje książka. Nagrywaliśmy 
reklamę książki "Na tabliczkę sposób nowy, sama wchodzi ci 
do głowy. Łatwa nauka tabliczki mnożenia"  i poznaliśmy 
pisarza Adriana Markowskiego. Każdy z nas otrzymał  
w prezencie po kilka książek.  

Następnie pojechaliśmy do siedziby Telewizji Polskiej. 
Pan przewodnik pokazywał nam studia telewizyjne i opowiadał, 
jak wygląda nagrywanie np. prognozy pogody. Byliśmy  
w studiu, gdzie jest kręcony program „Pytanie na śniadanie”. 

W innym pomieszczeniu, które 
zwiedzaliśmy, nagrywany jest program 
„Świat się kręci”.  Udaliśmy się także 
na plan nagrania "Jaka to melodia". 

Później pojechaliśmy do galerii Mokotów na seans 
filmowy „Listy do M 2”. Był tez czas wolny na posiłek  
w Mc'donalds oraz spacer po galerii. Około godziny 20:00 
wróciliśmy do Kałuszyna. Wycieczka bardzo mi się podobała.  
Z chęcią  pojechałabym ponownie.  
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„DZIECI - DZIECIOM – PACZKA ŚWIĄTECZNA” 
Pani Agnieszka Borucińska 

 
Samorząd Uczniowski włączył się w akcję 

charytatywną „Dzieci - Dzieciom – Paczka świąteczna” 
ogłoszoną przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska oddział  
w Siedlcach. 

Dzięki zaangażowaniu w tę akcję pomagamy rodakom 
na Kresach (Białoruś, Ukraina) przeżyć godnie okres Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku.  

W ramach akcji zbieraliśmy pieniądze 
(po 1 zł) wśród uczniów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. Wspomagali też nas 
niektórzy rodzice. 

Zebraliśmy 394zł.  
Za te pieniądze będą zakupione 

słodycze, artykuły szkolne. 
Zakupione dary zostaną przekazane za pośrednictwem 

Konsultantów Polskich na Wschodzie do rodzin, szkół  
i organizacji polskich. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 
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PANI MAŁGORZATA LESZCZYŃSKA 

Przewodnicząca Rady Rodziców w naszej szkole 
 

1. Wiemy, że po raz kolejny została Pani wybrana na 
przewodniczącą Rady rodziców. Jak się Pani czuje   
w tej roli i będą wyróżnioną przez innych rodziców?- 
Jest to oczywiście wyróżnienie dla mnie, ale też jest to 
odpowiedzialność. Cieszę się, że rodzice kolejny raz 
obdarzyli mnie zaufaniem. 

2. Jakie obowiązki spoczywają na przewodniczącym Rady 
Rodziców? 
- Współpracuję z dyrekcją szkoły oraz radą 
pedagogiczną w podnoszeniu jakości pracy placówki. 
Przekazuję dyrekcji szkoły opinie i postulaty Rady 
Rodziców dotyczące działalności szkoły. Nadzoruję 
finanse z Rady Rodziców. 

3. Czy bycie przewodniczącą Rady Rodziców bywa trudne? 
Jeśli tak, to kiedy? 
- Nie jest trudne.  

4. Co się Pani podoba w funkcjonowaniu naszej szkoły? 
- Zaangażowanie nauczycieli i dyrekcji w swoją pracę. 
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5. Co by Pani zmieniła w naszej szkole? 
- Ważnym elementem we współczesnej edukacji jest 
zwiększenie lekcji języków obcych w ramach zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

6. Czy może Pani powiedzieć kilka słów o swoich 
dzieciach? 
- Mam troje dzieci: syna i dwie córki. 
Dziewczynki chodzą do Szkoły Podstawowej  
w Kałuszynie, a syn do Gimnazjum w Kałuszynie. 

7. Opowie nam Pani o swojej pracy zawodowej? 
- Jestem pielęgniarką instrumentariuszką, 
asystuję przy operacjach. Pielęgniarka jestem 
już 20 lat. Bardzo lubię swoją pracę. 

8. Jak Pani godzi obowiązki domowe i zawodowe? 
- Radzę sobie. 

9. Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 
- Czytam książki. 

10. Czy jest Pani za likwidacją gimnazjów i powrotem  
6-latków do przedszkola? 
- Tak. 

11. Czy szkoła zmieniła się od momentu, kiedy Pani była 
uczennicą? 
- Tak. 

12. Czego życzyć Pani na święta? 
- Zdrowia.  

Dziękujemy za rozmowę, życzymy Pani i całej Pani rodzinie 
dużo zdrowia na święta i nadchodzący rok 2016. 
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Sonda na przerwie 

JAK I GDZIE CHCIAŁ/ABY PAN/PANI SPĘDZIĆ 
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA? 

Nadia Czarnecka i Angelika Ciborowska kl. IVc 

 
Pachnik Marek – Tak to już jest w naszym pięknym kraju, że 
święta przyjęło się spędzać wśród najbliższych, w domu 
rodzinnym. Bo gdzież lepiej możemy poczuć zapach 
odsmażanych pierogów wigilijnych. Aromat kompotu z suszu. 
Woń pieczonych mięs. W każdym domu pachną tak samo.  
A jednocześnie specyficznie inaczej i swojsko. Potem 
atmosfera rodzinna i zapachy te towarzyszą nam przez całe 
życie.  
Prekurat Mariusz  - Z rodziną w góralskiej chatce. 
Broniarek Agnieszka - W gronie rodzinnym. 
Stryczyńska Wanda - W domu z rodziną. 
Pernach Sylwia - W domu z najbliższą rodziną. 
Pachnik Ewelina - Z rodziną w górach. 
Kalisz Elżbieta - Z rodziną w 
własnym domu. 
Mroczek Katarzyna - Z rodziną. 
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Borucińska Izabela - Oczywiście w domu z rodziną. ale kiedyś 
podczas świąt chciałabym być w górach, gdzie śnieg skrzypi, 
mróz trzeszczy, gwiazdy są na wyciągnięcie ręki, a kolędy 
śpiewane przez górali rozgrzewają serce. 
Pawlikowska Katarzyna - Najlepiej czuję się w święta w domu 
ze swoją rodziną. 
Paruzal Ewa - W górach. 
Pachnik Barbara - W domu z rodziną. 
Wolska Anna - W miłym i przyjaznym miejscu. 
Bielińska Joanna - Z rodziną w domu. 
Raczyńska Krystyna - U mamy z rodziną. 
 
 
 

 
Pani Ewa Przybysz 

 

…MOICH WYJĄTKOWYCH ŚWIĘTACH  
BEZ WIZYTY MIKOŁAJA 

 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i zawsze  

w tym czasie przypominają mi się wydarzenia sprzed lat, kiedy 
byłam jeszcze małą dziewczynką. W Wigilię, z samego rana 
mój tata przyniósł do domu piękną, pachnącą lasem choinkę. 
Postawił ją na środku pokoju i wyszedł do swoich zajęć. Mama 
natomiast była w pracy.  
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Wspólnie z moim starszym bratem nie mogliśmy się 
już doczekać, kiedy będziemy mogli ubrać świąteczne 
drzewko. Wpadliśmy wtedy na pomysł, że zrobimy 
niespodziankę rodzicom i sami ubierzemy choinkę.  

Przynieśliśmy ze strychu pudła z ozdobami i w miarę 
naszych dziecięcych możliwości ubraliśmy świerk. Gdy tak 
staliśmy dumni patrząc na swoje dzieło, mój brat wpadł na 
pomysł, żeby zapalić świeczki na choince. 
Znalazł zapałki i zaczął się nimi bawić. 
Tak się nieszczęśliwie złożyło, że płonąca 
zapałka spadła mu na pudełka i papierowe 
ozdoby. Nagle ogień zaczął się 
rozprzestrzeniać w błyskawicznym 
tempie. Po chwili w pokoju było pełno 
gryzącego dymu. Zamiast uciekać i 
wzywać pomocy, ze strachu przed konsekwencjami 
schowaliśmy się pod stołem.  

Gdyby mama nie wróciła z pracy, nie wiem, co by się 
stało z nami i naszym domem. Pamiętam, że to były bardzo 
smutne święta. W tym dniu nie przyszedł też do nas Święty 
Mikołaj. Mój tata wytłumaczył nam, że nie miał gdzie położyć 
prezentów, bo przecież nadpaloną choinkę trzeba było 
wyrzucić. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Karolina Chaberska kl. VIa 

Gdybym był świętym Mikołajem to… 
     
Święty Mikołaj jest tylko jeden. Ale możecie zostać 

jego epigonami. Każdemu i każdego dnia rozdawać prezenty. 
Pewnie nie stać byłoby Was na ponderabilia. I bardzo dobrze. 
Więc dystrybuujcie imponderabilia ( pędźcie do słownika). 
Jakie to proste w nadaniu i radosne w odbiorze. Uśmiech. 
Dobre słowo. Serdeczność. Mamusi - piątkę. Tacie - pochwałę. 
Pani – zaangażowanie w nauce … itp. itd. Widzicie jak bardzo 
możecie rozdawać !!! 

 

 
 

Pani pedagog Agnieszka Borucińska 
„WYRAZY” PO KILKA RAZY 

 

W każdym pokoleniu (zapewne od początku świata) 
niektórzy ludzie uważają, że swoje niezadowolenie z życia 
powinni demonstrować zachowując się tak, aby innym okazać 
lekceważenie. Czasem polega to na trzaskaniu drzwiami, 
czasem na krzyku i złości, a czasem na używaniu wulgarnych 
wyrazów. 
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„Bluzga się”, aby dodać sobie odwagi, siły, aby się przypodobać 
silniejszemu, być zauważonym, aby okazać się dowcipnym…. 

Wyrazy niecenzuralne słyszy się w 
radiu, TV, w filmach, na koncertach. A więc 
jak to jest? Używać ich czy nie? Najkrócej 
mówiąc – nie używać! Język polski jest tak 
bogaty, różnorodny, że nie warto ograniczać 
się do kilku wyrazów. Lepiej powiedzieć, że 
coś jest ładne, interesujące, warte uwagi niż 
„z…” Lepiej zawieszać głos, wyrażać nim 
zaciekawienie, zdziwienie, rozdrażnienie, 
robić dłuższe lub krótsze przerwy między 
zdaniami niż używać „przecinków”.  

Trzeba też pamiętać, że niektóre osoby słysząc 
wulgaryzmy mogą poczuć się zgorszone, obrażone, 
zszokowane. Nazwanie kogoś obelżywym słowem może być 
przedmiotem sprawy sądowej i może być ukarane grzywną. 
Bądźmy więc kulturalni i odzywajmy się do siebie nawzajem 
piękną polszczyzną.                                                                                                          
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Sonda na przerwie 

GDYBYM BYŁ/A ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM... 
Paulina Laskowska kl. VIa 

 
Ib Amelia Grabarek - Kupiłabym sobie prezent. 
Ic Maria Gryz - Obcięłabym sobie brodę. 
IIb Kinga Mielczarek - Dałabym prezent małym dzieciom. 
IIIa Wiktoria Parol - Cieszyłabym sie, że mam dużo pieniędzy. 
IIIc Paulina Zduńczyk - Rozdawałabym prezenty. 
IVb Amelia Patocka - Rozdawałabym prezenty. 
IVc Natalia Rudnicka - Dałabym dzieciom prezenty. 
Va Marika Teluk -  Ukarałabym ludzi, którzy wyrzucają 
zwierzęta. 
Vb Zofia Abramowska - Dałabym 
prezenty potrzebującym. 
VIa Jakub Wasowski - Wziąłbym 
wszystkie prezenty dla siebie. 
VIb Zuzanna Sosińska - Jeździłabym 
na reniferach i kupiła sobie duży 
prezent. 

 

 
 
 



TORNISTER                                           numer 4 (99) – styczeń 2016 

- 27 - 

KOMÓRKOWE DZIECI 
Karolina Ręczajska kl. VIa 

 
Świat dzisiejszej młodzieży kręci się głównie wokół 

telefonów. W naszej szkole na korytarzach bardzo dużo osób 
zamiast porozmawiać ze sobą, pisze do siebie sms-y, ponieważ 
wolą rozmowę wirtualną niż na żywo. Niektórzy uważają, że 
pisanie przez telefon jest łatwiejsze niż rozmowa „twarzą  
w twarz”.  

Częste używanie telefonu bez ograniczeń prowadzi do 
uzależnień. Wtedy trzeba się jak najprędzej otrząsnąć  
i wrócić do rzeczywistości, bo w przeciwnym razie telefon 
stanie w naszej hierarchii na najwyższej półce i stracimy 
wszystko, co najważniejsze: znajomych, przyjaciół.  

Możemy również pogorszyć kontakty z naszą rodziną, 
która jest przecież najważniejsza. Ja osobiście używam 
telefonu bardzo często i czasami bardzo trudno mnie od niego 
odciągnąć, lecz zawsze mam świadomość, że przez komórkę 
mogę stracić najlepszych przyjaciół. Dlatego umiem zachować 
umiar w korzystaniu z telefonu. I tego Wam życzę na 
nadchodzące święta! 
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KONCERCIE ZESPOŁU MAZOWSZE 
Zuzanna Orzepińska kl. VIa 

Mimo, że urodziłam się i do niedawna wychowywałam  
w dużym mieście, zawsze lubiłam wieś. Fascynowała mnie 
sztuka ludowa. Z przyjemnością zwiedzałam skanseny  
i poznawałam ludową kulturę i obyczaje. Może dlatego, kiedy 
zamieszkałam na wsi i kontynuowałam naukę w szkole  
w Kałuszynie, z ochotą dołączyłam do zespołu „Kasianiecka”,  
z którym w przepięknych strojach, miałam okazję 
zaprezentować się na wielu scenach.  

Niedawno, bo w poniedziałek siódmego grudnia, 
ogromnie rozemocjonowana wzięłam udział we wspaniałym 
koncercie w Teatrze Wielkim w Warszawie. Tym razem to ja 
byłam widzem. Z zapartym tchem podziwiałam występ 
doskonałych artystów z zespołu Mazowsze. Tancerze wykazali 
się nie tylko ogromnym talentem, ale i niedoścignionymi 
umiejętnościami. Poruszali się po scenie z taką lekkością, jak 
gdyby niezwykle trudne, wprost akrobatyczne figury  
i podnoszenia nie wymagały od nich najmniejszego wysiłku.  

Słuchanie ludowych piosenek w ich wykonaniu było taką 
przyjemnością, że gdyby ktoś zapytał mnie, co podobało mi się  
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najbardziej, nie umiałabym odpowiedzieć jednym słowem. 
Chyba, że wymieniłabym jeden z elementów tańca, który 
zachwycił mnie i wydawał mi się wprost niemożliwy do 
wykonania. Było to podnoszenie dobrze zbudowanych tancerzy, 
przez szczuplutkie, wprost najdrobniejsze tancerki. Poza tym 
prezentowali się wspaniale w strojach z różnych regionów. 
Ciekawa choreografia nie pozwalała oderwać wzroku od 
artystów.  

Było przepięknie, a dwu i pół godzinny występ 
przedłużył się do trzech godzin, bo publiczność pod wrażeniem 
wspaniałego występu, bijąc brawa, nie pozwalała artystom 
zejść ze sceny. Bisom nie było końca. Dodatkową atrakcją 
wieczoru było to, że jubileuszowy koncert Mazowsza, które 
jest z nami już 65 lat, oglądał z balkonu Minister Kultury. Poza 
tym na widowni było wielu moich rówieśników, więc to nie jest 
tak, że słuchamy tylko kiepskiej muzyki. Po owacjach na 

stojąco z uśmiechem na twarzy, 
pełna pozytywnych emocji wróciłam 
do domu. Tak na marginesie zdradzę 
Wam tajemnicę, że nasza 
Kasianiecka ma znacznie piękniejsze 
stroje łowickie od tak popularnego 
Zespołu Mazowsze. Kto nie wierzy, 
powinien wybrać się na koncert.  
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Paulina Laskowska kl VIa  
 

Wywiad z Karoliną Ręczajską  
laureatką I miejsca w Powiatowym 

Konkursie Pięknego Czytania Poezji i Prozy  
Ks. Jana Twardowskiego 

 
P: Gratuluję pierwszego  miejsca. Czy jadąc na finał konkursu 
do Mińska, wiedziałaś, które miejsce zdobyłaś? 
- Nie, wiedziałam tylko, że jestem w gronie laureatów. Na 
początku przywitała nas pani z selezjańskiego gimnazjum.  
Następnie zostały ogłoszone wyniki,  a wtedy dowiedziałam się, 
że zostałam laureatką I miejsca. 
 
P:  Stresowałaś sie przed tym konkursem? 
- Od początku, jak tylko weszłam do biblioteki bałam się, że 
wypadnę najsłabiej, że pomylę się w trakcie czytania, ale na 
szczęście wszystko poszło po mojej myśli. 
 
P:  W jaki sposób przygotowywałaś się do tego konkursu? 
- Moje przygotowanie do konkursu wyglądało w ten sposób, że 
dosłownie 5 min przed samymi eliminacjami do Mińska 
wybrałam zupełnie nieznany mi tekst i przeczytałam go.  
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Tak właśnie wyglądało moje przygotowanie. 
 
P:  Jak się czułaś, gdy dowiedziałaś się o wygranej? 
- Na początku nie mogłam w to uwierzyć, ale jednak udało się. 
Byłam bardzo szczęśliwa i cieszyłam się, że to akurat mnie się 
udało. 
 
P:  Komu zawdzięczasz sukces? 
- Oczywiście Pani Osińskiej, bo gdyby nie Ona, to pewnie nie 
wzięłabym udziału w tym konkursie. To Ona mnie motywowała 
do pracy! 
 
P:  Weźmiesz udział w następnych konkursach?   
- Myślę, że jeżeli będzie takich więcej i będzie jeszcze taka 
okazja, to na pewno wezmę w nich udział. 
 
P:  Masz jakieś inne hobby oprócz czytania?   
- Tak, interesuje się tańcem i matematyką.  
 
P: Kim chcesz zostać w przyszłości?   
-  Chciałabym bardzo zostać dziennikarką. 
 
P: Tego więc Tobie życzę. Dziękuję za rozmowę. 
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Zuza Orzepińska VIa 

 

Na deszczowe, grudniowe wieczory polecam (tym 
razem samym dziewczynkom) serię książek pt. „Żadnych 
chłopaków! Wstęp tylko dla czarownic!” autorstwa Thomasa 
Brezina. Opowiada ona o dwóch nastolatkach, które prowadzą 
podwójne życie. Chodzą do szkoły i borykają się z problemami 
młodych dziewczyn, a jakby tego było mało, to są jeszcze 
najprawdziwszymi czarownicami!!!  

Thomas Brezin humorystycznie 
napisał te książki, przy których nawet 
dorośli mogą przypomnieć sobie 
swoje „wpadki” z dzieciństwa.  

Najlepsze jest to, że tę książkę 
znajdziecie w szkolnej bibliotece.  

Zachęcam do czytania. 
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Julia Cembrowska kl. IVc 
 

 
GDY BYŁAŚ MAŁYM DZIECKIEM, CO CHCIAŁAŚ 

DOSTAĆ OD ŚW. MIKOŁAJA,  
ALE TEGO NIE DOSTAŁAŚ? 

 
Mama: Gdy byłam małym dzieckiem, 
bardzo chciałam dostać od Św. Mikołaja 
lalkę z długimi włosami. Niestety 
dostałam lalkę z krótkimi włosami  
i pamiętam, że lalka nazywała się 
„Stenia”. 
PS. Później Stenia była najpiękniejsza. 
 
Babcia: Gdy byłam małym dzieckiem, 
bardzo chciałam dostać od Św. Mikołaja łyżwy przykręcane do 
butów. Niestety Mikołaj mi ich nie przyniósł.  
PS. Na butach też się nieźle ślizgało. 
 
Ja: Kiedy byłam mniejsza, bardzo chciałam dostać lalkę 
Barbie z karocą, ale tego nie dostałam, bo rodzice mówili, że 
Mikołaj nie ma tyle pieniędzy. 
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MATEMATYKA JEST FAJNA! 
Julia Sosińska kl. VIb 

 

Klasa 3 
Małgosia ma 98 złotych. Dostała od mamy jeszcze 122 zł. Ile 
pieniędzy ma Małgosia? 
Obliczenia.................................................... 
Odp.............................................................. 
 

Klasa 4 
Oblicz: 
  6 3 3 7                  
- 1 9 5 1                  
--------- 
 

  5 5 7 2 
- 2 8 2 5 
  -------- 

 
Klasa 5 
Iloraz liczb 12 i 6 pomnożony 
przez ich różnicę wynosi......................................................... 
 
Iloczyn liczb 18 i 6 pomnożony 
przez ich różnicę wynosi......................................................... 
 
Iloraz liczb 9 i 3 pomnożony 
przez ich sumę wynosi......................................................... 
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Tym razem radosna twórczość kl. IVb – rymowane 

wierszyki na temat domu. 
 
Ewelina Pikora kl. IVb 
W moim domu jest dużo radości, 
czasami bywa trochę złości. 
Często się bawimy  
i w piecu palimy. 
 
Bartek Kret kl. IVb 
Mój dom jest mały, ciasny, ale własny. 
Gdy zaczynamy gotowanie, wtedy towarzyszy nam śpiewanie. 
Pieczemy torcik słodziutki, by w domu nie gościły smutki.  
Nikt nigdy się nie złości, jest u nas dużo gości. 
 
Ewelina Dąbrowska kl. IVb  
Kiedy w domu gotuję, 
wesoło sobie pośpiewuję. 
Śpiewam o moich radościach, 
myśląc o przybyłych gościach. 
 
Amelia Potocka kl. IVb  
Mój domek jest malutki,  
chowam w nim wszystkie smutki. 
W domu mam koteczki  
i piekę babeczki.        
Piotr Gójski kl. IVb 
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W moim domu nie ma złości. 
Ale jest dużo radości. 
Jest dużo uciechy i są głośne śmiechy. 
Są też psoty, ale później mam kłopoty. 
 
Michał Chrościcki kl. IVb 
Mój dom jest pełen radości 
i  nie ma w nim wcale złości.  
Gdy wchodzę do niego, uciekają smutki,  
bo mieszkają w nim wesołe ludki. 
 
Wiktoria Kaźmierczak IVb 
Powiem wszystkim po kryjomu,  
lubię bardzo siedzieć w domu. 
Stwierdzę też ogólnie, 
zimą w domu jest przytulnie. 
 
Sylwia Florowska IVb 
W moim domu robię psoty, 
a potem mam wielkie kłopoty. 
Mój dom nie jest modny, 
ale bardzo wygodny. 
 
Mateusz Chrościcki IVb 
Mam domek bardzo wygodny 
i myślę, że jest całkiem modny. 
Lubię w nim smacznie spać, 
a w dni wolne od szkoły na komputerze grać. 
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I jeszcze dwie prace z klasy VIc - KARTKA  
Z KALENDARZA. 

 
Maja Leszczyńska kl. VIc 
Poniedziałek 7.12.2015r 
Dzisiejszy dzień zaczął się trudnym sprawdzianem 

próbnym, na który mieliśmy osiemdziesiąt 
minut. Cały zapał, który był, po minucie zgasł 
jak świeczka, a przyczyną była 
MATEMATYKA!, która była trudna pod 
każdym względem.  

Gdy zobaczyłam zadania, nagle uśmiech zszedł mi  
z ust i zapanowała cisza, niezłomna cisza.  
Po rozwiązaniu zadań (po sprawdzianie) nie działo się nic 
ciekawego. Z lekcji na lekcję, praca domowa za pracą domową 
i tak dalej, i tak dalej. 

Po szkole zadzwoniłam po mamę, aby po mnie 
podjechała pod szkołę, a moje uczucie było dziwne, takie 
niepewne, wydawało mi się, że czegoś zapomniałam, ale  
w ostatecznej chwili pojechałam do domu.  

Po odrobieniu lekcji, podczas oglądania telewizji to 
uczucie znów wróciło, a po godzinie okazało się, że 
zapomniałam wziąć reklamówki z choinką, którą robiłam na 
technice. 

Wróciłam do szkoły, a reklamówka leżała    
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w klasie historycznej i czekała na swojego właściciela, czyli na 
mnie. 

Dzień zakończył się spakowaniem do szkoły   
i mrugnięciem oka, moje dziwne uczucie zniknęło i zagościł 
spokój. 

 
Natalia Rzewnicka kl. VIc 
Poniedziałek 7.12.2015r. 
Dzisiejszy dzień zaczęłam koszmarnie. Mama z tatą 

kłócili się o.. nawet nie wiem o co (pewnie o błahostki). Po całym 
dniu w szkole byłam wyczerpana, szczególnie, że był 
sprawdzian próbny z matematyki i języka polskiego. Zjadłam 
obiad i poszłam na pobliska łąkę. Obok była rzeka, która była 
wąska, ale o tyle szeroka, że nie dało się jej przeskoczyć (za 
co jej nie lubiłam). W pewnej chwili, po drugiej stronie rzeczki 
czmychnął cień. Przeraziłam się, ale moja „żądza przygody” 
podpowiadała mi, żeby to sprawdzić. Moje szczęście 
dopisywało mi, ponieważ znalazłam nieopodal spróchniałą 
deskę, a że była długa, zrobiłam z niej „mostek”. Gdy ostrożnie 
przeszłam przez mój „most”, znów ten cień przebiegł między 
drzewami (musicie wiedzieć, że po tej stronie rzeczki był 
gęsty las, którego bałam się, jak byłam mała). Byłam spokojna, 
lecz w głębi duszy mój strach narastał. Gdy patrzyłam za 
każdym drzewem, czy ktoś tam jest, zza krzaka wyłoniła się 
Ola wykrzykując „Buu”. Wrzasnęłam na  
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cały głos tak, że przez całą drogę 
powrotną bolało mnie gardło. Gdy 
Ola mnie uspokoiła  nadal się 
śmiejąc, oświeciło mnie. Dzisiaj  
w szkole powiedziała mi, że idzie  
do lasu robić zdjęcia do pracy  
na informatykę. Do tego lasu,  
w którym wtedy byłyśmy. 

Nie obrażałam się na nią, bo raczej sama bym ją 
nastraszyła. Wracałyśmy śmiejąc się i rozmawiając na nasze 
ulubione tematy. To był męczący dzień, ale wspaniały. 

 

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 2016r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  
  
 

KUPON NR 4 (99) 

STYCZEŃ 2016r. 
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA  
W INNYCH KRAJACH   

I NA INNYCH KONTYNENTACH 

Milena Kusy kl. IVc 

Afryka 

Święta Bożego Narodzenia  
w Afryce przypadają w okresie letnich 
wakacji. Szkoły są zamknięte, można 
wyjechać na plażę, w góry. W domach ubiera się choinki,  
a świąteczny obiad odbywa się na świeżym powietrzu. 
Tradycyjne dania to np: indyk, pieczeń wołowa, ryż  
z rodzynkami, warzywa, krakersy. Po południu rodziny 
spacerują lub kąpią się w oceanie. Często organizuje się 
rodzinne festiwale i parady. 

Grenlandia 

Tradycją jest ustawianie choinek na rynku miasta. 
Choinki trzeba sprowadzać z innych krajów, gdyż na 
Grenlandii nie rosną. W pierwszą niedzielę Adwentu rodziny 
zbierają się wokół choinki, śpiewają kolędy i tańczą. Żeby 
zasiąść do kolacji wigilijnej czeka się do Pierwszej Gwiazdki, 
bo gwiazdy widać przez cały dzień. Tradycyjne potrawy: 
kaczka, baranina, renifer.  
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Japonia 

W Japonii tradycja obchodzenia Świąt Bożego 
Narodzenia nie jest długa, gdyż jest to kraj wyznania 
buddyjskiego. Jest to święto takie jak np. Walentynki i nie ma 
wtedy dni wolnych od pracy. Jako wieczorną kolację spożywa 
się: specjalne słodkie ciasto świąteczne z kremem i czekoladą, 
a dzieciom wręczane są drobne upominki. Młodzi ludzie 
spotykają się w restauracjach. Choinki są tylko na ulicach  
i w sklepach.  

USA 

Święta Bożego Narodzenia 
obchodzone są na różne sposoby, bo 
mieszka tam wiele narodowości.  
W każdym domu ubiera się ogromną 

choinkę z mnóstwem ozdób. Po całym domu rozwiesza się 
girlandy i jemiołę. Amerykanie często ozdabiają swoje domy 
światełkami. Lubią śpiewać kolędy. Na całym świecie znany jest 
amerykański wizerunek Świętego Mikołaja, który przylatuje 
saniami zaprzężonymi w renifery. Boże Narodzenie spędzane 
jest z krewnymi i przyjaciółmi. Rano rozpakowuje się 
prezenty, rozmawia, śpiewa kolędy, potem zjada się uroczysty 
obiad. Świąteczne menu to: pieczona szynka, indyk, słodkie 
ziemniaki, kukurydza, pieczone warzywa, a na deser jest 
sernik.      



TORNISTER                                           numer 4 (99) – styczeń 2016 

- 42 - 

Meksyk 

W Meksyku jest bardzo dużo katolików. Wigilię 
obchodzi się w gronie rodziny i przyjaciół. W domach stoi 
choinka ozdobiona bombkami, ozdobami z papieru  
i światełkami. Pod choinką umieszcza się kilka dni wcześniej 
szopkę, do której 24 grudnia wkłada się Dzieciątko Jezus. 
Przed wieczerzą śpiewa się kolędy, a po wieczerzy otwiera się 
prezenty. Tradycyjną potrawą jest nadziewany indyk oraz 
poncz zrobiony między innymi z: owoców, trzciny cukrowej, 
rumu. O północy, podobnie jak w Polsce, idzie się na Pasterkę. 

 
 
 
 

DLACZEGO WARTO OCZEKIWAĆ  
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA? 

Karolina Szlifarska kl. VIa 

1. Spełniają się nasze marzenia. 
2. Ćwiczymy cierpliwość. 
3. Oczekujemy ciekawych prezentów. 
4. Jesteśmy grzeczni. 
5. Kontynuujemy tradycję. 
6. Możemy Mu napisać w liście, co chcemy dostać. 
7. Dzięki Niemu święta stają się magiczne. 
8. Przez cały rok nie możemy się doczekać świąt. 
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Bajka o dwóch aniołkach  
i panu Ambrożym 

Zuzanna Orzepińska kl.6a  
Pewnego grudniowego poranka w 

niebie na mięciutkiej, białej chmurce 
urodziły się dwa aniołki. Starszy miał na 
imię Patryk, a młodszy Franek. Patryk 
był żywym, niesfornym i niekulturalnym 
aniołkiem. Miał brązowe włosy (co u 
aniołów prawie nie występuje) i nie chciał nosić białych ubrań, 
tylko czerwone lub czarne. Mamę aniołka Anastazję trochę 
martwiło nietypowe zachowanie syna, ale nie bała się, kto 
pociągnie rodzinną tradycję i zostanie stróżem, ponieważ był 
jeszcze Franek. Drugi syn różnił się bardzo od pierwszego. Miał 
piękne złote loki i uśmiech tak milutki, że już od jednego 
spojrzenia robiło się ciepło na sercu. Był grzeczny, kulturalny i 
zawsze potrafił pocieszyć. Można powiedzieć, że bracia się 
uzupełniali. 

Pewnego dnia, gdy w anielskiej szkole miał się odbyć 
sprawdzian z dobroci, w drodze do szkoły Franek chciał 
porozmawiać o nim, ale Patryk położył mu palec na ustach, 
odszedł dwa kroki do przodu i rzucił krótkie: 

- Lecę! I zeskoczył z chmurki, na której stał. Na to 
brat po krótkim namyśle krzyknął. 

- Przecież jeszcze nie masz skrzydeł! I skoczył za 
bratem. 

Matka często opowiadała im o świecie ludzi, ale sami 
nigdy tam nie byli. Kiedy spadli na ziemię, okazało się, że 
następnego dnia jest Boże Narodzenie. Gdy szli ruchliwą ulicą  
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odkryli, że ludzie ich nie widzą. Patryk pewnie kroczył, co jakiś 
czas kopiąc w krawężnik. Franek był poważny i tylko co jakiś 
czas patrzył w niebo. Po godzinie marszu Franek zapytał brata: 

- Patryku, jak wrócimy do domu?  
Na co brat odpowiedział mu twardo: 
- Nie wrócimy!  
Franek zaczął płakać i modlić się. 
Był to dzień Wigilii, więc Bóg ulitował się nad nimi  

i postanowił pomóc im. 
- Młodzi stróże!  - odezwał się Bóg. Franek pobladł, 

padł na kolana, a Patryk stanął jak wryty. 
- Dlaczego nie posłuchaliście matki i uciekliście z domu? 
- To był wypadek. Z całych serduszek przepraszamy. - 

pisnął cichutko Franek. 
- Dobrze, więc jeśli chcecie wrócić to musicie… Nie 

zdążył dokończyć bo Patrykowi zaczęło burczeć w brzuchu,  
a kiedy był głodny, był zły, a teraz chciał jak najszybciej 
wrócić na obiad do domu. 

- Co zrobić szybko? 
Bóg odparł spokojnie: 
- Słuchajcie mnie uważnie. Na ziemi są tacy ludzie, 

którzy nie świętują Bożego Narodzenia. Musicie ich odnaleźć  
i pomóc im odszukać „ducha świąt”. Nie będzie to takie proste, 
ale myślę, że sobie poradzicie. Trzymam za was kciuki. 

- Do widzenia i dziękujemy. - odpowiedział serdecznie 
Franek. 

Aniołki zaczęły zaglądać do okien domów i widziały ludzi 
w strojach Mikołajów, piękne i kolorowe choinki, a pod nimi góry 
prezentów. W pewnym małym drewnianym domku mieszkał 
starzec o imieniu Ambroży. Mieszkał sam. Gdy aniołki zajrzały 
przez jego okno, siedział przy stole i najprawdopodobniej  
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o czymś rozmyślał. W jego domku nie było żadnych dekoracji 
ani choinki.  

Aniołki wleciały przez otwarte okno i zaczęły 
zastanawiać się, jak mu pomóc. Po chwili Patryk wpadł na 
pomysł, żeby podszepnąć mu do ucha, aby zebrał drobne 
prezenciki ze swoich zasobów i poszedł do pobliskiego domu 
dziecka spędzić wigilię. Starzec po dłuższej chwili zastanowienia 
postanowił skorzystać z propozycji, którą - jak myślał - sam 
wymyślił. Pozbierał pluszaki i książki z regałów,  
a potem włożył je w czarny worek. Założył kurtkę i buty,  
a potem wyruszył. Aniołki podążyły za nim.  

Dzieci bardzo ucieszyły się z prezentów, które 
podarował im starzec i w zamian za jego hojność, podarowały 
mu gałązkę sosnową i świecę. Po kolacji Ambroży wrócił do domu 
i zapadł w głęboki sen, a na jego twarzy po raz pierwszy od 
kilku lat malował się szczery promienny uśmiech. Rano, kiedy 
wstał, uronił jedną łzę, gdy wspomniał o tamtym dniu i od razu 
pobiegł do domu dziecka, ponieważ tamtego wieczoru urzekła go 
jedna, mała dziewczynka. Postanowił, że ją adoptuje.  

Gdy usłyszały to aniołki, zaczęły głośno płakać, bo 
bardzo tęskniły już za swoją mamą i domem. Bóg pokazał 
aniołkom most do nieba, a gdy wkroczyły przez bramę, powitała 
ich zatroskana matka. Bóg wręczył aniołkom skrzydła  
i mianował ich aniołami stróżami.  

Od tamtej pory ci dwaj bohaterzy doglądają ludzi  
i pilnują, by wszystko było jak najlepiej. Pan Ambroży jest 
wspaniałym ojcem, a jego córcia Anielka razem z nim bawi się 
na zjeżdżalni, którą razem zbudowali i postawili przed domem.  

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. My też bądźmy 
dobrzy, nie tyko w wigilię, ale przez cały czas. 
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ŚWIĘTA MARZEŃ 
Kinga Książek kl. Ic gimnazjum 

 
Każdy zapewne planuje Święta Bożego Narodzenia już 

pod koniec listopada, (przynajmniej ja tak mam). Myślimy nad 
prezentami dla bliskich, porządkach itp. Więc ja powiem wam 
dziś kilka sposobów na Święta Marzeń ;) 

1. Zrób listę osób, którym chcesz 
dać prezent i to co je interesuje. Kup lub 
najlepiej wykonaj samemu coś związanego 
z ich pasją. Uśmiech na twarzy bliskich 
gwarantowany. 

2. Na kartce wypisz miejsca do 
posprzątania. Zacznij od 
najtrudniejszych, potem będzie z górki.  

3. Bardzo ważnym elementem 
świątecznym jest CHOINKA. Aby 
wyglądała jeszcze ładniej, wykonaj własnoręcznie łańcuch  
i bombkę. 

4. Nieobowiązkowym, ale przyciągającym uwagę 
elementem na świątecznym stole mogą być figurki wykonane  
z chustek ozdobnych. Mnóstwo pomysłów na takie figurki 
znajdziecie w internecie. 

5. Niektórzy (w tym ja) wysyłają do bliskich kartki 
świąteczne. Aby były ciekawsze wykonajcie je samodzielnie. :) 
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6. Na płytę lub pendrive’a ściągnijcie piosenki 
świąteczne i kolędy. Podczas wieczerzy wigilijnej puść w tle. 

Takich porad jest jeszcze wiele więcej, ja wymieniłam 
tylko kilka. Myślę, że się przydadzą. :)  

WESOŁYCH ŚWIĄT !!! 
 

 

 

 

PRZYSŁÓW ZWIĄZANYCH Z ZIMĄ 

Julia Sosińska kl. VIb 
 
1. Choćby i najtęższa zima – tylko do wiosny trzyma. 
2. Idzie luty, podkuj buty. 
3. W lutym śnieg i mróz stały, czynią w lecie upały. 
4. Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody. 
5. Zima starym dokucza, a młodych naucza. 
6. Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.  
7. Miesiąc styczeń - czas do życzeń.  
8. Jak niedźwiedź budę buduje, to 
zima się szykuje. 
9.  Zima wieje, mróz się śmieje. 
10. Późna zima długo trzyma. 
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Karolina Ręczajska kl. VIa 

 
Nie ma dnia bez jakiegoś święta. Jedne poważne,  

ku pamięci,  inne nietypowe, często wymyślne   
27 GRUDNIA –  

DZIEŃ ODPOCZYNKU PO ŚWIĘTACH! 
 

Gdy jesteśmy po 3 dniach świętowania, najedzeni 
karpiem i innymi potrawami oraz rozbawieni prezentami 
świątecznymi, warto znać taki dzień jak 27 grudnia czyli dzień 
odpoczynku po świętach! A potem… 

 
23 STYCZNIA –  

DZIEŃ BEZ OPAKOWAŃ 
FOLIOWYCH! 

Czy takie „święto” jest 
potrzebne?  

Do jakiej torby pakujesz zakupy? Popularnej 
reklamówki, papierowej, ekologicznej? Może warto zadbać 
o ekologię i w Dniu bez opakowań foliowych pomyśleć o… 
opakowaniach. Na pewno stosowanie toreb wielorazowych  
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pomaga zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska, a nie 
tylko naprawiać jego skutki. 

Co roku na świecie zużywa się około 60 milionów 
ton jednorazowych „siatek”. Każda z nich służy nam 
średnio około 20 minut. Potem staje się odpadem i trafia 
na wysypiska. Jedna torba rozkłada się 100, a nawet 
400 lat i przez cały ten czas uwalnia szkodliwe 
substancje chemiczne.  

Reklamówki foliowe na świecie: 

 całkowity zakaz używania jednorazowych toreb 
obowiązuje m.in. w Australii, na Alasce, w RPA  
i Bangladeszu; 

 w USA sklepy oferują torby papierowe; 
 we Francji całkowity zakaz używania jednorazówek 

wszedł w życie od 2009 r.; 
 w Wielkiej Brytanii w niektórych supermarketach 

oraz domach towarowych klienci przychodzący  
z własnymi ekologicznymi torbami, mogą dostać 
zwrot niewielkiej kwoty albo dodatkowe punkty 
ramach programów lojalnościowych; 

 w Chinach władze zabroniły supermarketom i sklepom 
udostępniania klientom darmowych torebek foliowych 
i wprowadziły opłaty od każdej plastikowej torebki; w 
Polsce wiele sklepów wycofało już ze sprzedaży 
foliowe torebki na zakupy. 
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SZYNSZYLE 
Wiktoria Rucińska kl. VIa 

 
Szynszyle to gryzonie pochodzące z gór Ameryki 

Południowej. Są to zwierzęta o bardzo cennym futrze. 
Niektórzy hodują je dla zysku, a niektórzy dlatego, żeby mieć 
puszystego pupila. 

  Tym gryzoniom należy dawać gałęzie drzew typu 
wierzba, ponieważ ich zęby stale rosną. Jeśli będziemy to 
zaniedbywać, szynszyle będą bardzo cierpieć. Aby ich futro 
było piękne i lśniące należy dawać im specjalny piasek do 
kąpieli. Jest to piasek, w którym myją się w naturalnych 
warunkach.      

      Oczy szynszyli są duże, okrągłe i lekko wypukłe,  
a ich kolor zależy od barwy futerka zwierzątka. Są różne 
odmiany kolorystyczne szynszyli - są białe, szare i czarne.  
Oczy mogą być czarne, czerwone, brunatne lub 
rubinowoszare. Na czubku pyszczka znajduje się nieduży nos, 
stale węszący. Po obu jego stronach sterczą długie wąsy,  
długość ich może dochodzić do 12 cm.   

Długość ciała: 20cm - 40cm 
Waga: 400g - 900g 
Wiek: od 13 do 15 lat, 

czasami nawet do 20. 
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Szynszyle mają 18 palców. Po 5 z przodu tułowia i po 4 
w tylnich kończynach. Kończyny są bardzo ważne, ponieważ te 
gryzonie prawie cały czas ich używają. Przednie kończyny 
służą do trzymania pożywienia, czyszczenia futerka i wąsów,  
a tylnie do ucieczek i wysokich skoków, nawet dochodzących 
do metra. Ruchy szynszyli są bardzo podobne do kicania 
królików. Szynszyle bardzo lubią biegać i bawić się na 
otwartej przestrzeni. 

KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
 Wyszukała Julia Sosińska kl. VIb 
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KRZYŻOWKA ŚWIĄTECZNA 
 Julia Cembrowska kl. IVc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. D

zielimy się nim w Wigilię.     
2. Przed Wigilią pływa w wannie:)    
3. Potrawa wigilijna z grzybami.     
4. Na nim kładziemy biały obrus.     
5. Był kołyską dla Jezusa.      
6. Przynosi je Mikołaj.      
7. Na niej wieszamy bombki.     
8. Kładziemy je pod obrusem Wigilijnym.  

 
 
 

   

 
 
 

       
             1 

   
O P Ł A T E K 

2 
   

K A R P 
   3 K A P U S T A 
   4 

   
S T Ó Ł 

   5 Ż Ł Ó B E K 
    6 

   
P R E Z E N T Y 

7 C H O I N K A 
    8 

  
S I A N O 
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Julia Cembrowska kl. IVc 
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