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WIELKANOCNE ŻYCZENIA 

 

 
 

Oby w tę Wielkanoc  
porwały Was latawce radości  

ponad codzienność zwyczajnych dni. 
 

Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne  
dla wszystkich czytelników „Tornistra”  

składają redaktorzy wraz z opiekunem. 
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 III miejsce w HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MIŃSK 
MAZOWIECKI; 
 

 SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

Klasy IV 
I miejsce - Julia Grzywacz kl. IVa 
II miejsce - Katarzyna Szczęśniak kl. IVa 
III miejsce - Marta Kwiatkowska kl. IVc 
Klasy V 
I miejsce - Kamila Szostek kl. Va 
II miejsce - Aleksandra Gniado kl. Vc 
III miejsce - Małgorzata Grubek kl. Vb 
Klasy VI 
I miejsce - Marta Lewicka kl. VIc 
II miejsce - Zuzanna Grzywacz kl. VIb 
III miejsce - Kinga Książek kl. VIb 
 

 OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY ZESPOŁÓW 
CHEERLEADERS W RAMACH GRAND PRIX POLSKI 2015 

III miejsce w kategorii duety i trzy IV miejsca - zespół 
Eksplozja         
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 II POWIATOWY TURNIEJ TANECZNY "WYTAŃCZYĆ 
MARZENIA" 

III miejsce - zespół "Eksplozja" 

 MISTRZOSTWA POLSKI CHEERLEADERS W 
KARCZEWIE – 13 III 2015r.  

I miejsce w kategorii Cheer Team All Girl z nominacją na 
Mistrzostwa Europy - zespół "Eksplozja" 

III miejsce w kategorii Cheer Group Stunt All Girl - zespół 
"Eksplozja" 

III miejsce w kategorii Freestyle Pom Team - zespół 
"Eksplozja" 

KONKURS RECYTATORSKI „WARSZAWSKA SYRENKA” 
– ETAP SZKOLNY  

Do eliminacji gminnych zakwalifikowali się: 

1. Alicja  Drabarek z kl. I b 

2. Krzysztof Gogol z kl. II c 

3. Piotr Nojak  z kl. VI c  
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 
Pani Krystyna Jędrzejkiewicz 

 
Klasy drugie Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  

26 II 2015r. uczestniczyły w spotkaniu edukacyjno-
profilaktycznym „Dzień Bezpiecznego Internetu” 
zorganizowanym w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie,  
w ramach ogólnopolskiej akcji Polskiego Centrum Programu 
„Safer Internet”. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły 
bibliotekarki: Iwona Budzyńska – Malinowska oraz Izabela 
Borucińska.  

Prowadząca pani Malinowska rozpoczęła spotkanie od 
wstępnej dyskusji  nt. telefonów, komputerów, tabletów i ich 
przeznaczenia. Następnie zostały wyświetlone kreskówki 
„Owce w sieci”.  Filmiki bardzo zainteresowały dzieci, po 
obejrzeniu każdego wyciągały wnioski na temat 
niebezpieczeństw, jakie występują w internecie i jak można im 
zapobiec.  

Kolejne zadanie polegało na odnalezieniu wśród 
porozwieszanych w Sali obrazków, z podziałem na te, które 
ukazują wady i zalety 
korzystania z nowoczesnych 
technologii. Dzieci omawiały 
wybrane obrazki i przyklejały  
w wyznaczonych miejscach. 
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Dalsza część spotkania dostarczyła uczniom wiele 
emocji. Odpowiedzią na pytanie było zajęcie właściwego 
miejsca w sali na: TAK (zgadzam się), NIE (nie zgadzałam się) 
lub NIE MAM ZDANIA.  

W końcowej części spotkania uczniowie pracowali  
w grupach, wykonywali piękne prace plastyczne – kolaż na 
temat „Pozytywnego wykorzystania technologii oraz 
zagrożenia w wirtualnym świecie”.  

Spotkanie było ciekawe, bardzo dobrze przygotowane i 
przeprowadzone. Tematyka zainteresowała dzieci, aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach i na pewno zapamiętały dużo 
bezpiecznych zasad podczas korzystania z sieci. 

 
RYCERSKIE SKRZACIKI 

Pani Agnieszka Broniarek 
 

25 lutego 2015r. uczniowie z koła 
teatralnego „Skrzacik” wyjechali do 
Zamku Królewskiego. Odbyły się tam 
zajęcia „Rycerze i ich świat”, muzyczne 
Beatbox oraz antyczne animacje 
teatralne.  

Każdy wyjazd do Zamku 
Królewskiego uczy i wychowuje. 
Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę, 
nabierają doświadczenia w odgrywaniu ról teatralnych oraz 
obycia i kultury zachowania w miejscach publicznych. 
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PASOWANIE PIERWSZAKÓW  
NA CZYTELNIKÓW 
Pani Grażyna Michalska 

Książka dobra na wszystko, 
na radość, na smutek i łzy. 
Książka pomoże ci zawsze,  

gdy serce boli i drży. 

26 lutego biblioteka szkolna 
gościła uczniów klas pierwszych z wychowawczyniami na 
uroczystości pasowania pierwszaków na czytelników 
przygotowanej przez członków Klubu Miłośników Książki.      

W odświętnej scenerii biblioteki goście wysłuchali 
wierszy o książkach i bibliotece oraz piosenki "Baju, baju, 
bajeczko". Podczas spotkania pierwszaki wykazały się 
doskonałą znajomością bajek i ich bohaterów, rozwiązując 
poprawnie wszystkie przygotowane zagadki. 

 Po części artystycznej i zapoznaniu się z regulaminem 
biblioteki przedstawiono uczniom "prośby książki", a później 
wszyscy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować 
książki i korzystać z ich rad i mądrości oraz przestrzegać 
obowiązków czytelnika. Następnie pierwszoklasiści zostali 
pasowani na czytelnika przez starsze koleżanki. Na pamiątkę 
spotkania otrzymali zakładki wykonane przez członków KMK. 

Życzymy wszystkim nowym czytelnikom wielu 
wspaniałych chwil z książkami i zapraszamy do częstych 
odwiedzin biblioteki. 
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GALA „SZKOLE ORŁY” 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
19 lutego odbyła się w naszej szkole uroczysta gala 

"Szkolne orły". Na sali obecni byli wszyscy uczniowie  
i nauczyciele oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła 
się przemówieniem Pana Dyrektora. 

Następnie uczniowie ze średnią za naukę powyżej 4,75 
przeszli przez salę po czerwonym dywanie przy dźwiękach 
utworu zespołu Queen "We are the champions" i  usiedli na 
scenie.  

Cztery stypendystki: Ola Gniado, Małgosia Grubek, 
Marysia Gontarska i Paulina Pachnik odebrały z rąk Pana 
Burmistrza listy gratulacyjne. Stypendystkom towarzyszyli 
przejęci i dumni rodzice również zaproszeni na uroczystość 
„Szkolnych orłów”.  

Galę uświetniły dwie dziewczynki z drugiej klasy, które 
pięknie zaśpiewały piosenkę pt. "Marzenia się spełniają". 
Pamiątkowe zdjęcia wykonywali: Pani Iza 
Borucińska i Pan Paweł Chabiera.  

Ta podniosła uroczystość na 
długo pozostanie w naszej pamięci. 

 
Rozmowy ze stypendystami – str. 23-25. 
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Wypowiedzi stypendystek podczas gali  
 
Nazywam się Ola Gniado, mam 11 lat i chodzę do Vc. 

Interesuję się muzyką, przyrodą i informatyką. W tym roku 
zostałam laureatką kuratoryjnego konkursu z przyrody.  
Bardzo chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom  bo 
przekazują nam wiedzę, a w szczególności chciałabym 
podziękować moim wychowawczyniom – Pani Agnieszce 
Broniarek, która jako pierwsza we mnie uwierzyła, 
przygotowywała mnie do moich pierwszych konkursów i mojej 
obecnej wychowawczyni Pani Krystynie Raczyńskiej, która 
wykazując się duuużą cierpliwością do mnie i uporem, 
spowodowała, że nadrobiłam 6 klasę i zostałam laureatką . 

 
Nazywam się Marysia Gontarska, mam 13 lat i chodzę 

do klasy VIc. Moją pasją jest taniec i dlatego należę do dwóch 
zespołów tanecznych: Eksplozji i Kasianiecki. Mam brata 
Mikołaja. Lubię sport, a najbardziej siatkówkę. W przyszłości 
planuję zostać chirurgiem. W tym roku szkolnym zostałam 
finalistką kuratoryjnego konkursu z przyrody.  
Chciałabym podziękować rodzicom, p. Krystynie Raczyńskiej, 
swojej wychowawczyni p. Wandzie Stryczyńskiej oraz 
wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za to, że 
pomogli mi zajść tak daleko.  

 
Nazywam się Małgosia Grubek, chodzę do klasy Vb, 

mam 12 lat. W przyszłości  chciałabym zostać fryzjerką lub 
projektantką mody. Bardzo lubię matematykę, historię,      
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język polski i w-f. Moje kółka zainteresowań to koło 
historyczne, religijne i Klub Miłośników Książki.  

Dziękuję moim rodzicom i nauczycielom, Pani Monice 
Marciniak, Pani Barbarze Pachnik, Pani Katarzynie Mroczek  
i Pani Krysi Jędrzejkiewicz. Szkołę reprezentowałam  
w konkursie z języka polskiego i w biegach powiatowych  
i regionalnych.  

 
Nazywam się Paulina 

Pachnik. Jestem uczennicą kl. 6a. 
Wychowawczynią mojej klasy jest p. 
Anna Wolska. Cieszę się, że po 
sześciu latach intensywnej i ciężkiej 
nauki mój trud został doceniony i nagrodzony. Moje marzenie 
zostało spełnione. Z rąk Burmistrza Kałuszyna otrzymałam 
wymarzone stypendium. Chciałam przekazać innym uczniom, iż 
warto wierzyć  w swe marzenia, bo kiedyś zostaną one 
spełnione. Oprócz nauki, której poświęcam dużo czasu, moja 
pasją są sztki walki i wielogodzinne treningi pod okiem 
trenera. 

Drodzy nauczyciele! 
Pragnę Wam podziękować za Wasza pomoc, troskę, za 

to, że właśnie dzięki Wam i naszej szkole mogę rozwijać swe 
umiejętności, zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia, które w 
przyszłości pomogą mi znaleźć dobrą pracę, jak również dzięki 
swojemu wykształceniu zdobyć szacunek wśród innych. 
Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań by zaufanie, 
jakim mnie obdarzyliście, nie zostało zachwiane. Będę godnie 
reprezentować Was i naszą szkołę. 
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DYSKOTEKA NA POŻEGNANIE KARNAWAŁU 
Kinga Książek kl. VIB 

 
12 lutego 2015r. odbyła się 

karnawałowa dyskoteka organizowana przez 
Samorząd Szkolny.  

Na dyskotece było dużo atrakcji. 
Można było pomalować twarz na przeróżne 
wzory, kupić sobie jakieś smakołyki w 
bufecie, potańczyć przy skocznych 
piosenkach lub wziąć udział w konkursie na 
najładniejszy strój karnawałowy, taniec  z balonami czy taniec 
na gazecie. 

Wszystkim dyskoteka się bardzo podobała i wszyscy 
wrócili z niej z nowymi przeżyciami i z uśmiechami od ucha do 
ucha. :) 

DRODZY SZÓSTOKLASIŚCI! 

Przed Wami bardzo ważny dzień – 1 kwietnia, kiedy to 
będziecie pisać sprawdzian w szóstej klasie szkoły 

podstawowej. Kilka takich sprawdzianów już za Wami, ale 
wszystkie dotychczasowe były próbne, a dopiero ten 1 IV 

2015r. jest ważny, poważny i decydujący.  
Chociaż wypada w Prima-Aprilis, dla Was nie może być żartem 

i psikusem! 
Życzymy Wam jak najbardziej otwartego umysłu, wiedzy, 

mądrości i trochę szczęścia!  
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KOLOROWY ROK SZKOLNY 
W ramach „Kolorowego roku szkolnego” 27 marca (w ostatni 
piątek miesiąca) ubieramy się na fioletowo! 
 

Znaczenie koloru fioletowego 
FIOLET to symbol poszukiwania, wolności  

i przestrzeni. Osoby lubiące fiolet cechuje zamiłowanie do 
piękna, powaga, odpowiedzialność, tajemniczość i intuicja. 
Kolor symbolizuje też rzeczy nadprzyrodzone, jasnowidzenie. 
Innym znaczeniem koloru fioletowego jest też doskonała 
miłość. 

Osoby które identyfikują się z kolorem fioletowym są 
zazwyczaj wielkoduszne, władcze, pełne ducha, bogate w myśli, 
poszukują odpowiedzi na pytania egzystencjalne, bardzo 
uczuciowe i o dobrej intuicji.  

Ludzie lubiący kolor fioletowy często uważają się za 
osoby religijne, a ponadto potrafią nie tylko pomóc sobie, ale 
innym w znalezieniu właściwej drogi.  
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LUDZIE LISTY PISZĄ… 
 

W bieżącym „Tornistrze” zamieszczamy kolejny list, 
który przyszedł do naszej szkoły w odpowiedzi na „akcję” 
klasy VIb pisania listów do ważnych, znanych i lubianych osób. 
Miłej lektury! 

 
UCZNIOM KL. VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W KAŁUSZYNIE  
Z POZDROWIENIAMI 

 
Moi drodzy 

Wiele sukcesów, tych szkolnych i pozaszkolnych 
wytrwałości w dążeniu do celu, 

spełnienia marzeń małych i dużych, 
radości na co dzień Wam życzę 

Kasia Dąbrowska 
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Sonda na przerwie 
 

CZEGO NIE LUBIŁA PANI/PAN  
W DZIECIŃSTWIE? 
Wioletta Damętka kl. IVc 

 
Marek Pachnik – Jeszcze w wieku prenatalnym postanowiłem 
sobie być spokojnym i zrównoważonym. Do wszelkich 
niegodności, jakie los mi przyniesie podchodzić z dystansem  
i wyrozumiałością. Lubić i starać się być lubianym.  Jasne, że 
czasami było to trudne. Będąc małym pacholęciem źle mi 
bywało z tym, że rano nie mogłem wziąć smartfona do ręki  
i o wstaniu moim z łóżka, poinformować kolegę, tak jak wy 
dzisiaj możecie. Bolał mnie mocno niesprawiedliwy fakt mojego 
niefejsbukowania. Nikt nie chciał dać mi peselu, pinu, nipu, 
puka czy puku. W długie letnie wieczory ganiałem się  
z kolegami trzymając w ręku powyginany patyk 
przypominający karabin i strzelałem jak Janek do wszystkiego 
co się rusza. Nie mogłem usiąść, jak biały człowiek, tak jak wy 
dzisiaj przy laptopie i w spokoju spędzić noc. O tempora, o 
mores!! Mogłem tego nie lubić. Ale  lubiłem  
i dzisiaj z lubością wspominam. 

Borucińska Agnieszka  – ciepłego mleka z kożuchem.  
Broniarek Agnieszka - pracy przy żniwach i jeść ryby. 
Gójski Robert – stać w kolejkach za chlebem. 
Kalisz Elżbieta – wszystko lubiłam. 
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Kłoszewska  Magdalena – wątróbki i nadal nie lubię. 
Kobeszko Dorota –jedzenia w dużych ilościach. 
Kopczyńska Jolanta – wszystko lubiłam. 
Kowalska Teresa – nie znosiłam myszy. 
Marciniak Monika – mleka. 
Michalska Grażyna – nie znosiłam lanych klusek. 
Mroczek Katarzyna – szpinaku. 
Paruzal Ewa – wszystko lubiłam. 
Pawlikowska Katarzyna – nie pamiętam. 
Pachnik Ewelina – nie lubiłam sprzątać i nie 
lubiłam lekcji plastyki bo nie umiałam rysować.  
Mroczek  Marzena – wątróbki i nie lubię do tej pory. 
Pernach Sylwia – jeść kaszy (jak wszyscy). 
Przybysz Ewa – nie mogę sobie przypomnieć. 
Stryczyńska Wanda – rano wstawać do szkoły. 
Szymańska Wiesława – nie lubiłam gdy moje koleżanki kradły. 
Wąsowska Alicja – tłustego mięsa. 
Wierzbicka Lidia – nie lubiłam jeść. 
Borucińska Izabela – gotowanego mleka. Do dziś, kiedy 
poczuję zapach gorącego mleka, robi mi się niedobrze. 
Agnieszka Wierzbicka – zapachu zupy mlecznej w 
przedszkolu. 
Włodarczyk Dominika – czytać lektur. 
Wolska Anna – tłustych wędlin i tłustego mięsa. 
Wójcik Sławomira – leżakowania w przedszkolu. 

 



TORNISTER                       numer 6 (92) – marzec/kwiecień 2015 

- 16 - 

 
   

PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Kamila Szostek kl. Va 

Jak powinna wyglądać szkoła XXI wieku? 
 

Ponad czternaście lat temu zawitało do nas nowe 
stulecie. Wtedy to staliśmy się szkołą XXI wieku. Nie 
wyprzedziliśmy epoki ani nie zostaliśmy w tyle. 

Tak właśnie jak nasza, powinna wyglądać szkoła XXI 
wieku.  Z radosnymi uczniami, spełnionymi rodzicami, 
zadowolonymi nauczycielami. Nasza szkoła jest fajna. W sam 
raz na wiek dwudziesty pierwszy. 

 
 

 
 

Pedagog szkolny Agnieszka Borucińska 

Dlaczego nastolatki sięgają po papierosy? 
 

 - Paczkę papierosów proszę – powiedział szybko, 
rozglądając się ukradkiem wokół Michał. 

- Dowód poproszę. Albo jakiś inny dokument 
potwierdzający wiek – mruknęła kobieta siedząca w sklepie. 
Doskonale wiedziała, że Michał nie ma żadnego dokumentu, na 
którym byłoby napisane, że skończył 18 lat. Przecież  
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brakowało mu jeszcze sześciu! A chociaż się bardzo starał 
wyglądać na starszego niż jest, ze swoja drobną budową  
i głosem mógł uchodzić za gimnazjalistę – ale na pewno nie za 
dorosłego. 

 - To dla taty - spróbował jeszcze, ale chyba nie był 
przekonujący, bo sprzedawczyni coś tylko mruknęła o tym, że 
nie będzie dla dzieciaków ryzykowała utraty pracy. Michał 
zrezygnowany powlókł się do szkoły. Tak naprawdę nie 
potrzebował tych fajek dla siebie. Nie lubił dymu i choć palił 
już parę razy w życiu, zawsze od papierosów było mu 
niedobrze i kręciło mu się w głowie. Był też świadomy tych 
wszystkich ostrzeżeń – że papierosy powodują raka i inne 
choroby, że palaczom śmierdzą włosy i takie tam... Mimo to 
zamierzał palić nadal, szczególnie ze swoimi nowymi kolegami. 
Poznał ich niedawno i bardzo mu imponowali. Przy nich ludzie  
z klasy wydawali mu się tacy dziecinni! Jego nowi koledzy 
ubierali się w za duże bluzy z kapturami, wyrażali się tak, że 
„uszy więdły”, pili piwo, palili papierosy, włóczyli się po mieście 
do późnych godzin. Jednym słowem prowadzili życie, jakie 
Michałowi bardzo imponowało. Z nimi nie był 
już zwykłym Michałem z Vc, na którego nikt 
nie zwracał uwagi. Był kimś, był prawie jak 
dorosły. I to uczucie jego zdaniem warte 
było tego, żeby sobie zniszczyć zdrowie.  

Czy takie udawanie jest dobre? Każdy 
człowiek chce być akceptowany takim, jakim 
jest naprawdę. Nikt nie chce, by znajomi tak 
naprawdę lubili jego awatara, jakąś sztuczną 
postać stworzoną na potrzeby  nowego 
towarzystwa. Nastolatek z papierosem  
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wygląda śmiesznie – jak ktoś przebrany. Po co się na takie 
ośmieszanie narażać? Lepiej pokazać prawdziwego siebie. Ale 
taki gest wymaga prawdziwej dojrzałości 

Dlaczego nastolatek udaje kogoś, kim nie jest?  
Bo nie lubi siebie. Wydaje mu się, że jeśli otoczenie 

poznałoby jego prawdziwą naturę – nigdy by go nie 
zaakceptowało. W większości przypadków okazuje się to 
bzdurą, ale „udawacze” nigdy nie mieli okazji, by sprawdzić, 
jak są postrzegani naprawdę. 

Bo się boi. Ludzie chętnie udają, żeby dostać się do 
jakiejś atrakcyjnej z ich punktu widzenia grupy. W grupie 
czują się mocni, silni, są głośni. Często z takich udawaczy 
wywodzą się klasowi prześladowcy. Warto o tym pamiętać, gdy 
następnym razem ktoś taki ci dokuczy – ta osoba 
prawdopodobnie boi się bardziej niż ty! 

Bo nie ma pomysłu na siebie. Jeśli ktoś nie wie, co 
lubi, jak chce wyglądać, co go interesuje – chętnie ściąga 
wzorce skąd się da: z telewizji, Internetu, z obserwowania 
koleżanek i kolegów. Stąd ta popularność przebierańców – 
naśladowców. 

Bo jest samotny. Czasami wystarczy jeden przyjaciel, 
jedna wyciągnięta dłoń, by osoba zmęczona już udawaniem 
postanowiła przestać dalej grać 

Co zrobić? Przestać udawać! I zacząć żyć naprawdę! 
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Pani Sylwia Pernach 
 

 
…MNEMOTECHNIKACH CZYLI O METODACH 

UŁATWIAJĄCYCH ZAPAMIĘTYWANIE 
 

Mnemotechniki to sposoby, które ułatwiają kodowanie 
oraz odtwarzanie informacji. Techniki te programują nasz 
umysł, ułatwiają szybko i skutecznie zapamiętywać nowe 
wiadomości. W mnemotechnikach wykorzystuje się obrazki, 
rymowanki, historyjki, kolory, szyfrowanie, dzięki którym 
możemy uniknąć nudy podczas nauki. 

Chciałabym zaprezentować Wam kilka technik, które 
mam nadzieję, okażą się pomocne. 

Technika  piktogramów, czyli obrazków, za pomocą 
których ilustrujemy wiersz, tekst piosenki lub opowiadania. 
Wykonuje się schematyczne rysunki, które obrazują treść do 
zapamiętania. Rysunki najlepiej jest wykonać lewą ręką, 
dlatego że wymagane jest większe skupienie. Osoby 
leworęczne powinny zmienić lewą rękę na prawą.  

 Technika historyjek nadaje się do zapamiętania ciągu 
wyrazów, które należy odtworzyć w określonej kolejności, np. 
nazwy planet. Układamy zdania, a wyrazy rozpoczynają się od 
pierwszych liter słów, których musimy się nauczyć np. Mój 
Wujek Zenek Ma Jabłkowy Sad. Uwielbiam Nasze Papierówki.  
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(Mars, Wenus, Ziemia, Merkury, Jowisz, Saturn, Uran, 
Neptun, Pluton). Im wierszyk lub rymowanka zabawniejsze, 
tym lepiej, gdyż na dłużej zostaje w naszej pamięci. Można 
również przerobić ulubiona piosenkę tak, by dodać do niej to, 
co mamy zapamiętać. Powstanie wam własna wersja przeboju.  

 Technika literowo-kształtowa  świetnie nadaje się do 
nauki przedmiotów, na których pojawiają się cyfry np. 
historia. Aby zapamiętywać jakąś datę, cyfry zastępuje się 
literami na zasadzie podobieństwa i tworzy się historyjkę do 
powstałych wyrazów. Litery, które zastępują cyfry, piszemy 
wielka literą, natomiast pozostałe litery, które dopisujemy, 
zostają małe. 

Mapy mentalne są bardzo przydatne do porządkowania 
treści,  które musimy zapamiętać. Na środku kartki papieru 
piszemy słowo - klucz, a następnie dołączamy inne wyrazy  
w formie słoneczka, które ściśle wiążą się z podanym słowem. 
Dzięki tej technice możemy przyswoić sobie dużą ilość 
informacji.  

Mam nadzieję, że przedstawione techniki są ciekawe  
i może choć niektóre z nich zostaną przez was wykorzystane 
do efektywniejszego uczenia się. Konsekwentne ich 
stosowanie gwarantuje szybszą i na pewno skuteczniejszą 
naukę, osiągnięcie lepszych wyników w szkole, a przede 
wszystkim wzrost własnej samooceny.  

Powodzenia! 
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Sonda na przerwie 
O CZYM NAJCZĘŚCIEJ ROZMAWIACIE  

LUB CO ROBICIE NA PRZERWACH? 
Kinga Książek kl. VIb 

 

1A- Oliwia Sosińska - na przerwach rozmawiamy o sobie.  
1B- Oliwia Smolińska - zabawa w ścianowego berka. 
1C- Karolina Zychowicz - rozmawiamy o różnych zabawach. 
1D- Wiktoria Pyzińska - rozmawiamy o sobie. 
2A- Piotr Laskowski - bawimy się w różne zabawy. 
2B- Marysia Grzywacz - simsy 4. 
2C- Wiktoria Rosłaniec - rozmawiamy o ubraniach. 
3A- Weronika Witowska - rozmawiamy o 
różnych zabawach. 
3B- Jakub Kopeć – Minecraft. 
3C- Nadia Czarnecka - o grach. 
4A- Ola Mazur - gra w „Państwa, miasta”. 
4B- Julia Muszelik - o kartach piłkarskich. 
4C- Karolina Proczka - kiedy się spotkamy po szkole. 
5A- Paulina Laskowska – o butach. 
5B- Julia Sosińska - Rozmawiamy o iPhonach. 
5C- Oliwia Gójska - Na przerwach rozmawiamy o wszystkim. 
6A- Ola Tkaczyk – iPhone. 
6B- Zuzanna Grzywacz – telefon. 
6C- Julia Pietrzak - o simsach. 
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Zuza Orzepińska Va 
 
Młodszym uczniom naszej szkoły polecam dziś 

przeczytanie książek autorstwa Holly Webb, które pojawiły 
się u nas dzięki wydawnictwu Zielona Sowa. 

 Jest ich cała seria np: "Zagubiona w śniegu", "Gdzie 
jest Rudek", "Wróć Alfiku". 

Opowiadają o przygodach małych kotków lub piesków i 
dzieci.  Uczą przyjaźni i odpowiedzialności. Na pewno warto po 
nie sięgnąć. 

  
 
 
 
 
 
Moją propozycją dla starszych jest książka Tadeusza 

Kraszewskiego pt. "Robin Hood". 
Jest to ponadczasowa opowieść o najsłynniejszym 

"leśnym" rycerzu, który zabierał bogatym, a rozdawał 
biednym. 

Z książki można dowiedzieć się, jak wyglądała 
średniowieczna Anglia. Jest to interesująca i pouczająca 
pozycja. 

Gorąco polecam. 
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ODPYTUJEMY STYPENDYSTKI - CZTERY 
NAJLEPSZE UCZENNICE NASZEJ SZKOŁY 

Julia Sosińska kl. Vb 

 
Pytania, jakie usłyszały stypendystki: 
1. Jak się czułaś, kiedy dowiedziałaś się, że otrzymasz  
stypendium ? 
2. O czym myślałaś, gdy szłaś po czerwonym dywanie przy 
dźwięku „Marszu Triumfalnego”? 
3. Jaki masz system uczenia się? 
4. Czy uważasz, że wyniki w szkole to efekt nauki i pracy czy 
trochę też szczęścia i przypadku? 
5. Jaki jest twój ulubiony lub ulubione przedmioty? 
6. Kim chciałabyś zostać w przyszłości? 
7. Jak lubisz spędzać wolny czas? 
8. Czy stypendysta może sobie pozwolić na nieprzygotowanie lub 
brak pracy domowej czy jedynkę ? 
9. Twoja rada dla uczniów naszej szkoły i czytelników gazetki? 
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Aleksandra Gniado kl. Vc śr. 5,36 
1. Byłam bardzo zaskoczona. 
2. Chciałam wypaść jak najlepiej.  
3. System uczenia? 
4. Zarówno szczęścia, jak i pracy.  
5. Lubię; muzykę, przyrodę, informatykę, technikę i w-f. 
6. Tego nie powiem. To maja tajemnica.  
7. Lubię się spotykać z przyjaciółmi.  
8. Na nieprzygotowanie tak, ale na jedynkę niekoniecznie.  
9. Na bójcie się i nie wstydźcie - pewność siebie to klucz 
do sukcesu.  

Małgorzata Grubek kl. Vb – śr. 5,27 
1. Bardzo się cieszyłam się.  
2.  Troszkę się wstydziłam się.  
3. Powtarzam wszystko przed pracą klasową.  
4.  Miałam trochę szczęścia i trochę przypadku.  
5. Bardzo lubię historię, w-f, j. polski i technikę.  
6. W przyszłości chciałabym zostać fryzjerką lub 
projektantką.  
7. Wolny czas spędzam bawiąc się ze zwierzakami: z psem 
i królikiem.  
8. Tak, może.  
9. Szczerze, to nie wiem. 
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Maria Gontarska kl. VIc – śr. 5,18 
1. Na początek nie mogłam uwierzyć, lecz później bardzo 

się ucieszyłam.  
2. Czułam się dumna ze swoich osiągnięć.  
3. W sumie nie mam takiego jednego, chociaż jest to 

czytanie materiałów na głos.  
4. Ciężko jest się przyznać, ale w moim przypadku to 

efekt szczęścia i przypadku.  
5. Najbardziej lubię w-f. 
6. W przyszłości planuję zostać chirurgiem.  
7. Na leniuchowaniu.  
8. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, nawet stypendysta, 

więc jeżeli przytrafi się mu 1 lub 2 jedynki, to nic 
wielkiego się nie stanie.  

9. Warto dążyć do celu i nigdy się nie podawać! 

 

Paulina Pachnik kl. VIa – śr. 5,18 
1. Bardzo się cieszyłam.  
2. Myślałam o tym, by jak najlepiej wypaść.  
3. Uczę się z lekcji na lekcję, a gdy chodzi o sprawdzian, 

zapisuję najważniejsze rzeczy na kartce.  
4. Jakiekolwiek osiągnięcia to wiele ciężkiej pracy i nauki.  
5. Moimi ulubionymi przedmiotami jest j. polski i historia.  
6. W przyszłości chciałabym zostać policjantką.  
7. Lubię aktywny wypoczynek.  
8. Czasami.  
9. Każdy powinien wierzyć w swoje marzenia. 
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PIOSENKARZY, PIOSENKAREK 
Kinga Książek kl. VIb 

 
1. Margaret 
2. Dawid Kwiatkowski 
3. Igor Herbut 
4. Rafał Brzozowski 
5. Mrozu 
6. Michał Wiśniewski 
7. Dawid Podsiadło 
8. Ewa Farna  
9. Agnieszka Chylińska 
10. Ewelina Lisowska 
11. Justyna Steczkowska 
12. Sylwia Grzeszczak 
13. Honey 
14. Edyta Górniak 
15. Piotr Kupicha 
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Karolina Chaberska kl. Va 
 

JAK KIEDYŚ OZDABIANO PISANKI,  
A JAK TO SIĘ ROBI DZIŚ? 

 
Ja: Ja  z mamą bardzo lubimy ozdabiać pisanki. Najczęściej 
ozdabiamy je w taki sposób: Najpierw  zrywamy jakieś liście, 
trawę, potem robimy barwniki lub wywar z cebuli i gotujemy 
jajka. Gdy mamy już  to zrobione, bierzemy cienkie rajstopy  
i na jajka kładziemy nasze liście lub trawę, zakładamy na to 
rajstopy (tylko trzeba uważać, żeby nic nam się nie ściągnęło) 
i na końcu wiążemy rajstopy sznurkiem albo gumką. Wkładamy 
jajka do barwnika bądź wywaru z cebuli na 5-10 min. Potem 
wyjmujemy je i ostrożnie zdejmujemy z jajek rajstopy  
i liście. Pisanki są gotowe! 
                                                                                                
Mama: Ja najczęściej robiłam wywar z cebuli i 
wkładałam tam jajka, potem brałam ostry nóż 
lub grubą igłę i wydrapywałam przeróżne wzory. 
Jajka malowałam też flamastrami lub farbami. 
Lubiłam też oklejać je różnymi kolorowymi 
kartkami.  
                                                              
Babcia: U mnie w domu najczęściej nie ozdabiało się jajek, 
ale czasami robiliśmy wywar z cebuli i potem wydrapywaliśmy 
różne wzory.    
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UROKACH I NIESPODZIANKACH OLSZTYNA 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
Pewnie każdy z was zna leżące na południu Polski 

miasto Częstochowa, ale pewnie nie każdy wie, że zaledwie 15 
kilometrów dalej leży kiedyś miasteczko, a dziś wieś Olsztyn. 
Z całą pewnością nie znajdziecie tam typowych w XXI wieku 
rozrywek, ale zapewniam, że nie będziecie się tam nudzić. 

Zbliżając się do wsi z daleka już 
widać górujący nad wszystkim zamek 
zbudowany w XIII wieku, a właściwie 
jego ruiny. Do budowy zamku 
wykorzystano naturalne położenie na 
skałach wapiennych, a ze względu na 
występujące tam groty krasowe zalicza 
się go do jaskiniowych. Do dziś 
zachowały się mury obronne i wieża, z 
której rozciąga się wspaniały 
widok. Usytuowany podobnie jak wszystkie "orle gniazda" na 
samym skalnym szczycie, nadal mimo zniszczeń 
wygląda imponująco.  

Chociaż nie jest to może wielka góra, ale po dotarciu 
na zamek zmęczenie daje o sobie znać. Warto wtedy 
odpoczywając, z wysokości obejrzeć rozciągające się wokół 
cudowne twory przyrody. Spacer wokół zamku też jest nie 
lada frajdą, bo można obejrzeć wiele grot i pieczar.  
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Wielokrotnie wykorzystywano ten uroczy  
i niepowtarzalny teren jako tło do filmów. Ostatnio we 
wrześniu ubiegłego roku na górze Biakło kręcono zdjęcia do 
filmu na podstawie książki E. Niziurskiego pt: "Klub 
włóczykijów". Od kilku lat odbywają się tu w sierpniu Turnieje 
Rycerskie o szablę Kaspra Karlińskiego.  

Do ciekawych miejsc należy też XVIII wieczny Kościół 
Św. Jana Chrzciciela, zabytkowy spichlerz drewniany z XVIII 
wieku, w którym obecnie można zjeść coś pysznego, bo mieści 
się tam restauracja.  

Zachęcam też do odwiedzenia Izby Twórczej Jana 
Wiewióra, która znajduje się w centrum Olsztyna. W starej, 
drewnianej chałupie od kilkunastu lat rzeźbiarz tworzy 
ruchomą szopkę, która liczy ponad 800 figur, w tym połowa 
jest ruchoma, a to jeszcze nie koniec bo ciągle ich przybywa. 
Gospodarz bardzo ciekawie opowiada o swoim dziele,  
a odważnych, zainteresowanych zaprasza do lochu, w którym 
można posłuchać o bitwie o olsztyński zamek, którego załogą 
dowodził kasztelan Kacper Karliński.  

Dla lubiących aktywny wypoczynek czeka tu wiele 
szlaków turystycznych np: Orlich Gniazd, Warowni 
Jurajskich. W Rezerwacie Sokole Góry należy zachować 
szczególną ostrożność, bo znajduje się tu wiele 
niebezpiecznych jaskiń pionowych. Po męczącym i pełnym 
wrażeń dniu warto udać się na świeżego pstrąga prosto z potoku.  

Pobyt w Olsztynie to nie tylko przyjemna wycieczka  
z dala od zgiełku i pośpiechu, ale też pouczająca lekcja historii 
i nie tylko. Poza tym bardzo mało kosztowna, co myślę również 
ma niemałe znaczenie. 
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Julia Sosińska kl. Vb 
 
Klasa 1  
Zosia ma 42 złote. Dostała od taty jeszcze 55 zł. Ile pieniędzy 
ma Zosia? 
Rozwiązanie 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Odpowiedź ……………………………………………………………………………………….. 
 
Klasa 3 
Oblicz: 
45 : x + 10 = 19                            

45 : x =  

x =  
10 : x + 5 = 10 

10 : x =  

x =  
 
Klasa 4  
Oblicz obwód: 

a = 3  

Obwód kwadratu wynosi:4 ·  =  
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a = 2 
b = 16 
c = 8 
d = 3 

Obwód trapezu wynosi: 

 +  +  +  =  
 
Klasa 6 
Oblicz: 

Cena spodni wynosiła 110 zł. Sklep wprowadził promocję:  
-10% na wszystkie towary. Ile wynosi cena spodni w 
trakcie promocji? 

promocyjna cena spodni:  zł 

Cena kurtki wynosiła 600 zł. Sklep wprowadził promocję: -
40% na wszystkie towary. Ile wynosi cena kurtki w 
trakcie promocji? 

promocyjna cena kurtki:  zł 

 
Pomysły zadań pochodzą ze strony www.matzoo.pl 
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Uczniowie klasy Vb i Vc tworzyli limeryki. 
Limeryk to krótki, żartobliwy wiersz oparty na 

groteskowym dowcipie, mający charakter igraszki słownej, 
zwykle związany z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości. 

Budowa limeryku: 5 wersów o układzie rymów a a b b a 
– dwa pierwsze wersy i ostatni rymują się ze sobą, środkowe 
wersy są krótsze od pozostałych.  Treść utworu jest 
żartobliwa, a zakończenie zaskakujące i dowcipne. 

A na kolejnej stronie praca Julii Muszelik z kl. IVb, 
która bardzo ciekawie opisała siebie. 
 
Pewien pan z Kałuszyna 
W swoim domu dinozaura trzyma, 
A że jest stary 
I zna czary, 
To zamienił dinozaura w olbrzyma  
(Kinga Zagórska kl. Vb) 
 
Jakaś pani z Kałuszyna 
Pracowała jak maszyna. 
Raz przepracowała dzień prędzej 
I już nie chciała więcej, 
Więc wyprowadziła się do młyna. 
(Martyna Abramowska kl. Vb) 
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Była sobie taka jedna krowa, 
Co pojechała do Krakowa 
I jadła: 
Cegły, tynki i proch 
I myślała, że będzie zdrowa. 
(Aleksandra Gniado kl. Vc) 
 
Raz pewien podatnik z Warszawy 
Wpadł rano na pomysł ciekawy. 
Jeden procent podatku 
I wycieczkę na statku 
„Sercu dziecka” darował dla wprawy. 
(Szymon Muszelik kl. Vc) 

 
 O SOBIE 

Nazywam się Julia Muszelik i mam 9 lat. Mam zielone 
oczy, jestem niskiego wzrostu. Moja figura jest bardzo 
zgrabna. Dla przyjaciół jestem bardzo koleżeńska. 
Charakteryzuje mnie pracowitość. Lubię grać w piłkę nożną  
i pływać w basenie. Nie lubię grać w siatkówkę, gdyż wiele 
elementów w grze sprawia mi problem.   
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Chętnie pomagam mojej mamie i siostrze  
w czynnościach domowych. Interesuję się sportem, a także 
modą. Mam dużo ładnych ubrań. Mnóstwo wolnego czasu 
spędzam na świeżym powietrzu grając w piłkę nożną lub 
badmintona, lecz gdy moi rodzice potrzebują pomocy, to 
zawsze mogą na mnie liczyć.  

Najbardziej marzę o autografie Roberta 
Lewandowskiego, ponieważ jest moim ulubionym piłkarzem. 
Mam nadzieję, że w przyszłości pójdę w jego ślady i zrobię 
karierę piłkarska. Pragnę nauczyć wszystkie dzieci z biednych 
rodzin gry w piłkę nożną, ponieważ sport to zdrowie.  

Inni oceniają mnie jako pomocną, życzliwą  
i sympatyczną koleżankę. Mówią o mnie zazwyczaj same dobre 
rzeczy. Sama myślę o sobie, że jestem pracowita, a także 
staram się dążyć do wyznaczonych sobie celów. Wiem, że gdy 
włożę w to dużo pracy i wysiłku, uda mi się spełnić swoje 
marzenia.  

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 2015r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy. 
  

KUPON NR 6 (92) 
MARZEC/KWIECIEŃ 2015r 
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Zuzanna Orzepińska kl. Va 
 

1) Nie można polizać własnego łokcia. 
  

2)  170 kotów pracuje w podziemiach 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,  
polując na myszy. 
  
3) W 2003 roku Polacy wysłali 5 milionów smsów. 
  
4) Jeansy wynaleziono w XIX wieku. 
  
5) Recepturę coca-coli opracowano w 1886 roku, a jej 
charakterystyczny smak pochodzi od liści koki i owoców 
coli. 
  

6) Żołny szkarłatne (ptaki z Afryki) potrafią przelecieć 100 
km dziennie polując na owady. 
  

7) W Japonii to kobiety obdarowują prezentami mężczyzn. 
  

8) Codziennie jest około 600 000 prób włamania się na 
konta na facebooku. 
  
9) Na świecie żyje więcej kur niż ludzi. 

10) Czy wiesz, że podczas czytania tego artykułu 90% ludzi 
próbowało polizać swój łokieć?  
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Kamila Szostek kl. Va 
 

Światowy Dzień Wody –  
święto ustanowione przez  

Zgromadzenie Ogólne ONZ   
obchodzone corocznie 22 marca  

 

Woda - życiodajna substancja - bezbarwna, bezwonna, 
pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim 
organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, 
żadne zwierzę, żadna roślina. Potrzebuje jej i słoń,  
i bakteria; nie można jej niczym zastąpić. Aby być zdrowym, 
każdy z nas musi wypić codziennie około dwóch i pół litra wody. 
Gdyby jej nie było, nie istniałoby życie. Brak wody 
uniemożliwia uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Bez wody nie 
ma żywności, a bez żywności nie ma życia. 

Wiele rejonów w Polsce, w tym polskie miasta także 
cierpią na braki wody – zasoby wody pitnej na 1 mieszkańca  
w Polsce mamy takie same, jak w Egipcie, a każdego roku  
z naszych miast do Bałtyku spływa i marnuje się ogromna ilość 
wody. 

Najważniejszym, jedynym odnawialnym przez przyrodę, 
źródłem wody do picia jest woda deszczowa. Każdy z nas 
powinien ją chronić, cenić i szanować – dobrze 
zagospodarowana będzie służyć każdemu, natomiast 
niezagospodarowana może spowodować wielkie zagrożenia: 
powodzie, podtopienia, skażenie środowiska. 
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WIOSENNA KRZYŻÓWKA 
Aleksandra Mazur kl. IVa 

1, Najpiękniejszy żółty kwiat wiosenny. 
2. 22 stycznia obchodzimy Dzień … 
3. Kwiat - symbol przedwiośnia. 
4. Kwitnące na łąkach i w naszych ogródkach kremowe i 
różowe małe kwiatuszki.  
5.  Na świętego … zima idzie spać do morza. 
6. Duże szare ptaki wracające wiosną z Afryki na Mazury.  
7. 8 marca to dzień …? . 
8. Żółto kwitnące krzewy wiosenne. 
9. Fioletowe kwiaty kwitnące wczesną wiosną na stokach i 
polanach górskich. 
10. Topiona na pożegnanie zimy. 
11. Miesiąc, w którym 21 dnia rozpoczyna się kalendarzowa 
wiosna. 
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SAŁATKA RYŻOWA  
Z KURCZAKIEM I ANANASEM 

Kamila Szostek kl. Va 
 
 

 ryż 20 dag 
 kukurydza konserwowa 1 puszka 
 ananas w puszce 1/2 puszki 
 papryka czerwona 1 
 piersi z kurczaka ok. 40 dag 
 sól, pieprz 
 majonez 

 
Ryż ugotować w osolonej wodzie, wystudzić. 
Piersi z kurczaka umyć, wysuszyć, pokroić w drobną kostkę, 
usmażyć (przyprawić solą i pieprzem). Wystudzić. Kukurydzę 
odsączyć. Jeśli ananas jest w plastrach pokroić w kostkę. 
W misce wymieszać wszystkie składniki, przyprawić solą i 
pieprzem, dodać majonez, wymieszać. Smacznego :-) 
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ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY 
Karolina Ręczajska kl. Va 

 
Wielkanoc to piękne i malownicze święto łączące się  

z różnymi tradycjami. Symbolizuje ono zmartwychwstanie 
Pana Jezusa.  

W Wielką Sobotę idziemy do kościoła, by poświęcić to 
co mamy w koszykach. Jedną z tradycji jest dzielenie się 
święconym jajkiem i wspólne spożywanie śniadania 
wielkanocnego. W świąteczny poniedziałek zwany Lanym 
Poniedziałkiem lub Śmigusem Dyngusem starsi i młodsi 
oblewają się wodą, nie obrażając się na siebie. Kiedyś, a może 
i teraz dziewczyny połykały kotki wierzbowe, by nie chorować 
na gardło.  

Święta wielkanocne poprzedzone są Wielkim 
Tygodniem, który rozpoczyna się Niedzielą Palmową. Jest to 
okres, w którym nasze mamy i babcie przygotowują domy  
i posiłki na uroczyste obchodzenie Świąt Wielkiej Nocy. Pieką 
mazurki, babki, a dzieci im w tym pomagają. Tradycją jest też 
ozdabianie jajek nazywanych pisankami, które wkładane są do 
koszyków wraz z innym pożywieniem.  

Święta  wielkanocne 
rozpoczyna poranna msza zwana 
Rezurekcją. Ten czas zwiastuje 
również nadchodzącą wiosnę. 

Ponieważ są to święta 
ruchome, co roku wypadają w 
innym terminie. W tym roku 
Wielkanoc przypada 5 i 6 kwietnia. 
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5 SPOSOBÓW, JAK OZDOBIĆ PISANKI 
Karolina Chaberska kl. Va 

 
Zdobienie przy pomocy wosku  
Wosk z palącej się świeczki upuszczamy na jajko tworząc 
ozdobny wzorek. Gdy wosk już jest wszędzie suchy, wkładamy 
jajko do roztworu z barwnikiem. Po normalnym zabarwieniu 
usuwamy ze skorupki wosk, który ochronił te części przed 
działaniem farbki i mamy gotowe pisanki. Urok tych pisanek 
polega na abstrakcji wzorków, które powstały, dzięki 
nieregularnemu polewaniu woskiem. 
 
Lakier do paznokci  
Każda kobieta (i młoda i starsza) posiada w czeluściach 
kosmetyczki buteleczki z nieco już podstarzałym lakierem. 
Wydobądźmy je, intensywne kolory i szybkie schnięcie spełnią 
dziecięce wymagania. Pędzelki dołączane do buteleczek 
lakieru, są bardzo precyzyjne, a 
jeszcze lepsze i dokładniejsze 
efekty dadzą lakiery, których 
używa się do wykonywania wzorków 
na paznokciach. 
 
Wydrapywanki  
To opcja dla dorosłych i nieco 
starszych dzieci.     
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Jajka intensywnie barwimy na wybrany kolor. Następnie przy 
pomocy ostrego nożyka lub dużej igły wydrapujemy  
w skorupce wzorek. W ten sposób możemy stworzyć naprawdę 
piękne, koronkowe ozdoby. Takie pisanki wyglądają bardzo 
tradycyjnie, niczym w wiejskiego, wielkanocnego koszyczka. 
Tej metody, nie polecam małym dzieciom z powodu użycia, 
ostrego narzędzia, którym mogłyby się skaleczyć. 
 
Oklejanie  
To jest bardzo dobra opcja dla najmłodszych. Wystarczy 
malucha zaopatrzyć w bezpieczne nożyczki, kolorowy papier  
i klej szkolny i pozwolić mu puścić wodze wyobraźni. Dzieci 
potrafią tworzyć naprawdę szalone i cudowne wzory, jakich 
mógłby się powstydzić niejeden dorosły artysta. 
 
Kredki i pisaki  
To metoda najszybsza i chyba najprostsza, jednak należy 
bardzo uważać aby podczas obracania jajka w palcach nie 
zmazać wcześniej stworzonego rysunku. Aby nieco ułatwić 
sobie zadanie, możemy włożyć jajka do kieliszków i obrócić je 
dopiero wtedy gdy pomalujemy już jedną połowę. 
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x. Jan Twardowski 
Wielkanocny pacierz 

 
Nie umiem być srebrnym aniołem -  
ni gorejącym krzakiem -  
tyle zmartwychwstań już przeszło - 
a serce mam byle jakie. 
 
Tyle procesji z dzwonami - 
tyle już Alleluja - 
a moja świętość dziurawa 
na ćwiartce włoska się buja.  
 
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy - 
jak na koślawej fujarce - 
żeby choć papież spojrzał     
na mnie - przez białe swe palce     

 
Żeby choć Matka Boska 

przez chmur zabite wciąż deski -. 
uśmiech mi Swój zesłała 

jak ptaszka we mgle niebieskiej. 
 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam 
jak złoty kamyk z procy - 

zrozumie mnie mały Baranek 
z najcichszej Wielkiej Nocy. 

 
Pyszczek położy na ręku - 

sumienia wywróci podszewkę - 
serca mego ocali 

czerwoną chorągiewkę. 
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