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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 

UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 5(109) – styczeń 2017 nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 

 

ZAPROSZENIE 

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich 

uczniów naszej szkoły na zabawę 

karnawałową, która odbędzie się 19 stycznia 

2017r.  (czwartek) w godz. 14.30 – 18.30. 

Zabawę poprowadzi DJ Sławek.  

W programie liczne konkursy – m.in. na 

najładniejsze przebranie. 

Zapewniamy świetną muzykę, dobrze 

zaopatrzony bufet, ściankę zdjęciową i inne 

atrakcje. Wstęp – 2 zł. 

 Czekamy na Was!  
 

 

 Zdobywca IV miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM Forum Pismaków 2016  

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

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

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

 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych promujących 
powiat miński – rok 2010 
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SPIS TREŚCI: 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE?  
 Życie na gorąco czyli o 

szkolnej kuchni – s. 3 – 5; 

 Wycieczka na 102 – s. 5 – 6; 

 Zabawa dla stałych 

czytelników Tornistra – s.6; 

 Kasianiecka i Eksplozja na 

Intershow – s. 7 - 8; 

 Kółko kolarskie w naszej 

szkole – s. 9; 

 Wycieczka kl. III i I do 

Warszawy – s. 10; 

 Mistrz ortografii – s. 11; 

 Jednym zdaniem - s. 12; 

 Ludzie listy piszą - s. 13; 

 Warte pochwały - s. 14 – 19; 

ZDANIEM NAUCZYCIELI 

 Sonda na przerwie „Rozmowa 

telefoniczna czy SMS? 

Dlaczego??" - s. 20-21;  

 Czy mogę Ci pomóc? - s.22-23; 

 Zdaniem eksperta – s. 24; 

 

 

 

ZDANIEM UCZNIÓW 

 Sonda na przerwie „Jak 

wyobrażasz sobie swój idealny 

dzień?” - s. 25-26; 

 Warto przeczytać - s. 26; 

 Sonda procentowa – s. 27; 

 Opowiem Wam o... mojej 

pasterce - s. 28; 

 Wywiad z Czarkiem Wiklukiem 

– kapitanem szkolnej drużyny 

sportowej – s. 29; 

 Śmieszne sytuacje klasy Vc – s. 

30-31; 

 Zeszyty uczniowskie – s 32-39; 

RÓŻNOŚCI 

 Kartka z kalendarza – s. 40-42; 

 Ulubieńcy miesiąca - s. 43-46; 

 Czy wiesz, że… - ciekawostki o 

pająkach – s. 46-49; 

 Jak szybko wstać?  - s. 50-51; 

 Zimowa krzyżówka – s. 52-53; 

 10 ciekawostek o karnawale - 

s. 54-56; 

 Kolorowanka dla 

najmłodszych – s. 57; 

 English Zone – s. 58-59 
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ŻYCIE NA GORĄCO  

CZYLI O SZKOLNEJ KUCHNI 
Wywiad Mai Kołak kl. IVb z panią Marią Milewską -  

główną kucharką w szkolnej stołówce 

 

1. Czy lubi pani swoją pracę?  

- Tak, lubię. Sprawia mi ona przyjemność. 

Gotowanie to moja pasja. 

2. Od ilu lat pracuje pani w szkolnej 

kuchni?  

- W szkolnej kuchni pracuję już 18 lat, 

czyli od początku otwarcia 

odremontowanej szkolnej kuchni i 

stołówki. 

3. Co jest najtrudniejsze w pracy w szkolnej stołówce?  

- W naszej pracy nie ma trudnych zadań, są obiady bardzo 

pracochłonne i mniej pracochłonne. Jedne obiady wymagają 

mniejszego nakładu pracy z naszej strony, inne są bardziej 

skomplikowane. 

4. Co lubi pani najbardziej gotować w szkolnej kuchni?  

- Najbardziej lubię gotować takie obiady, które uczniowie 

chętnie zjadają. 

5. Jaka jest pani ulubiona potrawa?  

- Nie mam jakiejś specjalnie ulubionej potrawy. 
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6. Co najbardziej lubią jeść uczniowie?  

- Najbardziej ulubione przez uczniów zupy to: ogórkowa, 

pomidorowa, kotlet schabowy, pierogi. 

7. Ile litrów zupy trzeba codziennie ugotować?  

- Zupę gotujemy w zależności od jej rodzaju. I tak zupy 

ogórkowej gotujemy 80 litrów, tak samo z pomidorową,  

a krupniku czy zupy jarzynowej tylko 50 litrów. 

8. Ile kilogramów ziemniaków muszą panie obrać każdego dnia 

i ile czasu to zajmuje?  

- Ziemniaki obieramy w zależności od rodzaju obiadu. Gdy 

obiad składa się z zupy np. ogórkowej i drugie danie jest  

z ziemniakami to obieramy ok. 100kg ziemniaków. Wtedy dwie 

panie obierają ziemniaki przez ok. 1 godzinę. 

9. Czego pani nie lubi w swojej pracy?  

- Bardzo nie lubię, gdy uczniowie nie zjadają tego co jest 

ugotowane i część obiadu jest wyrzucana. My trudzimy się 

bardzo i jest nam przykro, że niektórzy uczniowie tego nie 

doceniają. Musimy jednak gotować różnorodne obiady, 

czasami zdajemy sobie sprawę, że uczniowie za nimi nie 

przepadają. 

10. Czy po całym dniu gotowania w szkole, lubi pani jeszcze 

gotować dla swojej rodziny?  

- Nie zawsze gotuję w domu, czasem mnie ktoś w tym  

 



TORNISTER                               numer 5 (109) – styczeń 2017 

- 5 - 

wyręczy. Jednak gotowanie w domu mniejszych ilości wymaga 

mniejszego nakładu pracy. 

11. Czy panie jedzą obiady w szkole?  

- Trzeba zdegustować, żeby obiad był smaczny. 

Dziękuję za rozmowę.  

 

 

WYCIECZKA NA 102 
Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 

 13 XII 2016r. odbyła się wycieczka klas czwartych do 

Warszawy.  O godzinie 700 zebraliśmy się na pętli autobusowej 

i z niecierpliwością czekaliśmy na autobus.  

 Pierwszym punktem wycieczki była umiejscowiona  

w "Złotych tarasach" "Pijalnia czekolady Wedel". Zostaliśmy 

podzieleni na dwie grupy. Na początku zajęć rozmawialiśmy  

o historii wedlowskiej czekolady. 

Następnie piliśmy gorącą czekoladę  

z bitą śmietaną. Wszystkim ona bardzo 

smakowała. Kiedy  zbliżał się koniec 

warsztatów mogliśmy udekorować 

pierniczki. Gdy skończyliśmy zajęcia, 

poszliśmy do sklepów kupić sobie pamiątki.  
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Później pojechaliśmy do teatru "Buffo" na spektakl "Ania  

z Zielonego Wzgórza". Historia rudowłosej Ani była 

przedstawiona w wersji humorystycznej. Podczas spektaklu 

wszyscy cieszyli się z tego, że mieli możliwość wybranie się na 

tak fajne przedstawienie, naszej przyszłej lektury. 

 Następnie bardzo radośni pojechaliśmy do ,,Muzeum 

jeździectwa i łowiectwa" w Łazienkach, gdzie tym razem 

byliśmy podzieleni na cztery grupy. Ja byłam w grupie,  

w której poznawaliśmy ptaki i nazwy ich piór. 

 Po przyrodniczej przygodzie w muzeum, pojechaliśmy 

na Starówkę zobaczyć pięknie udekorowane i oświetlone 

świątecznie  latarnie, drzewa, kamieniczki itp. Na zakończenie 

pojechaliśmy do McDonalda, w którym mogliśmy coś przekąsić. 

  Było super! 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 

„TORNISTRA” 
 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika.  Przez 

cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” drukujemy kupon. 

Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie kupony,  

w czerwcu 2017r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

KUPON NR 5 (109) 

STYCZEŃ 2017r. 
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KASIANIECKA I EKSPLOZJA  

NA INTERSHOW W NOWYM TARGU 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

W dniach 04.01 – 09.01  

z zespołem Kasianiecka  

i Eksplozja uczestniczyliśmy  

w Nowym Targu w festiwalu 

INTERSHOW  2017.  

Spotkaliśmy się o 5:50. Jechaliśmy ok. 7-8 godz. 

Pensjonat, w którym nocowaliśmy znajdował się w Białym 

Dunajcu. Obiadokolację zjedliśmy około godziny 17. Potem 

mieliśmy cały wieczór wolny.  

W tym czasie panie opiekunki grupy pojechały na 

spotkanie jury z trenerami. Gdy wróciły, przekazały nam 

bardzo smutną wiadomość o tym, że solistki nie wystąpią  

z powodów sporych dodatkowych kosztów za występ. 

Następnego dnia wstaliśmy bardzo rano, by na 10:30 

zdążyć na rozpoczęcie festiwalu w Nowym Targu. 

Wystąpiliśmy w strojach łowickich, żydowskich i Eksplozji. 

Wśród konkurentów mieliśmy zespoły z Estonii, Mołdawii, 

Białorusi, Rosji, Ukrainy. Po powrocie zjedliśmy obiad.  

Trzeciego dnia rano poszliśmy na stok narciarski, na 

który mieliśmy ok. 150 metrów od miejsca zamieszkania.  

Instruktor uczył grupę jazdy na nartach.     
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Ja umiem jeździć i poszłam od razu na wyciąg. Potem udaliśmy 

się na występ Zuzanny Orzepińskiej, która jako jedyna  

z zespołu wystąpiła w kategorii śpiew. Wróciliśmy na obiad. 

Czwarty dzień ponownie zaczęliśmy od śniadania  

i nart. Po powrocie z nart szykowaliśmy się na wyjście na 

festiwal i uroczyste wręczanie nagród.  

Zajęliśmy wśród międzynarodowych wykonawców trzy 

trzecie miejsca: Kasianiecka, Eksplozja i Zuzia.  

Gdy wracaliśmy zajechaliśmy do MCDonalds. 

Piątego dnia tradycyjnie już śniadanie i narty. Potem 

pojechaliśmy do Zakopanego obejrzeć skocznię "Wielka 

Krokiew" i Krupówki. Na Krupówkach kupiliśmy pamiątki, 

oscypki i cukierki z fabryki cukierków. Wróciliśmy, zjedliśmy 

obiad i poszliśmy na kulig, gdzie jedliśmy kiełbaski z ogniska,  

a potem pojechaliśmy do Term Szaflary. 

Ostatniego dnia podczas drogi powrotnej zwiedziliśmy 

Kraków – rynek wraz z kościołem Mariackim, w którym 

obejrzeliśmy obraz Wita Stwosza i Sukiennice.  

W Kałuszynie byliśmy o 19:30.  

Bardzo nam się podobało podczas wyjazdu, ale 

stwierdziliśmy chyba jednogłośnie, że było za krótko  

Ps. Podczas całej wyprawy towarzyszyła nam piosenka 

„Ukradła cyganka kurę”. Kto nie słyszał, niech jej posłucha 

koniecznie. 
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KÓŁKO KOLARSKIE W NASZEJ SZKOLE 
 

Oliwia Smolińska kl. III b 

 

Od 23 listopada w naszej szkole na sali gimnastycznej 

rozpoczęły się zajęcia kolarskie i ogólnorozwojowe. Na 

początku każdego spotkania odbywa się intensywna 

rozgrzewka przygotowująca nas do dużego wysiłku.  

Ćwiczenia główne o tej porze roku, kiedy nie można 

wsiąść na rower, polegają na przygotowaniu nas do 

intensywnej jazdy w okresie wiosenno letnim. Pan instruktor, 

który w sposób bardzo ciekawy prowadzi zajęcia, stara się, 

aby ćwiczenia były wykonalne dla wszystkich uczestników 

zajęć.  

Od samego początku istnienia kółka kolarskiego 

uczestniczę w tych zajęciach i bardzo Was zapraszam do 

przyłączenia się do naszej grupy. Cieszę się, że z każdym 

treningiem mam lepszą kondycję, a same ćwiczenia przynoszą 

mi wiele radości. 
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WYCIECZKA KLASY I i IIIB DO WARSZAWY 
Oliwia Smolińska kl. IIIb 

 

6 XII 2016r. klasa IIIb i I wyruszyły na wycieczkę do 

Warszawy. Na początku pojechaliśmy do teatru Capitol na 

spektakl pt. ”Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.  Spektakl był 

bardzo zabawny i miał wiele świetnych piosenek. Gdy spektakl 

się skończył, na scenę wkroczył znany chyba wszystkim Święty 

Mikołaj, a po chwili zaczął wołać chętne dzieci do zaśpiewania 

świątecznej  piosenki.  

Potem poszliśmy do Pizzy Hut. Pizza smakowała 

wszystkim dzieciom.  

Następni zwiedziliśmy Warszawę, a potem podzieleni 

na dwie grupy (klasa I i klasa III) poszliśmy do Manufaktury 

Cukierków. Na początku pan zrobił karmel, a potem zaczął 

mieszać barwniki. Gdy masa na lizaki była już gotowa, pan 

pokazał jak zrobić lizaki, a następnie każdy zrobił własny. Był 

także konkurs, w którym można było wygrać lizaki w kształcie 

choinki. Mi udało się takiego wygrać. Następnie przyszedł czas 

na zakupy. Ja kupiłam cukierki w kształcie 

minionków i lizaka karmelowego. Potem 

przyszła następna grupa, a my poszliśmy na 

iluminacje świetlne na Stare Miasto. Po około 

30min. przyszła grupa z klasy I i razem 

pojechaliśmy do Kałuszyna. Wróciliśmy około 

godz. 20.00. 
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MISTRZ ORTOGRAFII 
Pani Krystyna Osińska 

Do VII Międzygminnego 

Konkursu Ortograficznego 

zgłoszono 22 uczniów klas IV - VI 

ze szkół podstawowych w: 

Cegłowie, Wierzbnie, Wiciejowie, 

Mrozach, Stanisławowie, Dobrem, Grębkowie, Kopciach, 

Jakubowie, Mlęcinie, Kałuszynie.  

8 grudnia 2016r. w naszej szkole odbył się konkurs  

o tytuł "MISTRZA ORTOGRAFII". Uczniowie pisali dyktando 

i test ze znajomości zasad ortograficznych. Uroczystość 

wręczenia nagród uświetniła swoją obecnością Pani 

Burmistrz Henryka Sęktas, która razem z Panem Dyrektorem 

Markiem Pachnikiem wręczyła puchary zwycięzcom. 

 Oto laureaci: 

 I miejsce: Weronika Koszel kl.VI 

 Szkoła Podstawowa w Mrozach 

Opiekun: p. Iwona Jagodzińska 
  

  II miejsce: Bernard Szponar kl.VI 

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 

Opiekun: p. Magdalena Kożuch 

  

  III miejsce: Emilia Miąskiewicz kl. VI 

Szkoła Podstawowa w Dobrem 

 Opiekun: p. Katarzyna Kowalczyk 
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 10 grudnia w naszej szkole 

odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta - 

jubileusz 600-lecia Kałuszyna. Podczas 

uroczystości dyrektor naszej szkoły 

Marek Pachnik i zespół "Kasianiecka" 

otrzymali tytuły "Zasłużony dla Gminy 

Kałuszyn". Gratulacje!!!   

 18 XII 2016r. członkowie koła biblijnego i chętni 

nauczyciele obejrzeli w Seminarium Duchownym  

w Tarchominie ciekawy spektakl pt. "Don Camillo" wystawiany 

przez kleryków trzeciego roku. 

Wszystko to za sprawą byłego ucznia naszej szkoły 

Radka Tkaczyka - obecnie kleryka czwartego roku 

Seminarium, który zaprosił nas na wyjątkowy spektakl.  

 

 21 grudnia korytarze i sale lekcyjne naszej szkoły zapełniły 

się postaciami w czapkach z bąblem. Tego dnia miał miejsce 

kolejny dzień "Szalonego roku szkolnego". W ostatni czwartek 

stycznia - dzień w dżinsach. Do zobaczenia! 
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LUDZIE LISTY PISZĄ 

Program realizowany przez uczniów klasy VIb wyszedł poza 

granice Polski. W ostatnim miesiącu na listy z Kałuszyna 

odpowiedzieli: 

 król Hiszpanii Filip VI,  

 rodzina książęca z Monaco - Książę Albert II i Księżna 

Charlene. 

 arcyksiążę Austrii - Markus Habsburg.  

Kto się jeszcze odezwie? Czekamy z niecierpliwością.  
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 I POWIATOWY KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW 

KLAS IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "CZYTAM, BO 

LUBIĘ" 

I miejsce - Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb 

opiekun: p. Monika Marciniak 

 I POWIATOWY KONKURS 

CZYTELNICZY LA UCZNIÓW KLAS IV - 

VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH “CZYTAM, 

BO LUBIĘ” 

III miejsce - Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb 

(opiekunowie: p. Monika Marciniak i p. Grażyna Michalska) 

wyróżnienie - Michał Czyżewski kl. Va  

(opiekunowie: p. Krystyna Osińska i p. Grażyna Michalska) 

 POWIATOWY KONKURS „POWIAT 

MIŃSKI - WYMARZONE MIEJSCE NA 

WAKACJE W ZGODZIE Z NATURĄ”. 

I miejsce  - Amelia Bielińska kl. IVc 

opiekun: Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
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 V POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 

PROZY HENRYKA SIENKIEWICZA  

kategoria: klasy I - III 

wyróżnienie - Oliwia Smolińska kl. IIIb 

opiekun: p. Dorota Kobeszko 

 WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA 

NAJCIEKAWIEJ WYKONANY STROIK 

BOŻONARODZENIOWY - KLASY VI 

I miejsce -  Beata Cymbalińska kl. VIb 

II miejsce -  Natalia Krzyżanowska kl. VIc 

III miejsce - Wioletta Szymońska kl. VIa 

wyróżnienia: Ewa Cymbalińska kl. VIb 

                    Laura Pietrzak kl.VIb 

                    Mateusz Sosiński kl. VIc 

 WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA EKO-OZDOBĘ 

CHOINKOWĄ Z SUROWCÓW ODPADOWYCH  

I miejsce -       Michał Gałach kl. IVa 

                        Weronika Leszczyńska kl. IVc 

II miejsce -       Grzegorz Grubek kl. Vc 

                        Bartosz Kwiatkowski kl. Vc 

III miejsce -      Karolina Kalisz kl. IVa 

wyróżnienia:    Kalina Sołtysiak kl. I 

                        Anna Śledziewska kl. IId 
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 WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU  NA 

NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ 

KATEGORIA KLAS  0-III 

I MIEJSCE - Aleksandra Gałach 

klasa 0 C 

II MIEJSCE - Marysia Borucińska klasa 0 B 

III MIEJSCE - Maja Drwęcka klasa IID i Bartosz Drwęcki 

klasa IIIB 

WYRÓŻNIENIA: 

Mateusz Abramowski klasa III B 

Kornelia Abramowska klasa 0B 

Nikola Wąsowska klasa III A 

KATEGORIA KLAS   IV-VI  

I MIEJSCE - Nadia Czarnecka klasa V C 

II MIEJSCE - Emila Pietrzak klasa IV A 

III MIEJSCE - Alan Abramowski klasa IV A 

WYRÓŻNIENIA: 

Weronika Leszczyńska klasa IV C 

Beata Cymbalińska klasa VI B 

Ewa Cymbalińska klasa VI B 
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   SZKOLNY KONKURS "CHRISTMAS STOCKING" 

kl. 0-III 

I miejsce - Zuzanna Tylutki kl. IId 

II miejsce - Maja Surowiec kl. Ia, 

Gabriela Kruk kl. IIb 

III miejsce - Kinga Mielczarek kl. IIIb, 

Bartosz Abramowski kl.0b 

kl. IV-VI 

I miejsce - Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb 

II miejsce - Julia Cembrowska kl. Vc 

III miejsce - Weronika Leszczyńska kl. IVc, Damian 

Leszczyński kl. IVc 

wyróżnienie - Aleksandra Grabarek kl. IVc, Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

 KONKURS PLASTYCZNY "OZDOBA CHOINKOWA"  

kl. 0 - III 

KLASA 0 - I 

I miejsce - Basia Taciak kl. 0c 

                 Marysia Borucińska kl. 0b 

II miejsce - Kinga Metera kl. I 

III miejsce - Daria Dąbrowska kl. 0a 

Wyróżnienia: 

Stanisław Dąbrowski kl. I; Kaja Szwarc kl. I i Maciej 

Gadomski kl. 0b     
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KLASA II - III 

I miejsce - Maja Kalinowska kl. IId 

                 Mateusz Abramowski kl. IIIb 

II miejsce - Julia Gujska kl. IIa 

III miejsce - Magdalena Wielechowska kl. IIa 

Wyróżnienia: 

Michał Walewski kl. IIIc; Michalina Raciborska kl. IIb  

i Bartosz Drwęcki kl. IIIb.  

 

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAMATYCZNY 

etap szkolny 

I miejsce - Katarzyna Szczęśniak kl. VIa 

II miejsce - Ewa Cymbalińska kl. VIb 

III miejsce - Jakub Skoniecki kl. VIa 

  

 XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 

„CZYSTYM POWIETRZEM ODDYCHAJMY, ŚMIECI NIE 

SPALAJMY!” (etap szkolny) 

I miejsce - Dominika Wójcik kl VIa 

II miejsce - Kinga Sęktas kl. VIa 

III miejsce - Natalia Ratuska  kl. VIb 

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk  
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 WOJEWÓDZKI KONKURS "ENERGIA ZE SŁOŃCA" 

etap szkolny 

I miejsce Kinga Sęktas kl VIa 

II miejsce Karolina Proczka kl. VIc 

III Ola Mroczek kl. Vb 

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
 

 POWIATOWY KONKURS „POWIAT MIŃSKI - 

WYMARZONE MIEJSCE NA WAKACJE W ZGODZIE 

Z NATURĄ” (etap szkolny) 

I miejsce Amelia Bielińska kl. IVc 

II miejsce Karolina Kalisz kl. IVa 

III miejsce Paulina Zduńczyk kl. IVc 

wyróżnienie Magdalena Wąsowska kl. IVc 

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
 

ХV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI I TAŃCA 

INTERNATIONAL SHOW 2017 ZAKOPANE 

III miejsce - zespół "Kasianiecka" 

III miejsce - zespół "Eksplozja" 

 

 Do etapu wojewódzkiego KONKURSU 

PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA 

POLSKIEGO zakwalifikowały się:  

Julia Grzywacz kl. VIa i Katarzyna Szczęśniak kl. VIa. 

Opiekun: p. Krystyna Osińska 
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Sonda na przerwie 

ROZMOWA TELEFONICZNA CZY SMS? 

DLACZEGO? 
Angelika Ciborowska kl. Vc 

Marek Pachnik – Lepiej nic nie mówić, niż mówić o niczym – ale 

stanowczo polecam jednak rozmowę. Są oczywiście sytuacje, 

gdzie sms jest konieczny, niezastąpiony, nieodzowny. Ale bez 

przesady. Rozmawiać, Rozmawiać, Rozmawiać! Ja, tak jak 

Oscar Wilde najbardziej lubię rozmawiać ze sobą, 

oszczędzam w ten sposób czas i unikam kłótni. 

Berska Katarzyna - Rozmowa telefoniczna bo rozpoznaję 

uczucia osoby, z którą rozmawiam. 

Borucińska Izabela – Rozmowa ponieważ nie lubię pisać SMS 

na telefonie. Klawisze są takie malutkie, że cały czas musze 

poprawiać błędy. 

Kobeszko Dorota - To i to, w zależności od ilości czasu. 

Wierzbicka Lidia - SMS bo jest wygodniejszy. 

Ewa Paruzal - SMS - krótko i na temat. 

Pawlikowska Katarzyna - Rozmowa 

telefoniczna bo lubię usłyszeć głos 

osoby, do której dzwonię. Wygodniej 

jest zapytać i od razu usłyszeć 

odpowiedź i jest bezpośredni kontakt. 
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Skoniecka  Anna - Rozmowa telefoniczna dlatego, że miło 

słyszeć jest głos osoby, z którą rozmawiam. 

Włodarczyk Dominika - Rozmowa telefoniczna - więcej można 

powiedzieć i wyjaśnić. 

Pachnik Barbara - Rozmowa telefoniczna bo chcę słyszeć głos 

osoby, z którą rozmawiam. 

Wolska Anna - Rozmowa telefoniczna. 

Stryczyńska Wanda - Rozmowa telefoniczna ponieważ można 

wyczuć emocje. 

Marciniak Monika - SMS bo szybko, krótko i na temat. 

Kalisz Elżbieta - Rozmowa telefoniczna bo słychać głos osoby, 

z którą rozmawiam. 

Bielińska Joanna - Rozmowa telefoniczna bo wolę rozmawiać 

niż pisać SMS. 

Kowalska Teresa - Rozmowa telefoniczna załatwia sprawę od 

ręki. 

Dudzińska Ewelina - Rozmowa telefoniczna bo nie trzeba długo 

czekać na odpowiedź. 

Prekurat Mariusz - Rozmowa telefoniczna bo można łatwiej 

załatwiać sprawy. 

Mroczek Katarzyna - Rozmowa telefoniczna bo lubię 

rozmawiać. 

Wierzbicka Agnieszka - SMS bo szybciej. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 
 

BEZPIECZEŃSTWO W SERWISACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
Serwisy społecznościowe umożliwiają dostęp do 

interesujących materiałów, bieżących informacji. Dzięki nim 

można zaprezentować swoje poglądy, swoją twórczość, 

podtrzymywać kontakty ze znajomymi, itp.  

Najpopularniejsze wśród młodych internautów serwisy 

społecznościowe to: 

 Facebook – serwis dający możliwość m.in. publikacji 

treści, komentowania, lajkowania, dodawania znajomych  

i komunikowania się z nimi; 

 Instagram – umożliwiający dzielenie się zdjęciami  

i filmami, modyfikowanie ich dzięki prostym w użyciu 

filtrom, udostępnianie i komentowanie w czasie 

rzeczywistym; 

 Ask.fm – popularny głównie wśród dzieci i młodzieży 

serwis umożliwiający użytkownikom zadawanie i 

odpowiadanie na pytania; 

 Twitter – serwis opierający się 

na krótkich, liczących do 140 

znaków wiadomościach 

tekstowych.  

Wszystkie serwisy społecznościowe dostępne są jako 

strony internetowe oraz w postaci aplikacji na urządzenia 

mobilne. Nie są one jednak przeznaczone dla najmłodszych  
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dzieci, chociaż wiadomo, że korzystają z nich już dzieci  

z początkowych klas szkoły podstawowej. Nierozważne 

korzystanie  z tych serwisów, publikowanie w nich 

niekontrolowanych treści może być zagrożeniem dla 

prywatności dziecka.  

Jeśli rodzic zgadza się na korzystanie przez dziecko  

z serwisów społecznościowych, powinien ustalić zasady 

bezpieczeństwa: 

1. profil dziecka nie powinien być profilem otwartym, 

dostępnym dla wszystkich; 

2. nie należy publikować informacji ułatwiających 

zidentyfikowanie dziecka  - w tym adresu 

domowego; 

3. profil powinien być zabezpieczony hasłem znanym 

tylko dziecku i rodzicom. Udostępnianie go innym 

grozi np. próbami podszywania się pod użytkownika  

i publikowania złośliwych, wymierzonych w inne osoby 

wpisów; 

4. zdjęcia i filmy, jakie dziecko zamieszcza na profilu 

nie powinny być ośmieszające( siebie i innych ),  

o szkodliwych treściach, mogące być wykorzystane 

przeciw dziecku. Warto pamiętać, aby udostępniać 

zdjęcia tylko konkretnym osobom; 

5. warto ostrzec dziecko przed dodawaniem do grona 

znajomych osób, których nie zna osobiście. 

6. komentarze  zamieszczane przez użytkownika nie 

mogą być wulgarne, obrażające lub w inny sposób 

kogoś krzywdzące;      
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7. nadmierne korzystanie z serwisów 

społecznościowych może prowadzić do uzależnienia; 

Warto ustalić limit czasu na korzystanie z portali 

tego typu; 

8. warto przekonać dziecko, aby informowało rodziców 

o wszystkich niepokojących sytuacjach, których 

doświadcza w serwisach społecznościowych. 

 

 

 
 

PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Czy ma pan jakieś  

noworoczne postanowienie  

w stosunku do naszej szkoły? 

Aleksandra Mazur kl. VIa 

 

We wtorkowy poranek spojrzałem w okno. Przeraziłem 

się! Smog? Nie. Powietrze było aż gęste od unoszących się 

wokół noworocznych postanowień. Więc? Więc ja postanowiłem 

nie postanawiać nic. Ale cóż, może ktoś zarzuci mi lenistwo? 

Nihilizm? Tumiwisizm? Dekadencję? Ambiwalencję? 

Bylejakość?  

Tak nie postanawiać nic? I tak już ósmy dzień trwam w 

swoim  nielogicznym, dualistyczno-dychotomicznym 

postanowieniu, by nie postanawiać nic. (Pędźcie do słownika). 
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Sonda na przerwie 

JAK WYOBRAŻASZ SOBIE  

SWÓJ IDEALNY DZIEŃ? 
Maja Krasnodębska i Dominika Dmowska kl. IVc 

 

Amelia Rutkowska kl. IIb - Bawię się na podwórku przez cały 

dzień. 

Maciek Szymański kl. IIc - Raczej nie wiem. 

Zuzia Tylutki kl. IId - Żeby wszystko było tak jak chcę. 

Jakub Szczęśniak kl. IIIa - Mam dużą furę i wypasioną chatę. 

Martyna Duniec kl. IIIc - Nie wiem. 

Kinga Mielczarek kl. IIIb - Żebym dostała same szóstki z 

każdych ćwiczeń.  

Weronika Milewska kl. IVa - Spotkanie się z rodziną. 

Mikołaj Lewiński kl. IVb - Nie idę do szkoły, siedzę przed 

telewizorem. 

Ula Włodarczyk kl. IVc - Malowałabym farbami. 

Weronika Witowska kl. Va - Nie idę 

do szkoły. 

Ewelina Dąbrowska kl. Vb - Nie iść 

do szkoły i leżeć w łóżku cały dzień. 

Oliwia Więcławek kl. Vc - Chciałabym 

wstać o 12:00.   
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Marcin Grabarek kl. VIa - Pojechać na zawody, wygrać je  

i dostać szóstkę. 

Laura Pietrzak kl. VIb - Będę szczęśliwa i uśmiechnięta przez 

cały dzień. 

Kuba Chabiera kl. VIc - Brak chodzenia do szkoły. 

 

 

 

Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 

W tym numerze "Tornistra" polecam Wam książkę pt. 

,,Mój niesforny szczeniak. Cz. I Dom dla urwisa" autorstwa 

Holly Webb. Jest to pierwsza część powieści o Eli, która 

marzy o piesku. Kiedy go w końcu dostaje, zaczyna rozumieć, 

jak trudno się opiekować prawdziwym zwierzęciem. Nadaje mu 

imię Urwis,  ponieważ on cały czas psoci i dziewczynka ponosi 

za niego konsekwencje jego wybryków. 

Czy dziewczynce uda oduczyć pieska psot i figielków? 

To musisz przeczytać sam! Gorąco polecam! 
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SONDA PROCENTOWA 
Magdalena Wąsowska kl. IVc 
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MOJEJ PIERWSZEJ PASTERCE 
Alicja Drabarek kl. III b 

 

Parę dni przed Wigilią Bożego Narodzenia 

postanowiłam, że pójdę na moją pierwszą Pasterkę. Pasterka 

to taka msza, która odprawiana jest w Wigilię Bożego 

Narodzenia o godzinie 24:00. Na Pasterkę poszłam na 

piechotę z mamą. Gdy doszłyśmy, trochę chciało mi się spać 

ale wytrzymałam. Od czasu do czasu dyskretnie ziewałam. Na 

koniec mszy ksiądz włożył do żłóbka figurkę małego Jezuska.  

Gdy wracałyśmy do domu, zamiast śniegu niestety 

padał deszcz. Trochę zmokłam, ale to nic. Wróciłam do domu o 

godzinie 1:30. W tym roku też zamierzam pójść, zachęcam 

Was też do chodzenia na Pasterkę. 
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WYWIAD Z CZARKIEM WIKLUKIEM 

KAPITANEM SZKOLNEJ DRUŻYNY SPORTOWEJ 
Rozmawiała Weronika Leszczyńska kl. IVc 

 

1. Od ilu lat lub miesięcy jesteś kapitanem drużyny 

sportowej?  

Odp: Od tego roku szkolnego. 

2. Dlaczego to ty zostałeś kapitanem a nie ktoś inny? 

Odp: Bo jestem najmądrzejszy na boisku. 

3. Twoim zdaniem: jakim jesteś kapitanem, dobrym czy złym i 

dlaczego? 

Odp: Myślę, że jestem dobry, bo daję wsparcie drużynie. 

4. Czy kiedykolwiek coś wygraliście? 

Odp: Tak, zdobyliśmy III miejsce w Memoriale Tomka 

Chrościckiego.. 

5. Ile razy w tygodniu macie treningi? 

Odp: 1 raz w tygodniu. 

6. Czy jesteś dumny ze swojej drużyny? 

Odp: Oczywiście, jestem dumny z każdego meczu. 

7. Czy drużyna cię lubi? 

Odp: Tak. 

8. Kogo lubisz najbardziej z drużyny i dlaczego? 

Odp: Najbardziej z drużyny lubię Daniela Broniarka  bo jest 

rozsądny na boisku. 
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ŚMIESZNE SYTUACJE KLASY VC 
Milena Kusy i Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

Religia, odpowiedź ustna: 

Pani spytała ucznia:  

- Jak wygląda anioł? 

- Anioł nie ma ciała, ale ma twarz. 

 

J. polski: 

Pisaliśmy pracę w grupach na temat 

wymarzonych krain. 

W pracy naszego zespołu znalazło się 

takie zdanie: 

„W naszej krainie znajduje się 

dwukilometrowy Mur Pazdanowski.” 

 

Pani zapytała klasy: 

- Kto był władcą Troi? Podpowiedź: Zaczyna się na literę P. 

-PAZDAN! 

 

Zajęcia dodatkowe: 

Na zajęciach szkolnej gazetki w s. 32 nasza koleżanka bujała 

się na krześle, które stało obok choinki. Po chwili zaczepiła się 

o jedną z gałązek, a choinka przewróciła się centralnie na nią. 

Na szczęście nic się jej nie stało, bombkom z choinki również. 
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Przyroda, odpowiedź ustna: 

Pani powiedziała do ucznia: 

-Wymień 3 odbiorniki prądu. 

-Komputer, telewizor i... hmm... 

-Podpowiem, że przed świętami często się tego używa do 

pieczenia ciasta. 

-Wiem! Grzejnik! 

 

BONUS! 

Podczas pisania tego artykułu: 

- Czekaj! Napisz, że siedziała obok choinki. 

- Okej… Mam to. 

- Pisz: „Zaczęła się bujać na choince…” 

- Wróć... na CHOINCE!?!?! 

 

 

UWAGA! UWAGA! 

Jeśli coś ciekawego, śmiesznego dzieje się w Twojej klasie, 

daj nam znać. Podziel się z nami radością bycia uczniem! 

Możesz o tym powiedzieć której z naszych redaktorek, 

napisać maila na adres: izabor@gazeta.pl lub zostawić 

informację w skrzynce obok sali 32. 
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Rymowane wierszyki na temat domu – kl. IV a 
 

Karolina Kalisz  

,,Słodki domek’’ 

Wśród  wielu domów naszego miasta, 

mieści się domek z pysznego ciasta. 

Ma on daszek z lukru, 

a okienka z cukru. 

Na drzwiach wisi stroiczek, 

A przed drzwiami leży chodniczek.  

 

Weronika Milewska  
,,Stary i straszny dom’’ 

 Stary dom miał stary dach, 

A w tym domu mieszkał strach. 

Aż pewnego dnia weszli ludzie, 

I  zegar wszystkich zbudził.          

 

Oliwia Krawczyk  

Mój dom jest malutki, ale słodziutki. 

Kocha go mama, tata i ciocia Honorata. 

Nie ma w nim żadnych złości, 

ale są same radości. 

Wszyscy chętnie tu wracają  

i gości zapraszają. 
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Emila Pietrzak  

Mieszkam sobie w domku małym, 

Pomalowanym na żółto całym. 

Nikt na nikogo się w nim nie złości, 

I mamy z tego dużo radości.  
 

Kuba Rosik  

Mój dom jest duży 

I stoi obok kałuży. 

Mego domu dach 

jest taki śliski, 

że aż strach.                                                                                                                        
 

Maciek Romańczuk  

"Strachy na lachy" 

W domu, w którym są spadziste dachy  

Na strychu mieszkają strachy.  

Lubią wymyślać różne psoty, 

A później mają same kłopoty. 
 

Piotr Laskowski  

Mój dom jest pełen ludzi 

Kiedy się każdy zbudzi 

Jest w nim dużo radości 

Czasami są też złości 
 

Alan Jakowiuk 

Na moim dachu  

Jest wiele strachu, 

A w mojej rodzinie jest dużo radości 

I mało przypadkowych złości.    
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Uczniowie klasy Vc tworzyli bajki. Powiem tylko, 

że takich bajek jeszcze nie czytaliście.  
 

 Milena Kusy 
"Bajka o Milenie, która rozumiała duchy" 

 

A teraz następuje bajka. Bajka o dziewczynce imieniem 

Milena, która mając osiem lat usłyszała historię całkowicie 

odmieniającą jej życie. 

 Historię tę, w 2013 roku opowiedział jej ojciec, gdy ta 

kończyła prawie osiem lat. Miała to być bajka, ale dziewczynka 

przyjęła ją jako prawdę. 

 Opowiadała ona o młodej dziewczynie, która żyła  

w dawnych czasach. Jej rodzinne miasto opanowała epidemia 

cholery. Na zarazę najpierw zmarła jej matka, a potem ojciec 

dziecka. Został jej tylko młodszy brat, którego bardzo 

kochała. Postanowiła się nim opiekować. Niestety wkrótce 

również ją dopadła śmierć, ale z miłości do brata powróciła 

jako duch, pod postacią zjawy, którą widział tylko chłopiec. 

Wyprowadziła go z miasta i pomogła odnaleźć krewnych  

w innym miejscu. Po drodze rodzeństwo przeżyło mnóstwo 

niezwykłych przygód. Gdy siostra-duch wykonała swoje 

zadanie, opuściła brata na zawsze. 

 Milenę zafascynowała ta historia. Zapoznawszy się  

z przygodami chłopca i jego siostry-ducha zrozumiała, że 

duchy są nie tylko złe i straszne, ale mogą być dobre i chcieć 

pomóc bliskim dla siebie osobom z ich życia. Zauważyła, że 

czasami potrzebują przewodnika, by porozumieć się z żywymi.  
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Od tej pory bardzo zapragnęła pomóc dobrym duchom. Na ten 

temat czytała wiele książek i artykułów w Internecie. 

 Kiedy miała dziesięć lat, zaczęła słyszeć głosy w swojej 

głowie i widywać tajemnicze cienie. Zaniepokojeni rodzice 

zaprowadzili ją do lekarza, aby sprawdził co się z nią dzieje. 

Jednak nie zdiagnozowano u niej żadnych dolegliwości. 

Skierowano dziewczynkę do osoby, która zajmowała się 

różnymi dziecięcymi talentami. Mężczyzna odkrył u Mileny 

niezwykłe zdolności parapsychiczne – umiejętność rozmowy  

z duchami. 

 Od tej pory z radością rozwijała swoją zdolność. Wiele 

duchów prosiło ją o pomoc w rozwiązywaniu problemów swoich 

żyjących bliskich. 

 W roku 2029 młoda Milena uratowała przed śmiercią 

sześciolatkę. Dokonała tego dzięki rozmowie z nieżyjącym 

ojcem dziewczynki. 

 Przez cały czas tata Mileny ją wspierał. Dziewczyna 

wiedziała, że gdyby nie bajka, którą jej opowiedział  

w dzieciństwie, nigdy nie zostałyby odkryte jej zdolności.  

W 2030 roku Milena oficjalnie została medium. 

 

Nadia Czarnecka 
A teraz następuje bajka. Bajka  

o dziewczynce imieniem Nadia, która 

uświadomiła sobie, rodzicom  

i rówieśnikom, że takie dziecko jak ona 

może wytrzymać tydzień bez sprzętu 

typu: telewizor, komputer oraz telefon.     
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Ta bajka – to doświadczenie Nadii Czarneckiej, jednej  

z typowych uczennic swojej szkoły.  

 A zaczęło się tak. 

 Rodzice i krewni opowiadali Nadii, jakie było ich 

dzieciństwo, w co się bawili lub co robili bez komputerów  

i telefonów. Opowiadali też jak robili witrażyki czyli otwory  

w ziemi, w których były umieszczane zazwyczaj kwiaty, liście  

i trawy i przykrywali je  szkłem ze zbitej szyby. Opowiadali 

również o pechu pewnej ciotki i jak w wakacje złamała rękę, 

skręciła kostkę i rozcięła głowę. I wówczas wujek powiedział: 

- Jak było wspaniale bez tych telefonów  i innych urządzeń. 

- Dzisiejsza młodzież nie wytrzymałaby dnia bez tych 

swoich urządzeń. - odpowiedział tata. 

- Ja bym wytrzymała tydzień bez komputera, telefonu  

i telewizora – oznajmiła stanowczo Nadia. 

Tata Nadii stwierdził więc, że przez tydzień od jutra 

nie będzie używała sprzętu typu telefon, komputer  

i telewizor.  A ona wyraziła na to zgodę.  

Kolejnego dnia Nadia obudziła się o ósmej. Były to 

wakacje, więc postanowiła wyjść na dwór i zrobić witrażyk. 

Taki o jakim opowiadali jej rodzice i krewni. Zrobiła w ziemi 

niewielki otwór i włożyła do niego kilka mleczy i liści. Przykryła 

wszystko rozbitą szybą. Gdy skończyła, poszła poczytać 

książkę „100 złudzeń optycznych”. Po przeczytaniu, 

postanowiła wyjść na spacer. Podczas wędrówki przemyślała 

treść utworu. Doszła do wniosku, że jest w życiu wiele złudzeń 

optycznych, np.: drzewo przypominające coś lub kamień  

w kształcie serca. I na takich rozważaniach minął cały tydzień. 

W ten właśnie sposób Nadia udowodniła sobie, rodzicom  
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i rówieśnikom, że jest zdolna do rzeczy dla wielu ludzi mało 

prawdopodobnych.  
 

Natalia Rudnicka 
,,Opowieść o moim dziadku, który spotkał miłość’’ 

A teraz następuje opowieść. Opowieść o młodzieńcu, który 

mając 22 lata odnalazł prawdziwą miłość. 

Ta opowieść to życie mojego dziadka Wiesława, który 

był rolnikiem mieszkającym w Moczydłach i niespodziewanie 

odnalazł swoją wielką miłość. 

A zaczęło się tak. Młodzieniec o imieniu Wiesław 

wybrał się do Kałuszyna na odpust. Będąc na zabawie, zauważył 

piękną młodą dziewczynę. Bardzo się starał, aby  

z nią zatańczyć. Zaprosił ją na loterię fantową, a ona bez 

zastanowienia zgodziła się. Po kilku minutach, kiedy nadeszła 

ich kolejka na losowanie, wyciągnęli pluszowego  misia. 

Chłopiec powiedział, że wręczy pluszaka dziewczynie, jeśli ta 

powie mu jak się nazywa.  

Towarzyszka odpowiedziała mu, że jej imię brzmi 

Wiesława,  a wtedy chłopak zrozumiał, że to ta jedyna. Po kilku 

miło spędzonych chwilach, dziewczyna musiała już iść. 

Przypadkowe spotkanie przerodziło się w coś więcej. Po dwóch 

latach wzięli ślub. Młodzieniec postanowił 

zamieszkać wraz z żoną w Kałuszynie. Na 

świecie pojawiła się czwórka dzieci, między 

innymi mój tata. 

 Ta historia spodobała mi się, 

ponieważ była bardzo romantyczna.  
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To opowiadanie ukazuje, jak łatwo było kiedyś o miłość. 

Dawniej wystarczyło wyjść z domu, aby poznać miłą ci 

koleżeńską osobę. Dziś niestety ciężko  

o prawdziwe uczucia lub przyjaźń. Ludzie wolą spędzać czas  

w internecie, przez co zapominają o rzeczywistości. 

 

Uczniowie klasy VIc tworzyli przepisy, nietypowe 

przepisy. Jakie? Przeczytajcie i wykorzystajcie. 
 

Przepis na dobre oceny w szkole. Jakub Chrościcki 
Składniki: 

- Szczypta cudu 

- Szczypta szczęścia 

- Szklanka nauki 

- Ekstrakt z ocen 3 flakony 

- magia 25 dkg 

Przyrządy:  

- Kocioł 

- Szklanki 

- Flakon 

- Łyżka  

Czynności: 

1. Przygotuj kocioł i rozpal ognisko. 

2. Wrzuć wszystkie składniki do gara. 

3. Wymieszaj łyżką, magię dosypuj powolutku. 

4. Miksturę przelej do flakonika. 

5. Magiczny płyn wlej nauczycielce do kawy lub herbaty. 

Powodzenia! 
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Przepis na szczęśliwy domek. Lena Gójska 

SKŁADNIKI: 

 rodzina ½  szklanki 

 miłości 2 łyżki 

 sympatia 3½ łyżeczki 

 radość 1 szklanka 

  

POTRZEBNE RZECZY: 

Ciepły koc, pod którym mogą wszyscy usiąść. Salon, w którym 

wszyscy siedzą. Herbata , którą wszyscy mogą razem wypić. 

 

KOLEJNOŚĆ  PRZYGOTOWANIA: 

Do salonu wsyp ½ szklanki rodziny, potem 2 łyżki miłości, 3 ½ 

łyżeczki sympatii i 1 łyżkę radości. 

Tak stworzysz szczęśliwy dom. 

 

„Szczęście” Patryk Wąsowski 
Składniki: 

Szklanka śmiechu 

Odrobina miłości 

Pół kg prawdy  

Tona szczęścia 

 

Zmiksuj w misce odrobinę miłości i szklankę uśmiechu. Potem 

dosyp tonę szczęścia. Wymieszaj wszystko i posyp miksturą 

wszystkich, którzy chcą być szczęśliwi. 
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7 LUTEGO - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

W tym roku już po raz 13. obchodzić będziemy  

w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany przez 

Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy 

NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.   Hasłem przewodnim 

nadchodzącego wydarzenia jest „Razem zmieniamy internet 

na lepsze”.  

Z tej okazji warto przeczytać  6 rzeczy, których 

lepiej nie robić na Facebooku. 

 

1. Kreowanie idealnej wersji siebie. 

Jedną z zalet, które oferują nam media społecznościowe jest 

okazja do tworzenia własnego, niekoniecznie do końca 

prawdziwego, wizerunku. Zamieszczamy zdjęcia prezentujące 

nas w najkorzystniejszych ujęciach, a treści, które  
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publikujemy, są błyskotliwe i dowcipne. Niestety, pisane przez 

nas słowa nie zawsze odzwierciedlają to, co tak naprawdę 

czujemy, ale to, w jaki sposób chcielibyśmy być postrzegani. 

W wyniku takiej autokreacji, niewielu z nas potrafi dorównać 

ideałowi, który sam stworzył. 

2. Wyśmiewanie wypowiedzi innych lub ciągła 

krytyka. 

Niezależnie od tego, czy opublikowana w sieci informacja 

potwierdzona jest wynikami badań lub opiniami autorytetów, w 

odpowiedzi na nią zawsze znajdą się zarówno głosy poparcia, 

jak i zdecydowanej dezaprobaty. Oczywiście, nie z każdą 

opinią należy się zgadzać i warto mieć swoje własne zdanie na 

każdy temat. Dobrze jednak pamiętać, że konstruktywna 

krytyka uzasadniona jest racjonalnymi argumentami, a nie 

napędzana niechęcią, złością czy nienawiścią. 

3. Prowadzenie ważnych rozmów. 

Na co dzień, nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromną ilość 

informacji przekazujemy w sposób niewerbalny oraz w jak 

dużym stopniu odpowiedni ton głosu, uśmiech czy gest 

potrafią wzbogacać lub nawet modyfikować znaczenie 

wypowiadanych przez nas słów. Wiadomości w formie 

tekstowej nie zawsze są w stanie objąć całą głębię treści, 

które chcemy przekazać. O ważnych sprawach lepiej 

rozmawiać osobiście, aby upewnić się, czy nasze intencje 

zostały prawidłowo zrozumiane.     
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4. Porównywanie siebie do innych. 

Mając w zasięgu ręki możliwość śledzenia losów niezliczonej 

ilości osób, łatwo jest wpaść w pułapkę porównywania swojego 

życia z życiem znajomych, bliskich, czy krewnych. Zamiast  

z zazdrością patrzeć na sukcesy innych, spróbuj autentycznie 

się nimi cieszyć, a jeśli nie potrafisz - po prostu przestań się 

im przyglądać. 

5. Traktowanie komunikacji przez Internet jako 

najważniejszej formy kontaktu z innymi. 

Tak jak stale sprawdzasz, czy przypadkiem nie przeoczyłeś 

codziennej porcji informacji z życia znajomych, regularnie 

upewniaj się, czy starczy Ci czasu, aby w spotkaniach 

towarzyskich uczestniczyć również osobiście. 

6. Tworzenie postów wyłącznie po to, by zyskać 

aprobatę innych i zwrócić na siebie uwagę. 

Zdobycie dużej ilości „polubień”, pozytywnego komentarza czy 

innych miłych sygnałów świadczących o przychylności 

znajomych i bliskich na pewno jest przyjemne. Motywacji do 

robienia interesujących rzeczy nie zawsze trzeba jednak 

szukać w świecie zewnętrznym - najlepiej odnaleźć ją w sobie 

i nauczyć się lubić siebie za to, kim naprawdę się jest. 

[Źródło: http://www.collective-evolution.com/2014/11/11/7-things-

you-should-never-do-on-social-media-what-to-do-instead/] 
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PRZEDMIOT - KARNAWAŁOWA ŻARÓWKA 

Karnawałowa żarówka lub po prostu zwykła mini kula 

dyskotekowa może świecić na wiele sposobów. Pobudza do 

tańca i świetnej  zabawy. Rozbudzi najnudniejszą imprezę. 

Jak wiemy, karnawał rozpoczął się wraz ze 

Świętem Trzech Króli, więc zakup takiej  żarówki  

będzie jak  najbardziej odpowiedni.  Kosztuje 

około 15 złotych. Jak ją zainstalować? To bardzo 

proste: w miejsce zwykłej żarówki wkręcamy 

karnawałową. Jest dość  dużych rozmiarów. 

Osobiście mam taką żarówkę i z pewnością  mogę 

powiedzieć, że jest super!!! (Oliwia Smolińska kl. IIIb) 

 

GRA MOVIESTAR PLANET 

Ulubieńcem miesiąca w kategorii gra jest MovieStar 

Planet. Gracze tworzą własne gwiazdy filmowe, które mogą 

uczestniczyć w produkcji krótkich filmów. Istnieje również 

możliwość zbudowania własnego domu, porozmawiania z innymi 

graczami oraz uczestniczenia w „mini gierkach” (np. rysowanie, 

projektowanie ubrań itp.).  

MovieStarPlanet zdobyła ogromną popularność na 

całym świecie. W czerwcu 2013 roku, w szczytowym momencie 

popularności, grało w nią 111 milionów użytkowników. (Angelika 

Ciborowska kl. Vc) 
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DANIE MIESIĄCA 

W tym numerze "Tornistra" przedstawię moje 

ulubione jedzenie. Chodzi mi o pierożki gyoza. Powstały one  

w Japonii i nie są bardzo znane, dlatego 

postanowiłam opisać je Wam, by zachęcić do 

spróbowania, bo warto!  

Mają one farsz z cebuli, kapusty, 

pora oraz kurczaka. Obecnie można kupić je 

w Biedronce.  

Polecam! Magda Wąsowska kl. IVc 

 

MUZYKA - JUSTIN BIEBER 

Ulubieńcem miesiąca jest Justin Bieber. Można go 

posłuchać podczas chłodnych wieczorów. Szczególnie polecam 

piosenki: 

 "Sorry" 

 "What Do You Mean" (Klaudia Tkaczyk kl. VIa) 

 

FILM - "AMELIA’’ 

Amelia to film opowiadający o dziewczynie, która  

w dzieciństwie wychowywała się w izolacji od rówieśników. 

Przebywała zwykle sama w domu, gdyż ojciec, który zresztą 

nie okazywał jej zbyt wiele uczuć, podejrzewał u niej wadę 

serca. Jednocześnie matka była zajęta więcej sobą niż nią. 

Sytuacja ta spowodowała, że dziewczynka często przebywała 

w świecie swojej wybujałej wyobraźni. Kiedy matka Amelii 

zginęła w wypadku, jej wychowaniem zajął się wyłącznie ojciec. 

Kiedy Amelia dorosła, usamodzielniła się i podjęła 

pracę jako kelnerka w małej kawiarni na Montmartrze. Żyła  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Montmartre


TORNISTER                               numer 5 (109) – styczeń 2017 

- 45 - 

skromnie, cicho i spokojnie, a jej życie wydawało się dość 

banalne aż do dnia, gdy w swoim mieszkaniu przez przypadek 

znalazła stare metalowe pudełko ze skarbami z dzieciństwa 

pewnego chłopca. Amelia postanowiła odnaleźć dorosłego już 

mężczyznę i oddać mu pudełko. Wzruszenie, jakie zobaczyła u 

tego człowieka, utwierdziło ją w postanowieniu, by od tej pory 

uszczęśliwiać innych ludzi. 

Dalsza część filmu przedstawia kolejne dobre uczynki 

Amelii. Po wielu perypetiach odnajduje również swojego 

ukochanego. (Amelia Bielińska kl. IVc) 

 

KSIĄŻKA "OSOBLIWY DOM PANI PEREGRINE" 

Samotna wyspa u wybrzeży Walii, gotycka atmosfera 

starego sierocińca, rodzinna tajemnica i Jacob, który po 

niewyjaśnionej śmierci dziadka wybiera się w podróż śladem 

starych fotografii - podróż, która na zawsze zmieni jego 

życie. 

Jaką rolę ma do odegrania chłopak? Kim jest tytułowa 

pani Peregrine? I co jest prawdą a co fikcją w opowieściach 

dziadka? 

Magiczne moce, pętle czasu, akcja pogranicza 

rzeczywistości i fantazji zainteresowały jednego z 

najoryginalniejszych reżyserów w Hollywood - Tima Burtona. 

Twórca "Charliego i fabryki czekolady" oraz "Alicji w Krainie 

Czarów" tym razem przeniósł na ekran niezwykłe przygody 

Jacoba i osobliwych dzieci.  (Weronika Leszczyńska kl. IVc) 
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ZWIERZĘ 

Maltańczyk to jedna z wielu ras psów. 

Psy te są dobre dla alergików ponieważ nie 

mają sierści, a włosy. Są koloru białego, mają 

słodkie oczka. Ale nie daj im się zwieść. Są 

bardzo żywe, a jednocześnie łagodne oraz 

inteligentne. Chociaż nie mam pieska bardzo 

chciałabym mieć szczególnie maltańczyka. 

Polecam. (Alicja Drabarek kl. IIIb) 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI O PAJAKACH 

Wyszukała Milena Kusy kl. Vc 

1. Największym pająkiem na świecie jest ptasznik goliat. Dorosły 

osobnik może dosięgać nawet do 30 cm długości, czego połowa to 

odnóża. Ze względu na swój ogromny rozmiar, pająki te nie 

potrafią chodzić po ścianach, drzewach itp. 

2. Pająki osiem mają nie tylko nóg, ale też oczu i... palców. 

3. Jednym z najbardziej jadowitych pająków jest czarna wdowa. 

Jad tego pajączka, wielkością ledwo przekraczającego jeden 

centymetr, jest piętnaście razy silniejszy od jadu grzechotnika 

oraz podobnie jak jad pustelnika brunatnego – dosłownie wyżera 

dziury w skórze. 
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4. A oto dowód na to, że doprawdy cieszyć się powinniśmy, że 

żyjemy w Polsce. Nasz najbardziej jadowity pająk, sieciarz 

jaskiniowy ma 5 cm wielkości i najczęściej mieszka w grotach, 

rzadziej w tunelach pod mostami i piwnicach. Jego ukąszenie nie 

wyrządza większej krzywdy. Można je porównać z... użądleniem 

pszczoły  

5. Caerostris darwini - ten pajączek ma zaledwie 2 centymetry 

długości, a buduje największe sieci dochodzące rozmiarami 

nawet do 25 metrów! Co więcej, buduje je z najmocniejszego 

materiału pochodzenia biologicznego, jaki do tej pory udało się 

odkryć. Nici, z których Caerostris darwini buduje swoje sieci, są 

bardziej wytrzymałe nawet od kevlaru. Rozwiesza je nad 

rzekami, tuż nad lustrem wody i chwyta w nie ważki.  

6. Jeden pająk może co najwyżej utkać sobie wygodne posłanie 

za łóżkiem, ale jeśli byłyby ich miliony? Co oznacza współpraca 

milionów pająków, okazało się w 2010 roku podczas powodzi w 

Pakistanie. Kiedy woda wzbierała coraz wyżej, zalewając ląd, 

pająki salwowały się ucieczką na drzewa, w 

mgnieniu oka przekształcając je w 

ogromne kokony. "Ghost trees" to w tym 

wypadku całkiem trafne określenie...  

7. Upadek ze stołu nie powinien być 

zabójczy - ani dla człowieka, ani tym 

bardziej dla pająka. I faktycznie 

większość pająków otrzepałaby odnóża i pobiegła dalej, 

wychodząc bez szwanku z przegranego starcia z grawitacją. Ale 

nie tarantula... Upadek nawet z niewielkiej wysokości może 

uszkodzić egzoszkielet tarantuli i doprowadzić do śmierci. 

Jeden nieostrożny ruch i... był pająk, nie ma pająka.   
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8. Bagheera kiplingi to jedyny na Ziemi pająk-wegetarianin - 

aczkolwiek nieortodoksyjny. Żywi się przede wszystkim akacją - 

to ponad 90% jego diety. Sporadycznie jednak pająki Bagheera 

kiplingi sięgają też po owady, larwy czy... współbiesiadników. 

Pająka-wegetarianina znaleziono i opisano pod koniec XIX wieku, 

ale dopiero kilka lat temu odkryto jego unikalne upodobania 

żywieniowe.  

9. Nużeniec ludzki - pasożyt z gatunku pajęczaków - znany jest 

już od dawna. Osiąga do 0,4 mm długości i pasożytuje na ludzkiej 

skórze. Za dnia nie rozrabia, nocą zaś żywi się, wżerając coraz 

głębiej w skórę - między innymi pod brwiami i wszędzie, gdzie 

znajdują się gruczoły łojowe. Powoduje chorobę zwaną nużycą. 

Obecność nużeńca to nie pojedyncze przypadki. Według 

najnowszych badań pasożyta nosi na sobie nawet 60% światowej 

populacji! A licytacja trwa dalej... Wychodzi więc na to, że 

przynajmniej co druga osoba pośród nas ma na twarzy pająka. 

Tak, właśnie teraz, w tym momencie chodzi sobie po twarzy i 

kombinuje, jak by się tu rozmnożyć. Cóż, pozostaje mieć 

nadzieję, że to problem nie twój, tylko sąsiada.  

10. Najgroźniejsze pająki na świecie żyją w Australii - zresztą 

nie od dzisiaj wiadomo, że tam wszystko, co się rusza, właśnie 

kombinuje jak cię zabić. Wcześniej wspomniane czarne wdowy z 

kolei żyją (między innymi) we wszystkich stanach USA poza 

Alaską. A czy jest miejsce, gdzie w ogóle nie ma pająków - istny 

raj dla arachnofobów? Tak, to Antarktyda, gdzie w ogóle mało 

co żyje, ale pająki omijają ją szczególnie chętnie. Czyli na 

Antarktydzie bylibyśmy bezpieczni.  
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11. Pająki z rodziny krzyżakowatych, które potrafią tworzyć 

najładniejsze sieci, chwytają zdobycz i owijają ją nicią tak, aby 

ją obezwładnić, kiedy ta jeszcze żyje. Wygląda na to, że nie są 

im znane zasady humanitarnego uboju.  

12. Sposób żywienia się pająków nazywany jest trawieniem 

zewnętrznym. Ich przewód pokarmowy jest przystosowany do 

przyjmowanie pożywienia jedynie w postaci płynnej. Mają 

specjalny filtr informujący o stanie skupienia żywności. To 

oznacza, że muszą upłynnić swoją ofiarę zanim dotrze ona do ich 

żołądków. Najpierw oddzielają jedzenie za pomocą specjalnych 

zębów, po czym pokrywają zdobycz sokami trawiennymi, 

zamieniając ją w "przepyszne kremowe smoothie", które 

następnie wysysają.  

13. Zoolog prof. Fritz Vollrath odkrył, że pajęcze sieci są 

przyciągane przez ładunki elektrostatyczne wytwarzane przez 

owady w wyniku tarcia wywołanego lataniem. To działa jak klej. 

Sieci przechwytują naładowane cząsteczki, a wraz z nimi - 

owady. Kiedy insekt znajdzie się wystarczająco blisko, aby 

uświadomić sobie bliskość sieci, wtedy jest już za późno.  
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JAK SZYBKO WSTAĆ RANO? 
Amelia Bielińska kl. IVc 

 

1. Twój budzik. Dzwoni budzik, a ty 

ustawiasz, aby dzwonił co pięć 

minut. Pora z tym skończyć! 

Odstaw budzik daleko od łóżka. 

Kiedy zacznie dzwonić, nie 

będziesz mieć wyboru, i będziesz 

musiał/musiała wstać i go wyłączyć. 
 

2. Woda z cytryną. Od razu po wstaniu napij się wody z 

cytryną. To pobudzi twój organizm, a przy okazji 

nawodnisz się po całej nocy, ponieważ jest to 

niezbędne. Oraz da Ci kopniaka na cały dzień  
 

3. Lekka kolacja. Twoja kolacja powinna być zdrowa, 

zawierać białko, warzywa i owoce. Możesz też postawić 

na produkty ułatwiające zasypianie jak banany czy 

orzechy włoskie. Jeśli zjesz coś ciężkiego to trudno Ci 

będzie rano wstać. 
 

4. Poranny rytuał. Polecam wam oprócz wody z cytryną od 

czasu do czasu napić się zielonej herbaty, ponieważ ona 

także pobudza wasz organizm do życia. Oprócz tego 

odsłoń zasłony, aby wpuścić światło, umyj twarz i zęby. 

Higiena to podstawa! :D 
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5. Gimnastyka. Gimnastyka o poranku również pobudza 

wasz organizm do życia. Codziennie rano zrób kilka 

pajacyków, przysiadów i skłonów. Niby tego mało, ale 

uwierz mi, to bardzo pomaga. 
 

6. Coś, na co czekasz. To jest punkt, który ma na nas 

szczególny wpływ. Jeśli ciężko jest Ci wstać, to znajdź 

coś co sprawi, że chętnie wstaniesz z łóżka. Np. twój 

ukochany serial albo pyszne śniadanie. Jak tylko 

wyłączysz budzik, natychmiast wyskoczysz z łóżka, aby 

zjeść twoje pyszne śniadanie, a potem obejrzeć twój 

ukochany serial. :3 
 

7. Muzyka. Nic nie działa na nas lepiej niż ożywiająca 

muzyka. Dlatego stwórz swoją playlistę albo włącz radio 

i daj się porwać!  
 

8. Pobudzający zapach. Zapachy, które pobudzą nasz 

organizm do życia to również dobry pomysł. Kadzidełka, 

świeczki zapachowe, a nawet twoje ulubione perfumy na 

pewno Ci w tym pomogą. 
 

9. Przygotuj się. Ale jeśli jest Ci naprawdę, naprawdę 

trudno wstać to przygotuj sobie wszystko poprzed-

niego dnia. W co się ubierzesz, śniadanie i książki do 

szkoły. Może dzięki temu dłużej sobie pośpisz. 
 

10. Regularność godzin. Ten punkt jest najważniejszy. 

Codziennie wstawaj i kładź się o tej samej godzinie. Po 

miesiącu będziesz się budzić nawet bez budzika.  
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ZIMOWA KRZYŻÓWKA 
Emila Pietrzak kl. IVa 

     1               

       2             

     3               

        4            

    5                

        6            

      7              

      8              

      9              

  10                  

     11               

        12            

        13            

    14                
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1. Pierwszy w kalendarzu 

2. Zimowy osad 

3. Pada zimą 

4. Ciągnięty przez konie 

5. Ludzik ze śniegu 

6. Np. -5°C 

7. Pływają na rzece zimą 

8. Do zjeżdżania z górki 

9. Otula szyję 

10. Ogrzejesz się przy nim, gdy zmarzniesz 

11. Na nie toczą się zimowe bitwy 

12. Chronią ręce przed zimnem 

13. Dom ze śniegu 

14. Zwisają zimą z dachu 
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10 CIEKAWOSTEK O KARNAWALE 
Amelia Bielińska kl. IVc 

 

10. Maska karnawałowa sprawia, 

że wszyscy są sobie równi, nikt nie 

ocenia nas po wyglądzie twarzy czy 

wieku. Tradycją obowiązującą od lat w 

weneckim karnawale i stalową zasadą 

weneckiego savoir-vivre jest skinienie 

głowy, którym pozdrawia się każdego 

przechodnia mijanego przez nas na 

drodze.  

9. Karnawał w Brazylii jest najbardziej znany i z całą 

pewnością najbardziej kolorowym festiwalem na świecie. 

Każdego roku zaczyna się on w piątek przed środą popielcową 

i trwa cztery dni, podczas których miliony gości i lokalnych 

mieszkańców biorą udział w niekończących się paradach, 

tańcach latynoskich i inscenizacjach. Każdego dnia podczas 

trwania festiwalu na ulicach można spotkać wiele osób 

tworzących unikalną atmosferę sprzyjającą zabawie i 

cieszeniu się czasem. Charakterystyczną cechą są niezwykle 

barwne, wyszukane i oryginalne stroje uczestników oraz maski 

ozdobione na tyle przedziwnych sposobów, na ile tylko jest to 

możliwe.  

8. W naszym kraju karnawał pojawił się za czasów 

szlachty sarmackiej, a staropolskie obchody określane były 

jako zapusty. Karnawał czyli staropolskie zapusty trwały od 

Trzech Króli do Wielkiego Postu. W Polsce bawiono się wtedy 

bardzo hucznie. Szczególnie popularne były kuligi oraz  
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maskarady lub maszkary czyli zabawy polegające na zakładaniu 

masek. Kulig był zabawą wyłącznie stanu wyższego czyli 

szlachty i magnaterii. Polegał on zazwyczaj na odwiedzaniu się 

sąsiadów z całej okolicy. Kuligi staropolskie musiały być 

wcześniej bardzo starannie zaplanowane. Trzeba było ustalić 

kolejność odwiedzin, przygotować domy na przyjęcie z 

noclegami coraz większej liczby gości oraz zaopatrzyć 

spiżarnię i piwniczkę. 

7. Na ziemi lubelskiej i sandomierskiej upowszechniły 

się tzw. bachuski. Na sankach obwożono słomianą lalkę lub 

ubranego w powrozy chłopaka, zwanego Bachusem. Złożona 

z przebierańców świta zbierała dla siebie i dla niego drobne 

datki oraz podarki. 

6. Czas karnawału Niemcy nazywają „piątą porą roku”. 

Rozpoczyna się wcześniej niż w większości innych państw, bo 

dokładnie 11 listopada o godzinie 11. Wtedy świętować zaczyna 

północna Nadrenia-Westfalia, jednak w pozostałej części 

kraju trwa w tym okresie adwent i nie wszyscy Niemcy bawią 

się na karnawałowych balach. Prawdziwe szaleństwo 

rozpoczyna się w tym samym czasie co w Polsce. 

5. Karnawał w Notting Hill, znanej dzielnicy Londynu, 

należy do największych ulicznych imprez świata. Choć odbywa 

się w sezonie letnim, nie sposób go pominąć, bo porównywany 

jest do brazylijskiej fety w Rio. 

4. Zimowy karnawał na Pagu (Chorwacja) rozpoczyna 

się w pierwszą sobotę po święcie Trzech Króli. Trzy dni przed 

Środą Popielcową na placu Petra Krešimira IV odbywa się 

szereg zabaw. Karnawał kończy się w Środę Popielcową.  
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3. Nowy Orlean– zwany również „Big Easy” („Wielki 

Luz”) to amerykańskie miasto z europejską duszą, 

przyprawione kreolskim smaczkiem. Nic dziwnego, że właśnie 

tu na dobre zadomowił się przywieziony przez Francuzów 

Mardi Gras – czyli trwający od Święta Trzech Króli aż do 

Środy Popielcowej karnawał w najweselszym, najdzikszym i 

najbujniejszym wydaniu. Mardi Gras to dosłownie "Tłusty 

Wtorek". 

2. Centralnym elementem karnawału w Rio są pokazy 

szkół samby, rywalizujących między sobą o palmę 

pierwszeństwa. Działa ich w mieście kilkadziesiąt, ale każdego 

roku do decydujących, transmitowanych przez telewizję 

pokazów konkursowych dopuszczanych jest tylko dwanaście 

najlepszych. Oceniany jest nie tylko kunszt taneczny 

reprezentantów szkoły samby, ale także ogólny „wyraz 

estetyczny", w tym dekoracje i stroje, które, mimo iż są 

bardzo skąpe, potrafią być niezwykle barwne i wymyślne. 

Opracowanie i „doszlifowanie" występu trwa cały rok, zaraz po 

zakończeniu karnawału rozpoczynają się przygotowania do 

udziału w konkursie w roku następnym. 

1. Karnawał świętuje się w 

większości krajów świata, a zwyczaj 

ten pochodzi jeszcze ze starożytnej 

Grecji. Nazwa prawdopodobnie wzięła 

się od słów carne avaler - "połykać 

mięso", albo od carne levamen - "z 

mięsa się oczyszczać" lub od carne vale 

- "mięso żegnaj". 
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Wyszukała Angelika Ciborowska kl. Vc 
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