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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

 
nakład 100 sztuk              CENA 2,00 zł 

Nr 5(100)   
– luty 2016         

Drodzy czytelnicy! 
Trzymacie w ręku setny numer „Tornistra”. Kiedy 

jedenaście lat temu powstawała redakcja gazetki szkolnej, 
nikt nie przypuszczał, że nadejdzie taki dzień, że powstanie 
taki numer, że gazetka nadal będzie istniała. A jednak…  

Cieszymy się, że jesteście z nami, że nadal nas 
czytacie. Staramy się spełniać swoje zadanie, czyli 
informować o wszystkim, co dzieje się w naszej szkole, mówić 
o życiu uczniów i nauczycieli.  

Za wszystkie błędy i niedociągnięcia 
przepraszamy. A w bieżącym numerze (z racji 
setnego numeru) przygotowałyśmy niespodziankę 
(kalendarzyk) i konkurs „Sto” – str. 36. 
Zapraszamy do zabawy i lektury. 

Redaktorki wraz z opiekunem 
 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: 
 Laureaci konkursów - s. 3 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ 
SZKOLE? – s. 4-7; 
 Zawody na berlińskiej plaży – 

s. 7-8; 
 WOŚP w Kałuszynie – s. 9-12; 
 Konkurs plastyczny „Wiem, co 

jem” – s. 13; 
 Na łyżwach z pingwinkiem lub 

bez – s. 14-15; 
 Super rozbawiony wieczór –  

s. 16; 
 Bądź bezpieczny na drodze – 

s. 17; 
 Dzień Bezpiecznego Internetu 

– s. 17-18; 
LUDZIE LISTY PISZĄ – s. 19-24; 
 Wizyta Ministra Środowiska  

w naszej szkole – s. 24-26; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Złota rada 

dla Tornistra”- s. 27-29; 
 Opowiem Wam o…- p. Mariusz 

Prekurat – s. 30-32; 
 Zdaniem eksperta – s. 33; 
 Profilaktyka w szkole -  

s. 34-36; 
 Zagadka „Sto” – s. 36; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: Co 

najbardziej lubisz czytać  
w Tornistrze? - s. 37; 

 Opowiem Wam o… ptakach–  
s. 38-41; 

 Szkolne perełki – s. 42-43; 
 Warto przeczytać – s. 44;  
 3 pokolenia w „Tornistrze”–  

s. 45; 
 Czym żyjemy? – s. 46; 
 Matematyka jest fajna –  

s. 47-48; 
 Zeszyty uczniowskie –  

s. 49-52;  
 Moje hobby – s. 53; 
INNE 
 Top 10… zabaw zimowych –  

s. 54; 
 10 powodów, dlaczego lubimy 

ferie – s. 55; 
 Kartka z kalendarza – s. 56; 
 Zwierzęta i my! Jaszczurki – 

s. 57-59; 
 English Zone – s. 60-61; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników Tornistra – s. 61; 
 Quiz Walentynkowy –  

s. 62-63; 
 Rzecz miesiąca 

– s. 64; 
 Jubileuszowa 

krzyżówka –  
s. 65;  

 Kolorowanki dla 
młodych –  
s. 66-67.  
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 OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY "HENRYK 
SIENKIEWICZ - GENIUSZ SKUPIAJĄCY W SOBIE 
DUCHA NARODU, PEŁEN WYJĄTKOWYCH ZASŁUG 
JAKO PISARZ EPICKI" 

wyróżnienie: Zuzanna Orzepińska kl.6a 

Opiekun: p. Krystyna Osińska 

 XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI "O 
WYBITNYM POLAKU - HENRYKU SIENKIEWICZU - 
MISTRZU POWIEŚCI HISTORYCZNEJ" 

szkoły podstawowe - kategoria: Henryk 
Sienkiewicz 

I miejsce - Julia Rutkowska kl. IVa 

opiekun: p. Krystyna Osińska 

  I POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
„ENGLISH VOCABULARY MASTER” 

III miejsce - Aleksandra Gniado kl.VIc 

Opiekun: p. Anna Wolska 

 KONKURS NA KRZYŻÓWKĄ ORGANIZOWANY PRZEZ 
"ECHO KATOLICKIE" 

I miejsce - Wiktor Walędzki kl. IIb 

opiekun: p. Krystyna Sęktas 



TORNISTER                                           numer 5 (100) – luty 2016 

- 4 - 

  
Warsztaty na Zamku Królewskim 

21 I 2016r. redaktorki "Tornistra" uczestniczyły po 
raz kolejny w warsztatach organizowanych na Zamku 
Królewskim w ramach programu "Bernardo Bellotto - 
ambasador kultury". Tym razem czekały nas doznania nie tylko 
literackie, ale też historyczne. Na początku  
w warsztatach historyczno-teatralnych przeniosłyśmy się  
w czasy królowej Bony. Poznałyśmy Jej historię - życie, 
rodzinę, świat, w którym żyła. Odtworzyłyśmy scenkę z życia 
królowej Bony i Jej męża króla Zygmunta Starego 
i odtańczyłyśmy dworski taniec. Drugie 
warsztaty to warsztaty dziennikarskie - 
"Radiowy teatr wyobraźni". Tym razem 
próbowałyśmy napisać zakończenie 
słuchowiska "Czary Mary". Nie było to wcale 
takie proste. Ostatnie warsztaty to ponownie 
historia. Tym razem przeniosłyśmy się w 
czasy średniowiecza. Pan Piotr przybliżył nam 
życie rycerzy, a na zakończenie pasował 
Zuzię na rycerza.  

Tego dnia również „Fleciki” uczyły się i bawiły na 
warsztatach muzycznych i plastycznych na Zamku Królewskim. 

Relacja z wizyty Ministra Środowiska w naszej 
szkole  - na stronie 24-26. 
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Mistrzostwa Powiatu w unihokeju  
W dniach 18 - 21 stycznia 2016 roku odbyły się 

rozgrywki o Mistrzostwo Powiatu SZS w Unihokeju Szkół 
Podstawowych. Do zawodów przystąpiły szkoły podstawowe 
dziewcząt i chłopców z terenu powiatu, które zostały 
podzielone na grupy eliminacyjne. 

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział  
w zawodach w tej dyscyplinie sportu. Po zaciętych meczach 
grupowych niestety reprezentacji dziewcząt oraz chłopców  
z naszej szkoły nie udało się awansować do finałów. 

Udział w zawodach w unihokeju był nagrodą za ciężką 
pracę wykonywaną na zajęciach SKS. Po turniejach, na 
których rywalizowaliśmy z lepszymi zespołami oprócz dobrej 
zabawy zdobyliśmy cenne doświadczenie, które mam nadzieję 
będzie procentować w przyszłości. (Pan Mariusz Prekurat) 
 
Dyskoteka karnawałowa 

20 I 2016r. Samorząd Uczniowski 
zaprosił wszystkich uczniów na dyskotekę 
karnawałową. Wiele osób pojawiło się  
w ciekawych przebraniach. Nie zabrakło 
Księżniczek, Śnieżek, Kopciuszków. Były też 
Myszki, Kowboje, Policjanci, a nawet Śpioch.  

Oprócz konkursu na przebranie, 
organizatorzy przygotowali także wiele innych 
konkursów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – 
był konkurs tańca na gazecie, „Krzesło mniej” i wiele innych, 
równie ciekawych. Obleganym miejscem był także  
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bogato zaopatrzony w pyszne wypieki bufet i sala 
kosmetyczno-fryzjerska.  

Każdy, kto dotarł na dyskotekę, bawił się świetnie. Kto 
nie był, niech żałuje. 

 
Galaretkowy bufet koła biblijnego 

W grudniu i styczniu uczniowie koła biblijnego 
zorganizowali bufet słodkich pyszności dla społeczności 
szkolnej. Szczególnym uznaniem cieszyła się kolorowa 
galaretka z bitą śmietaną. 

Uzyskane pieniądze będą przeznaczone na wyjazd do 
Ołtarzewa na Misterium Męki Pańskiej lub warsztaty 
edukacyjne organizowane przez Centrum Opatrzności  
w Warszawie. (Pani Ewa Paruzal) 
 
Szalony rok szkolny – dzień  
w kapciach  

13 stycznia  w naszej 
szkole zrobiło się bardzo ciepło  
i swojsko. W ramach „Szalonego 
roku szkolnego” kto chciał włączyć 
się do zabawy, miał tego dnia 
chodzić po szkole  
w kapciach. 

Dzień w kapciach wywołał uśmiech na wielu twarzach. 
Uczniowie i nauczyciele w laczkach i papuciach wyglądali 
bardzo sympatycznie i domowo.   

W lutym będziemy się ubierać w bluzy z kapturem. 
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I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
12 stycznia 2016r. w Zespole Szkół w Latowiczu odbył 

się I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego pod hasłem 
"English Vocabulary Master". Naszą szkołę reprezentowała 
Aleksandra Gniado z kl. VIc, która zajęła III miejsce. 
Konkurs składał się ze znajomości słownictwa dotyczącego 
kręgu tematycznego Dom i Człowiek. Uczniowie musieli 
wykazać się szeroką wiedzą z tego zakresu, gdyż pytania były 
bardzo szczegółowe i podchwytliwe.  

Konkurs organizowany był pod patronatem wydawnictwa 
Oxford University Press oraz Studium Języków Obcych  
w Mińsku Maz. 

Gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów w nauce j. 
angielskiego. (p. Anna Wolska) 

 
ZAWODY NA BERLIŃSKIEJ PLAŻY 

Julia Cembrowska kl. IVc 
 

W dniach 18-20 grudnia 
2015r wraz z uczestnikami zespołu 
Eksplozja byłyśmy na zawodach 
Cherleaders Beach Cup 2015 w okolicach 
niemieckiego Berlina. Turniej odbył się na 
tropikalnej, największej w Europie 
sztucznej wyspie.  Podróż minęła bardzo 
szybko, po drodze nocowałyśmy przy granicy   
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z Niemcami, ale na terenie Polski. Na miejscu  
w okolicach stolicy Niemiec na międzynarodowym turnieju 
zameldowałyśmy się ok. godz. 11. Następnie wzięłyśmy udział  
w Turnieju Beach Cup 2015, gdzie w gronie silnej 
międzynarodowej konkurencji zajęłyśmy w poszczególnych 
kategoriach następujące miejsca:  

I miejsce - Peewee Freestyle 

III miejsce - Junior Freestyle 

V miejsce – Peewee Freestyle 

VI miejsce – Junior Duble Dance 

Po zawodach mogłyśmy korzystać z atrakcji, które 
oferuje sztuczna tropikalna wyspa. Nasze uczestniczki latały 
balonem, kąpały się w dużych, cudnych i ciepłych basenach. 
Zważywszy, że był to środek grudnia – zabawa była iście 
gorąca.  

Około godziny 24 wyruszyłyśmy w drogę powrotną, by 
około godziny 8 rano zameldować się przy naszej pięknej 
szkole w Kałuszynie.  

Przeżyłyśmy ciekawą i rozwijającą przygodę, dzięki 
której mogłyśmy skonfrontować swoje umiejętności  
z zawodniczkami cheerleaders z całej Europy.  Po raz kolejny 
pot wylany na treningach zaowocował dobrymi wynikami  
w zawodach. Już wkrótce kolejne zawody. Trzymajcie kciuki 
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XXIV FINAŁ WOŚP W KAŁUSZYNIE 

Pani Teresa Kowalska 

„Mierzymy wysoko” - takie było 
hasło tegorocznego 24 finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszyscy 
chcieli sprostać wysokim lotom. Sztab w 
Kałuszynie także zaplanował zadania na 
miarę poprzednich lat (a gramy już 16 lat). 
Jak w poprzednich finałach, do akcji na rzecz pomocy 
dzieciom i ludziom w podeszłym wieku włączyli się wszyscy 
nauczyciele Szkoły Podstawowej. 40 wolontariuszy, w tym 33 
z naszej szkoły oraz 5 z Zespołu Szkół im. A. Tyszki  
w Janowie oraz 2 osoby z gminy Wierzbno zadeklarowało swój 
udział w kwestowaniu. 

Realizację działań rozpoczęto od wizyty w Fundacji 
WOŚP w Warszawie. Grupa w składzie: Zuzanna Orzepińska, 
Zuzanna Sosińska i Julia Makowska oraz szef sztabu Teresa 
Kowalska i p. Paweł Chabiera uczestniczyła w nagraniu bloga  
z szefem Fundacji Jurkiem Owsiakiem, który podczas 
spotkania usłyszał relację, jak Sztab przygotowuje się do 
akcji. Podpisał także nasze gadżety orkiestrowe. Celem tej 
wizyty było także przygotowanie identyfikatorów dla 
wolontariuszy. 

10 stycznia wczesnym rankiem, bo już o godz. 6.00 
wolontariusze rozpoczęli kwestowanie. W tym samym czasie 
grupa przedstawicieli Sztabu: Nadia Czarnecka, Zuzanna 
Sosińska, Julia Sosińska, p. Krystyna Raczyńska,  
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p. Teresa Nowicka i p. Marek Czarnecki (tata Nadii) ruszyli  
w podróż do Warszawy, aby promować nasze środowisko  
w telewizji. Na wizji dziewczęta pomagały informować widzów 
TV o rosnących z minuty na minutę kwotach zbiórki. Nagrany 
materiał został opublikowany na FB i w sieci. Grupa ta pod 
kierunkiem p. Krystyny Raczyńskiej udzieliła wywiadu w Radio 
Jedynka przekazując informację na temat zaangażowania 
kałuszyńskiej społeczności merytorycznie i finansowo  
w GRANIE.  

Wolontariusze wytrwale pracowali cały dzień nie tylko 
na terenie miasta i gminy, ale także znajdując się często  
z rodzicami w miejscach, gdzie mogli się spodziewać 
większych datków do puszek, a więc np. przy supermarketach, 
galeriach, kościołach czy na stacjach benzynowych. W tym 
miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim 
dorosłym, pod których opieką wolontariusze czując się 
bezpieczni, mieli coraz pełniejsze i cięższe puszki. 
DZIĘKUJEMY. 

O godz. 12.00 rozpoczęto imprezy towarzyszące  
w Domu Kultury, do których włączyli się pracownicy tej 
instytucji na czele z dyrektorem Marianem Pełką. Najmłodsi 
obywatele czyli przedszkolaki występowały na scenie w ponad 
godzinnym programie artystycznym pod kierunkiem 
wychowawczyń i opiekunów z wielkim dopingiem mam, tatusiów 
i dziadków. Zmęczonym serwowała napoje i słodycze 
kawiarenka obsługiwana przez nauczycieli przez cały dzień. 
Funkcjonowała dzięki darczyńcom, którym także ogromnie 
DZIĘKUJEMY. Wiele radości dostarczyła także loteria 
zorganizowana przy dużym udziale uczniów naszej szkoły,   
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obsługiwana także przez nauczycieli. Każda forma działania 
była efektem wcześniejszych przygotowań i pracy. Tak np. 
sprzedaż rękodzieła artystycznego  
i biżuterii artystycznej, która w tym 
roku przyniosła niebagatelną sumę 
ponad 1600 zł możliwa była dzięki 
pracy p. Alicji Wąsowskiej  
i p. Teresy Kowalskiej - 
wykonawczyniom tych przedmiotów. 
Małe dzieła sztuki stworzyli także 
uczniowie naszej szkoły i Gimnazjum   
w postaci obrazów i różnych form plastycznych przekazując 
je dla WOŚP.  

O godz. 14.00 na hali sportowej odbył się Turniej 
Tenisa Stołowego. Uczestnicy walczyli o miejsca na podium  
i puchary w trzech kategoriach. Zwycięzcom wręczono je 
podczas koncertu finałowego. W kategorii szkół podstawowych 
zdobyli je: I miejsce Sebastian Abramowski, II miejsce 
Marcin Grabarek i III miejsce Jakub Lech;  
w kategorii gimnazjum I miejsce Dawid Kostanty, II – Jakub 
Kropielnicki, III – Piotr Grabarek; w kategorii open: I miejsce 
Janusz Kostanty, II – Robert Wąsowski i III – Tomasz 
Ruciński. 

Od godz. 17.00 w koncercie finałowym „Balonem 
dookoła świata” wystąpiły amatorskie zespoły. Cantana -  
muzyczny zespół osób dorosłych przedstawił program wokalno-
muzyczny. Zespoły Kasianiecka i Eksplozja  
w programie „Przygoda malutka wesołego krasnoludka” 
pokazały tańce, zaśpiewały piosenki z różnych kontynentów i 
krajów. Fleciki zakończyły wieczór pieśniami bałkańskimi.  
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W tym samym czasie Orkiestrowa Komisja Licząca przystąpiła 
do podsumowywania efektów finansowych skrupulatnie 
podliczając każdy grosik znajdujący się w puszkach 
wolontariuszy. A było co liczyć. Wolontariusze zebrali bowiem 
kwotę 22 127,89 zł,  w tym, co należy podkreślić około 5000 zł 
zebrali wolontariusze z Janowa. DZIĘKUJEMY wszystkim 
wolontariuszom za poświęcenie swojego jednego całego dnia 
dla dobra innych. Doliczając do kwoty z puszek uzyskane ze 
sprzedaży 9670 zł dzięki umiejętnościom aktywizowania 
kupujących p. dyrektora Marka Pachnika, który całym sercem 
wspiera każde charytatywne działanie swojej placówki oraz  
z kawiarenki, loterii i turnieju tenisa 3306,11 zł, zebraliśmy 
ogółem 35 104,00 zł. Okazało się, że mierzyliśmy wysoko,  
a osiągnęliśmy: bardzo wysoko. Jest to efekt pracy nie tylko 
samego sztabu działającego w Szkole Podstawowej  
w Kałuszynie, ale udziału szerokiej społeczności lokalnej  
i darczyńców – ludzi o wielkich sercach, którym chce się 
chcieć pomagać innym, którzy potrafią się dzielić tym co 
posiadają i za to wszystkim, którzy przyczynili się do 
kolejnego finałowego sukcesu DZIĘKUJEMY. Ten dzień był 
dniem łączenia zabawy z działaniem na rzecz innych. Możemy 
być dumni, że dzięki zdobytym przez nas pieniądzom 
uczestniczymy w zakupie urządzeń dla szpitali czyli ratujemy 
tym samym zdrowie czy nawet życie dziecka lub seniora. 
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KONKURS PLASTYCZNY  
Plakat na temat "Wiem, co jem" 

Wiktoria Rosłoniec kl. IIIc 
 

W klasach I – III został zorganizowany konkurs 
plastyczny. Trzeba było wykonać plakat na temat „Wiem, co 
jem - zdrowe produkty w moim jadłospisie”. Oceniana była 
oryginalność i pomysłowość oraz estetyka 
wykonania pracy.  

W konkursie z klas I – III wzięło 
udział 51 uczniów. Nagrodzono prace uczniów we trzech 
kategoriach wiekowych. Z klas I udział wzięło 13 osób, z klas 
II – 17, z III – 21 osób. Dzieci wykazały się ogromną 
pomysłowością. Poniżej lista nagrodzonych prac uczniów.  
KLASY I 
Natalia Luśnia kl. Ia 
Amelia Grabarek kl. Ib 
Maja Surowiec kl. Ia  
Bartosz Wielechowski kl. Ia 

KLASY II 
Zofia Kurowska kl. IIc 
Igor Boruciński kl. IIa 
Oskar Przybyłko kl. IIa 
Michał Walewski kl. IIc 
Mikołaj Gontarski kl. IIa 

Karol Lewicki kl. IIc 
Wiktoria Sęktas kl. IIa 
Nicolas Robak kl. IIa 

KLASY III 
Paulina Skoniecka kl. IIIc 
Magdalena Wąsowska kl. 
IIIc 
Maja Kołak kl. IIIb 
Julia Zasuwik kl. IIIb 
Jakub Wąsowski kl. IIIb 
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NA ŁYŻWACH Z PINGWINKIEM LUB BEZ 
Aleksandra Mazur kl. Va 

 
W dniach 11 i 18 stycznia 2016 r. odbyły się wyjazdy 

na łyżwy do Mińska Mazowieckiego. Dnia 11 stycznia  jechały 
klasy VI i Va, zaś 18 stycznia klasy V i IV. Wyjazd 
organizowała pani Bielińska i pan Prekurat, jako zajęcia 
dodatkowe z w-f. Wyjazdy były o godz. 14:00 w poniedziałki. 

Wyjazd nr 1  
Od razu po lekcjach ubrałam się i pobiegłam  

z koleżankami do „Biedronki”, żeby sobie coś kupić na drogę -  
ledwo zdążyliśmy na bus, który miał nas wieść.  

Kiedy wsiadaliśmy do busa, każdy podawał swój 
rozmiar buta, a pan trener zapisywał. 

Przyjechaliśmy na miejsce. Po wejściu do budynku pani 
Bielińska powiedziała, że możemy iść do baru bo zostało nam 
jeszcze 30 minut. W barze moja koleżanka Wiola znalazła 
automat z plastikowymi pierścionkami i łańcuszkami za 
złotówkę i wszyscy się rzucili (oczywiście chodzi o moje 
koleżanki). Ja wylosowałam łańcuszek. 

O godzinie 15:00 poszliśmy po łyżwy i kaski, a około 
15:10 weszliśmy na lodowisko. Lodowisko było sztuczne, duże, 
prostokątne, a nad sobą miało daszek. Na łyżwach byłam 
pierwszy raz, więc mocno trzymałam się bandy. Zrobiłam kilka 
okrążeń dzięki wsparciu moich koleżanek i pingwinka, ani razu 
się nie wywróciłam. Na lodowisku jeździły małe dzieci i starsze 
osoby.  Gdy skończył się czas jazdy, zeszliśmy z lodowiska, 
zdjęliśmy łyżwy i kask, które oddaliśmy do wypożyczalni. 
Pierwszy wyjazd mi się podobał. 
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Wyjazd nr 2 
Wyjechaliśmy o 14:00, a o 14:25 dotarliśmy na 

miejsce.  O 15:00 weszliśmy na lodowisko. Tym razem jeździło 
mi się lepiej, koleżanki trochę mi pomagały. Na chwilę 
poprosiłam o pingwinka, ale po 1 okrążeniu z niego 
zrezygnowałam. Na ostatnim okrążeniu koleżanki mnie 
prowadziły za rękę i szło mi całkiem nieźle, i nagle co? 
Oczywiście skończył się czas, a ja się wywróciłam po raz 
pierwszy (zrobiłam około 10 kółek). Po zejściu, zdjęłam łyżwy  
i kask i odniosłam do wypożyczalni.  

Nagle zorientowałam się, że nie mam szalika i poszłam 
go szukać. Szalik się znalazł, a do domu wróciliśmy około 
godziny 16:25. Ta wycieczka podobała mi się bardziej od 
tamtej, a dlaczego? Bo tym razem lepiej jeździłam. :D Jazda 
na łyżwach jest bardzo fajna. Zachęcam osoby, które jeszcze 
nie jeździły, żeby spróbowały. 
 

 
Pingwinek to 

chodzik, 
urządzenie 

pomagające  
w nauce jazdy 
na łyżwach. 
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SUPER ROZBAWIONY WIECZÓR 
Paulina Zduńczyk kl. IIIc 

  
Dnia 18 stycznia 2016 r. moja klasa urządziła wieczorek 

klasowy. Ja z moją koleżanką Amelą wybierałyśmy muzykę,  
a reszta klasy przygotowała jedzenie. Były różne zabawy: 
tańce z balonem, tańce na gazecie oraz granie w butelkę. Ja 
miałam zadanie rozśmieszyć jakimś dowcipem całą klasę.  

To był wspaniały wieczór, po raz pierwszy tańczyłam  
z chłopakiem i to on mnie poprosił. Szkoda, że takie dyskoteki 
nie mogą być częściej. Nigdy nie zapomnę tego wieczorku  
i z niecierpliwością czekam na następny. 
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BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE! 
Magdalena Wąsowska IIIc 

 
15 I 2016 r. odbyło się w naszej szkole przedstawienie 

na temat zasad bezpieczeństwa na drodze. Głównym 
bohaterem teatrzyku był Krzyś, chłopiec, który nie znał zasad 
bezpiecznego poruszania się po  drodze. Pewnego razu Krzyś 
za sprawą sprytnego Elfika przeniósł się do magicznej krainy 
znaków drogowych. Tam chłopiec nauczył się, jak należy 
zachowywać się, będąc uczestnikiem ruchu drogowego: 
pieszym lub jeżdżąc na rowerze.  

To była bardzo ciekawa 
lekcja nie tylko dla Krzysia, ale 
również i dla nas wszystkich. 
Prawidłowe zachowanie na drodze 
nikomu już nie będzie obce! 
Przedstawienie było bardzo 
pouczające. 

 
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

 
W tym roku DBI będziemy obchodzić 9 lutego pod hasłem:  

"Lepszy internet zależy od Ciebie!".   Każdy internauta może 
przyczynić się  do tego, że Internet będzie miejscem 

bezpiecznym i pozytywnym.     
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Każdy z nas ponosi odpowiedzialność  za to, co robi w sieci  
i w jaki sposób  z niej korzysta.  
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Kałuszyn, 25.09.2015r. 

Drodzy Uczniowie! 
Czy pamiętacie naszą akcję „Ludzie listy piszą”? 

Została ona zainicjowana w ubiegłym roku szkolnym przez 
klasę VIb i mam nadzieję, że będzie kontynuowana  
w bieżącym roku i w kolejnych latach.  

   Oczywiście, napisanie tradycyjnego listu to duża 
umiejętność i wielkie wyzwanie, szczególnie w dobie smsów, e-
maili, Facebooka czy Twittera. Ale może właśnie dlatego warto 
pielęgnować trudną sztukę epistolografii. Pamiętajmy, że 
zwykły list może być wyrazem naszego niezwykłego szacunku 
do adresata. 

   W ciągu ostatnich kilku miesięcy uczniowie naszej 
szkoły wysłali kilkadziesiąt listów i na większość z nich 
otrzymali odpowiedź. Pisali do szanowanych, znanych  
i lubianych osób ze świata polityki, sportu, kultury, sztuki oraz 
radia i telewizji. Wszystkie listy zamieszczane były  
w kolejnych numerach „Tornistra” oraz na stronie 
www.spkaluszyn.edupage.org. Zainteresowanych odsyłam do 
zakładki „Programy i projekty realizowane przez szkołę”. Na 
pewno warto tam zajrzeć, aby przeczytać nadesłane na nasz 
adres listy od ważnych osobistości i wielkich gwiazd. Czeka 
także miła niespodzianka w postaci fotografii, a także 
serdecznych dedykacji. 
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   Ciepłe słowa skierowali do nas m.in.: Prezydent RP 
(2010-2015) Bronisław Komorowski, Prezydent RP (1995-
2005) Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy, Przewodniczący Rady Europejskiej 
Donald Tusk,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Minister Obrony Narodowej, Minister Środowiska, Minister 
Finansów, Minister Zdrowia, Krystyna Janda, Anna Głogowska, 
Tomasz Karolak, Katarzyna Dąbrowska, Maciej Orłoś, Marek 
Niedźwiecki, Roman Czejarek, Kamil Durczok, Justyna 
Steczkowska, Ania Wyszkoni, Agnieszka Chylińska, a także 
Królowa Elżbieta II oraz Książę William i Księżna Kate. 

   Kończąc, zachęcam bardzo gorąco do pisania listów, 
aby ten zwyczaj mógł przetrwać jeszcze wiele lat, tak jak 
piosenka „Skaldów”, od której swoją nazwę wzięła nasza akcja. 

   Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia dla 
wszystkich. Do zobaczenia! 

 
p. Monika Marciniak 

 
PS. “Skaldowie” to zespół muzyczny, który w tym roku 
obchodzi swoje 50-lecie. 
 

W grudniu 2015r. i na początku stycznia 2016r. na 
wysłane listy odpowiedziało osiem znanych osób. W bieżącym 
numerze gazetki zamieszamy dwa krótkie wpisy ze zdjęcia  
i pocztówek i trzy listy. 
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Mateusz Damięcki 
Kochani! 
Bardzo dziękuję za przemiły list i ciepłe słowa. Bardzo 

mocno 3mam za Was kciuki i ściskam! 
Pozdro Mateusz  

 

Andrzej Grabowski 
Kochani! 
Pewnie jesteście już, mam nadzieję w komplecie,  

w VII klasie. Starsi ludzie, do których już niestety należę są 
powolni, czego dowodem jest moja spóźniona odpowiedź.  

Dziękuję za pozdrowienia i życzę Wam wszystkiego co 
dobre. Cieszcie się swoją młodością!  

Pozdrawiam 
Andrzej Grabowski 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel 
Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej  

im. B. Prusa w Kałuszynie 
Serdecznie dziękuję za gratulacje i życzenia 

przekazane mi po objęciu funkcji Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi.  

Nauka w szkole podstawowej, drodzy uczniowie, jest 
nie tylko obowiązkiem i codzienną pracą, ale też – jak myślę – 
powodem do radości, kiedy zdobywacie dobre oceny, a Wasi  
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nauczyciele i rodzice są z tego bardzo zadowoleni. Warto się 
uczyć, by osiągnąć w przyszłości wybrany, a nawet wymarzony 
zawód.  

Uczniom klasy VI, ale także wszystkim uczniom tej 
szkoły, serdecznie życzę jak najlepszych wyników w nauce,  
a nauczycielom dużo satysfakcji z kształcenia i wychowania 
młodych Polaków.  

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka 
Uczniowie klasy VI 

Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 
Drodzy uczniowie, 
Pragnę serdecznie podziękować za gratulacje złożone 

z okazji objęcia przeze mnie stanowiska Ministra Sportu  
i Turystyki. 

Pełnienie tej funkcji traktuję jako wielki zaszczyt,  
a także zobowiązanie do ciężkiej pracy. Dołożę wszelkich 
starań, by stawiane przeze mnie wyzwania były realizowane  
i przyczyniały się do sukcesów polskich sportowców, 
upowszechnienia aktywności fizycznej wśród dzieci  
i młodzieży, rozwoju sportu niepełnosprawnych, a także 
rozkwitu polskiej turystyki, w tym nowoczesnej i aktywnej 
promocji Polski w kraju i za granicą. 

Cieszę się, że młodzi ludzie tak jak Wy są dumni ze 
swojej małej ojczyzny, Kałuszyna. Mam nadzieję, że kiedy 
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aura na to pozwala wszyscy razem korzystacie  
z wielofunkcyjnego boiska, które znajduje się w Waszej 
miejscowości i tam uprawiacie swoje ulubione sporty. Sam, 
kiedy byłem w Waszym wieku spędzałem na boisku każda wolną 
chwilę.  

Szkoła pełni bardzo ważną rolę w życiu każdego 
człowieka. To tam poznajemy świat, uczymy się, spotykamy się 
ze swoimi przyjaciółmi i nauczycielami. Jest mi miło, że 
czujecie się tam jak w rodzinie dzięki atmosferze życzliwości 
i serdeczności.  

Drodzy uczniowie, odpowiadając na Waszą prośbę 
przesyłam swoje zdjęcie z autografem. Z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia a także Nowego Roku 2016 
chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Proszę je także 
przekazać gronu pedagogicznemu i swoim rodzicom.  

Łączę wyrazy szacunku 
Witold Bańka 

Minister Środowiska Jan Szyszko 
Szanowni Uczniowie klasy VI 

Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 
Szanowni Uczniowie Szkoły Podstawowej 

Bardzo serdecznie dziękuję za list i przesłane 
informacje na temat Kałuszyna i na temat szkoły Podstawowej 
w Kałuszynie. Miło mi czytać, że jesteście dumni ze swojej 
małej ojczyzny i szczęśliwi w szkole, do której uczęszczacie.  
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Cieszę się, że szkoła jest dla Was źródłem inspiracji  
i miejscem, w którym czujecie się bezpiecznie. Z pewnością 
składa się na to praca wielu osób, bo tylko dzięki połączonym 
wysiłkom możliwe jest stworzenie optymalnych warunków dla 
rozwoju w atmosferze serdeczności, życzliwości i przyjaźni. 
Gratuluję także wszystkich inicjatyw i sukcesów. Świadczą 
one również o zaangażowaniu na rzecz szkoły i rozsławiają jej 
imię w kraju i za granicą.  

Będzie mi bardzo miło odwiedzić Was w Kałuszynie  
w najbliższym czasie. Z przyjemnością obejrzę Waszą szkołę  
i klasę, chętnie też opowiem Wam trochę o tym, na czym 
polega praca Ministra Środowiska.  

Z poważaniem i uściskiem dłoni 
Jan Szyszko  
 

WIZYTA MINISTRA ŚRODOWISKA W NASZEJ SZKOLE 
Pani Monika Marciniak 

 
  „Szanowny Panie Ministrze! Serdecznie witamy Pana w 

imieniu wszystkich uczniów, rodziców i pracowników naszej 
szkoły. Jest nam niezmiernie miło, że wśród wielu obowiązków 
znalazł Pan czas, aby się z nami spotkać. Mamy nadzieję, że 
zechce Pan opowiedzieć nam o pracy ministra, dlatego  
z niecierpliwością czekaliśmy na dzisiejszą wizytę. Prosimy 
przyjąć od nas skromny bukiet kwiatów i czuć się w naszym 
gronie jak najlepiej.” 
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   Tymi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Bolesława Prusa w Kałuszynie powitali u siebie wyjątkowego 
gościa, Ministra Środowiska Pana Jana Szyszkę. To niecodzienne 
spotkanie odbyło się w piątek 22 stycznia 2016r. Wszystko za 
sprawą uczniów klasy VIb, którzy kolejny rok realizują autorski 
projekt Pani Moniki Marciniak „Ludzie listy piszą…”. W swoich 
listach kierowanych do ludzi ze świata polityki, sportu, kultury, 
sztuki oraz radia i telewizji piszą o swojej szkole i najbliższej 
okolicy, jak również o własnych osiągnięciach. Taki list wysłali 
również do Ministra Środowiska, który w odpowiedzi 
zaproponował spotkanie z uczniami kl. IV-VI.  

Wizyta naszego gościa przebiegła w bardzo miłej  
i serdecznej atmosferze. Na początku  Dyrektor Szkoły Pan 
Marek Pachnik przedstawił zebranym Pana Ministra oraz krótko 
zapowiedział harmonogram spotkania. Potem głos zabrał Pan 
Jan Szyszko, który już na wstępie pogratulował uczniom  
i nauczycielom wszystkich inicjatyw, a także sukcesów, których 
wyrazem, bez wątpienia, są zauważone przez Pana Ministra 
puchary oraz dyplomy wyeksponowane na szkolnych 
korytarzach. Podziękował także za zaproszenie i wyraził swoją 
radość z możliwości odwiedzenia Kałuszyna. Następnie  
w bardzo interesujący sposób opowiadał o czasach swojej 
młodości, chętnie wspominając lata nauki szkolnej i studiów. 
Nie szczędził przy tym słuchaczom ciekawych historii, 
śmiesznych anegdot czy pouczających cytatów. Z wielką pasją 
mówił również o  Ministerstwie Środowiska, swoim zakresie 
działań oraz kompetencjach. Chętnie także odpowiadał na 
pytania uczniów, a ci byli zainteresowani między innymi 
wynikami w nauce naszego gościa i ulubionym przedmiotem  
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z czasów szkolnych. Pytali również o hobby Pana 
Ministra oraz o trudności i sukcesy w codziennej 
pracy.  

Wszyscy z wielką uwagą przysłuchiwali 
się opowieściom Pana Ministra, który na 
zakończenie zaprosił uczniów ze szkoły w Kałuszynie do 
odwiedzenia Ministerstwa Środowiska i Sejmu, jak również 
własnej Stacji Badawczej w Tucznie. Przekazał także w 
prezencie książki, przewodniki i broszury o tematyce 
przyrodniczej. Społeczność szkolna nie pozostała dłużna i na 
pamiątkę tego sympatycznego spotkania ofiarowała Panu 
Ministrowi materiały promujące naszą miejscowość oraz pyszne 
cukierki z logo szkoły. Na pożegnanie Pan Jan Szyszko uścisnął 
dłoń niektórym uczniom i wśród gromkich oklasków  
w towarzystwie swojej asystentki oraz Pana Dyrektora i Pani 
Burmistrz Henryki Sęktas opuścił salę gimnastyczną, aby wziąć 
udział w kolejnym punkcie wizyty. 

Pan Minister po spotkaniu z młodzieżą uczcił jeszcze 
pamięć wybuchu Powstania Styczniowego. Wraz z samorządem 
Gminy Kałuszyn reprezentowanym przez Burmistrza Kałuszyna 
Pana Mariana Soszyńskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Pana Janusza Pełkę złożył kwiaty  pod Krzyżem 
upamiętniającym powstańcze walki z lat 1863-1865.  
W uroczystości złożenia kwiatów wzięli również udział 
reprezentanci  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie, 
kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, a także harcerze 
z 10. Drużyny ZHP „Tropiciele”. 
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Sonda na przerwie 

ZŁOTA RADA DLA 
„TORNISTRA”  

Z OKAZJI  
JUBILEUSZOWEGO NUMERU 

Paulina Laskowska kl. VIa 

 
Marek Pachnik - W pierwszym numerze 1/2004 

napisaliście:  "Jesteśmy pełni lęków i obaw, czy spodoba się 
Wam, czy trafimy w gusta, czy spełnimy oczekiwania". 
Tak, trafiacie w gusta. Tak, spełniacie oczekiwania. 
Życzę Wam - uczennicom i Pani Izie Borucińskiej - redaktor 
naczelnej, byście dalej trafiały w gusta, spełniały oczekiwania i 
mnóstwo radości z bycia w "Tornistrze". 

Katarzyna Pawlikowska - Jeśli mogę Wam coś 
poradzić to to: 
- Abyście pisali rzetelnie i tylko prawdę, bo prawdziwe, 
sprawdzone, niezakłamane wiadomości i obiektywizm to 
domena każdego dziennikarza. Prawda, choć często smutna, 
zawsze się obroni. 
- Żebyście nie zniechęcali się trudnościami, bo na pewno one 
występują. Dążcie wytrwale do celu. 
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- Pamiętajcie, że czasami niepozorne, nieciekawe tematy 
okazują się sensacyjnymi. 
- Nie bójcie się zadawać trudnych pytań, bo dopiero one 
sprawiają, że poznamy kogoś głębiej i prawdziwie. 
- Nie ma złych pytań, są tylko trudne odpowiedzi. 
- Bądźcie pewni swojej wartości, bo to, co robicie jest bardzo 
dobre i profesjonalne. 
-Pamiętajcie o złotej zasadzie, że uśmiech i przyjemność są 
Waszymi największymi pomocnikami. 
- W swoich artykułach bądźcie bezstronni i nie okazujcie 
swoich sympatii dla którejś ze stron, szczególnie tam, gdzie 
występuje rywalizacja. 

Życzę Wam, byście niestrudzenie i z wieloma 
sukcesami, redagowali przez kolejne lata Wasze bardzo 
ciekawe szkolne pisemko. Aby tak, jak do tej pory, 
"TORNISTER" nas uczył, bawił i rozwijał Wasze pasje. 
Dostajemy co miesiąc ogromne porcje rzetelnych informacji  
i humoru. Bardzo za to dziękuję, bo mimo codziennego 
obcowania i z dziećmi i nauczycielami, właśnie z gazetki 
dowiaduję się najwięcej o życiu naszej szkolnej społeczności. 
 
Elżbieta Kalisz - Więcej humoru. 
Barbara Chrościcka - Kącik humoru, najlepiej z uczniowskich 
zeszytów. 
Grażyna Michalska - Jest dobry poziom, oby tak dalej.     

 



TORNISTER                                           numer 5 (100) – luty 2016 

- 29 - 

Mariusz Prekurat - Więcej humoru, pomysłów i wytrwałości. 
Dominika Włodarczyk - Specjalne numery mogłyby być 
kolorowe. 
Monika Marciniak - Trzymajcie tak dalej. 
Dorota Kobeszko - Pracujcie wytrwale, jak do tej pory. 
Wanda Stryczyńska - Dobrze by było, gdyby Tornister był 
kolorowy. 
Katarzyna Mroczek - Bądźcie wspaniali, tak jak teraz. 
Sławomira Wójcik - Pracujcie tak dalej. 
Krystyna Jędrzejkiewicz - Żebyście pracowali wytrwale tak, 
jak teraz. 
Agnieszka Broniarek - Pracujcie nadal tak dobrze, jak do tej 
pory. 

 

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE RADY. NA PEWNO 
WEŹMIEMY JE DO SERCA. A CIEPŁE SŁOWA DADZĄ NAM 
NAPĘD, KIEDY NIKOMU NIC SIĘ NIE BĘDZIE CHCIAŁO  
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Pan Mariusz Prekurat 

 

…MOJEJ PRZYGODZIE ZE SPORTEM! 
 

„Tato weź mnie ze sobą na 
mecz…” – od tych prostych, słodkich słów 
wypowiedzianych jako kilkuletnie 
dziecko, zacząłem moją przygodę ze 
sportem, która trwa do dzisiaj.  

Właśnie dzięki ojcu, miejscowemu piłkarzowi poznałem 
co to prawdziwy sport, ile potrafi dawać ludziom 
przyjemności. Już jako mały chłopiec nie opuszczałem piłki ani 
na chwilę. Dla mnie nieważne były zabawy popularne wśród 
innych dzieci typu układanie klocków, zabawy w piaskownicy, 
czy w „chowanego”. Liczyła się tylko piłka, kolejny mecz taty  
i zwycięstwo jego drużyny. Starałem się być na każdym jego 
meczu, dostarczało mi to wielu niezapomnianych wrażeń. Były 
to czasy, gdy miałem już swoich pierwszych idoli, najpierw na 
boisku miejscowej drużyny, następnie zawodowych piłkarzy 
oglądając mecze w TV.  

Jako dziecko znałem rozkład wszystkich 
transmitowanych meczy w TV i zamiast bajek wolałem spędzać 
swój wolny czas podglądając najlepszych. Zawsze po 
obejrzanym meczu spędzałem kilka godzin na swoim podwórku  
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z piłką, próbując naśladować nowo poznane zagrania, 
wyobrażając sobie przeciwników, strzelając gole w dziurawą 
siatkę mojego ogrodzenia. Czasami udawało mi się rozgrywać 
mecze z moimi rówieśnikami, mieszkającymi w okolicy. 
Zbieraliśmy się w umówionym miejscu i oprócz meczów 
piłkarskich z mojej inicjatywy, najpopularniejszymi naszymi 
zabawami była gra w dziesięciobój lekkoatletyczny - 
dołączając do niego co rusz nowe dyscypliny, siatkówka – 
polegająca na przebijaniu piłki przez płot, a także w wyścigi 
rowerowe po miejscowych drogach w lesie. Zawsze dążyłem do 
tego, aby być najlepszym, poczuć smak zwycięstwa. 

Wraz z rozpoczęciem edukacji w szkole podstawowej, 
poznałem prawdziwą rywalizację, regularne treningi, a przede 
wszystkim przyszły pierwsze wyniki sportowe. Człowiekiem, 
który doprowadził moją drużynę z maleńkiej gminnej szkoły do 
brązowego medalu Mistrzostw Województwa w piłce 
siatkowej był śp. p. Stanisław Broda. Był to wspaniały człowiek, 
trener, psycholog, który nauczył mnie umiejętności 
siatkarskich i przybliżył wiedzę na temat tej atrakcyjnej 
dyscypliny. Od tego momentu piłkę siatkową obdarzam szczególnym 
uczuciem. Owej grze zawdzięczam największe sukcesy.  

W historii mojej szkoły drużyny prowadzone 
przez naszego trenera bardzo często odnosiły 
znaczące sukcesy na różnych szczeblach 
rywalizacji. Trener poświęcał nam swój czas,   
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organizował nam obozy sportowe, zgrupowania, mecze 
kontrolne. My odpłacaliśmy się zaangażowaniem na treningach,  
a przede wszystkim coraz lepszą grą siatkarską. 
Wygrywaliśmy zawody międzyszkolne w powiecie, regionie  
i uzyskaliśmy awans na Mistrzostwa Województwa. Niestety 
w nocy przed owymi najważniejszymi zawodami nasz trener 
zmarł na zawał serca. Wraz z kolegami z drużyny 
dowiedzieliśmy się o tym z samego rana, płacząc pod szkołą, 
nie wiedząc co dalej z nami będzie. Dyrektor szkoły 
zdecydował, że jednak pojedziemy na Mistrzostwa, gdyż taka 
byłaby zapewne wola naszego trenera. Pamiętam momenty, że 
graliśmy ze łzami w oczach, nie potrzebując dodatkowej 
motywacji, grając z niesamowitym zaangażowaniem. Po 
zaciętych spotkaniach, pokonując niektóre faworyzowane 
zespoły zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach 
Województwa LZS w piłce siatkowej. Dla nas, a przede 
wszystkim dla naszego trenera.  

Po skończeniu szkoły podstawowej przyszedł czas na 
gimnazjum, liceum, studia AWF itp. Nowi nauczyciele, koledzy, 
znajomi, środowisko. W każdym okresie mojego życia sport 
odgrywał bardzo ważną rolę, również kształtował mnie jako 
człowieka. Dzięki ludziom, których spotkałem w życiu, m.in. 
moim rodzicom, nauczycielom, trenerom, wykładowcom, jestem w tym 
miejscu - tu i teraz. Staram się odnosić kolejne sukcesy 
życiowe i spełniać się w pracy zawodowej z Wami drodzy uczniowie.  
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Karolina Szlifarska kl. VIa 

Jak „Tornister” zmienił życie szkoły? 
     
Tyle ostatnio w mediach mówi się o mediach, że  

i o naszym medium troszeczkę. To piękne, że ,,Tornister” już 
12 rok jest z nami, dla nas i o nas. Regularnie, co miesiąc się 
ukazuje. Śnieg, deszcz, upał, gradobicie – nic nie przeszkodziło 
do tej pory w kolejnej edycji. Ileż to przez te lata powstało i 
upadło gazet! A ,,Tornister” pod wodzą Pani Izabeli 
Borucińskiej trwa. Pisze, opisuje, zapisuje, donosi, informuje, 
relacjonuje, bawi, naucza, poucza. Jest naszą dumą, bo 
zdobywa nagrody i uznanie w świecie dorosłych mediów. 
Niektórych redaktorek (Mileny, 
Angeliki, Julki i Nadii), gdy 
Tornister się rodził, jeszcze na 
świecie nie było. Ba, nie było nawet 
jeszcze bociana, który miał je 
przynieść.  

Szkoła – Tornister, Tornister – szkoła. Przenikają się 
te dwa byty, a zarazem beneficjencja i partycypacja (pędźcie 
do słownika). TORNISTER jest tu, i tu. Dziękujemy 
,,Tornistrze”. Dziękujemy 109 redaktorom. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 

BEZPIECZNE FERIE 
 

Komenda Główna Policji przygotowała poradnik 
bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Przedstawiam tu jego 
fragmenty: 

Ferie zimowe to czas wypoczynku, zabaw na świeżym 
powietrzu. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach, 
sankach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą 
sprawić wiele radości i poprawić kondycję fizyczną. Pamiętaj 
jednak, by zachować w każdej sytuacji zdrowy rozsądek i 
ostrożność.  

 Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się 
stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie 
wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę czy 
dłuższy spacer w zimowej aurze, warto 
zaopatrzyć się w ciepły napój   
w termosie. 

 Do zabaw na śniegu, zjazdów na 
sankach wybieraj miejsca 
bezpieczne, z dala od ruchu 
samochodowego. Pamiętaj, że zimą   
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     znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów. 
 Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce 

obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne 
przedmioty – kamienie, gałęzie. 

 Nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy, nie 
zastawiaj ścieżki zjazdu, nie przechodź w poprzek toru 
zjazdu. 

 Ważny dla twojego bezpieczeństwa jest stan 
techniczny sanek i innych przedmiotów, na których 
zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub 
gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie 
krzywdy. 

 Ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki  
i lodowiska, unikaj zamarzniętych stawów, jezior, gdyż 
lód może być niewystarczająco wytrzymały, co grozi 
bardzo poważnym wypadkiem. 

 Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, 
ponieważ wyślizgana powierzchnia stanowi ryzyko 
złamań dla innych osób. 

 Nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta. 
 Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub  

z twardymi przedmiotami w środku – może to 
doprowadzić do obrażeń ciała. 

 Nie doczepiaj sanek do samochodów. 
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 Informuj opiekunów, gdzie dokładnie idziesz i o której 
godzinie wrócisz. 

 Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu 
– to może skusić potencjalnego złodzieja. 

 Nie rozmawiaj z obcymi osobami, nie przyjmuj od nich 
żadnych prezentów, rzeczy na przechowanie. 

 Jeśli ktoś próbuje cię skrzywdzić  wołaj głośno  
o pomoc. 

Pamiętając o tych zasadach wypoczęty, zrelaksowany 
i pełen zapału wrócisz do szkoły! 

 
 

ZAGADKA „STO” 
Zapraszamy naszych czytelników do zabawy 

związanej z wydaniem setnego numeru „Tornistra”. 
Zadanie polega na policzeniu, ile razy w bieżącym 
numerze gazetki pojawiło się „sto”  - w postaci słowa 
lub liczby. Słowo „sto” może stanowić odrębną całość 
lub być częścią innego słowa. Osoba, która poda 
dokładną liczbę wystąpień – otrzyma nagrodę 
niespodziankę. Na rozwiązanie zagadki czekamy  
w sali 32 do 16 II (wtorek). 
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Sonda na przerwie 

CO NAJBARDZIEJ LUBISZ CZYTAĆ  
W „TORNISTRZE?” 
Karolina Szlifarska kl. VIa 

 
IIIc  Weronika Leszczyńska - Najbardziej lubię czytać  
o życiu szkoły. 
III b Marysia Grzywacz – Nie mam ulubionego działu. 
IVa Jacek Szlifarski – Najbardziej lubię: prawda czy fałsz. 
IVb Sylwia Florowska – Opowiem wam o… z nauczycielami. 
IVc Oliwia Więcławek – O „Flecikach”. 
IV c Julka Cembrowska – Czytam wszystko. 
V b Laura Pietrzak – O osiągnięciach szkoły i nauczycieli. 
Vc  Wioletta Damętka – Najbardziej w gazetce „Tornister” 
lubię czytać sondy z uczniami i nauczycielami. 
VIa Karolina Chaberska – Czytam 
wszystko, ale najbardziej lubię 
czytać artykuły o zwierzętach. 
VIb Martyna Abramowska – Nie 
mam ulubionego działu. 
VIc Radosław Bujański – Nie mam 
ulubionego działu. 
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Zuzanna Orzepińska kl. VIa 

Zima, szczególnie taka śnieżna jak obecnie, to bardzo 
trudny okres dla wielu zwierząt i ptaków. Dlatego zachęcam Was do 
ich dokarmiania, bo bez naszej pomocy, niektóre  
z nich nie przetrwają do wiosny.  

Dziś opowiem Wam o dwóch z nich. 
SROKA 

Sroka jest ptakiem, którego trudno 
pomylić z jakimkolwiek innym. Myślę, że potrafi ją 
rozpoznać nawet przedszkolak. Ubarwieniem 
przypomina trochę pingwina, bo tak jak on jest 
czarno – biała. Mimo, że waży zaledwie 200 gramów, to wygląda na 
dość dużą, ponieważ ze względu na 25 centymetrowy ogon mierzy 
prawie pół metra. Jeśli znajdzie miejsce, które uzna za swój dom, 
nie tylko niechętnie się przemieszcza, ale też dzielnie broni 
swojego terytorium. Można powiedzieć, że jej dom to jej twierdza. 
Zdarza się, że inne gatunki ptaków przenoszą się, aby jej „nie 
przeszkadzać”. Może jednak dlatego, że jest mało towarzyska,  
a może po prostu trudno im znieść skrzekliwy głos sąsiadki, którego 
dźwięk trudno nazwać ptasim trelem. Jest doskonałym 
budowniczym. Gniazda przez nią stworzone są wyjątkowo solidne. 
Mają półkolisty kształt z bocznym wejściem. Trochę przypominają 
dawne ludzkie budowle, ponieważ na ściany składa się konstrukcja  
z gałązek, traw a nawet gazet,  a wewnątrz wylepione są gliną. 
Trochę mnie to dziwi, że wykluwające się z 4 do 7 jaj pisklęta już 
po miesiącu opuszczają tak wspaniały dom. Sroka doskonale potrafi  
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zadbać również o pożywienie. Chociaż nie jest typowym 
drapieżnikiem, zdarza jej się zapolować na małe bezbronne pisklęta 
oraz wyjadać jaja innym ptakom i tego oczywiście w niej nie lubię. 
Poza tym jest bardzo szybka. Swoją zdobycz w postaci owadów 
chwyta w locie. Nie pogardzi także małymi płazami, ślimakami,  
a nawet szczurami. Za te ostatnie ma u mnie duży plus. Jeśli 
poczuje się głodna, a wokół będą tylko roślinki, również nimi nie 
pogardzi, a owocami tym bardziej.  

Można ją spotkać zarówno w mieście jak i na wsi. Prowadzi 
tzw. osiadły tryb życia, więc jeśli wykluła się w Polsce, nawet 
najsroższe zimy spędza w naszym kraju. Gdyby ktoś chciał poznać 
wszystkie miejsca, w których można spotkać sroki, potrzebowałby 
dużo czasu. Występują one nie tylko w całej Europie i Ameryce 
Północnej, ale nawet w północnych rejonach Afryki. Na koniec 
jeszcze chciałabym dodać, że pogłoski o tym, że sroki to małe 
złodziejki nie są żadnym wymysłem ani bezpodstawnym oskarżeniem. 
Miałam okazję przekonać się o tym osobiście, kiedy to z tipi na 
mojej działce wyleciała sroczka z błyskotką w dziobku. Okazał się 
nią pierścionek, który co prawda nie miał wielkiej wartości 
materialnej, ale ogromną sentymentalną, bo był prezentem od mojej 
przyjaciółki. Minęło już trochę czasu, więc pogodziłam się już z tą 
stratą, ale kiedy w zimie dokarmiam sroki, pilnuję swoich skarbów.  

GOŁĄB 
Kto nie zna gołębia? Chyba każdy z nas miał choć raz  

w życiu okazję spotkać się z nim „twarzą w twarz”. Gołębie to ptaki, 
które są typowymi mieszczuchami przez duże M. Dla nich sens ma 
życie wyłącznie w dużym mieście np. w Warszawie, Krakowie czy  
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Poznaniu. Chętnie spędzają czas na rynkach czy też innych dużych 
placach, gdzie można spotkać wielu ludzi. Uwielbiają duże siedliska 
wraz z całą ich otoczką, czyli gęstą, miejską zabudową. Nie budują 
typowych dla ptaków gniazd w terenie, ale swe domy zakładają 
bardzo blisko nas ludzi. Bardzo lubią stare kamienice, których 
wysoko ulokowane zakamarki są wymarzonym gniazdkiem  
i miejscem dorastania dla ich potomstwa. 
Niektórym gołębiom udaje się wspaniale 
połączyć mieszkanie w budynku wielorodzinnym 
ze świeżym powietrzem i otwartą 
przestrzenią. Te ptaki przygotowują gniazdo i 
składają jaja na balkonach.  

Kiedy jeszcze mieszkałam w zabytkowej kamienicy  
w Warszawie, miałam takich lokatorów za oknem. Przepiękna 
gołębica osiedliła się na moim balkonie i jak przystało na jej gatunek, 
złożyła w gnieździe dwa jaja. Samiec zgodnie ze zwyczajem nie 
opiekował się matką swych dzieci, ani nie dbał o potomstwo. Po 
wykluciu się piskląt, samica chętnie korzystała  
z moich usług. Codziennie przed wyjściem do szkoły podawałam jej 
ptasie śniadanie w postaci mieszanki ziaren, a ona dziękowała mi 
przechylając łepek i tak słodko spoglądała na mnie swoimi, 
niewielkimi oczkami. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. Pozwalała mi 
zbliżać się do swoich maluszków. Kiedy po pięciu tygodniach, pełna 
obaw o ich bezpieczeństwo, z trwogą patrzyłam na ich pierwsze loty 
(musiały pokonać cztery piętra), gruchała patrząc na mnie jakby 
chciała mi powiedzieć: nie martw się, panuję nad sytuacją. Mimo to 
przeżyłam wtedy chwile grozy. Poza tym atmosfera była wprost 
sielankowa do czasu, gdy młode dorosły i zaczęły urządzać imprezki  
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na moim balkonie. Liczba gości przekraczała często granice 
przyzwoitości. Na prośbę sąsiadów musiałam zakończyć moją 
przygodę z gołębiami za oknem, a balkon został odzyskany przez 
jego prawowitych właścicieli czyli nas ludzi. Z moimi przyjaciółmi 
gołębiami spotykałam się potem w Parku Ujazdowskim nad stawem. 
Zawsze miałam dla nich jakieś łakocie, a one nigdy nie odmawiały 
poczęstunku. Ponieważ gołębie prowadzą osiadły tryb życia i nie 
odlatują z Polski na zimę, najczęściej odwiedzałam je właśnie  
w czasie zimy. Gdy wszystko było zamarznięte i pokryte warstwą 
śniegu, trudno byłoby im przetrwać bez pomocy ludzi.  

Za największy smakołyk uważały różne ziarenka, ale  
i drobno pokrojone suche pieczywo także zjadały ze smakiem. 
Czasami zdarzało mi się dawać im okruchy świeżego chleba lub bułek 
i wydawało mi się, że to bardzo im smakowało. Teraz już wiem, że 
popełniałam błąd, ponieważ pieczywo w takiej formie podobnie jak 
pęczniejące surowe kasze, mogą im zaszkodzić. Mam nadzieję, że 
nie nabawiły się przeze mnie chorób układu pokarmowego. Teraz, 
kiedy mieszkam na pięknej, polskiej wsi odwiedzam je rzadziej, bo 
przy okazji wizyt w stolicy. Jestem jednak o nie spokojna, ponieważ 
są pod ochroną, więc raczej nikt nie odważy się ich skrzywdzić,  
a ich systematycznym dokarmianiem zajęła się moja przyjaciółka, 
która nadal mieszka w Warszawie.  

Moje tegoroczne wakacje spędziłam poza krajem, gdzie 
temperatury były znacznie wyższe niż u nas i zwiedzając duże 
miasta nie zauważyłam tam nawet śladów gołębi. Bardzo mnie to 
zdziwiło. Okazało się, że ten dość wszędobylski ptak zamieszkuje 
prawie całą Europę i część Azji, ale strasznie nie lubi, kiedy jest 
gorąco, dlatego nie spotkałam go ani w Chorwacji, ani w Grecji.  
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Milena Kusy kl. IVc 

 
Wywiad z Aleksandrą Gniado 

uczennicą kl. VIc  
laureatką II miejsca w Powiatowym Konkursie 
Przyrodniczo-Ekologicznym „Ekożaczek 2015”  

i laureatką III miejsca w I Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego 

1. Co czujesz, kiedy bierzesz  w konkursach? Czy to 
lubisz?  

- Mam przed samym konkursem zawsze jaką tremę, ale 
pocieszam się myślą, że mogę odnieść jakiś sukces. 

2. Co jest dla ciebie najważniejsze, kiedy bierzesz udział 
w konkursach? 

- Najważniejsze jest dla mnie to, żeby dać z siebie wszystko. 

3. Co jest najtrudniejsze w przygotowaniach do konkursu? 

- Jeżeli chodzi o przyrodę, to zawsze problem sprawiało mi 
zapamiętanie dat, np. założenia jakiegoś parku,  
a z angielskiego nie mam na razie żadnych trudności. 

4. Co ci się najbardziej podoba w braniu udziału  
w konkursach?  

  

 



TORNISTER                                           numer 5 (100) – luty 2016 

- 43 - 

- Lubię to, że mogę sprawdzić swoje umiejętności, by 
wiedzieć, co muszę jeszcze poprawić. 

5. Komu chciałabyś, oprócz siebie, podziękować za swoje 
sukcesy? 

- Nauczycielom i rodzicom za to, że poświęcili mi swój czas. 

6. Dlaczego postanowiłaś wziąć udział w konkursie 
ekologicznym? 

- Bardzo lubię przyrodę i chcę wiedzieć coraz więcej ucząc 
się i startując w konkursach. 

7. W jaki sposób uczyłaś się do konkursu ekologicznego? Z 
jakich materiałów korzystałaś? 

- Głównie korzystałam z książek, które mam w domu. 

8. Czy lubisz jęz. angielski ? 
- Tak. Na ogół nauka języków nie sprawia mi kłopotów. 

9. Co jest najtrudniejsze w nauce jęz. obcych?  
- Myślę, że czasy.  

10. Jaką metodę nauki jęz. obcego polecasz? 
- Ja uczę się w SJO (Studium Języków Obcych) w Mińsku  
i myślę, że to dobry sposób na uczenie się.  

11. Czy swoją przyszłość wiążesz z jęz. angielskim lub 
ekologią? 

- Obecnie zastanawiam się nad pracą jako architekt lub jako 
tłumacz. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. 
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Zuza Orzepińska VIa 
 

W tym wyjątkowym 100 numerze chciałabym polecić 
wam wszystkim książkę pod tytułem „Moja najlepsza 
przyjaciółka i inni wrogowie” autorstwa Catherine Wilkins.  

Opowiada ona o dziewczynie Jessice, którą porzuciła 
najlepsza przyjaciółka, z powodu poznania innej, „lepszej” 
koleżanki. Sęk w tym, że Jess potrzebuje jej obecności. Czas 
spędzony z Natalie jest ważniejszy i przyjemniejszy niż 
siedzenie samotnie na pustej ławce. Dziewczyny zaczynają ze 
sobą rywalizować i próbują udowodnić sobie nawzajem, że się 
nie potrzebują.  

Czy Jessica odzyska przyjaciółkę? Może znajdzie 
sobie inną? Czy zmieni się? Czy z powodu wykonanego przez 
siebie rysunku „Piekielna podstawówka” przestanie być 
uczennicą tej szkoły? 

Może czytając tekst powyżej myślicie, że to książka o 
waszym życiu? Możliwe, że sami/same jesteście lub 
byliście/byłyście w takiej sytuacji. 

Jak zakończy się ta historia? Czy 
wszystko wróci do normy? A może świat stanie na 
głowie? Tego dowiecie się gdy przeczytacie tę 
książkę. 

Jeżeli zaciekawią Was dalsze losy 
głównej bohaterki i jej przyjaciół, to możecie je 
poznać, czytając kolejne książki tej autorki np.: 
„Moje cudowne życie i inne katastrofy”, „Mój 
szkolny musical i inne męczarnie”. 

Gorąco polecam! 
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Julia Cembrowska kl. IVc 
 
WYJĄTKOWE WYDARZENIE WALENTYNKOWE, 

KTÓRE ZAPAMIĘTAŁAŚ 
 
Babcia  
Jak miałam 24 lata, obecnie mój mąż,  
a wtedy chłopak, oświadczył mi się. 
Dlatego uwielbiam walentynki. 
Ps. Dostałam też wtedy 42 róże - wielki 
kosz.  

Mama  
Ja jedne walentynki wspominam 
zabawnie, bo moje koleżanki wymyśliły, 
żeby zrobić chłopakom Śmingus Dyngus.  

Ja  
Ja nic takiego nie pamiętam, ale w jedne 
walentynki dostałam bardzo dużo róż 
(chyba ok. 60) od moich kochanych 
rodziców. 
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ZAGROŻENIA W SIECI 
Karolina Ręczajska kl. VIa 

 
9 lutego 2016r. przypada Dzień Bezpiecznego 

Internetu!  W XXI w. większość nastolatków, (w tym i ja), 
każdą wolną chwilę spędza na czatowaniu ze znajomymi na 
portalach społecznościowych takich jak Facebook. Wymieniają 
się zdjęciami, informacjami itp. Często zdarza się tak, że 
takie informacje i zdjęcia podajemy komuś, kogo nie znamy, 
ani my, ani żadne osoby z naszej klasy bądź szkoły. Niestety 
myślimy, że w gronie klasy uda nam się w ten sposób 
zabłysnąć, zaimponować. Możliwe. Lecz nie wiemy, kto jest po 
drugiej stronie i czy nie ma złych zamiarów.  

Podczas takich rozmów z nieznajomymi, w którymś 
momencie nieznana osoba zgromadzi informacje, które mu 
podawaliśmy stopniowo nawet nie wiedząc jak to się potoczy. 
Może się zdarzyć, że wracając np. ze szkoły, owa osoba nas 
znajdzie i zrobi  nam krzywdę, że 
wykorzysta posiadane od nas informacje. 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 
został zorganizowany po to aby uświadomić 
młodym i starszym użytkownikom, jakie 
zagrożenie mogą czyhać na nas w sieci. 
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MATEMATYKA JEST FAJNA!!! 
Karolina Ręczajska kl. VIa 

Klasa 1 
Oblicz: 
12+8=   20-0= 

2*5=   5*4= 

20:10=  8+12= 

15:3=   20-6= 

 
Klasa 2 
Ola miała 32 cukierki, 5 dała Uli, 6 Zosi i 10 Adasiowi. Ile 
cukierków jej zostało? 

Obliczenia:………………………………………………………………. 

Odp.:………………………………………………………………………… 

 
Klasa 3 
Oblicz: 
78+12=   48*2= 

62+78=   56*2= 

72:4=               205-64= 

 
Klasa 4 
Oblicz, pamiętaj o zasadzie kolejności wykonywania działań. 
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72-7*8=  48:6+21= 

72: (4*2)=  36:9*5= 

5+4*8-5=  24+2*6= 

 
Klasa 5 
Oblicz pole i obwód podanego prostokąta. 

13 CM 
 
 

5 CM 
 
 

  
Pole: 

Obwód: 

Klasa 6 
Makaron w czasie gotowania wchłania wodę, dlatego jego masa 
po ugotowaniu jest równa 300% masy makaronu, który 
wrzucono do garnka. Ile będzie ważyć makaron po ugotowaniu, 
gdy do garnka wrzucimy 50 g suchego makaronu? 

 
Obliczenia: 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Odp.:………………………………………………………………………………………… 
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Uczniowie klasy Vc mieli za zadanie napisać opowiadanie, 

którego bohaterem jest miłośnik przyrody. Poniżej trzy wybrane 
prace.  

A w drugiej części „Uczniowskich zeszytów” dwa wiersze 
uczennic z klasy VIb napisane na Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Krzysztofa Kolbergera „Czaruję słowami o swoich radościach 
nie-radościach”.  

Zapraszamy do lektury. 
 

Marta Kwiatkowska kl. Vc 
Pewnego dnia zimą Ania i Zosia wybrały się do lasu. Gdy 

szły ścieżką zasypaną śniegiem, podziwiały pięknie obsypane 
śniegiem drzewa i krzaki.  

Kiedy tak szły i rozmawiały, straciły poczucie czasu.  
W pewnym momencie Zosia zauważyła, że coś piszczy i rusza 
się w krzakach. Podeszły bliżej i zobaczyły małą sarnę 
uwięzioną w sidłach. Ania wyjęła komórkę i zadzwoniła do taty. 
Wyjaśniła mu o co chodzi i poprosiła, żeby przyjechał. Kilka 
minut później tata był na miejscu. 
Dziewczynki pokazały mu małą 
sarenkę. Sarenka była wygłodzona. 
Tata zadzwonił po leśniczego. Chwilę 
później leśniczy był na miejscu.  

Uwolnił sarenkę z sideł  
i zabrał ją do samochodu. Powiedział, 
że gdyby nie one, sarenka mogłaby już 
nie żyć. Dziewczynki wróciły do domu zadowolone. 
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Michał Abramowski kl. Vc 
Dwa tygodnie przed wakacjami Tomek postanowił 

wybrać się na łąkę podziwiać łono przyrody. Kiedy tam był, cały 
czas się radował, że może spędzać wolny czas w swoim 
ulubionym miejscu. Tomek kochał przyrodę. Gdy w szkole był 
temat o zwierzętach, to zawsze dostawał same piątki. 

Niestety, gdy postanowił przenieść się z łąki do lasu, 
zobaczył rannego ptaszka. Był to wróbel. Chłopiec postanowił 
go zanieść do domu i pokazać rodzicom. Na początku rodzice 
powiedzieli, żeby go odniósł do lasu tam, gdzie go znalazł. 
Tomek jednak się uparł, żeby zostawić go w domu do czasu, aż 
wyzdrowieje. Po długiej kłótni chłopiec wygrał.  

Gdy minęło kilka dni Tomek zaczął trochę bawić się  
z wróblem i nawet nadał mu imię – Elemelek. Po miesiącu 
chłopiec wypuścił ptaszka na świeże powietrze, żeby zobaczyć, 
czy już wyzdrowiał i samodzielnie wrócił do domu. Teraz, gdy 
Tomek wraca od kolegów do domu, widzi codziennie swojego 
Elemelka siedzącego na poręczy od balkonu.  
 
Mateusz Sosiński kl. Vc 

Była słoneczna pogoda, pojechałem więc na wycieczkę do 
lasu. Obserwowałem piękno przyrody, zachwycające kształty i 
kolory dziko rosnących kwiatów i roślin.  
W powietrzu krążyły ptaki, które wyglądały jak 
podniebni podróżnicy.  

Nagle usłyszałem hałas wywołany 
wystrzałem z jakiejś broni, to kłusownicy 
polowali na dzikie kaczki. Wtem przed moje nogi    
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spadła jedna z nich. Żyła, miała tylko zranione skrzydło. 
Postanowiłem zabrać ją jak najszybciej do weterynarza. Bez 
mojej pomocy zginęłaby rozszarpana przez psy lub dzikie 
zwierzęta. Weterynarz opatrzył złamanie i umieścił kaczkę  
w małym zoo. Po tym wydarzeniu jeszcze przez trzy tygodnie 
odwiedzałem ptaszysko w jego nowym domu.  

Wreszcie skrzydło się zrosło i kaczka znów mogła 
odlecieć. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło.  

 
Małgorzata Grubek kl. VI b 

Marzenie 
Spacerować po łąkach, 

bujać w obłokach, 
choć na chwilę w swojej radości 
oderwać się od rzeczywistości, 

zapomnieć o wszystkim, 
myśleć o niczym, 

odpocząć na chwilę 
od codzienności, 
od rytmu życia 
i jego mądrości, 

zostać na moment 
w swej samotności. 

 
To moje pragnienie, 

Najskrytsze marzenie. 
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Aleksandra Danowska kl. VIb 
Na zawsze 
 
Każdy dzień zaczyna się tak samo, 
Ciągłe smutki i zmartwienia. 
Strach, ból cały czas dręczą mnie, 
Nie mogę już tego dłużej znieść. 
 
Czasami jednak cieszyć się potrafię, 
Częściej się uśmiecham i nie płaczę. 
Niepokój i strach sercem wyciszam, 
a wtedy cały świat mnie zachwyca. 
 
Chodzę, krzątam się po ziemi, 
Muszę znaleźć jakiś kąt. 
Nie wiem czego szukam, 
Pragnę, chcę już szybko uciec stąd. 
 
Ból, rozpacz, cierpienie cały czas meczą mnie, 
nie potrafię już w tym odnaleźć się. 
Niech to co złe odpłynie w niepamięć, 
A szczęście i marzenia zostaną na zawsze. 
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Julia Cembrowska kl. IVc 
 
Moje hobby to robótki ręczne. Najbardziej lubię     

szyć. Nauczyła mnie tego moja mama, ona też lubi takie 
rzeczy, ale najbardziej lubi robić ozdoby świąteczne. Jak 
szyję, to się odprężam, czuję spokój i mam wtedy miłe myśli. 
W przerwy świąteczne, ferie bardzo lubię to robić, ponieważ 
dzień płynie powoli, a szycie bardzo szybko idzie.                                    

Więc zachęcam w ferie, (które niedługo nadejdą) 
wziąć igłę i nitkę, kawałek materiału, jakieś guziczki, cekiny 
itp., zszyć to, jak nam fantazja podpowie i się tym cieszyć. 
Można to podarować bliskiej nam osobie 
np. Mamie lub Tacie. Na pewno z tego się 
ucieszą, bo w końcu zrobiliście to  
sami. :-) 

 
PS. Na początku, kiedy 

zaczynałam, moje szycie  wyglądało słabo, 
a jak poćwiczyłam, wychodziły fajne 
rzeczy :-)  
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ZABAWY ZIMOWE 

Julia Sosińska kl. VIb 

1. Jazda na sankach, (ale tylko w bezpiecznych miejscach). 

2. Rzucanie się śnieżkami. 

3. Lepienie bałwana. 

4. Jazda na jabłuszku. 

5. Robienie aniołków na śniegu. 

6. Budowanie igloo. 

7. Labirynt - zabawa podobna 
jest do bitwy na śnieżki, tylko na 
wyznaczonej trasie ma się 
trudności. 

8. Malowanie farbami na śniegu.  

9. Jazda na łyżwach (tylko w wyznaczonych miejscach). 

10. Jazda na nartach. 

CIEKAWE, CZY PODCZAS FERII BĘDZIE ŚNIEG? 
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DLACZEGO LUBIMY FERIE 
Kinga Sęktas kl. Va 

 

1. Mamy wolne od nauki. 
2. Wyjeżdżamy np. w góry na narty. 
3. Mamy czas na zabawę z kolegami. 
4. Można dłużej siedzieć wieczorem. 
5. Można odwiedzić kogoś, kto mieszka daleko. 
6. Można ćwiczyć przedmiot, z którym masz problemy. 
7. Można leniuchować. 
8. Nie musimy zrywać się rano z łóżka. 
9. Jeśli zachorujemy, możemy się spokojnie wyleczyć, nie 
robiąc zaległości w szkole. 
10. Rodzice nie muszą nas 
przywozić do szkoły i odwozić 
do domu. 
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Karolina Ręczajska kl. VIa 

 
21 LUTEGO - DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

(Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) – coroczne 
święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez 
UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia 
wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu 
studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas 
demonstracji, w której domagano się nadania językowi 
bengalskiemu statusu języka urzędowego.  

Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków 
świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 
1950r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności 
językowej jako dziedzictwa kulturowego. 

Starajmy się nie używać 
wulgaryzmów, ale tego dnia 21 II  
szczególnie, bo przecież nasz 
polski język jest piękny  
i nie ma potrzeby go zaśmiecać.  
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Kinga Sęktas kl. Va 
 

JASZCZURKI 
 

Jest to gad. Nie każdy ma takie 
nietypowe zwierzę. W sklepie 
zoologicznym możemy kupić: gekona, 
legwana, agamę lub kameleona. Zanim 
zakupicie jaszczurkę, trzeba kupić terrarium, pokarm (żywe 
owady), oświetlenie, witaminy i konary drzew lub inną ozdobę. 
Ważne jest pryskanie wodą i pojenie zwierzęcia. Najbardziej 
efektowny jest samiec kameleona, ponieważ zmienia kolor. 
Pamiętajcie, że są bardzo drogie (200-300 zł). Nie poleca się 
samodzielnego montowania terrarium, gdyż systemy 
termoregulacyjne i wentylacyjne muszą być precyzyjnie 
wykonane. Jaszczurkom pozbawionym kontaktu ze światłem 
słonecznym musimy zapewnić naświetlanie lampą o szerszym 
zakresie promieni UV: UVA i UVB. Promienie UVC są 
szkodliwe!!! Naświetlanie jest konieczne, bo dostarcza 
witaminę D3. Te zwierzęta można karmić owadami 
(świerszczami, molami woskowymi, karaczanami, mącznikami  
i ich larwami), niektóre zasmakują w malutkich myszach. 

WADY 
- bardzo trudno je oswoić 
- wymagają utrzymania specyficznych warunków w terrarium 
- żywią się żywymi owadami, których trzeba im dostarczać.  
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ZALETY 
- nie brudzą w mieszkaniu 
- są egzotyczne 
- są bardzo efektowne 

GATUNKI JASZCZUREK: 
Agama brodata (60cm; żyje 11-15 lat). Stosunkowo 

przyzwyczaja się do człowieka, pozwala się brać na ręce, lubi 
spacery poza terrarium. Nie należy pozostawiać jej bez 
nadzoru w pomieszczeniu o wielu zakamarkach. Gdy się 
przestraszy rozkłada swój kołnierz. 

Kameleon wyróżnia się bocznie spłaszczonym ciałem  
i chwytnym ogonem. Skomplikowany system mięśniowy 
umożliwia im niezwykle szybkie wysunięcie języka, który 
dosięga ofiary w około 0,01 sekundy. Ubarwienie tych 
jaszczurek ulega zmianom w zależności od temperatury, barwy 
dominującej w otoczeniu, a także nastroju danego osobnika. 

Gekon ma dużą głowę i silne szczęki oraz duże wypukłe 
oczy, przystosowane do widzenia w ciemności. Może chodzić 
po ścianach, szafkach, a nawet po suficie! Przestraszone mogą 
odrzucić ogon, który odrasta, ale krótszy i o innej barwie. 
Gekon lamparci jest polecany początkującym hodowcom. Jest 
łagodny i pozwala się oswoić. Gekon toke jest bardzo ruchliwy 
i trudno go oswoić. Gekon domowy jest mały i osiąga 14 cm, 
żyje do 5 lat. Gekon turecki ma 10 cm długości i żyje do 6 lat. 

Legwany należą do najlepiej oswajających się jaszczurek. 
Lubią przebywać poza terrarium, przesiadując na meblach, 
karniszach czy na ramieniu OPIEKUNA. Legwan żyje od 10 do 
20 lat. Osiąga nawet 2 metry! Wymaga sporego  
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terrarium, wyposażonego w grube gałęzie, korzenie i basen. 
Mały legwanik pustynny ma 20 cm i żyje do 5 lat. Szybko uczy 
się jeść z ręki i łatwo się oswaja. 

Jak oswoić jaszczurkę? 
Po umieszczeniu jaszczurki w terrarium dajmy jej czas na 
zapoznanie i zaakceptowanie terenu. Nie podchodźmy do niej 
zbyt często i nie obserwujmy zbyt nachalnie. Jeśli jaszczurka 
przestaje uciekać i zaczyna nas straszyć to duży sukces. 
Może unosić się na łapach, uderzać lub kołysać ogonem, 
syczeć, wydawać inne dźwięki. Oznacza to, że uznała 
terytorium za swoje i będzie go bronić. Próba utrzymania 
dwóch samców w jednym terrarium nie powiedzie się, tak 
samo będzie z samicami. Najlepiej kupić dwie samice  
i jednego samca. By oswoić jaszczurkę, warto dawać smakołyki 
z ręki, ale początkowo przez rękawiczkę.  

GORĄCO POLECAM KUPIĆ JASZCZURKĘ! 
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VALENTINE'S DAY 

Wyszukała Wiktoria Rucińska kl. VIa 
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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 5 (100) 

LUTY 2016r. 
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Z okazji zbliżających się Walentynek 
zapraszamy Was do zabawy. Należy 
rozwiązać poniższy quiz, a odpowiedzi 

przynieść do p. I. Borucińskiej do sali 32. 
Na poprawne rozwiązanie quizu czekamy 
do 15 II (poniedziałek) do godz. 12. 

Osoba, która udzieli najwięcej poprawnych 
odpowiedzi otrzyma nagrodę – w Jej 
imieniu przekażemy wybranej osobie 

walentynkę niespodziankę. 

 

 

 

Zuzanna Orzepińska kl. VIa 

1. Kto jest patronem Walentynek? 
2. Jakim prezentem obdarowują się młodzi podczas 

tego święta? 
3. Jak nazywa się słowiańskie święto miłości? 
4. Święty Walenty jest patronem zakochanych i ………… 

? 
5. Jaka może być miłość ? Określ 5 przymiotnikami. 
6. Według jednego popularnego przysłowia do serca 

można dotrzeć przez? 
7. Jaka jest najpopularniejsza zakochana para? 
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8. Jak nazywa się chłopiec strzelający z miłosnego 
łuku? 

9. Do nazwy bajkowej postaci dopisz jej/jego drugą 
połówkę. 

1. Piękna i …………. 

2. Shrek i …………. 

3. Maja i …………. 

4. Simba i …………. 

5. Pocahontas i …. 

6. Alladyn i ………. 

7. Tramp i ………. 

8. 
Kenay 
i ………. 

9. Maniek i ………. 

10. Gerda i ………. 

11. Hercules i ……. 

12. Tristan i ……. 

13. Robin Hood i … 

14. Hultaj i ………. 

15. Książe Lulejko i . 
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Kinga Książek kl. Ic gimnazjum 
 
 W tym miesiącu rozpoczynam nową serię - RZECZ 
MIESIĄCA. Co miesiąc będę mówiła o rzeczy, która była 
przeze mnie często używana i co w niektórych momentach mi 
pomagało itp. 
 W tym miesiącu jest SETNY NUMER, więc nowa seria 
jak najbardziej pasuje. :) 

Rzeczą, którą wybrałam jest... 
 

ŚWIECZKA ZAPACHOWA 
  

Wybrałam ją, ponieważ: 
• Ma piękny zapach. 
• Pomaga się zrelaksować. 
• Kiedy się uczysz, pomaga się rozluźnić. 
• Czuć ją w całym domu. 
 
 Według mnie ta rzecz zasługuje na polecenie, ale 
pamiętaj - do jej użytku jest potrzebny ogień, więc poproś  
o pomoc DOROSŁEGO. :) 
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KRZYŻÓWKA TORNISTROWA 
Aleksandra Mazur kl. Va 

 
1. W którym miesiącu młodzi redaktorzy wymyślili nowy tytuł 
gazetki?  
2. Czy wśród redaktorów są chłopcy?  
3. Do jakiej telewizji ostatnio pojechaliśmy?  
4. W którym miesiącu wydano pierwszy numer gazetki?  
5. Który to numer „Tornistra”?  
6. Odpytywanie uczniów i nauczycieli w „Tornistrze” 
7. Nazwa spotkań redaktorów – burza mózgów odnośnie 
zawartości numeru gazety. 
8. Pogardliwie o dziennikarzu. 
9. Częstotliwość, z jaką wydawany jest „Tornister”. 
10. Ile osób aktualnie systematycznie pracuje w gazetce?  
 

      1. L I S T O P A D   

      2. N I E        

        3. T V P      

4. P A Ź D Z I E R N I K      

    5. S E T N Y         

      6. s o N d a      

  7. k o l e g i u m       

     8. p i s m a k      

      9. m i e s i ą c    

    10. C Z T E R N A Ś C I E  
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