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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 6 (110) – luty 2017  nakład 130 sztuk  CENA 2,00 zł 

 

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie pierwszego 

semestru. Za chwilę okaże się, kto pracował systematycznie 

i Jego nauka przyniosła efekty, a kto  

w drugim semestrze będzie musiał dłużej pochylić się nad 

książkami.  

Listę "Szkolnych Orłów" podamy 

dopiero za miesiąc bo wkrótce 

rozpoczną się ferie zimowe - czas 

odpoczynku. W ich trakcie obchodzić 

będziemy Walentynki i Tłusty Czwartek.  

Po feriach - Ostatki, a potem zaczyna się 

Wielki Post.  

Życzymy solidnego odpoczynku, 

świetnych zabaw, słodkiego łakomstwa i miłej lektury 

kolejnego numeru "Tornistra". 

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

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

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

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

 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych promujących 
powiat miński – rok 2010 
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SPIS TREŚCI: 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE?  
 WOŚP w Kałuszynie – s. 3 – 5; 

 Zabawa dla stałych 

czytelników Tornistra – s. 5; 

 Kulig 6b – s. 6 - 7; 

 Warsztaty Skrzacików – s. 8 - 9; 

 Warte pochwały - s. 10; 

 Jednym zdaniem - s. 11; 

ZDANIEM NAUCZYCIELI 

 Sonda na przerwie „Gdzie po 

raz pierwszy usłyszała 

Pani/Pan wyznanie miłosne?" - 

s. 12-13;  

 Zdaniem eksperta – s. 14; 

 Czy mogę Ci pomóc? - s.15-16; 

ZDANIEM UCZNIÓW 

 Sonda procentowa nt. 

Walentynek = s. 16; 

 Sonda na przerwie „Jaki masz 

sposób na ogrzanie się?” - s. 17; 

 Warto przeczytać - s. 18; 

 Śmieszne sytuacje klasy IVc – 

s. 19; 

 Zajęcia karate w naszej szkole 

- s. 20; 

 3 pokolenia w "Tornistrze" - 

 s. 21; 

 Jak spędzić ferie? - s. 22-

23; 

 Opowiem Wam o... moich 

feriach- s. 24; 

 Zeszyty uczniowskie – s 25-27; 

 

RÓŻNOŚCI 

 Raport narciarski - s. 28-29; 

 Podróże po świecie - Japonia - 

s. 30-32; 

 Kartka z kalendarza – s. 33; 

 Ulubieńcy miesiąca - s. 34-37; 

 4 sposoby na rozpoznanie 

kłamstwa - 38-39; 

 Jak szybko zacząć oszczędzać? 

- s. 40-41; 

 Newsy nastolatków - s. 41; 

 Ciekawostki o Walentynkach - 

s. 42-45; 

 "Kocham Cię" w 100 językach - 

s. 46-49; 

 10 dziwnych zakazów i 

nakazów z całego świata -  

s. 50-52; 

 Kolorowanka dla 

najmłodszych – s. 53; 

 Sezonowa krzyżówka – s. 54; 

 English Zone – s. 

55.  
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„NA KARUZELI ŻYCIA” –  

GORĄCY DZIEŃ Z WOŚP W KAŁUSZYNIE 

Pani Teresa Kowalska 

 

Po wielotygodniowych przygotowaniach  

i oczekiwaniach, 15 stycznia w niedzielę od wczesnego 

zimowego poranka wolontariusze wyruszyli na uliczne 

kwestowanie. Sztab 25 Finału WOŚP to nauczyciele  

i pracownicy Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Już od godz. 

11.00 rozbrzmiewała muzyka  i trwała zabawa w Domu Kultury, 

który został zupełnie opanowany przez przedszkolaków i ich 

rodziny. Każda grupa dzieci chciała pokazać co potrafi,  

a publiczność zawzięcie biła brawa, w przerwach odwiedzając 

kawiarenkę, która działała pod 

hasłem „Zakręcona kawiarenka”. 

Zakupów można było także 

dokonać na Kiermaszu Różności 

Rękodzielniczych przygotowanych 

przez nauczycieli i uczniów. Loteria z 

pluszowymi fantami radowała 

najmłodszych.  O godz. 14.00 w hali 

gimnastycznej odbywał się Turniej Tenisa 

Stołowego o puchar WOŚP.   
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Od godz. 16.00 nadal w Domu  Kultury było wesoło, 

wymienili się tylko uczestnicy kolejnej tury zabawy. Koncert 

finałowy pod hasłem „NA KARUZELI ŻYCIA” rozpoczęły 

dzieci z zerówek. A po nich scenę udekorowaną plakatami   

i hasłami orkiestrowymi przez pracowników Domu Kultury,  

wzięły w posiadanie zespoły szkolne: wokalno instrumentalny 

Fleciki, tańca współczesnego Eksplozja, Pieśni i Tańca 

Kasianiecka. Wystąpił również Zespół Międzypokoleniowy 

Razem działający przy Domu Kultury  

z programem opartym na motywach folkloru cygańskiego  

z tańcami romskimi. Do godz. 19.30 sala zapełniona po brzegi 

pulsowała więc muzyką i tańcem. Cały czas funkcjonowała 

kawiarenka zaopatrzona dzięki darczyńcom w gorące i zimne 

napoje, słodkie frykasy i ciasta upieczone przez nauczycielki. 

Cały czas trwała aukcja gadżetów orkiestrowych. 

Od godz. 17.00 Komisja rozpoczęła pracę licząc 

zebrane pieniążki z puszek przynoszonych przez 

wolontariuszy. 33 wolontariuszy to byli uczniowie - 

mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn, których wspomagali 

rodzice, 7 wolontariuszy to uczniowie Zespołu Szkół  im Ks. 

Tyszki z Janowa. I na tym wielkim liczeniu kończył się 

pracowity dzień Gorących Serc Sztabu Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Kałuszynie. 

A oto efekty tej pracy. Zgromadzono kwotę 

34.906,81 zł. 40 wolontariuszy z naszego sztabu zebrało  
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łącznie 18.883,19zł. Najskuteczniejsza okazała się 

Aleksandra Wielechowska z Zespołu Szkół w Janowie, której 

udało się zebrać 1314,29 zł. 

Następnego dnia w poniedziałek odbyło się spotkanie, 

na którym szefowa i członkowie Sztabu podziękowali  

wolontariuszom za ich pracę na rzecz chorych dzieci i godną 

opiekę seniorów. Serdeczne podziękowania również wszystkim 

darczyńcom gadżetów i darów oraz organizatorom  wszystkich 

zadań w Kałuszynie przesyła Sztab i Fundacja WOŚP. 

 

 

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 6 (110) 

LUTY 2017r. 
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KULIG SZÓSTEJ B 
Beata Cymbalińska kl. VIb 

 

18 stycznia 2017r. klasa VIb zorganizowała kulig  

i ognisko. O godz. 12.00 zebraliśmy się przed szkołą, każdy ze 

swoimi sankami. Szliśmy jakiś czas po chodniku, gdy nagle 

spotkaliśmy dziadka Bartka. Był w pięcioosobowych sankach, 

które ciągnął szary koń w białe plamy. Musieliśmy wybrać 

sześć osób, które pojadą w saniach lub podczepionych do nich 

małych sankach. Padło na mnie, Laurę, Ewę, Natalkę, Maję  

i Zosię. Laura, Natalia i ja jechałyśmy na małych sankach,  

a reszta dziewczyn w dużych, razem z woźnicą i jego 

towarzyszem.  

Na początku jazda była spokojna. Po chwili lód na 

drodze stawał się coraz bardziej nierówny. Sanki skakały,  

a my o mało z nich nie wypadłyśmy. W drodze powrotnej 

rzucaliśmy się śnieżkami. Miałam śnieg za kapturem! Gdy nasza 

kolej minęła, do sań weszło kolejne sześć osób.  

W większości chłopców. Tymczasem razem z panią 

postanowiłyśmy pójść na miejsce ogniska. Czekała tam na nas 

gorąca herbata. Kiełbaski, chleb i ketchup kupiliśmy 

poprzedniego dnia z pieniędzy klasowych. Gdy czekaliśmy na 

drugą i trzecią turę kuligu, rozpoczęła się wielka bitwa na 

śnieżki. Było wspaniale! Ja, Laura, Ewa i Maja byłyśmy całe 

mokre, gdyż często chłopcy przewracali nas na śnieg. Gdy  
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wszyscy wrócili z kuligu, kiełbaski były już upieczone. Razem 

usiedliśmy do stołu, napiliśmy się  herbaty i zjedliśmy posiłek. 

Następnie posprzątaliśmy papierowe talerzyki, kubeczki  

i sztućce.   

Gdy mieliśmy już wracać, Bartek zaprosił nas, abyśmy 

zobaczyli inne konie jego dziadka. Było pięknie! Najbardziej 

jednak podobał mi się szary koń,  który akurat wiózł  nas  

w czasie kuligu. Pod szkołę dotarliśmy około godz. 

14:10.  Wróciłam do domu autobusem, a potem opowiedziałam 

rodzicom, jak bardzo podobało mi się to wydarzenie. Chętnie 

przeżyłabym to jeszcze raz. 
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WARSZTATY KOŁA TEATRALNEGO „SKRZACIK” 
Alicja Drabarek kL. IIIb 

 
24 I 201 r. koło teatralne „Skrzacik”  pojechało na 

warsztaty do Zamku Królewskiego w Warszawie. Najpierw 

mieliśmy zajęcia teatralne. Rozmawialiśmy o tym, kto pracuje 

w teatrze i dlaczego aktor nie może mieć tremy. Później 

musieliśmy dobrać się w pary i wykonać zadanie, które nazywa 

się zaufanie. Polegało ono na tym, aby jedna osoba stanęła 

przed koleżanką lub kolegą ze swojej pary z rękami 

wyciągniętymi w bok i powoli przewraca się w tył, a osoba, 

która stoi za nią musi ją złapać. Później siedliśmy w dużym 

kole i wybieraliśmy po jednej osobie z koła, która siadała  

w jego środku i każdy musiał powiedzieć jej jakiś komplement.  

Po tej zabawie każdy musiał pomyśleć, jak będzie 

wyglądał za 15 lat i co będzie wtedy robił. Później pani 

dotykała niektóre osoby po głowie i te osoby, które zostały 

dotknięte musiały pokazać 

same lub z czyjąś pomocą, co 

będą robiły w przyszłości.  

Potem podzieliliśmy 

się na trzy grupy. Każda grupa 

wybierała swojego reżysera, 

który musiał wymyśleć sztukę  

i przydzielić role. Nasza grupa  
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miała przedstawienie pod tytułem „W biurze”. Opowiadało ono 

o pracownikach pewnego banku, którzy chcieli go 

zareklamować, ale nie wiedzieli jak.  

Po zajęciach teatralnych mieliśmy przerwę, a później 

zajęcia plastyczne. Najpierw pani pytała nas, jakie znamy 

rodzaje obrazów. Później oglądaliśmy obrazy Canaletta. 

Następnie dostaliśmy pocztówki z obrazami Canaletta, które 

musieliśmy przykleić na kartkę. Każdy musiał dokończyć obraz 

dookoła. Malowaliśmy pastelami olejnymi. Nasze obrazy 

przyklejaliśmy na duże, kolorowe kartki, które tworzyły ramki. 

Nasze prace można obejrzeć na stronie internetowej naszej 

szkoły.  

Po zajęciach plastycznych mieliśmy zajęcia 

baśniopisarskie. Najpierw pani opowiadała nam o ludziach, 

którzy mieszkają w namiotach i wieczorami opowiadają sobie 

baśnie. Później pani dawała chętnym po trzy różne obrazki,  

a oni musieli ułożyć baśń z tym, co było widoczne na 

obrazkach. Po zakończeniu zabawy podzieliliśmy się na cztery 

grupy. Każda grupa dostała krainę, o której musi ułożyć bajkę. 

My dostaliśmy krainę piratów. Ułożyliśmy bajkę  

o dziewczynie, która była kapitanem statku pirackiego.  

Niestety, to był już koniec zajęć i trzeba było wracać 

do domu, więc ubraliśmy się, wsiedliśmy do autobusu  

i pojechaliśmy do Kałuszyna.  
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 II POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

"ENGLISH VOCABULARY MASTER" 

kategoria: szkoła podstawowa 

II miejsce Kinga Sęktas kl.VIa 

opiekun: p. Ewelina Dudzińska 

  

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI  Z OKAZJI 

1050-LECIA CHRZTU POLSKI 

kategoria: album 

wyróżnienie - Dominika Wójcik kl. VIa 

opiekun: p. Krystyna Osińska 

 

 POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY  

"KODUJ I TY" 

etap szkolny wygrała Milena Kusy 

kl. VIc i Bartłomiej Wójcik kl. IVb 

opiekun: p. Izabela Borucińska 
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 26 stycznia w szkole królowały dżinsy. Każdy, kto 

chciał wziąć udział w zabawie "Szalony rok szkolny", przyszedł 

do szkoły w dżinsach. A ta część garderoby jest bardzo 

popularna zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.  

(p. Agnieszka Borucińska) 

 19 stycznia w godzinach popołudniowych sala 

gimnastyczna zamieniła się w salę balową, a klasy w bufet, 

gabinet strachu, ściankę zdjęciową i salon kosmetyczny. 

Dlaczego? Bo tego dnia w szkole odbyła się zabawa 

karnawałowa. Dzięki hojności Rady Rodziców zabawę prowadził 

DJ Sławek, co pozwoliło wszystkim spragnionym zabawy 

wyszaleć się na parkiecie, zabłysnąć w konkursach - m. in. na 

najładniejsze przebranie. Uśmiechy na twarzach uwiecznione 

na zdjęciach mówią, że to była świetna zabawa. (p. Agnieszka 

Borucińska) 

 30 stycznia do naszej szkoły przyjechało kino 

objazdowe. Tym razem mogliśmy obejrzeć film pt. "Mój 

przyjaciel smok", który opowiadał o dziesięcioletnim chłopcu, 

który mieszkał w lesie sam, bez rodziny, jedynie z wielkim 

zielonym smokiem o imieniu Elliott. To tylko początek 

fascynującej i wzruszającej historii Pete'a i Eliotta.  

Podczas projekcji filmu wiele osób biło brawo, wiele 

płakało ze wzruszenia, a jeszcze inni trochę bali się. 

Generalnie  film podobał się wszystkim. 
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Sonda na przerwie 

GDZIE PO RAZ PIERWSZY USŁYSZAŁA 

PANI/PAN WYZNANIE MIŁOSNE? 
Milena Kusy kl. Vc 

Marek Pachnik – Aż tak dokładnie nie pamiętam.. Mogło to być 

w moim prenatalnym, a może wczesno postnatalnym okresie. 

Może już wtedy gaworzyłem, a może jeszcze gugałem. Było to 

na pewno w moim pacholęctwie. Usłyszałem dwa ciepłe słowa – 

kocham cię. Po kilku latach zrozumiałem, że to były matczyne 

słowa. (pędźcie do słownika) 

Joanna Bielińska – Podczas wspólnej nauki w domu. 

Agnieszka Borucińska – W szkole. 

Izabela Borucińska - Na obozie harcerskim. 

Elżbieta Kalisz – Nie pamiętam. 

Magdalena Kłoszewska – W lesie na spacerze. 

Dorota Kobeszko – W szkole podstawowej. 

Monika Marciniak – Na szkolnym korytarzu. 

Grażyna Michalska – W parku. 

Katarzyna Mroczek – Na urodzinach u koleżanki. 

Barbara Pachnik – W czasie wspólnej uroczystej kolacji. 
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Ewelina Dudzińska – Na wycieczce szkolnej. 

Ewa Paruzal – Na dyskotece. 

Sylwia Pernach – W kinie. 

Lidia Wierzbicka – Na wakacjach. 

Dominika Włodarczyk – W przedszkolu. 

Anna Wolska – Tajemnica. 

Sławomira Wójcik – W szkole. 

Mariusz Prekurat – W przedszkolu. 

Anna Skoniecka – W parku na ławce. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Jak wyobraża Pan sobie naszą szkołę  

za 25 lat? 

Maja Kołak kl. IVb 

 

Teatr mój widzę ogromny - mawiał wspaniały 

dramaturg Stanisław Wyspiański. Więc ja parafrazując,  

a może nawet transkrybując jego słowa powiem - szkołę mą 

widzę ogromną. I żaden z nas nie pojmował swoich słów  

w aspekcie kubaturowym. Mamy na myśli myśl, lejtmotyw, 

ideę. 

Szkoła nasza nadal będzie wielką Waszą wielkością. 

Ogromną Waszym ogromem. To Wy budujecie szkołę. I taka 

będzie za rok, za pięć, za dwadzieścia pięć lat jaką tworzyć 

będziecie. Pamiętajcie, to duża odpowiedzialność. (pędźcie do 

słownika) 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 
 

JAK CIEKAWIE SPĘDZIĆ WOLNY CZAS? 

 

Na ferie czekamy z utęsknieniem – dwa tygodnie wolne 

od obowiązków szkolnych, rannych pobudek, klasówek, 

odrabiania lekcji… Jak spędzić ten czas? Jest tyle ciekawych 

rzeczy do zrobienia i wypróbowania. W zależności od nastroju, 

pogody, możliwości zrelaksowania się, odpoczynku, naładowania 

akumulatorów są przeróżne.  

Oto lista rzeczy, które można zrobić, jeśli oderwiemy 

się od nieustannego gapienia się w ekran telefonu czy 

komputera: 

 Jazda na łyżwach, nartach, sankach – jeśli nie teraz, to 

kiedy; 

 Lepienie bałwana i innych śniegowych form; 

 Spacer – z kijkami lub bez, z psem; 

 Odnowienie znajomości z biblioteką – wypożyczanie  

i oddawanie książek, przechadzanie się między regałami 

i wybieranie nowych pozycji do przeczytania; 

 Kolorowanki; 

 Gry planszowe; 

 Wspólne gotowanie z rodzicami, dziadkami czy 

rodzeństwem;       
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 Sesja fotograficzna z przyjaciółmi – może być na 

wesoło lub całkiem odwrotnie; 

 Porządki w szafie, szufladach; 

 Wyjście do kina lub seans filmowy w domowych 

pieleszach; 

 Lepsze poznanie najbliższej okolicy – sąsiednich ulic, 

ciekawych miejsc w Kałuszynie;  

 Spotkania z przyjaciółmi – pogaduchy, wygłupy. 

To tylko kilka podpowiedzi.  

Myślę, ze każdy z Was ma już swój plan na te ferie. 

Będzie o czym opowiadać za dwa tygodnie! 

 

SONDA PROCENTOWA UCZNIÓW 

Czy obchodzisz walentynki? 
Maja Krasnodębska kl. IVc 
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Sonda na przerwie 

JAKI MASZ SPOSÓB NA OGRZANIE SIĘ? 
Dominika Dmowska kl. IVc 

 

4c: Paulina Zduńczyk - Robię pajacyki i trochę biegam. 

Amelia Bielińska - Obejrzenie dobrego serialu. 

4a: Karolina Kalisz - Siadam pod kocem z herbatą i włączam 

telewizję. 

4b: Szymon Kalinowski - Siadam pod kocem. 

3b: Kinga Mielczarek - Siadam przy ognisku. 

6a: Jakub Skoniecki - Ubrać się w polar i grać na komputerze. 

Dominika Wójcik - Taki jak każdy normalny człowiek. 

Adrian Ro;iński - Podrywanie dziewczyn. 

6b: Beata Cymbalińska - Piję kakao albo 

zakładam ciepły  sweter.  

6c: Bartek Jędrzejkiewicz - Założyć 

ciepłe ubranie. 

5a: Nikola Wąsak - Wypić ciepły rosół. 

5c: Natalia Piotrzkiewicz - Owinięcie się 

kocem. 

 

A moim zdaniem najlepszym sposobem na ogrzanie się 

jest przytulnie innej osoby <3  
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Oliwia Smolińska kl.IIIb 

 

W tym numerze polecam Wam książkę  pt. ”Arka 

Czasu” Marcina Szczygielskiego.  Opowiada ona o chłopcu  

o imieniu Rafał, który uwielbia czytać książki, a pewnego dnia 

dostaje książkę pt. ”Wehikuł Czasu”.  

Rafał żyje w czasach II wojny światowej. Mieszka  

z dziadziem, ponieważ rodzice wylecieli do Afryki. Pewnego 

dnia dziadek oznajmia, że Rafał musi wyjechać na wieś. 

Początkowo chłopiec sprzeciwia się pomysłowi, ale potem 

szybko zaczyna rozumieć co dzieje się w getcie. Jego 

opiekunka podczas podróży mówi, że przyjdzie za kilka dni. 

Przez ten czas chłopiec wychodzi ze swojej kryjówki i 

znajduje….. WEHIKUŁ CZASU. Przenosi się do roku 2013. 

Dzieci śmieją się z niego, że nie wie, co to facebook,  ani nie 

ma pojęcia o innych rzeczach. W późniejszym czasie Rafał 

znajduje sobie przyjaciół i razem przeżywają wiele 

niezapomnianych przygód. 

Książkę można wypożyczyć w naszej szkolnej 

bibliotece. Polecam! 
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ŚMIESZNE SYTUACJE KLASY IVc 
Maja Krasnodębska kl. IVc 

 

Na lekcji religii: 

Pani pisze na tablicy i przesuwa się w prawo. 

Nagle uderza w szkielet człowieka. 

Odwraca się do tyłu i krzyczy: 

,,Aaaaaaaaaaaaa!" 

 

Na korytarzu: 

Kolega szuka pani nauczycielki. 

Przez korytarz przechodzi Pan Dyrektor. 

Kolega  pyta Pana Dyrektora, gdzie może 

być pani nauczycielka. 

Pan Dyrektor zauważa otwarte okno i mówi: 

Może panią ufoludki porwały? 

 

Na lekcji języka polskiego: 

Pani sprawdza listę obecności. 

Wyczytuje nazwisko (obecnej) koleżanki. 

Koleżanka odpowiada: Nie ma, przepraszam, jestem. 
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ZAJĘCIA KARATE W NASZEJ SZKOLE 
Rozmowa z Alanem Abramowskim  z kl. IVa,  

który bierze udział w zajęciach karate 
Weronika Leszczyńska kl. IVc 

 

- W jakich dniach odbywają się zajęcia? 

-W poniedziałki i wtorki od 17:30 do 18:30. 

- Lubisz te zajęcia? 

-Tak, bardzo je lubię. 

- Jakie ćwiczenia wykonujecie? 

-Chwilowo łatwe - wprowadzające i rozciągające. 

- Dlaczego zdecydowałeś się na udział w zajęciach karate? 

- Chciałem zobaczyć, jak to jest. 

- Czy ćwiczycie w kimonach?  

- Nie, w swoich strojach sportowych. 

Czy zajęcia są wyczerpujące? 

- Prawdę mówiąc wychodzimy spoceni, ale szczęśliwi. 
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Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

Jak w dawnych czasach spędzało się czas na 

świeżym powietrzu? 

 
BABCIA: 

Gdy byłam mała z moimi przyjaciółmi graliśmy w kapsle, 

skakałyśmy w klasy, bawiliśmy się fajerką i pogrzebaczem. 

Niektóre zabawy przetrwały do dziś, takie jak chowanego  

i berek, skakanka i guma. 

 

MAMA:  

Za moich czasów bawiliśmy się 

w podchody, berka, chowanego, 

państwa miasta, skakaliśmy w 

gumę oraz na skakankach. Było 

wiele zabaw :-)  

 

JA:  

Teraz na dworze gramy w piłkę 

nożną, siatkówkę, koszykówkę, 

badmintona. Bawimy się 

również w chowanego, berka, 

podchody oraz gramy w klasy. 
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Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

Ferie można spędzić na wiele sposobów, ale ja 

wybrałam 10 moim zdaniem najciekawszych. 

1. Możesz zebrać przyjaciół i zorganizować kulig lub 

ognisko  (oczywiście pod opieką rodziców). 

2. Jeżeli lubisz czytać i interesują cię książki, możesz 

wypożyczyć książkę z biblioteki publicznej lub szkolnej. 

3. Świetnym pomysłem jest też wybranie się do kina. 

Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. 

4. Na boisku szkolnym zostało wylane lodowisko. Można na 

nim pojeździć na łyżwach, a nawet jeśli nie masz łyżew, 

możesz poślizgać się na butach. 

5. Do biblioteki  publicznej możemy się wybrać nie tylko 

po książkę, ale i na organizowane przez nią różne 

zajęcia w czasie ferii. 

6. Porysuj. Jeżeli wydaje ci się, że to zabawa jedynie dla 

dzieciaków – jesteś w błędzie! Wystarczy ołówek  

i czysta kartka, a może powstać twój wymarzony świat, 

portret twojego idola lub szkic.. jabłka. Jeżeli w grę  



TORNISTER                               numer 6 (110) – luty 2017 

- 23 - 

wchodzą kredki lub farby – praca może powstać jeszcze 

bardziej interesująca. Zawsze warto spróbować, a może 

odkryjesz w sobie talent malarski? 

7.Ugotuj coś. Może to być budyń, ciasto, sałatka, jakiś napój 

albo kanapki z twarzami z dodatków typu warzywa. Przepis 

możesz wyszukać w Internecie, książce kucharskiej lub 

wymyślić coś samemu. Liczy się fajny wygląd, ciekawy smak i 

fajna zabawa. Nie tylko dla dziewczyn. 

8.Popływaj. Namów rodziców, aby zabrali cię na basen do 

Mińska Mazowieckiego lub Siedlec. 

9.Spotkaj się z przyjaciółmi i zorganizuj bitwę na śnieżki. 

podzielcie się na dwie grupy, wyznaczcie pole bitwy i do dzieła. 

10.Po całym tygodniu robienia tych wszystkich rzeczy należy 

ci się odpoczynek. Zrób sobie dzień wolny od wszystkiego - 

innymi słowy nie wychodź z łóżka.  
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MOICH FERIACH ZIMOWYCH W BIBLIOTECE 
Oliwia Smolińska kl. IIIb 

 

Rok temu pewnego dnia usłyszałam od koleżanki, że  

w bibliotece publicznej są zajęcia podczas ferii zimowych. 

Gdy wróciłam do domu, spytałam tatę czy mógłby mnie na takie 

ferie zimowe zapisać.  

Pierwszego dnia rysowaliśmy. Drugiego graliśmy  

i bawiliśmy się. Trzeciego mieliśmy teatrzyk. Czwartego była 

dyskoteka karnawałowa. A ostatniego oglądaliśmy film. Zajęcia 

były bardzo fajne i żałowałam, że trwają tylko pięć dni. W tym 

roku zachęcam Was do zapisania się na ferie zimowe w 

bibliotece bo warto.  
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Uczniowie klasy IVb pisali opowiadanie pt. "Jak 

pradziadek poznał prababcię?". Klasa IVC tworzyła podobną 

historię, tylko zamiast prababć i pradziadków, pisali o swoich 

rodzicach. Natomiast klasa IVa układali piosenki do dorosłych. 

Poczytajcie, co wymyślili nasi uczniowie. 

 

Krystian Pełka  kl. IVb  

Moja prababcia była wolontariuszką w szpitalu. To były 

czasy wojny i do szpitala przywożono wielu rannych. Babcia 

opiekowała się nimi. Pewnego dnia do szpitala przywieziono  

mężczyznę, był w bardzo ciężkim  stanie. Babcia z całym 

oddaniem opiekowała się nim, a on powoli wracał do zdrowia. 

Tygodnie mijały, a oni zakochiwali się  

w sobie coraz bardziej. Gdy Tomasz, bo tak miał na imię ten 

mężczyzna wyzdrowiał, ożenił się z babcią i żyli długo  

i szczęśliwie. 

 

Kacper Sokołowski kl. IVb 

Dawno, dawno... 

Dawno, dawno temu, gdzieś około 

120 lat temu, moja prababcia Janina 

zapoznała mojego prapradziadka 

Mieczysława. Cała historia działa się  

w miejscowości Wiśniew. Babcia Janina 

była bardzo młodą uroczą blondynką  

o niebieskich oczach. Dziadek Mietek  
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był przystojnym, dobrze zbudowanym brunetem. Mieszkali oni 

blisko siebie, więc znali się od najmłodszych lat. Obie rodziny 

na tamte czasy były zamożne, ponieważ miały sporo ziemi, 

razem około 30 hektarów i zagrodę krów. Gdy babcia  miała 17 

lat, a dziadek 21 lat rodzice podjęli decyzję, że mają wziąć 

ślub. I tak się stało. Na początku nie było ogromnej miłości 

między nimi. Z biegiem lat wszystko się zmieniło. Los pozwolił  

w dobrej doli, w smutku i miłości przeżyć wspólnie 60 lat. 
 

Amelia Bielińska kl. IVc 

Dawno, dawno temu żyła sobie dziewczyna o imieniu 

Joanna. Była ona dziewczyną o długich, kasztanowych włosach, 

niebieskich oczach, szczupłej sylwetce. Wiodła całkiem 

spokojne życie aż do pewnego lata… Przechadzając się po 

boisku razem ze swoją przyjaciółką, ujrzała pięknego 

młodzieńca o imieniu Paweł. Gdy tylko na siebie spojrzeli, 

wiedzieli, że są sobie przeznaczeni. Ich zapoznaniu 

towarzyszyło szybkie bicie serca i wielkie emocje. Przez całe 

lato spędzali ze sobą mnóstwo czasu, jeżdżąc na rowerze, 

grając w badminktona i chodząc na spacery. Ich przyjaźń 

przekształciła się w coś głębszego. Podczas jednego ze 

spotkań Paweł wyznał, że jest zakochany. Zostali parą, a po 

kilku latach założyli rodzinę. I żyli długo i szczęśliwie. 

 

Krzysztof Kuć kl. IVc 

Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, dzielny 

rycerz Jedi - Tata odbywał bardzo ważną misję na nieznanej 

planecie. Dokonywał właśnie kontroli w przybytku zwanym   
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"Ziemna dyskoteka”. Wśród istot 

wykonujących dziwne podrygiwanie w rytm 

dzikich dźwięków ujrzał niezwykle zjawiskową 

"Księżniczkę Mamę”. Wkrótce okazało się, że 

to właśnie ona jest celem tajnej misji Rycerza 

Taty. Miał chronić księżniczkę Mamę przed 

niebezpieczeństwem. Jedi zawsze wywiązują 

się z zadań więc opiekuje się nią do dziś. I tak 

powstała nasza rodzina. Niech moc będzie  

z nami.  
 

A na koniec - piosenka dzieci do dorosłych, którą 

ułożyła Emilka Pietrzak kl IVa 

 

Jesteśmy jeszcze dziećmi  

I bardzo się cieszymy  

Że możemy robić żarty 

I stroić głupie miny 

 

Możemy biegać boso 

Po świeżo skoszonej łące 

I całymi godzinami 

Przyglądać się biedronce 

 

Możemy zrywać kwiaty 

I robić z nich piękne wianki 

Mieć dwa miesiące wakacji 

A w zimę wolne na sanki 

 

My chcemy być dziećmi 

By móc jak najdłużej 

Wpatrywać się w kształty 

chmur 

I mierzyć kałuże 

 

Pamiętajcie dorośli kochani 

Że potrzeby waszych dzieci 

Choć z pozoru bywają błahe 

Są najważniejsze na świecie 

 

Pamiętajcie dorośli kochani 

Że to dla waszych dzieci 

Najpiękniej i najjaśniej 

Na niebie słonko świeci 
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RAPORT NARCIARSKI 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

Za oknem wiatr, mróz, śnieg. Aż chce się poleżeć  

w ciepłym łóżku. Jednak są wśród nas ludzie, którzy czekają 

na śnieg i mróz, bo wtedy mogą korzystać z nart, sanek czy 

łyżew. 

Również i ja czekam na zimę, aby wyciągnąć narty  

i udać się na stok. 

Niewiele osób wie, że aby pojeździć na nartach wcale 

nie trzeba jechać w góry. W promieniu 140 km od Kałuszyna 

znajdują się 3 profesjonalne stoki narciarskie. Wszystkie  

w okolicach Puław. Mój ulubiony stok to stacja narciarska 

Kazimierz, która leży w malowniczym miasteczku Kazimierz 

Dolny nad Wisłą. Latem zapewne każdy z nas odwiedził 

Kazimierz, ale zimą?  

Na stacji narciarskiej Kazimierz są 2 stoki 

narciarskie, 3 wyciągi talerzykowe i jeden wyciąg tzw. 

wyrwirączka dla osób uczących się jazdy na nartach.  Wykaz 

tras:  

1.Trasa 590 m 

2. Trasa 470 m 

3. Trasa 250 m 

4. Trasa 110 m 

5. Snow Park:  

6. Trasa saneczkowa 
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W stacji narciarskiej można ponadto wypożyczyć 

sprzęt do jazdy, czy posilić się w gastronomii. Dodatkowo cały 

czas pali się ognisko gdzie można upiec np.: kiełbaski. 

W stacji narciarskiej można skorzystać z płatnej 

nauki jazdy na nartach.  

Od 2 lat systematycznie jeździmy na nartach  

w Kazimierzu, pierwszy raz tej zimy byliśmy już w grudniu.  

U nas śniegu nie było, ale w Kazimierzu naśnieżyli stoki  

i w doskonałych warunkach szusowaliśmy.  

Nie są to wysokie góry, ale dla osób uczących się 

jazdy na nartach to doskonałe przetarcie przed górami zimą. 

Ze wspomnianych 3 stacji narciarskich w okolicach 

Puław, należy wymienić Parchatkę i Rąblów, gdzie można 

również w doskonałych warunkach poczuć przyjemność  

z jazdy na nartach. 

W tym roku udało mi się już pojeździć w Kazimierzu  

i w Białym Dunajcu, gdzie byliśmy na festiwalu z zespołem 

Kasianiecka i Eksplozja. A w lutym zbliża się dużymi krokami 

obóz narciarski w Zakopanem. Już nie mogę się doczekać. 

Mam nadzieję, że w lutym zima nie zawiedzie i również, 

podobnie jak teraz, będzie biało i mroźnie. 

Moje postanowienie na zimę:, chociaż spróbować, 

nauczyć się jeździć na snowboardzie.  

Zachęcam do nauki jazdy i przebywania na świeżym 

powietrzu. 
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PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

Japonia-kraj kwitnącej wiśni  
Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

Wiedza przeciętnego Kowalskiego 

na temat Japonii ogranicza się do kilku 

podstawowych faktów – większość z nas 

wie, że stolicą kraju kwitnącej wiśni jest 

Tokyo, potrawą narodową jest sushi, a w 

kraju tym, częściej niż w jakimkolwiek 

innym, dochodzi do trzęsień ziemi. 

Szkoda jednak, aby na tym kończyła się 

nasza wiedza o tym fascynującym 

państwie. Japonia kryje w sobie znacznie więcej 

interesujących faktów – oto kilka, moim zdaniem, 

najciekawszych z nich.  

1. W języku japońskim “przepraszam” można wyrazić 

20 różnymi słowami, a wybór odpowiedniego w danym 

momencie uzależniony jest od sytuacji; w zależności od tego, 

w jaki sposób jest się związanym z daną osobą, można jej 

wyrazić miłość aż w 5 różnych słowach. 

2. Czwórka to japoński odpowiednik pechowej u nas 

trzynastki. W japońskiej mitologii cyfra cztery symbolizuje 

śmierć, więc mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni starają się 

unikać jej jak ognia, i to do tego stopnia, że nawet pomijają ją 

na przyciskach w windzie, bardzo rzadko też spotyka się 

produkty pakowane po cztery. 
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3. W japońskiej kulturze ważne miejsce zajmują … 

kapcie. Są one używane nie tylko do chodzenia po domu, ale 

także po szkole, muzeum czy nawet restauracji. Japończycy 

mają także specjalny rodzaj kapci, który zakłada się na wizytę 

w toalecie! Jeśli będąc kiedyś w Japonii, napotkacie przed 

sobą rząd kapci, nie zastanawiajcie się długo, tylko je załóżcie. 

4. Jest fakt, którego z czystym sumieniem możemy 

pozazdrościć. Japończycy są znani ze swojej punktualności – 

ich pociągi spóźniają się tam średnio o 18 sekund. 

5. W godzinach szczytu, zwłaszcza w dużych 

japońskich miastach, pociągi stają się tak zatłoczone, że 

część podróżnych wręcz się do nich nie mieści. W takich 

wypadkach do akcji wkraczają specjalnie wyszkoleni 

pracownicy kolei, których zadaniem jest, kolokwialnie mówiąc, 

upchanie pasażerów w pociągu tak, by zmieściło się ich tam jak 

najwięcej, a drzwi pociągu mogły się bezpiecznie domknąć. 

6. W Japonii żyje ponad 50 000 osób, które 

przekroczyły setny rok życia. 

7. W Japonii rocznie zużywa się blisko 24 miliardy par 

pałeczek do jedzenia. 

8. W japońskich szkołach nie ma sprzątaczek. Uczniowie, 

którzy po lekcjach nie biorą udziału w zajęciach dodatkowych, 

przez około 2 godziny sprzątają cały budynek. Taka praktyka 

ma związek z japońskim systemem edukacji, który w dużej 

mierze skupia się na nauczaniu kultury i dobrego wychowania 

oraz przygotowaniu młodzieży do samodzielności w dorosłym 

życiu. 
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9. Kwadratowy kształt arbuza został wymyślony  

w Japonii po to, aby owoce były łatwiejsze w transporcie  

i zajmowały mniej miejsca. Arbuzy przyjmują kwadratowy 

kształt od pudeł, w których są hodowane. 

10. Pracownicy japońskich korporacji nie są karani za 

sen w pracy. Wręcz przeciwnie, taka drzemka uznawana jest 

za skutek wytężonego i sumiennego wykonywania swoich 

obowiązków zawodowych. 

11. W Japonii KitKaty, czyli oblane czekoladą wafelki 

znane także na Zachodzie, to jedne z najpopularniejszych 

słodyczy, dlatego produkuje się je w wielu ciekawych smakach. 

Oprócz klasycznej czekoladowej wersji można zjeść KitKat o 

smaku zielonej herbaty, pomarańczy, karmelu, wiśni, a nawet 

sosu wasabi! 

12. Innym produktem spożywczym cieszącym się 

równie wielką popularnością co KitKat jest Fanta. Napój ten 

dostępny jest w Japonii w ponad 70 szalonych smakach, w tym 

o smaku tajemniczego owocu, cudownej energii i hip hopu. 
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17 LUTEGO - ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 
Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

W Polsce obchodzony po raz pierwszy w 2006 roku. 

Dzień Kota to nie tylko oddanie hołdu 

najpopularniejszemu zwierzęciu domowemu na świecie, ale 

również inicjatywa mająca na celu uwrażliwienie społeczeństwa 

na problem bezdomnych i głodujących kotów, które nieraz 

wiodą iście pieskie życie.  

W Polsce jest około 17 tysięcy bezdomnych kotów. 

Akcje charytatywne prowadzą schroniska oraz rozmaite 

organizacje na rzecz zwierząt. W 2010 roku do obchodów 

dołączyły również publiczne media (TVP Warszawa).  

Niestety, w niektórych miejscach te urocze 

czworonogi wcale nie mogą liczyć na sympatię, czy choćby 

współczucie. Co roku w Azji, głównie w Chinach, na stole ląduje 

kilka milionów kotów. Niezwykle trudno pojąć to w naszej 

rodzimej kulturze, gdzie 

całe pokolenia pamiętają 

„Pana kotka”, co leżał w 

łóżeczku, czy też 

ciekawskiego Filemona  

i zasadniczego Bonifacego.  
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PRZEDMIOT 

Dżin to bardzo fajna zabawka. Zabawa nią jest bardzo 

prosta: najpierw trzeba wybrać jakąś rzecz, którą można 

będzie schować za plecami, gdy się ją wybierze trzeba 

powiedzieć „okej”, Rzecz można też wybrać w pamięci. Później 

dżin zadaje pytania i trzeba na nie odpowiedzieć (tak, nie, nie 

wiem, to zależy). Zabawka ta jest przeznaczona zarówno dla 

najmłodszych, jak i dla starszych dzieci. Dżiny są dostępne w 

czterech kolorach i kilku kategoriach: pomarańczowy – 

zwierzęta, niebieski – przedmioty, zielony – państwa, biały – 

owoce, warzywa, ubrania, instrumenty muzyczne, zawody, 

sporty. Ja opisywałam niebieskiego dżina ponieważ osobiście 

go mam. Naprawdę polecam. (Alicja Drabarek kl. IIIb))  

 

ZWIERZĘ KAMELEON 

W tym numerze ulubieńcem miesiąca zostaje 

kameleon. Na ogół kameleon jest zielony. Lecz, gdy poczuje 

zagrożenie może wtopić się w tło. Kameleony można zakupić  

w sklepach zoologicznych w terrariach. Gdy ktoś decyduje się 

na zakup kameleona, trzeba 

zapewnić mu także odpowiednie: 

miejsce, temperaturę, a także 

jedzenie. W naszej szkole w sali 

nr 24 znajduje się kameleon - 

polecam obejrzenie go z bliska. 

(Oliwia Smolińska kl. III b) 
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MUZYKA - ALAN WALKER 

Ulubieńcem miesiąca jest Alan Walker. Tworzy on 

świetną muzykę klubową. Wystąpił W Eska Music Awards 2016 

jako gość. Jego muzyka aż porywa do tańca ^^ Szczególnie 

polecam te utwory: "Alone", "Faded" i "Spectre". (Aleksandra 

Mazur kl. VIa) 

 

GRA "MARGONEM" 

Dzisiaj chciałabym Wam polecić grę o nazwie 

,,Margonem’’. Nie jest to gra popularna lecz dostarcza nam 

wiele rozgrywki. Umożliwia nam handel z innymi graczami, 

wykonywanie Questów (misji), no i oczywiście zabijanie 

potworów, co nie jest dziwne, ponieważ jest to element wielu 

sławnych gier. Możemy również wybrać sobie profesję np. 

Wojownik czy Paladyn. Gra zawiera też mapę świata, dzięki 

czemu wiemy jak dojść do poszczególnych miejsc. Jednym  

z ważniejszych elementów Margonem jest teleportacja.  

W każdym miasteczku znajduje się człowiek, który ma za 

zadanie teleportować gracza do poszczególnych miejsc, lecz 

nie jest to jedyna ważna postać z całej gry. Ważną postacią 

jest również aukcjoner. Dzięki niemu możemy sami kupować 

zbroję, rękawice itp. Szczegóły znajdziecie na stronie 

,,Naszemargo.pl’’. Tam znajdziecie też szczegóły 

rozwiązywania misji i miejsca respu elit, herosów i tytanów. 

Naprawdę świetna gra. Polecam! ☺ (Amelia Bielińska kl. IVc) 

 

FILM "CZEKOLADA" 

Rok 1959. Do małego francuskiego miasteczka 

wprowadzają się 2 nowe mieszkanki - matka i jej    
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ośmioletnia  córka. Zamieszkują wynajęte mieszkanie koło 

kościoła. Remontują starą cukiernię i zakładają tam sklepik, 

który Francuzi nazywa "chocolatrie". Same wyrabiają  

i sprzedają tam wszystkie rodzaje tego przysmaku - 

czekolady. Burmistrz miasta - szanowany człowiek o wielkim 

autorytecie- hrabia Reynaud wita je z początku serdecznie, 

lecz gdy dowiaduje się, że mała Anouk jest nieślubnym 

dzieckiem, nastawia się sceptycznie do nowych mieszkanek. 

Zbliżają się święta Wielkanocy, a Wielki Post staje się dla 

burmistrza kolejnym powodem do oczernienia sprzedawczyni 

czekolady w oczach innych mieszkańców. Vianne (Juliette 

Binoche) zyskuje sobie jednak kilku przyjaciół. Oni pomagają 

jej przetrwać trudny czas odrzucenia. Pewnego dnia do 

miasteczka przypływają "rzeczni piraci". Mają totalny zakaz 

wstępu do miasta, tylko Vianne wpuszcza ich do swojej 

cukierni. Pomiędzy bohaterkami i jednym z nich wytwarza się 

silna więź. (Nadia Czarnecka kl. Vc) 

 

POSIŁEK - ROSÓŁ 

Ulubieńcem miesiąca w lutym jest rosół. Oto 9 rzeczy, 

których pewnie nie wiedzieliście o rosole. 

1. Prawdziwy rosół jest 

doskonały przy rekonwalescencji po 

chorobie i przyspiesza gojenie ran. 

2. Jest idealny przy katarze,  

grypie,  zatkanym nosie. To działa, ale 

tylko i wyłącznie przy domowym rosole 

gotowanym na mięsie i kościach (nigdy  

z torebki).  
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3. Idealny przy chorobach stawów i „strzykających” 

kolanach. Po pierwsze dlatego, że zawiera minerały, które 

łatwo się wchłaniają jak wapń, magnez, fosfor, krzem, siarkę 

oraz inne mikroelementy. Dzięki temu, że rosół gotujemy na 

kościach, zawiera elementy chrząstek i ścięgien, bogatych  

w siarczan chondroityny i glukozaminy. Te suplementy są 

sprzedawane jako drogie tabletki na stawy. Po co je kupować, 

skoro możesz zjeść pyszny rosół! 

4. Rosół „uszczelnia” jelita. Jest lekkostrawny, pomaga 

leczyć błony śluzowe jelit i zawiera cenne składniki odżywcze, 

które wspierają zdrowie całego układu pokarmowego. 

5. Dzięki glicynie ma działanie uspokajające, ułatwia 

zasypianie i zapewnia dobry sen. Dzięki żelatynie poprawia 

wzrost i wygląd włosów i paznokci. 

6. Jest idealnym, naturalnym lekiem na zgagę, refluks i 

w chorobie wrzodowej.  

7. Dzięki zawartości wielu cennych aminokwasów ma 

działanie przeciwzapalne i jest idealny przy przeziębieniach, 

grypie i wszystkich wirusówkach. 

8. Żelatyna, która znajduje się w rosole przyciąga  

i zatrzymuje płyny, w tym soki trawienne, co zapewnia 

prawidłowe trawienie. 

9. Jest smaczny, tani i prosty w wykonaniu. Kto z nas 

nie lubi rosołu! Gotując rosół, mamy też mnóstwo pysznego 

jedzenia na kilka dni! (Maja Kołak kl. IVb) 
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4 SPOSOBY NA ROZPOZNANIE KŁAMSTWA 
Milena Kusy kl. Vc 

 

1. Wzrok: 

Dużo ludzi mówi: „Oczy 

są zwierciadłem duszy”. 

I jak najbardziej to 

powiedzenie jest w stu 

procentach prawdziwe. 

Jeżeli jakaś osoba stara 

się nas okłamać – unika naszego wzroku. Jednak, to jest 

jeden z bardziej znanych trików na kłamstwo, który też 

łatwo rozpoznać. W istocie, jak jakiś cwaniak próbuje 

kogoś oszukać – pewien siebie cały czas uporczywie 

patrzy w oczy odbiorcy i stara się nie odrywać od nich 

swoich. 

2. Ręce przy ustach: 

Tu akurat trudniej się wymigać, gdyż odruch ten ma 

swoje początki we wczesnym dzieciństwie. Kiedy małe 

dziecko kłamie – zawsze zakrywa usta dłońmi. Z czasem 

ten odruch się jednak zmienia, zwykle w udawanie 

kaszlu bądź drapanie się po policzku lub szyi. 

Występuje nawet w postaci bardzo krótkich zbliżeń, co 

jest jak najbardziej naturalne. 
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3. Długie wypowiedzi: 

Kolejny bardzo znany objaw kłamstwa. W tym 

przypadku, nasz rozmówca próbuje się usprawiedliwiać 

długimi kwestiami, dając sobie tym samym więcej czasu 

na obmyślenie kolejnych elementów kłamstwa. Często 

spotykane jest również tłumaczenie się bliskością do 

odbiorcy. Jako przykład weźmy sobie prostą sytuację: 

kradzież telefonu. 

1: Cześć. Ktoś mi ukradł telefon. Czy to ty? 

2 (kłamca): Co? Daj spokój, jesteśmy przyjaciółmi, nigdy 

bym tego nie zrobił! 

4. Obrona atakiem: 

Jeśli podczas rozmowy z kłamcą odważyliśmy się 

podważyć jego słowa, przygotujmy się na kontratak. 

Nasz rozmówca wyrazi głębokie rozczarowanie naszą 

postawą i przez kilka minut będzie zapewniał, że 

bardziej prawdomównego człowieka od niego nie 

znajdziemy. Potem przekieruje rozmowę na inny temat. 

Ludzie mówiący prawdę zazwyczaj nie muszą unikać 

jakichś tematów lub wątków, zachowują się spokojniej  

i stanowczo stoją na swoim stanowisku.  
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JAK SZYBKO ZACZĄĆ OSZCZĘDZAĆ? 
Amelia Bielińska kl. IVC 

 

1. Nie wydawaj. Wiem, że tym punktem nikogo nie zaskoczę, ale 

taka jest prawda.  Przecież im więcej wydajemy, tym mniej 

nam zostaje. Oto porada jak się z tym uporać! Kup sobie dwie 

skarbonki, lecz wystarczą ci także zwykłe słoiki. Do jednej 

wrzucaj pieniądze, które przeznaczysz na coś drogiego, np. 

nowy plecak albo ubrania, natomiast do drugiej wrzucaj 

pieniążki przeznaczone np. na słodycze. 

2. Kody rabatowe. Kolejnym sposobem są kody rabatowe.  

W Internecie znajduje się strona o nazwie ,,Picodi’’, jednak 

sprawdza się to tylko w przypadku zakupów w Internecie. 

Możecie otrzymać tam darmowy rabat nawet w wysokości 

20% do wybranego sklepu. 

3. Zdrowy tryb życia. Wiem, że to trochę 

dziwne, ale również bardzo pomaga. 

Zamiast wybrać się na pizzę lub frytki, 

zabierz ze sobą w gustownym pojemniczku 

swoje własne jedzenie, wcześniej 

przygotowane w domu. Naprawdę można  

w ten sposób odłożyć sporo pieniążków. 

4. Skarbonka. Kolejną metodą jest 

skarbonka. Jest to po prostu cudowna 

metoda. Mała krówka, słodki słonik albo po prostu zwykły słoik.  
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Pamiętaj jednak, żeby twoja skarbonka nie miała dodatkowego 

wyjścia w razie gdybyś musiał/musiała wyjąć  

z niej pieniądze.  

5. Konto oszczędnościowe. Można je założyć w każdym wieku 

(oczywiście pod zgodą rodziców). Nawet w naszej szkole jest 

SKO! Można tam po prostu co miesiąc wpłacać określoną 

kwotę. Wtedy macie jak w banku (i to dosłownie), że 

oszczędzicie i to sporą sumę. 
 

 

NEWSY NASTOLATKÓW 
Amelia Bielińska kl. IVc 

 

Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o słoikach - kubkach do picia 

ze słomką. Ostatnio stało się to bardzo popularne  

i mogę to zaliczyć do tak zwanych tumblerowych gadżetów.  

Wygląda to dość ciekawie i jest solidnie wykonane. Bardzo 

przemawia do mnie wersja szklana z metalowym wieczkiem. 

Mamy wygodną rączkę a przez nakładkę nic nie 

wycieka. Słomka jest wykonana z twardego 

plastiku a na jej końcu mamy gumową obręcz, 

która uniemożliwia wypadnięcie z naszego słoika.  

Ten przedmiot kojarzy mi się ze słonecznym 

piknikiem w parku. Na pewno zachęci Was również 

do spożywania większej ilości płynów. Oceniam na 

5/5. ☺ 
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CIEKAWOSTKI O WALENTYNKACH 
Milena Kusy kl. Vc 

 

1. Święty Walenty zginął 14 lutego 

Patron zakochanych nie skończył swojego żywota szczęśliwie, 

został skazany na śmierć przez Klaudiusza II. Walenty 

pomagał żołnierzom wziąć ślub z ukochanymi, co cesarz 

rzymski uważał za przestępstwo – przecież żołnierze, którzy 

mają żony nie walczą dobrze. 

2. 1 miliard walentynek  

Wiedzieliście, że co roku wysyłanych jest ok. miliarda 

walentynek. Najwięcej dostają... nauczyciele. Może to sposób 

na lepsze oceny. 

3. Czekoladki? Zawsze 

Czekoladki w pudełku w kształcie serca to synonim walentynek. 

Pewien Brytyjczyk stwierdził, że 

stworzy takie, którego jego 

ukochana na pewno nie zapomni. 

Największe pudełko z czekoladkami 

powstało w 2008 roku, ważyło 1,690 

kilogramów i miało w środku ponad 

220 tysięcy czekoladek. Spory zapas 

czekoladek na parę lat. 

 

 

 



TORNISTER                               numer 6 (110) – luty 2017 

- 43 - 

4. Symbole Walentynek 

Istnieje wiele symboli Święta Zakochanych. Najczęściej jest 

to symbol serca, amora z łukiem i strzałami oraz czerwona 

róża. Czerwony kolor i serce przypominają nam o krwi, która 

została przelana, kiedy święci zostali straceni. Amorek, łuk  

i strzały kojarzone są z miłością i pasją. 

5. Najdroższa walentynka 

250 tys. dolarów kosztowała najdroższa walentynka. Była to 

kartka z prawdziwego złota, wysadzana szmaragdami i 

diamentami. Nadawcą drogocennej walentynki był Arystoteles 

Onanis, a adresatką wybranka jego serca - Maria Callas. 

6. Upominek 

Podobno najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było 

jabłko pokryte różowym lukrem, ułożone w hebanowej 

szkatułce, wysadzanej perłami. Ale co się z nim stało, to już 

nie wiemy. Pewnie skwaśniało. Szkatułka ocalała i cieszy oczy 

do dziś.  

7. Pierwsza walentynka 

To nie przypadek, że z okazji walentynkowych świąt, 

otrzymuje się (i oczywiście wysyła) miłosne wyznania na 

specjalnej kartce zwanej na całym świecie "Walentynką". 

Właśnie na takiej "Walentynce" książę orleański Karol w 1415 

roku przesłał swej ukochanej Margery Brews pierwszy wiersz 

miłosny tzw. walentynkowy. Dlaczego nazwano go wierszem 

Walentynkowym? Książę Karol bowiem wysłał go do swojej 

żony właśnie z okazji dnia św. Walentego. Ale, aby go przesłać   

 



TORNISTER                               numer 6 (110) – luty 2017 

- 44 - 

musiał się nie lada natrudzić, ba, nawet przekupić straż 

więzienną, bo list miłosny w formie wiersza wysłał z Tower of 

London 

8. Listy miłosne 

Natomiast za najpiękniejsze walentynki "specjaliści w tym 

zakresie" uważają wiersze miłosne, jakie powstały w XVII 

wieku. To właśnie wtedy "zakochani" dawali upust swojej 

miłości i nie tylko tworzyli niezapomniane strofy, ale kartki 

walentynkowe ozdabiali też miłosnymi rebusami, tajemnymi 

zaszyfrowanymi informacjami. Od XVIII wieku kartki stawały 

się sukcesywnie coraz bardziej masową produkcją.  

9. „Pocałunek” 

W XIX wieku, w 1896 roku na wielkim ekranie pokazano 

pierwszy pocałunek, a film nosił jakże oryginalny tytuł... 

"Pocałunek".  

10. Kartki walentynkowe w Ameryce 

Najwięcej walentynkowych kartek wysyłają Amerykanie. Ślą 

je dosłownie do wszystkich osób obdarzanych sympatią, 

niezależnie od płci i wieku. Dostają je wszyscy członkowie 

rodziny, przyjaciele, koledzy i koleżanki, nauczyciele, 

szefowie, pracownicy.  

11. Walentynki w szkole 

Święta Walentynkowe w USA są tak popularne, że do szkół 

wprowadzono specjalne walentynkowe lekcje. W sklepach  
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oprócz walentynkowych gadżetów kupić można tematyczne 

poradniki i instrukcje walentynkowych gier i zabaw. 

12. Słowenia 

W Słowenii Walentynki są dniem wiosny, dobrego zdrowia, 

patrona pszczelarzy i pielgrzymów. 

13. „Biały dzień” 

 W Japonii w Walentynki to kobiety wręczają mężczyznom 

prezenty w postaci czekoladek i to wszystkich w swoim 

otoczeniu, natomiast na 14 marca przypada tzw. Biały Dzień, 

kiedy to mężczyźni mają odwdzięczyć się kobietom. Przyjęto, 

że podarunki mają mieć wartość dwa, trzy razy większą niż 

dostali. 

14. Walentynki dla zwierząt…? 

Około 3 procent ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu 

wręcza prezent pupilowi. 

15. Czy ilość róż ma znaczenie? 

Jedna róża na Walentynki oznacza miłość od pierwszego 

wejrzenia, 33 znaczy „kocham Cię”, przy proszeniu o rękę 

partnerki trzeba ich aż 108, a 999 oznacza „zawsze będziemy 

razem”. 

16. Dlaczego czerwona róża symbolem Walentynek? 

Czerwona róża była ulubionym kwiatem Wenus – bogini miłości. 

Drugim powodem jest to, że czerwony kolor oznacza silne 

romantyczne uczucia.  
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KOCHAM CIĘ 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

Z okazji zbliżających się 

Walentynek - mała niespodzianka - słowo 

"kocham Cię" we wszystkich językach 

świata.  

 

1.             Afrykański - Ek het jou lief 

2.             Albański - Te dua 

3.            Angielski - I love you 

4.            Arabski - Ana behibak (ek) 

5.            Armeński - Yes kez sirumen 

6.            Bambara - M'bi fe 

7.            Bangla - Aamee tuma ke bhalo aashi 

8.            Białoruski - Ya tabe kahayu 

9.            Bisaya - Nahigugma ako kanimo 

10.           Braille - :..:| ..:| |..-.. .::":.., :.:; 

11.           Bułgarski - Obicham te 

12.           Chiński Kantoński - Ngo oiy ney a  

13.           Chiński Mandaryński - Wo ai ni 

14.           Chorwacki - Volim te 

15.           Czeski - Miluji te  

16.           Czicziwa - Ndimakukonda 

17.           Duński - Jeg Elsker Dig 

18.           Esperanto - Mi amas vin 

19.           Estoński - Ma armastan sind 

20.           Etiopejski - Afgreki' 
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21.           Farerski - Eg elski teg 

22.           Farsi - Doset daram 

23.           Filipiński - Mahal kita  

24.           Fiński - Mina rakastan sinua 

25.           Francuski - Je t'aime, Je t'adore 

26.           Gaelicki - Ta gra agam ort 

27.           Georgiański - Mikvarhar 

28.           Greckim - S'agapo 

29.           Gujarati - Hoo thunay prem karoo choo 

30.           Hawajski - Aloha wau ia oi 

31.           Hebrajski - Ani ohev otah (otah) 

32.           Hiligaynon - Palangga ko ikaw, Guina higugma ko ikaw 

33.           Hinduski - Hum Tumhe Pyar Karte hae 

34.           Hiszpański - Te quiero 

35.           Hmong - Kuv hlub koj 

36.           Holenderski - Ik hou van jou 

37.           Hopi - Nu' umi unangwa'ta 

38.           Ilonggo - Palangga ko ikaw 

39.           indian Navaho - Ayor anosh'ni 

40.           Indonezyjski - Saya cinta padamu 

41.           Inuit - Negligevapse 

42.           Irlandzki - Taim i' ngra leat 

43.           Islandzki - Eg elska tig 

44.           Japoński - Aishiteru 

45.           Jidisz - Ikh hob dikh 

46.           Kambodzki - Soro lahn nhee ah  

47.           Kanadyjski - Naanu ninna preetisuttene 

48.           Kapampangan - Kaluguran daka 
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49.           Kataloński - T'estimo  

50.           Kiswahili - Nakupenda 

51.           Konkani - Tu magel moga cho 

52.           Koreański - Sarang Heyo 

53.           Korsycki - Ti tengu caru 

54.           Kreolski - Mi aime jou 

55.           Libański - Bahibak 

56.           Litewski - Tave myliu 

57.           Łaciński - Te amo 

58.           Łotewski - Es tevi miilu 

59.           Malajski - Saya cintakan mu / Aku cinta padamu 

60.           Malayalam - Njan Ninne Premikunnu 

61.           Marathi - Me tula prem karto 

62.           Marokański - Ana moajaba bik 

63.           Migowy (pl) -  Zaciśnięte w pięści ręce skrzyżowane 

na piersiach. Pięści dotykają przeciwległych ramion. 

64.           Mohawk - Kanbhik 

65.           Morse (pl) - -.- --- ---- .- --/---. .. .  

66.           Nahuatl - Ni mits neki 

67.           Niemiecki - Ich liebe dich 

68.           Norweski - Jeg Elsker Deg 

69.           Pandacan - Syota na kita 

70.           Pangasinan - Inaru Taka 

71.           Papiamento - Mi ta stimabo 

72.           Perski - Doo set daaram 

73.           Pig-latin - Iay ovlay ouyay 

74.           Plemienia Indian Czejenów - Ne mohotatse 

75.           Portugalski - Eu te amo 
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76.           Rosyjski - Ya tebya liubliu 

77.           Scott Gaelic - Tha gradh agam ort 

78.           Serbski - Volim te - Serbia 

79.           Setswana - Ke a go rata 

80.           Sindhi - Maa tokhe pyar kendo ahyan 

81.           Siuksów - Techihhila 

82.           Słowacki - Lu`bim ta 

83.           Słoweński - Ljubim te 

84.           Swahili - Ninapenda wewe 

85.           Szwedzki - Jag alskar dig 

86.           Tagalog - Mahal kita 

87.           Tahitian - Ua Here Vau Ia Oe 

88.           Tajski - Chan (Phom) rak khun 

89.           Tajwański - Wa ga ei li 

90.           Tamil - Nan unnai kathalikaraen 

91.           Telugu - Nenu ninnu premistunnanu 

92.           Turecki - Seni Seviyorum 

93.           Ukraiński - Ya tebe kahayu 

94.           Umuński - Te ubesk 

95.           Urdu - mai aap say pyaar karta hoo 

96.           Walijski - 'Rwy'n dy garu  

97.           Węgierski - Szeretlek 

98.           Wietnamski - Anh (Em) 

ye^u em  

99.           Włoski - Ti amo 

100.        Yoruba - Mo ni fe 

   

 


