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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 7 (111) – marzec 2017 nakład 130 sztuk  CENA 2,00 zł 

 

Za nami pierwszy semestr nauki. 42 osoby znalazły się  

w gronie najlepszych uczniów (s. 6-10). Podczas ferii Podhale 

odwiedziły dwie grupy z naszej szkoły (s. 14-17). Po zimowym 

odpoczynku wróciliśmy do pracy i od razu wielki sukces. 

Finalistka i laureatka kuratoryjnego konkursu z jęz. 

polskiego (s. 4).  

Nadal jeździmy na warsztaty na Zamek 

Królewski (s. 18 i s. 21), uczestniczymy w 

wycieczkach do kina (s. 11, 12, 20 i 22). Pani 

Pawlikowska podsumowała akcję "Góra 

Grosza" (s. 24).  

Jeśli ktoś lubi czytać ciekawostki, to w 

tym numerze znajdzie ich wiele. Młode 

dziennikarki wyszukują różnorodne informacje 

próbując Was, drodzy czytelnicy, zaciekawić, 

rozśmieszyć lub  pobudzić do rozmyślań. A 

Wiosna nadchodzi! 

Miłej lektury!  

 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: 
WARTE POCHWAŁY - s. 3; 
 Mazowieckie talenty w 

Kałuszynie - s. 4; 
 Finalistka Kasia Szczęśniak -  

s. 5-6; 
 Podsumowanie nauki i 

frekwencji w I semestrze -  
s. 6-10; 

 Zabawa dla stałych 
czytelników "Tornistra" - s. 10; 

CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE?  
 Dobra zabawa - Sing – s.11-12; 
 Od Kopciuszka do królewny-s.12 
 Pasowanie pierwszaków na 

czytelników biblioteki - s. 13; 
 Biała szkoła - s. 14-15; 
 Zimowisko w górach - s.15-17; 
 Warsztaty "Tornistra" na 

Zamku i wizyta w Radiu Kolor 
- s. 18-19; 

 Dyskoteka walentynkowa -s.19 
 X muza w galerii - s. 20; 
 Jump, jump! - s. 21; 
 Dzień Kobiet i Mężczyzn w 

Warszawie - s. 22-23; 
 Ludzie listy piszą  - s. 23; 
 "Góra Grosza" w naszej szkole 

- s. 24-26; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Jakie jest 

Pani/Pana ulubione 
pomieszczenie w domu i 
dlaczego?" - s. 27-29;  

 Czy mogę Ci pomóc? - s.30-31; 
 Zdaniem eksperta – s. 32; 
 Warto przeczytać! - s. 33 
ZDANIEM UCZNIÓW 

 Sonda na przerwie „Jakim 
zwierzęciem chciałbyś być 
 i dlaczego??” - s. 34 

 Sonda procentowa - s. 35; 
 Złote myśli Ali - s. 35; 
 Opowiem Wam o... Ja i nowa 

szkoła - s. 36-37; 
 3 pokolenia w "Tornistrze" - 

 s. 38; 
 Ostrzeżenie przed grą - s. 39; 
 Pies przyjacielem? - s. 40-41; 
 Moje hobby - rysowanie -  

s. 41-42; 
 Zeszyty uczniowskie – s 43-48; 
RÓŻNOŚCI 
 Ciekawostki o Coca-coli -  

s. 49-50; 
 10 najdziwniejszych 

japońskich wynalazków -  
s. 51-53; 

 Raport narciarski cz. II -  
s. 54-55; 

 10 najdziwniejszych faktów o 
ludzkim ciele - s. 56-58; 

 Jak szybko...posprzątać 
pokój? - s. 58-60; 

 Kartka z kalendarza – s. 61; 
 Newsy nastolatków - s. 61; 
 Czy wiesz, że...? - s. 62; 
 Ulubieńcy miesiąca - s. 63-65; 
 Wiosenna krzyżówka – s. 54; 
 Wykreślanka - s. 67. 
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ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY  Z JĘZYKA 

POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

LAUREATKA - JULIA GRZYWACZ KL. VIA 

FINALISTKA - KATARZYNA SZCZĘŚNIAK KL. VIA 

Opiekun: p. Krystyna Osińska 

 XXII KONKURS PIOSENKI 

OBCOJĘZYCZNEJ W SIENNICY 

III miejsce - Dominika Dmowska kl.IVc 

opiekunowie: p. Wanda Stryczyńska, p. Ewelina 

Dudzińska 

wyróżnienie - Anastazja Korbel kl.Ia 

opiekun: p. Anna Wolska 

 OTWARTY MAZOWIECKI TURNIEJ 

CHEERLEADERS GRAND PRIX POLSKI 2017 

Dywizja: Pom Dance - Elite 

Kategoria: Junior Młodszy 

I miejsce - Weronika Grabska kl. IVb i Maja Kołak kl. IVb 

(EKSPLOZJA) 

II miejsce - Roksana Więcko kl. IVb i Anna Mroczek kl. VIa 

(EKSPLOZJA). 
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MAZOWIECKIE TALENTY W KAŁUSZYNIE 
 

Julia Grzywacz i Katarzyna Szczęśniak uczennice 

klasy VIa ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie przez wiele 

miesięcy przygotowywały się do kolejnych etapów Konkursu 

Przedmiotowego Mazowieckiego Kuratora Oświaty z języka 

polskiego dla uczniów szkół podstawowych. W tym najbardziej 

prestiżowym konkursie polonistycznym w Polsce startuje co 

roku wiele tysięcy uczniów. W etapie rejonowym  

w województwie mazowieckim w konkursowych zmaganiach 

wzięło udział 932 uczniów. Do etapu wojewódzkiego, który 

odbył się 28.02.2017 r. w Wyższej Szkole Menadżerskiej  

w Warszawie dotarło 209 osób.  

Bohaterki klasy VIa ze Szkoły Podstawowej  

w Kałuszynie poradziły sobie wspaniale z zadaniami 

konkursowymi. Julia Grzywacz została laureatką, a Katarzyna 

Szczęśniak - finalistką. Sukces dziewczynek to przede 

wszystkim owoc ich ciężkiej pracy. Zasługują na podziw  

i uznanie. 

Bardzo szczęśliwa i dumna jest opiekunka Julki i Kasi - 

p. Krystyna Osińska, która wspierała dziewczyny walczące  

o laury wśród najlepszych uczniów województwa 

mazowieckiego. Julka i Kasia to prawdziwe perełki. 
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FINALISTKA KASIA SZCZĘŚNIAK 

Amelia Bielińska i uczniowie klasy Va zadali pytania 

finalistce konkursu kuratoryjnego z języka polskiego 

Katarzynie Szczęśniak.  

1. Jak się czujesz po zwycięstwie w tak poważnym 

konkursie? Opowiesz coś o jego przebiegu? 

- Czuję się szczęśliwa, że wzięłam  w nim udział i, że tak 

daleko zaszłam. A co do przebiegu to najpierw musiałam 

przeczytać wszystkie przeznaczone na dany etap 

lektury (były 3 etapy), a następnie ciężko pracować, 

żeby się przygotować. Choć najbardziej denerwowałam 

się przed 2 etapem. 

2. Czy denerwowałaś się przed etapem wojewódzkim 

konkursu (ostatnim)? 

- Trochę tak, lecz zdecydowanie mniej niż przed 

etapem rejonowym. 

3. Jaką radę dałabyś 

wszystkim, którzy 

chcieliby wziąć udział 

w tym konkursie? 

- Aby nie poddawać 

się nawet jeśli ma 

się dużo „rzeczy na głowie” i jeszcze trzeba ciężko 

pracować. Należy dużo czytać i myśleć pozytywnie.  
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4.  W jaki sposób pracowała z Tobą pani Osińska? 

- Powiem tylko, że pani Osińska była bardzo cierpliwa, 

zostawała na  7. lekcji, aby ze mną popracować, choć 

czasami było trudno. Pracowałyśmy również na lekcji  

j. polskiego i w czasie ferii. Jak widać to się opłaciło. 

Chciałabym podziękować pani Osińskiej za pomoc  

w przygotowaniu do konkursu. 
 

PODSUMOWANIE NAUKI I FREKWENCJI  

W I SEMESTRZE ROKU SZK. 2016/2017 

Klasy z najwyższą średnią ocen 

śr. 4,64 

Klasa IVc 

śr. 4,47 

Klasa IVb 

śr. 4,11 

Klasa Vb 

Szkolne Orły i uczniowie z najwyższą średnią ocen 

Amelia Bielińska kl. IVc - śr. 5,36 

Julia Cembrowska kl. Vc - śr. 5,27  

Dominika Dmowska kl. IVc - śr. 5,27 

Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb - śr. 5,27 

Maja Krasnodębska kl. IVc - śr. 5,18 

Milena Kusy kl. Vc - śr. 5,18 

Aleksandra Mroczek kl. Vb - śr. 5,18 

Maja Rydzewska kl. IVc - śr. 5,18 
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Beata Cymbalińska kl. VIb - śr. 5,09 

Marta Kwiatkowska kl. Vc - śr. 5,09 

Emila Pietrzak kl. IVa - śr. 5,09 

Magdalena Wąsowska kl. IVc - śr. 5,09 

Paulina Zduńczyk kl. IVc - śr. 5,09 

Alan Abramowski kl. IVa - śr. 5,0 

Ewa Cymbalińska kl. VIb - śr. 5,0 

Krzysztof Gogol kl. IVc - śr. 5,0 

Bartosz Kwiatkowski kl. Vc - śr. 5,0 

Mikołaj Lewiński kl. IVb - śr. 5,0 

Maciej Mroczek kl. IVc - śr. 5,0 

Laura Pietrzak kl. VIb - śr. 5,0 

Kinga Sęktas kl. VIa - śr. 5,0 

Kacper Sokołowski kl. IVb - śr. 5,0 

Roksana Więcko kl. IVb - śr. 5,0 

Nadia Czarnecka kl. Vc - śr. 4,91 

Ewelina Dąbrowska kl. Vb - śr. 4,91 

Weronika Grabska kl. IVb - śr. 4,91 

Maja Kołak kl. IVb - śr. 4,91 

Bartosz Lewiński kl. IVb - śr. 4,91 

Paweł Pachnik kl. IVb - śr. 4,91 

Paulina Skoniecka kl. IVc - śr. 4,91 

Bartosz Wójcik  kl. IVb - śr. 4,91 

Anna Mroczek kl. VIa - śr. 4,9 

Jakub Skoniecki kl. VIa - śr. 4,9    
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Katarzyna Szczęśniak kl. VIa - śr. 4,9 

Weronika Witowska kl. Va - śr. 4,9 

Michał Jackowski kl. VIb -  śr. 4,82 

Piotr Laskowski kl. IVa - śr. 4,82 

Weronika Leszczyńska kl. IVc - śr. 4,82 

Krystian Pełka kl. IVb - śr. 4,82 

Natalia Ratuska kl. VIb - śr. 4,82 

Julia Zasuwik kl. IVb - śr. 4,82 

Klaudia Tkaczyk kl. VIa - śr. 4,81 

  

Klasy z najwyższą frekwencją w szkole 

Klasy 0 – III 

96% - klasa IIIb 

95,43% - klasa IId 

95% - klasa IIIc 

Klasy IV – VI 

96% - klasa VIa 

95,65% - klasa Vb  

95,6% - klasa VIc 

 

Uczniowie ze 100% frekwencją 

klasy 0 - III 

Nikola Pyzińska kl. 0a 

Izabela Kuć kl. Ob 

Miłosz Troć kl. I 
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Michał Obrębowski kl. I 

Paweł Wąsowski kl. IIb 

Julia Goździk kl. IId 

Paweł Mroczek kl. IId 

Igor Boruciński kl. IIIa 

Aleksandra Goźlińska kl. IIIa 

Sebastian Grubek kl. IIIa 

Aleksandra Raciborska kl. IIIa 

Michał Abramowski kl. IIIb 

Mateusz Abramowski kl. IIIb 

Alicja Drabarek kl. IIIb 

Bartosz Drwęcki kl. IIIb 

Oliwia Smolińska kl. IIIb 

Jakub Sosiński kl. IIIb 

Oliwia Zagórska kl. IIIb 

Filip Grochowski kl. IIIc 

Kacper Grochowski kl. IIIc 

Karol Sadoch kl. IIIc 

Szymon Rosłaniec kl. IIIc 

Michał Śledziewski kl. IIIc 

Michał Walewski kl. IIIc 

  

klasy IV - VI 

Alan Abramowski kl. IVa 

Wiktoria Parol kl. IVa       
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Emila Pietrzak kl. IVa 

Paweł Pachnik kl. IVb 

Kacper Sokołowski kl. IVb 

Julia Zasuwik kl. IVb 

Maja Krasnodębska kl. IVc 

Maciej Kuć kl. IVc 

Oliwier Mroczek kl. IVc 

Patryk Sienkowski kl. IVc 

Paulina Zduńczyk kl. IVc 

Kamil Lipka kl. Va 

Maja Ołowska kl. Va 

Nikola Wąsak kl. Va 

Michał Chrościcki kl. Vb 

Jan Grubek kl. VIc 

Mateusz Sosiński kl. VIc 

Natalia Krzyżanowska kl. VIc 

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 7 (111) 

MARZEC 2017r. 
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DOBRA ZABAWA - „SING” 

Alicja Drabarek kl. III b 

 

 7 lutego klasa IIIb i kl. I pojechały 

na wycieczkę do kina „Mikroklimat”  

w Mrozach na film pt. „Sing”.  

Film ten opowiadał o losach dyrektora 

teatru muzycznego misia koali – Bustera Moona, 

który postanowił zorganizować konkurs śpiewania. Do dalszej 

części konkursu przeszli: goryl Johnny, świnka Rosita, świniak 

Gunter, mysz Mike, jeżozwierzyca Ash oraz słonica Meena. 

Gdy Buster postanowił zaprezentować widowisko wielkiej 

śpiewaczce operowej, zorganizował mnóstwo świecących 

kalmarów, żeby wszystko wyglądało jak  

z bajki. Kiedy przedstawienie miało się właśnie rozpocząć, do 

teatru wbiegły wielkie niedźwiedzie, ponieważ chciały znaleźć 

myszkę Mike’a, który oszukiwał w grze w karty. Niedźwiedzie 

chciały dowiedzieć się też, gdzie znajdują się pieniądze  

z nagrody, o których wspominał Mike.  

Gdy w skrzyni z nagrodą znajdowało się mniej 

pieniędzy niż pisało na ulotkach okazało się, że sekretarka 

napisała na nich za dużą kwotę niż powinno być. Nagle podłoga 

pękła i zewsząd zaczęła wypływać woda ze świecącymi 

kalmarami. Budynek pod wpływem zalania zawalił się.   
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Góra gruzu, która została po teatrze, była teraz 

własnością banku, ponieważ Moon miał mnóstwo długów. Buster 

załamał się, lecz uczestnicy konkursu wręcz przeciwnie. Nadal 

chcieli rozwijać swoje umiejętności. W końcu przekonali 

Bustera i odbudowali teatr. Teraz już nikt nie walczył  

o nagrodę, nie liczyła się już wygrana. Na zakończenie zrobili 

naprawdę widowiskowe show.  

Bajka podobała mi się bardzo. Zachęcam do 

obejrzenia.  

 

OD KOPCIUSZKA DO KRÓLEWNY 
Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 
Dnia 10.02.2017r. klasy: 4b, 4c i 5b 

pojechały do kina "Mikroklimat" w Mrozach na 

seans filmu "Ballerina".  

Główna bohaterka Felicja 

dorastała w sierocińcu. Była to niby zwykła 

dziewczyna, ale miała wielkie marzenie - 

zostać baleriną. Pewnego dnia Felicja ze 

swoim najlepszym przyjacielem Victorem 

uciekła pociągiem z sierocińca do Paryża. 

Chłopiec też miał marzenie - zostać wynalazcą. 

Czy marzenia dzieci się spełnią? Tego już 

musisz dowiedzieć się sam oglądając ten film. 
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PASOWANIE PIERWSZAKÓW  

NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI 
Pani Grażyna Michalska 

" Kto czyta – żyje wielokrotnie, 

kto zaś z książkami obcować nie chce 

na jeden żywot jest 

skazany."  

Józef Czechowicz 

W czwartek 9 lutego odbyła 

się uroczystość pasowania 

pierwszaków na czytelników.  

Klub Miłośników Książek 

przygotował dla nich inscenizację bajki pt.”Czarownice z Łysej 

Góry”. Podczas przedstawienia uczniowie klasy pierwszej 

włączyli się do zabawy, tańcząc wspólnie z aktorami poleczkę.  

Po części artystycznej i zapoznaniu się z regulaminem 

biblioteki, pierwszaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, że 

będą szanować książki oraz przestrzegać obowiązków 

czytelnika. Po uroczystym ślubowaniu, członkowie Klubu 

Miłośników Książek pasowali pierwszoklasistów na czytelników 

oraz wręczyli im kolorowe zakładki. Każdy uczeń opuścił 

bibliotekę z wypożyczoną książką.  

Życzymy wszystkim nowym czytelnikom wielu 

radosnych i ciekawych chwil z książkami. 
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BIAŁA SZKOŁA – Śnieżne szaleństwo! 
Pan Mariusz Prekurat 

 

Termin: Ferie (11.02.2017 – 17.02.2017) 

11 lutego grupa młodych, przyszłych narciarzy  

z naszej szkoły wyruszyła z samego rana do Zakopanego na 

obóz narciarski. Po dotarciu na miejsce, zakwaterowaniu, 

zapoznaniu z okolicą i obfitym posiłku, każdy z uczestników 

obozu otrzymał swój sprzęt narciarski.  

W następnych dniach naszych uczniów czekało 

nauczanie oraz doskonalenie jazdy na nartach pod okiem 

nauczycieli oraz instruktorów na stokach w Białym Dunajcu, 

Małym Cichym, Czarnej Górze. Popołudnia spędzaliśmy na 

zwiedzaniu Zakopanego oraz innych zaplanowanych  

w programie obozu atrakcjach, takich jak kąpiele w basenach 

termalnych  w Termach Chochołowskich czy podczas kuligu na 

saniach z pochodniami i kiełbaskami. W niedzielę wieczorem 

udaliśmy się do Sanktuarium MB na Olczy na uroczystą 

góralską Mszę Św. Jeden z dni wykorzystaliśmy na przerwę i 

regenerację i wybraliśmy się na… 11km spacer Doliną 

Kościeliską do schroniska Ornak.  

Na obozie kilkakrotnie 

spotkaliśmy się z innymi uczniami 

naszej szkoły, wypoczywającymi na  
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zimowisku i braliśmy udział we wspólnej dyskotece.  

Po zakupie pamiątek i oddaniu sprzętu narciarskiego 

udaliśmy się w wesołą drogę powrotną z wizytą w McDonald’s. 

Podczas całego obozu mieliśmy fantastyczną słoneczną pogodę  

i wszystkim dopisywały dobre humory. Wracaliśmy pełni 

pozytywnych wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia  

i z planami kolejnego obozu w następnym roku. 

 

ZIMOWISKO W GÓRACH 
pani Sylwia Pernach 

 

W dniach 13-19 lutego grupa uczniów z naszej szkoły 

wyjechała na zimowisko do Zakopanego. 

W poniedziałek 13 lutego o godz. 800 wyruszyliśmy  

w podróż. Już na początku, przy pożegnaniu, nie obyło się bez 

łez. Na szczęście otuchy dodał nam Pan Dyrektor, który 

również przybył, aby nas pożegnać i życzyć nam szczęśliwej 

podróży. 

Na miejsce zakwaterowania dotarliśmy około godziny 

1600, gdzie od razu przywitał nas pyszny gorący obiad. Potem 

mogliśmy się rozpakować i odpocząć po podróży. A pogoda była 

wymarzona. Słońce, słońce i jeszcze raz słońce.  

Program wycieczki był bardzo napięty i wypełniony po 

brzegi atrakcyjnymi zajęciami i zabawami. Nikt z uczestników 

nie mógł narzekać na nudę.       
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Oprócz pieszych wędrówek, w czasie których mieliśmy 

okazję zwiedzać malowniczą miejscowość – Poronin, 

podziwialiśmy cudowny krajobraz gór podczas wjazdu na 

Gubałówkę, a także spacerowaliśmy po słynnej ulicy 

Zakopanego – Krupówkach. Ponadto poznaliśmy tradycję, 

kulturę i historię regionu podhalańskiego w trakcie spotkania 

z gawędziarzem, który niezwykle 

ciekawie opowiadał o tradycyjnych 

strojach góralskich, zwyczajach oraz 

zajęciach dnia codziennego. 

Zwiedziliśmy także lodowy labirynt, 

który w pewnym momencie napędził 

nam trochę strachu, gdyż się 

zgubiliśmy. Ale dzięki naszemu koledze 

– Bartkowi udało nam się znaleźć 

wyjście na zewnątrz. Odwiedziliśmy 

również kino "Sokół" w Zakopanem  

i obejrzeliśmy film "Lego Batman".  

Czwartek był dniem pełnego relaksu, ponieważ 

wybraliśmy sie do term w Białce Tatrzańskiej, które okazały 

się nie lada atrakcją dla wszystkich uczestników. 

Oprócz codziennych zajęć uczestniczyliśmy w licznych 

konkursach organizowanych wieczorami oraz dyskotece. 

Ostatniego dnia podziękowaliśmy Matce Bożej 

Fatimskiej za opiekę podczas Mszy Świętej dziękczynnej  

w Sanktuarium na Krzeptówkach. 
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Niestety czas minął bardzo szybko i ciężko było wracać 

do Kałuszyna. Mimo to do domu powróciliśmy uśmiechnięci, 

zadowoleni, wypoczęci z mnóstwem wspaniałych wspomnień. 

Wyjazd w góry był okazją do wspólnego spędzenia czasu  

i zacieśnienia przyjaźni. 

W trakcie wyjazdu powstała piosenka pt. "Zakopiańska 

specgrupa", która stała się hymnem naszej wycieczki. Oto jej 

treść (na melodię "Z kopyta kulig rwie"): 

"Zakopiańska specgrupa" 

1. Jadą, jadą dzieci do Zakopanego, 

hej, będą zjeżdżać z górki, szaleć na całego. 

2. Krzysiek włos poprawia. Laura się pudruje, 

hej, a w tym czasie Nacia porządku pilnuje. 

3. Dawid trzaska drzwiami nie wiadomo po co. 

Hej, Bartek wciąż zamiata bo mu wszyscy błocą. 

4. A tam na Krupówkach niedźwiedzie grasują.  

Hej, Iga się nie boi i z Paulą pozują. 

5. Jest też z nami Alan, pamiątek nakupił. 

Hej, Ula nocą chodzi, nikomu nie szkodzi. 

6. A Nicolas w tany uderzył z wieczora. 

Hej, wesoło ci u nas chociaż późna pora. 

7. Pani katechetka jak zaczarowana, 

hej, z panią Dominiką śmieją się od rana. 

8. Pani Sylwia z mężem pilnują Michała. 

Hej, pani Jola cyka zdjęcia roześmiana. 

9. Nasz kierowca Łukasz wiezie nas bezpiecznie. 

Hej, żegnamy już góry, było nam bajecznie. 
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WARSZTATY "TORNISTRA"  NA ZAMKU  

I WIZYTA W RADIU KOLOR 
Weronika Leszczyńska kl. IVc 

 

Dnia 27.02.2017r odbyła się wycieczka do Warszawy 

gazetki szkolnej "Tornister". Na początku zatrzymałyśmy się 

na Zamku Królewskim. Pierwsze warsztaty dotyczyły  

reportażu. Pani opowiadała nam o tym, jak pisać reportaż  

i podpisywaliśmy umowy dotyczące napisania własnych 

reportaży w grupach do końca maja. Rozmawiałyśmy też  

o Kapuścińskim - królu reportażu.  

Drugie warsztaty były na temat warszawskich legend. 

Chodziłyśmy po zamku i pani nam opowiadała o obrazach  

i legendach. Spodobała się nam szczególnie 

legenda "O nadwiślańskiej 

biedzie i gnacie wołowym". 

Dowiedziałyśmy się też 

skąd wzięło się słowo 

,,Warszawa".  

Ostatnie warsztaty dotyczyły tkactwa. Pani nam 

wszystko wyjaśniała, a potem zabrałyśmy się do pracy -  

tkałyśmy bransoletki metodą "fingerloop".  

Potem pojechałyśmy do radia "Kolor", gdzie prezenter 

rozgłośni pan Konrad Czubaj oprowadził nas po radiu, 

opowiedział o tajnikach pracy redaktora radiowego i zdradził 

kilka ciekawostek z życia radiowca.  
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Byłyśmy w studiu w trakcie trwania audycji, bawiłyśmy 

sie suwakami do przyciszania i podgłaśniania muzyki. Oliwka 

Smolińska opowiadała legendę, a pan nagrywał jej wypowiedź. 

Jedna z dziennikarek opowiadała nam, jak się przeprowadza 

sondy uliczne i jak zadawać pytania. Na  końcu pani sekretarz 

zadała nam zagadkę, która brzmi tak: "A i B są na drzewie.  

A spadło, B przepadło. Co zostało?" Nikt z nas nie wiedział 

oprócz Angeliki. Odpowiedź brzmi: "i". To była bardzo miła 

wizyta. 

Na koniec wycieczki nie mogło zabraknąć wizyty  

w Mc'Donalds. 

 

DYSKOTEKA 

WALENTYNKOWA 

Angelika Ciborowska kl. Vc 
 

28.02.2017r. odbyła się 

dyskoteka walentynkowa, którą organizowały klasy 5 wraz z 

wychowawczyniami. Na dyskotece był bufet, malowanie 

twarzy, a także bardzo dobra muzyka. Każda klasa piąta miała 

po 1 godz. dyżuru w wyznaczonych miejscach.  

Twarze malowała mama jednej z naszych redaktorek p. 

Czarnecka. Na mojej twarzy pojawił się piękny motyl.  

Impreza była bardzo udana. Zdjęcia z dyskoteki 

znajdziecie na szkolnej stronie www -spkaluszyn.eduapage.org 
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X MUZA W GALERII  

Aleksandra Mazur kl. VIa 

07.03.2017r. cała nasza klasa VIa wybrała się busem 

do Siedlec, aby obejrzeć film pt. „Był sobie pies” i pochodzić 

po galerii w Siedlcach. Wyjechaliśmy z pętli autobusowej koło 

godziny 8:30. Gdy dotarliśmy do galerii, udaliśmy się prosto 

do kina, żeby kupić popcorn, po czym weszliśmy na salę kinową.  

Film opowiadał o tym, jak pies Bailey odnajduje sens 

swojego życia, gdy odchodzi ze świata i odradza się ponownie 

kilka razy w coraz innym wcieleniu. Film był bardzo 

wzruszający i prawie każda dziewczyna z naszej klasy płakała 

(ja też). Po tym wzruszającym filmie poszliśmy do Mc'donalda 

(a gdzieżby indziej :D). Następnie udaliśmy się do różnych 

sklepów w galerii. Chodziliśmy w grupach (Ja byłam z Julką  

i Magdą). Po zakupach o umówionej godzinie spotkaliśmy się 

pod kinem, żeby się 

zliczyć i pójść do 

autobusu. Wycieczka 

minęła nam bardzo miło.  
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JUMP, JUMP! 
Magdalena Wąsowska IVc 

 

 6 marca zespół redakcyjny "Tornistra" pojechał na 

wycieczkę do Warszawy. Początkowym punktem wycieczki były 

warsztaty w Zamku Królewskim. Pierwsze dotyczyły sposobu 

przygotowania reportażu. Obejrzałyśmy fragment programu 

"Nela mała reporterka" i wysłuchałyśmy fragmentów rozmowy 

z Ryszardem Kapuścińskim - cesarzem polskiego reportażu. 

Następne warsztaty dotyczyły aktywnego słuchania i sposobu 

wyrażania emocji. Bawiłyśmy się  

w rozmowy zadając pytania i odpowiadając na nie pytaniami. 

 Najbardziej oczekiwanym i budzącym najwięcej emocji 

punktem wycieczki była wizyta w parku trampolin. Tam zabawa 

była wyśmienita! Skacząc i bawiąc się, dostrzegłyśmy znajomą 

z ekranu telewizyjnego twarz! Był to aktor Tomasz 

Ciachorowski. Pani Iza Borucińska uwieczniła nasze spotkanie 

robiąc nam wspólne zdjęcie. 

 Pełni cudownych wrażeń i odrobinę zmęczeni, brak 

energii uzupełniłyśmy jedząc pyszne przekąski w McDonald's. 
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DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN W WARSZAWIE 
Maja Krasnodębska kl IVc 

 

8 marca 2017r. wszystkie klasy czwarte pojechały do 

Warszawy na wycieczkę z okazji Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka. 

Najpierw dotarliśmy do Muzeum Sportu i Turystyki, w którym 

2 panie i pan oprowadzili nas po wystawie. Znajdowało sie tam 

wiele ciekawych eksponatów, łącznie z medalami olimpijskimi. 

Na koniec naszej wizyty w muzeum dostaliśmy kolorowe 

naklejki.  

Następnie pojechaliśmy do interaktywnego kina. Było 

tam kilka sal. W pierwszej sali oglądaliśmy film o nastolatku, 

który samotnie opłynął cały świat. Po filmie zgasły wszystkie 

światła i uruchomiliśmy naszą wyobraźnię słuchając ciekawego 

słuchowiska. 

 Następnie poszliśmy na warsztaty wyrobu pizzy. 

Najpierw formowaliśmy ciasto, a następnie nakładaliśmy 

składniki. W mgnieniu oka nasze pizze były już gotowe, po 

czym je zjedliśmy. Były pyszne. 

Następnie poszliśmy do sali muzycznej. Mogliśmy 

śpiewać i tańczyć, a dookoła nas świeciły kolorowe światła.  

W następnej sali mieliśmy okazje zagrać w quiz o człowieku. W 

naszej grze były dwie drużyny: chłopców i dziewcząt. 

Dziewczęta wygrały:) Indywidualnie wygrał Maciek Mroczek  

z kl. IVc, Kacper Sokołowski z kl. IVb, Mikołaj Lewiński  

z kl. IVb i Karolina Kalisz z kl. IVa. 
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W kolejnej sali nie było już tak miło, ponieważ to była 

sala ruchu, oblewali nas wodą, ruszały się fotele i nagle... 

wyskoczyły węże!!! Oczywiście, że sztuczne, ale przerażające.  

Następnie udaliśmy się na 

kręgielnię. Każdy należał do jakiejś 

drużyny. Rzucaliśmy prawdziwymi 

kulami. Było super! 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się 

w Mc'Donalds i tak skończyła się nasza 

wspaniała wycieczka.   
      

       

LUDZIE LISTY PISZĄ 

Na początku marca do szkoły dotarł kolejny list - 

odpowiedź na akcję uczniów klasy VIb. Tym razem napisał 

aktor Marian Opania.  
 

1 III 2017r. 

Kochani kumplowie i kumpelki z kl. VIb. 

Jest mi bardzo miło, że pamiętacie o mnie. Piszę 

krótko, bo lecę na próbę do teatru "Ateneum", gdzie gram 

główną rolę w przedst. "Ojciec" F. Zellera. Gram w 3 sztukach 

w "A" i w dwóch u K. Jandy pt. "Chłopcy" St. Grochowiaka  

i w "Panu Jowialskim" A. Fredry. Poza tym 2 seriale. 

Pozdrawiam Was i ściskam.  

      M. Opania 
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"GÓRA GROSZA" W NASZEJ SZKOLE 

W grudniu i styczniu nasza szkoła po raz kolejny brała 

udział w XVII już akcji Góra Grosza, organizowanej przez 

TOWARZYSTWO NASZ DOM. Celem tej akcji jest 

wspieranie dzieci, które wychowują się poza własną rodziną,  

w rodzinach zastępczych. 

W Polsce wiele dzieci znajduje się w takiej sytuacji,  

a dzięki tej inicjatywie choć w małym stopniu możemy im 

pomóc. Często słyszę pytania: Na jaki cel zostaną 

przeznaczone zebrane w naszej szkole pieniądze. Otóż 

czasami jest to pomoc doraźna w postaci zakupu niezbędnych 

rzeczy, czasami jest to pomoc w formie terapii rodzinnej, 

finansowanie wyjazdu wypoczynkowego, wspieranie talentów 

oraz zainteresowań dzieci. Są także działania, poprzez które 

trzeba umieścić dziecko w bezpiecznym miejscu na czas 

kryzysu zaistniałego u jego rodziców. 

Góra Grosza cieszy się wśród uczniów ogromnym 

zainteresowaniem. Rokrocznie organizatorzy akcji, czyli 

TOWARZYSTWO NASZ DOM utwierdza się w przekonaniu, 

że ich inicjatywy mają sens i naprawdę są potrzebne. Cała 

Polska wspólnie usypuje ogromną "Górę Grosza". Towarzyszy 

wszystkim wiele pozytywnych wzruszeń i przeżyć.  

Dla naszej społeczności szkolnej przekazanie każdej, 

choćby niewielkiej kwoty nie jest trudne, ale w skali kraju to 

sa już znaczne kwoty. Do tej pory zebrano w ramach Góry 

Grosza 32.156.048, 54 zł.    
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Nasza szkoła ma  w tej akcji niemały wkład, bo 

wielokrotnie braliśmy w niej udział, a zebrane przez dzieci 

pieniądze, to kwoty w granicach od 1100 - 1500 zł. 

W tegorocznej zbiórce uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Kałuszynie zebrali 1523,40 zł, co w przeliczeniu na 401 

uczniów daje nam 3,79 zł na osobę. Na pochwałę zasługują 

wszyscy, którzy podzielili się swoim "kieszonkowym", ale 

szczególnie wśród osób indywidualnych na wyróżnienie zasługują: 

Eliasz Kublik z kl. IIb, który przekazał 123,98zł, 

Kacper Kuć z kl. IIb, który ofiarował 88,92zł oraz Oliwia 

Zagórska z kl. IIIb z kwotą 86,45zł. Wśród klas najlepiej 

spisała się kl. IIb, usypując groszową górę na kwotę 372,47zł. 

Zdecydowanie więcej zebrały klasy młodsze (0 - III). 

Zebraliśmy sumę 1008,36zł, co stanowi 2/3 całości. 

Dziękuję serdecznie wszystkim darczyńcom – uczniom 

oraz rodzicom. Serdeczne podziękowanie składam także 

uczniom i wychowawcom, którzy skwapliwie zliczali uzbierane 

przez nas grosze.  Przekazuję podziękowania dla moich 

koleżanek – p. Elżbiecie Kalisz, p. Annie Wolskiej, p. Annie 

Brudz, p. Magdalenie Gójskiej – Gogol i p. Annie Skonieckiej, 

za cierpliwość i swój czas poświęcony na liczenie tak dużej 

ilości groszowych monet.   

Pomagajmy więc, bo warto pomagać. Dobro wraca do 

nas ze zdwojoną siłą   

Organizator akcji w naszej szkole  

Katarzyna Pawlikowska   
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Sonda na przerwie 

JAKIE JEST PANI/PANA ULUBIONE 

POMIESZCZENIE W DOMU I DLACZEGO? 
Amelia Bielińska kl. IVc 

 

Marek Pachnik- Mieszkanie czyli dom, tak właśnie 

potraktowane jako synonimy w sensie metafizycznym. To byt 

holistyczny, by nie powiedzieć synergiczny. Więc? 

No właśnie! 

Sami widzicie! 

Sami po rozważeniu i dogłębnym przeanalizowaniu mojej, 

wbrew pozorom prostej myśli przyznacie mi rację. 

Bo tak jest. Dobrze. 

I niech tak będzie. (pędźcie do słownika) 

Agnieszka Wierzbicka - Wszystkie lubię. 

Berska Katarzyna - Kuchnia, bo lubię spędzać w niej czas, 

gabinet, bo tam pracuję, sypialnia, bo tam odpoczywam. 

Bielińska Joanna - Sypialnia, ponieważ lubię tam słuchać 

muzyki i czytać książki. 

Borucińska Agnieszka - Mój pokój, bo lubię tam odpoczywać  

i czytać książki. 

Broniarek Agnieszka - Kuchnia, bo lubię gotować i jest tam 

przyjemnie. 
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Borucińska Izabela - Mój pokój z wygodnym łóżkiem, ponieważ 

jestem śpiochem. 

Brudz Anna - Kuchnia, bo uwielbiam gotować. 

Gójska- Gogol Magdalena - Kuchnia, bo lubię gotować. 

Kalisz Elżbieta - Kuchnia, ponieważ spędzam tam najwięcej 

czasu i lubię przygotowywać posiłki dla mojej rodziny. 

Kłoszewska Magdalena - Salon, bo mogę w nim odpocząć. 

Kobeszko Dorota - Salon, bo kojarzy mi się z odpoczynkiem  

i relaksem. 

Kopczyńska Jolanta - Salon, bo mogę w nim odpocząć. 

Kowalska Teresa - Kuchnia, bo muszę przygotowywać sobie 

posiłki. 

Marciniak Monika - Kuchnia, bo tam się wszyscy spotykają. 

Michalska Grażyna - Kuchnia, ponieważ jest tam przytulnie. 

Mroczek Katarzyna - Kuchnia, 

bo lubię gotować. 

Pachnik Barbara - Salon, bo 

tam odpoczywam, czytam  

i oglądam telewizję. 

Dudzińska Ewelina - Salon, bo 

tam najlepiej mi się 

odpoczywa. 

Paruzal Ewa - Kuchnia, bo tam 

spędzamy najwięcej czasu  

z rodziną. 
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Pawlikowska Katarzyna - Kuchnia, ponieważ mam tam ciszę i 

spokój. 

Pernach Sylwia - Sypialnia, bo można się wyspać. 

Prekurat Mariusz - Sypialnia, bo jest łóżko ☺. 

Przybysz Ewa - Sypialnia, bo lubię dużo spać. 

Raczyńska Krystyna - Kuchnia, bo uwielbiam gotować. 

Skoniecka Anna - Sypialnia, bo tam się wyciszam  

i odpoczywam. 

Stryczyńska Wanda - Najbardziej lubię siedzieć w kuchni, 

ponieważ jest tam ciepło i blisko do lodówki. 

Szymańska Wiesława - Sypialnia, bo lubię pić poranną kawę  

w łóżku na wygodnym materacu. 

Wąsowska Alicja - Mój własny pokój, bo czuję się w nim 

dobrze. 

Wierzbicka Lidia - Sypialnia, bo mogę tam spać. 

Włodarczyk Dominika - Ogródek latem, bo jest zielono i miło. 

Wolska Anna - Salon, bo mogę się tam relaksować. 

Wójcik Sławomira - Kuchnia, bo tam jest lodówka, a w niej 

dużo smacznych rzeczy ☺. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 
 

JAK OKIEŁZNAĆ ZŁOŚĆ? 

 

Któż z nas nie zna sytuacji, w której nie udało się 

zapanować nad własną złością? Im jest ona silniejsza, tym 

mniej przemyślane staje się nasze zachowanie. Pozwalając, by 

uczucia nas ponosiły, zwiększamy prawdopodobieństwo 

podjęcia działań, których potem będziemy żałować np. 

nakrzyczymy na bliskich, obrazimy lub zrobimy im przykrość.  

Takie zachowania bardzo negatywnie wpływają na 

relacje z najbliższymi. 

 Złość ma często swoje źródła w narastającej w nas 

bezsilności. Warto podjąć wszelkie działania, by nauczyć się 

panować nad własną złością.  

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc  

w zapanowaniu nad złością.  

1. Ucz się rozpoznawać w sobie złość. Staraj się nie 

doprowadzić do sytuacji, gdy złość staje się 

wściekłością, czy wręcz furią. Im wcześniej uda ci się 

rozpoznać ją w sobie, tym łatwiej będzie ci nad nią 

zapanować. 

2. Zatrzymaj się nad tym, co czujesz, nazwij swoje 

uczucia. Możesz też powiedzieć na głos "jestem 

wściekły”, "jestem zły”. 
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3. Głęboko oddychaj – bardzo powoli zrób wdech i wydech. 

4. Licz w myślach od 10 do 0. Możesz również utrudnić 

sobie zadanie np. liczyć parzyście od 100 do 0 ( 100, 98, 

96….). Im bardziej zaangażujesz swoją uwagę na tę 

czynność, tym lepszy będzie efekt, bo oprócz emocji do 

głosu zacznie dochodzić rozum. 

5. Pomyśl o czymś miłym. Wyobraź sobie lub przypomnij 

sytuację, gdy czułeś się bezpiecznie, spokojnie, byłeś 

zrelaksowany, szczęśliwy. Może to być wspomnienie  

z wakacji, miły moment z kimś bliskim – coś, co już się 

wydarzyło lub jest marzeniem. Niech ta „ciepła myśl” 

oprócz obrazów ma dźwięki, zapachy, kolory. 

6. Zaciśnij mocno pięści, aby zgromadziło 

się w nich całe twoje napięcie, a potem 

mocno je strzepnij. 

7. Staraj się myśleć o konsekwencjach 

swojego działania. Gdy choć chwilę 

pomyślisz o skutkach swojego wybuchu 

złości, zwiększysz prawdopodobieństwo 

powstrzymania się od niszczących 

zachowań. 

8. Kiedy czujesz, że zaraz wybuchniesz, wyjdź na chwilę  

z pokoju lub odsuń się i spróbuj uspokoić. 

9. Korzystaj z pomocy osób w twoim otoczeniu. Spróbuj 

porozmawiać z kimś bliskim o twoich trudnościach. 

Na podstawie artykułu Anety Kwaśny  

z portalu „Dajemy dzieciom siłę” 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

 
Wiemy, że było już takie pytanie, ale nadal dzieci 

pytają. Czy będzie w szkole radiowęzeł? 
Aleksandra Mazur kl. VIa 

 

Nie. nie, nie. 

Radiowęzeł w szkole nie jest dobrym pomysłem.  

W czasie lekcji jest cisza, taka, by każde z Was mogło skupić 

się i pracować. Przerwy zaś są po to, by porozmawiać, pośmiać 

się, odpocząć. Są pełne gwaru, zabaw, brzęczenia, rozmów  

i innych uciech, które w oczywisty sposób uniemożliwiają 

odbiór na próżno emitowanych audycji. Kto kiedykolwiek choć 

raz odwiedził w czasie przerwy szkołę i zetknął się z jej 

hałasem, zda sobie doskonale sprawę z bezsensowności 

istnienia takiej instalacji. A ja będąc substytutem, erzacem, 

ekwiwalentem (pędźcie do słownika) radiowęzła spaceruję 

korytarzami w ciszy lekcji i nucę Wam przeróżne piosenki. 

Wystarczy. 
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Pani Grażyna Michalska 
 

Starszym uczniom na pewno spodoba się 

książka Marcina Szczygielskiego pt. "Czarny młyn". Akcja 

książki rozgrywa się w Młynach, małej zapomnianej wiosce 

leżącej w cieniu ogromnych ruin wypalonego wiatraka, między 

lasem słupów wysokiego napięcia, bagnami zatrutymi przez 

toksyczne odpady a autostradą. Mieszkańcy nie uprawiają 

ziemi, bo rośliny nie rosną w skażonej ziemi. Nikt też nie 

hoduje zwierząt, bo nie chcą one tu mieszkać. Nie działają 

telefony, nie można połączyć się z internetem, nie odbiera 

telewizja i radio. To ponure, nieprzyjemne miejsce, skąd 

wszędzie jest daleko, to cały świat jedenastoletniego Iwo, 

 jego chorej siostry Meli i czwórki ich przyjaciół. 

Pewnego letniego popołudnia ramiona spalonego 

wiatraka zaczynają się obracać, a we wsi następuje seria 

dziwnych zjawisk. Spada temperatura, pada 

śnieg, z gospodarstw znikają sprzęty 

domowe, a nawet dorośli mieszkańcy wsi. 

Wkrótce okazuje się, że z nieobliczalnym 

żywiołem mogą się zmierzyć jedynie dzieci. 

Udaje im się rozwikłać zagadkę czarnego 

młyna, zapanować nad obudzoną w nim 

niszczycielską mocą i zapobiec zagładzie wsi. 

 



TORNISTER                               numer 7 (111) – marzec 2017 

- 34 - 

 
 

Sonda na przerwie 

JAKIM ZWIERZĘCIEM CHCIAŁBYŚ/CHCIAŁABYŚ 

BYĆ I DLACZEGO? 
Oliwia Smolińska kl. III b 

 

Maja Surowiec kl. Ia - Psem, bo kocham psy. 

Nikola Wąsowska kl. Ia - Koniem, ponieważ mój dziadek jest 

kowbojem 

Amelia Grabarek kl. IIc - Koniem, bo są fajne. 

Aleks Czyżewski kl. IIc - Tygrysem, dlatego, że są groźne. 

Oliwia Zagórska kl. IIIb - Chomikiem, ponieważ są puszyste. 

Jaś Wąsowski kl. IIIc - Psem, nie wiem. 

Bartek Lewiński kl. IVb - Słoniem, bo nie trzeba odrabiać 

lekcji. 

Paulina Skoniecka kl. IVc - Koniem, bo je lubię. 

Karolina Płochocka kl. IVc - Kotem, bo są miłe. 

Ewelina Dąbrowska kl. Vb - 

Rybą, dlatego że 

uwielbiam nurkować. 

Jan Grubek kl. VIc - 

Wiewiórką, ponieważ 

mnie tak przezywają. 

Natalia Ratuska kl. VIb - 

Sową, bo je lubię.   
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SONDA PROCENTOWA 
Która pora roku jest najlepsza do zakochania się? 

Dominika Dmowska i Maja Krasnodębska kl. IVc 
 

 

ZŁOTE MYŚLI ALI 
Alicja Drabarek kl. IIIb 

 

I. Kto ma marzenia,  

ciągle rozkwita. 

II. Myśli są jak pory roku, czasem 

ciepłe i pogodne jak wiosna, czasem  gorące  

i kolorowe jak lato, czasem chłodne i szare jak 

jesień, a czasem mroźne jak zima. 
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JA I NOWA SZKOŁA 
Karolina Kalisz kl. IVa 

 

Kilka miesięcy temu, po likwidacji naszej szkoły  

w Koszewnicy, cała moja klasa wraz z pozostałymi klasami, 

decyzją naszych rodziców trafiła do szkoły w Kałuszynie. 

Jeszcze w wakacje przyjechaliśmy do Kałuszyna, gdzie 

Dyrektor oprowadził nas po całej szkole i terenie wokół niej. 

Już po tej wizycie odnieśliśmy pozytywne wrażenie, bardzo 

nam się spodobało, a rodzice utwierdzili się w przekonaniu, że 

to była dobra decyzja i będzie nam tu dobrze. 

Oczywiście nasza 

poprzednia szkoła była dla nas 

najlepsza i najfajniejsza. Ale 

co zrobisz, jak nic nie zrobisz. 

Nadszedł czas zmiany. 

Było trochę trudno, bo 

wiadomo - przyzwyczailiśmy 

się do nauczycieli, otoczenia, 

odległości. Wcześniej 

dojeżdżałam sobie rowerem, 

jak wiele osób. Do Kałuszyna  
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dowozi nas autobus i to też jest fajne. 

Nasz obecna szkoła jest duża, o wiele głośniejsza  

w porównaniu ze szkołą w Koszewnicy, gdzie było nas około 90-

cioro. Podoba mi się tu wiele rzeczy. Jest tu więcej 

konkursów, wycieczek i pierwszy raz pojadę na zieloną szkołę, 

co mnie bardzo cieszy i nie mogę się doczekać. 

Ważne było to, że przyjęto nas bardzo dobrze, nikt 

nam nie dokuczał i nie robił złośliwości. Nasi nowi koledzy  

i koleżanki są bardzo dla nas ,,koleżeńscy”, co bardzo nam 

ułatwiło życie w tej szkole. 

Mamy tu większe grono pedagogiczne, ale każdy  

z nauczycieli jest po prostu super. Dyrektor już podczas 

pierwszego spotkania zrobił na nas dobre wrażenie. 

Minęło już siedem miesięcy i nikt z nas nie żałuje ani 

jednego dnia spędzonego w nowej szkole. Czujemy się dobrze, 

swojsko, nikt nie traktuje nas jak intruzów. 

Nie tylko my, ale i nasi rodzice są zadowoleni  

i przekonani do dobrej decyzji. 

Czasami wspomnimy starą szkołę w Koszewnicy bo tam 

też było fajnie, ale jesteśmy teraz tu i jest ok. 
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Aleksandra Mazur kl. VIa 

Czy kiedyś się jeździło na wycieczki szkolne?  

Jeśli tak, to dokąd? 

Babcia:  

Kiedyś nie organizowano wycieczek, ale jest jedna, którą 

pamiętam. To była wycieczka do warszawskiego Zoo. 

Mama:  

Gdy ja chodziłam do szkoły, też jeździło się na wycieczki. 

Jeździliśmy m.in. do Żelazowej Woli, Czarnolasu, Kazimierza 

Dolnego i Lublina, żeby zwiedzać. Były też wycieczki do kina.  

Ja:  

Teraz jeździmy razem z klasą i innymi klasami m.in. do kina, na 

basen, kręgle. No i oczywiście zatrzymujemy się zawsze  

w McDonald's.  
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OSTRZEŻENIE PRZED GRĄ  

"NIEBIESKI WIELORYB" 
Milena Kusy kl. Vc 

 

Ostatnio w internecie głośno zrobiło się o pewnej grze 

– chodzi mi o „Niebieskiego Wieloryba”. Jednak nie chcę 

nikogo do niej zachęcać, a wręcz przeciwnie – mam zamiar 

Was przed nią ostrzec. 

„Niebieski  Wieloryb” został wymyślony w Rosji, co 

raczej nie jest niczym dziwnym, gdyż kraj ten słynie  

z dziwnych pomysłów i rozwiązań. Grę obejmują bardzo proste 

zasady – przez 50 dni wykonuje się po jednym  

z określonych zadań zleconych przez tzw. „opiekuna”, żeby po 

ukończeniu ich zostać „Wielorybem”. I właśnie na tym polega 

haczyk.  Zadania polegają głównie na stopniowym wyniszczaniu 

psychiki gracza, ale nie tylko. Ponad jedna trzecia zadań 

polega na wycinaniu na swoim ciele za pomocą żyletek różnych 

symboli i tekstów. Ale największym „smaczkiem” jest 

definitywnie ostatnie zadanie. Cytuję: „Skocz z wysokiego 

budynku. Odbierz sobie życie.” Niestety, są jednak osoby, 

które faktycznie dały się w to wciągnąć. We wcześniej 

wspomnianej Rosji już ponad 130 osób popełniło samobójstwo. 

Na koniec chciałabym dodać, że jeżeli ktoś z Was 

zauważy, że ktoś postanowił „zostać Wielorybem”, 

natychmiast zgłoś to do bliskich tej osoby, bądź wychowawcy. 

A jeżeli posiadasz zadania do owej gry – natychmiast się ich 

pozbądź i nie rozpowszechniaj innym.   
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PIES PRZYJACIELEM? 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

Jako, że niedługo będzie obchodzony dzień psa, to chcę 

Wam trochę opowiedzieć, jak ja widzę przyjaźń pomiędzy 

psem a człowiekiem. 

Najpierw trzeba naprawdę dobrze się zastanowić, czym 

różni się przyjaźń od znajomości.  

Kolegów mamy mnóstwo, a przyjaciół niewielu: jednego, 

dwóch, a nawet wcale ich nie mamy. Ja mam dwie przyjaciółki, 

które mnie nie zostawią w potrzebie. Człowiek chce mieć ich 

wielu, bo czuje się wtedy „bezpieczny”, a tak naprawdę to 

tylko nasz mózg czuje się bezpieczny, bo może się wyżalić.  

Często mówimy nasze tajemnice nieodpowiednim 

osobom, a one mogą to wyjawić lub po prostu śmiać się z nas. 

Nikt tego nie lubi. Ja jestem typem osoby, która broni, a nie 

karze. Nie znoszę ludzi, którzy patrzą tylko na siebie, nie 

myślą o innych, jak się czują w danej sytuacji.  

Teraz pies.  

Pies jest tak naprawdę 

przeciwieństwem wielu osób. 

Przyjaciel na zawsze. Nie 

ważne, czy nas obroni siłowo 

czy umysłowo. Zawsze przy 

nas będzie,  
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nie pójdzie do innego, zostanie. Jak najlepszy przyjaciel. Nie 

skrytykuje, nie powie nic złego. Będzie kochał.  

Ja sama mam psa. Czasami uważam, że jest mojej 

mamy, bo cały czas za nią chodzi, ale wiem, że tak to nie jest. 

Za mną w ogień by skoczył. Często, gdy do domu wchodzi ktoś 

obcy i podchodzi do mnie, szczeka bardzo głośno i sierść mu 

się jeży. 

Czworonogi są ukochane przez wiele osób, więc jeśli 

chcesz - zaadoptuj psa, kota. Pojedź do schroniska i wyjdź 

chociaż z nim na spacer. Sprawisz mu tym wielką frajdę! 

 

 

MOJE HOBBY - RYSOWANIE 

Milena Kusy kl. Vc 

 

Moje hobby jest raczej 

zwyczajnym zajęciem, z którym pewnie 

każdy nieraz miał do czynienia. 

Mianowicie, chodzi mi o rysowanie. Zaczęłam je praktykować 

ponad trzy lata temu i sama przyznam – szybko dokonuję 

postępów. Dodatkowo, jestem w pełni samoukiem, czasem 

pomagam sobie książkami z poradami artystycznymi. 
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Zacznijmy od jednej z najważniejszych rzeczy, czyli 

CO rysuję. Najlepiej wychodzą mi postacie ludzi. Później są 

zwierzęta i rzeczy, a na koniec moja największa słabość – 

krajobrazy. Najbardziej preferuję styl mangowy – jest 

delikatny i niezbyt skomplikowany. Od czasu do czasu problem 

jednak mogą sprawić proporcje ciała, gdyż momentami 

odbiegają od realistycznych, przez co rysując tym stylem nie 

możemy za przykład brać np. zdjęć. Również bardzo nie lubię 

lekceważenia ich, co akurat jest problemem wielu amatorów. 

Chciałabym wspomnieć również o tym, co mi sprawia problem. 

Sądzę, że raczej nikogo to nie zdziwi, gdyż nawet 

profesjonaliści mogą mieć z tym kłopoty. Jakieś pomysły, co 

mogę mieć na myśli? Tak, chodzi o dłonie. Zawsze sprawiały mi 

trudność, rzadko kiedy mi się udawały. Ale, jednak, ostatnimi 

czasy los się do mnie uśmiechnął i dłonie zaczęły przypominać 

to, co miały przypominać, czyli dłonie. Jak widać, rysować się 

można nauczyć.  

Do rysowania z radością zachęcam każdego. Może się 

to wydawać nudne, ale uwierzcie mi- to naprawdę strasznie 

wciągające zajęcie. Przełożenie swojej wyobraźni na papier 

może dać nie tylko piękny efekt, ale także dumę z udanej 

pracy. 
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"Zdrowie to największy majątek, najcenniejszy skarb" 

Na zajęciach z edukacji przyrodniczej uczniowie kl. II 

b rozmawiali o tym, jak dbać o zdrowie, szczególnie teraz w 

marcu, gdy atakują nas choroby. Często jesteśmy 

przeziębieni, dokucza nam uciążliwy katar albo zmoże nas 

paskudna grypa. 

Pomysłów było wiele i choć uczniowie kl. IIb  są 

jeszcze mali, przekonali się, że wiedzą co to jest zdrowie  

i jakie są sposoby, aby o nie dbać. 

Oto kilka wybranych prac uczniów, a w nich rady dla 

was. Zachęcamy, abyście z nich skorzystali, bo to w dużym 

stopniu od Was i Waszego zachowania zależy, czy będziecie 

zdrowi i ochronicie się przed chorobą. 

    Uczniowie kl. II b  

wraz z wychowawczynią Katarzyną Pawlikowska 

 

Karolina Krasna kl. IIb 

Aby być zdrowym trzeba się dużo śmiać. 

Dbaj o zęby, żeby ci się nie popsuły. 

Szczepionka ci pomoże, abyś nie chorował. 

Myj ręce, abyś nie miał zarazków. 

Ruszaj się, żebyś nie był chory. 

Jedz owoce i warzywa, abyś  był 

zdrowy. 
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Daria Jackiewicz kl. 2b 

Aby być zdrowym trzeba jeść dużo warzyw, owoce, bo mają 

witaminy. 

Trzeba myć ręce i myć się codziennie pod prysznicem albo  

w wannie. 

Trzeba chodzić do dentysty i śmiać się codziennie. 

 

Paweł Wąsowski kl. 2b 

Aby być zdrowym trzeba dbać o higienę i zęby, bo się 

zepsują. 

Trzeba się śmiać i jeść warzywa i owoce i trzeba dużo ćwiczyć 

i się ruszać, żeby mieć energię. 

 

Marcin Lewiński 

Aby być zdrowym trzeba myć ręce. 

Aby być zdrowym należy się szczepić. 

Aby być zdrowym powinniśmy myć zęby. 

Aby być zdrowym trzeba trenować. 

Aby być zdrowym należy dobrze się odżywiać. 

 

Amelia Rutkowska klasa II b 

Aby być zdrowym należy dużo 

się uśmiechać. Ruszaj się, a nie 

oglądaj telewizję. Jedz owoce  

i warzywa. Myj się i utrzymuj 

higienę. Myj zęby i chodź do 

dentysty. 
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Uczniowie klasy IIIb pisali na lekcji list do swojej 

Pani, która przebywała na zwolnieniu. 

Kałuszyn dn. 8 III 2017r. 

Pani Dorotko! 

Na wstępie tego listu chciałybyśmy powiedzieć, że 

bardzo za Panią tęsknimy  i mamy nadzieję, że szybko Pani do 

nas wróci. 

Dzisiaj na pierwszej lekcji odbył się koncert z okazji 

Dnia Kobiet, który bardzo nam się podobał. Gdy wróciliśmy do 

klasy, chłopcy powitali nas pięknymi życzeniami, a po nich dali 

nam pachnące tulipany i lizaki. Na kolejnej godzinie przyszła 

do nas Pani Wanda i rysowaliśmy kwiaty w wazonie. Te dwie 

lekcje bardzo nam się podobały. 

Mamy nadzieję, że szybko wróci Pani do zdrowia i że 

nie będzie Pani więcej chorowała. Serdecznie Panią pozdrawiamy.  

Oliwia S. i Dominika W. 
 

 

    Kałuszyn, 8.03.2017 

Droga Pani Dorotko! 

 Na wstępie tego listu chcielibyśmy Panią serdecznie 

pozdrowić oraz przywitać.  

Chcemy przekazać Pani wiadomość. Dziś w naszej 

szkole odbył się koncert zespołu "Limbos". Było bardzo 

interesująco. U nas w klasie wszystko dobrze, mamy nadzieję, 

że  u Pani też. Lekcje mijają nam bardzo przyjemnie. 

Z okazji Dnia Kobiet życzymy Pani dużo radości, 

miłości, pomyślności oraz szybkiego powrotu do zdrowia. 

          Alicja Drabarek i Kuba Sosiński  
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Kałuszyn, 08.03.2017 

Droga pani Dorotko! 

Na wstępie chcielibyśmy serdecznie Panią pozdrowić  

i życzyć dużo zdrowia oraz szybkiego powrotu do szkoły. 

U nas wszystko dobrze. W poniedziałek uczyliśmy się  

o różnych przyprawach w kuchni. We wtorek poznaliśmy czas 

letni i zimowy. Dzisiaj był koncert, a potem musieliśmy 

przerysować wazon z tulipanami. Zobaczymy z kim będziemy 

mieli kolejne zastępstwo. 

Bardzo za Panią tęsknimy. Czekamy na Panią  

z uśmiechem na twarzy. Jesteśmy bardzo ciekawi, kiedy Pani 

wróci. 

Mateusz i Magda 

 

Chętni uczniowie klasy Va układali w domu kołysanki.  
Paulina Troć  

Zaśnij, zaśnij kochanie już, 

Cudne swe małe oczka już zmruż 

Śnij o gwiazdach co na niebie mrugają, 

O świerszczach co na skrzypcach im grają. 

Księżyc cichutko do gwiazdek wzdycha. 

 

Zaśnij, zaśnij kochanie już,  

Przytul pieska, lalkę i misia, 

Czas zabawę kończyć już na dzisiaj. 

Cudne swe małe oczka zmruż 

Śpij, śpij kochanie już. 
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Marysia Berska  

Kołysanka dla brata 

A a a … Braciszku mój słodko śpij w łóżeczku swym. 

Niech Ci się przyśnią wesołe światy dobre, cudowne, w kwiaty 

bogate. Zamknij oczęta, przytul misia. Dzisiaj Ci śpiewa 

siostra Marysia… 

A a a… Braciszku mój słodki słodko śpij w łóżeczku swym. 

Niech Ci się przyśnią barwne motyle, wesołe światy, kolorów 

tyle. Oczka zamknięte, miś słodko śpi, cichutko jeszcze 

pośpiewam Ci. 

 

Klasa VIc tworzyła na lekcji "poemat" o "Szatanie  

z siódmej klasy". 
Marta Kwiatkowska i Ola Mroczek 

Rozwiązuje zagadki, ciągle na nie wpada. 

Zakochuje się w Wandzie, aż mu głowa odpada. 

Obiecuje, że drzwi znajdzie, bo to jego sprawa. 

Zanim słońce zajdzie, zacznie się rozprawa. 

Skarby wynajdzie, a zbirów przechytrzy. 

Oszustów wypędzi, a miłość roziskrzy. 

 

Na koniec Bajka o szkole Wiktorii Kaźmierczak VB 

 

Pewna szkoła w Szczebrzeszynie z swych osiągnięć bardzo 

słynie. 

To zasługa siódmej „A”, samych orłów w sobie ma. 

Wiedzą, że są Einsteinami, głowy mocno zadzierają i z wysoka 

spoglądają.         
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Twierdzą, że są bardzo zdolni i uczynni i mozolni. 

Są najlepsi i tak będzie, póki coś się wokół przędzie. 

 

Co innego z siódmą „B”. 

To nicpoty i figlarze, w głowie same im wojaże. 

Uczą tylko się na czwórkę, ciągle robią jakąś zbiórkę. 

Ciągle coś organizują, za plecami kombinują. 

Nic nie mówią, lecz działają, wszędzie swój interes mają. 

Wszyscy na nich narzekają, paniom ręce opadają. 

Nic dobrego się nie święci, gdy siódma „B" się obok kręci. 

Tylko klasa siódma „A” jest przykładem na sto dwa. 

 

Razu pewnego rzecz dziwna się stała, szkolny korytarz woda 

zalała. 

Awaria wielka, szkody ogromne, trzeba więc skończyć zajęcia 

szkolne. 

Wszyscy pobiegli szczęśliwi do domu.  

Do pracy nie było stanąć nikomu. 

Ale, cóż się dzieje. 

Siódma „B” nogi nie dała, lecz do pracy się zabrała. 

Szkołę od szkody uchroniła, korytarz pięknie wyczyściła. 

 

Morał płynie z tego taki. 

Nie sądź ucznia po ocenie, bo to mylne jest stwierdzenie. 

Kto jest dobry, a kto zły, sytuacja powie ci.  
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CIEKAWOSTKI O COCA-COLI 
Milena Kusy kl. Vc 

1. Do 1903 r, przeciętna szklanka Coca-Coli 

zawierała ok. 9 mg kokainy. Może właśnie 

od tego pochodzi nazwa? 

2. Cola byłaby przezroczysta jak woda, gdyby 

nie zawarty w napoju karmel.  

3. W jednej puszce jest 10 łyżeczek cukru. 

Nie czujesz przesłodzenia, bo kwas 

fosforowy niweluje ten smak. 20 minut 

później cukier jest już we krwi, co 

powoduje strzał insuliny.  

4. To już zupełny „hard core”. W kilku stanach USA 

oddziały drogówki posiadają po 2 galony coca-coli. Po 

wypadkach szybko zmywa... krew z jezdni.  

5. W 1886r. sprzedawano jedynie 9 butelek dziennie, a 26 

lat później zyski ze sprzedaży sięgnęły 50 milionów 

dolarów. W 2004r. - 4,85 miliarda dolarów.  

6. Kiedy w Chinach zaczęto sprzedawać coca-colę, jej 

nazwę zapisano znakami, które w wymowie brzmiały jak 

“coca-cola”. Niestety okazało się, że ich znaczenie to 

“ugryź woskową ropuchę”. Sprzedaż nie szła zbyt 

dobrze.  

7. Colę jako miksturę przydatną przy leczeniu chorób 

nerwowych wynalazł w 1886 r. John Pemberton,   
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skromny aptekarz z Atlanty. Kilka lat później prawa do 

wyrobu specyfiku odkupił od niego kolega po fachu - Asa 

Candler. Dzięki jego sprawnym zabiegom 

marketingowym napój stał się hitem.  

8. O tym, że współczesnego grubego Mikołaja z białą brodą 

wymyślono na potrzeby reklamy coca-coli, wiedzą już 

chyba wszyscy. Za to nie wszyscy zdają sobie sprawę, 

że jego twórca, ilustrator Haddon Sundblom, wzorował 

jego postać na własnym sąsiedzie – Lou Prentissie. Gdy 

ten umarł, Sundblom portretował w reklamach samego 

siebie, dorysowując sobie tylko imponującą brodę.  

9. Coca-Cola wspiera ruch olimpijski od 1928 roku. To już 

89 lat! Przez ten czas zdarzyło się naprawdę wiele.  

10. Jeżeli sprawdzone środki nie pomagają pozbyć się 

tłustych plam z materiału, to warto spróbować z colą. 

Wystarczy, że polejesz plamę napojem i wypierzesz 

brudny materiał 

11. Napój ma swoje zastosowanie również w naszych 

ogrodach. Idealnie nadaje się do walki ze ślimakami, 

osami i mrówkami. Zostaw trochę napoju w misce, a on 

przyciągnie i unieszkodliwi „szkodniki” . 

12. Podobno łyżeczka Coca-coli do odżywki do włosów nada 

im miękkości. Napój przydaje się również w momencie, 

kiedy uznasz że kolor uzyskany po farbowaniu w domu 

jest zbyt intensywny. Włosy polane napojem trochę 

wyblakną. Cola doskonale radzi sobie również z 

usuwaniem gumy do żucia z włosów.  
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10 NAJDZIWNIEJSZYCH JAPOŃSKICH 

WYNALAZKÓW 
Amelia Bielińska kl. IVc 

10. Tłumacz kociej mowy. Ponoć to urządzenie potrafi 

przetłumaczyć  o czym mówi nasz kociak. Na podstawie 

miauczenia czy mruczenia, ta skomplikowana maszyneria niby 

potrafi powiedzieć w imieniu kota czy ten ma ochotę coś 

zjeść, czy się boi albo coś go boli, a może chciałby, żeby go 

pogłaskać. 

9. Masło w sztyfcie. Czy świat naprawdę tego potrzebuje? 

Taki sztyft ma jedną wadę. Jeśli jest w nim prawdziwe masło, 

to w lodówce nie może stać, ponieważ stwardnieje i nie będzie 

można posmarować nim kanapki. A jeśli jest naprawdę ciepło, 

to się rozpuści i cała idea masła w sztyfcie straci sens. 

8. Problem z nietrafianiem kropli do oczu został rozwiązany! 

Dzięki okularom z lejkami zakraplanie oczu stanie się 

przyjemnością. Już nigdy nie będziecie musieli prosić o to, aby 

ktoś wam pomógł w tym zabiegu. Naprawdę mega wynalazek! 

7. Pytanie do pań ,,Jak trudne może być nakładanie szminki 

czy błyszczyku?’’. Jak się okazuje, może być to bardzo trudne. 

A więc, jeśli macie z tym problem, to z pomocą przychodzi 

szminkowy asystent! Wystarczy nałożyć maskę  

z otworem na usta na dolną część twarzy i teraz możemy być 

spokojne o nasz makijaż, ponieważ mamy pewność że nie 

wyjdziemy za linię!       
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6. Parasolki chroniące buty przed deszczem? W tych czasach 

wszystko jest możliwe! Tylko ciekawe, 

jak zamontować parasolkę na bucie, aby 

go nie zniszczyć. I ogólnie, jaki jest 

sens chronienia kawałka buta od góry, 

skoro z tyłu i po bokach i tak się 

zachlapią?  

5. Morderczy klapek. Według mnie to 

naprawdę bardzo śmieszny wynalazek.  

W Japonii możemy kupić kapcie lub 

klapki z zamontowaną z tyłu wydłużaną rurką. To są takie 

kapciuszki dwa w jednym. Cały ten wynalazek ma imitować 

łapkę na muchy. Jedynym minusem jest to, że tej rurki nie da 

się jakoś schować wewnątrz kapcia. No bo swoją drogą nie 

wygląda to ładnie, ale liczy się działanie! Rurka jest wydłużana, 

abyśmy mogli zabić np. karalucha z bezpiecznej odległości. 

Świetny wynalazek! Pomyśleli o wszystkim! 

4. Przenośne pasy. Ten wynalazek bardzo mnie rozśmieszył, 

nie dlatego, że ma śmieszną nazwę czy coś, ale dlatego, że on 

nie ma sensu! Taki pasy nosi się po raczej ruchliwych ulicach, 

ale i nie tylko! Więc co jest w nim bez sensu? Aby nie szukać 

wiecznie pasów, zabiera się z domu ze sobą coś takiego, no  

i kiedy nie ma żadnych pasów w pobliżu, to rozkładamy na ulicy 

dywan z nadrukiem pasów. Oczywiście musimy się najpierw 

rozejrzeć. Przechodzimy i ponownie musimy się rozejrzeć czy 

nic nie jedzie, aby jakiś pojazd nie popsuł naszego genialnego 

wynalazku. To już nie lepiej po prostu szybko przebiec przez  
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ulicę, kiedy nie ma pasów? Oczywiście lepiej tego nie robić, 

ale czasami trzeba tak postąpić. Niestety!  

3. Pałeczki z wiatraczkiem.  Kto  z nas nie był kiedyś tak 

głodny, żeby nie pochłonąć gorącej zawartości łyżki lub 

widelca? Poparzenie gotowe! Takie pałeczki w mig ostudzą 

nasze jedzenie. U nas bardziej sprawdziłaby się łyżka albo 

widelec z takim wiatraczkiem. Ale tak serio, to już chyba 

lepiej podmuchać, niż dręczyć się z tym nieporęcznym 

wiatrakiem. 

2. Czyszczące buciki dla kotów. Nie mogłam uwierzyć gdy to 

zobaczyłam. Takie buciki można kupić w sklepach z odzieżą dla 

zwierząt.  Zakładamy je naszemu kociakowi na łapki. Kiedy 

chodzi w nich po domu czyści nam podłogę, a to wszystko 

dzięki mini mopowi na przodzie. Na czubie bucika znajduje się 

materiał ze spodu mopa. Pamiętajmy jednak, żeby ściągać 

buciki kotu, kiedy chce wyjść na dwór, ponieważ kiedy ich nie 

ściągniemy, kot narobi większego bałaganu. 

1. Suszarko-buty. Ten gadżet bardzo mi się spodobał ze 

względu na jego działanie. Kiedy bardzo się śpieszymy i nie 

zdążyliśmy wysuszyć włosów po kąpieli, to zakładamy buty 

połączone z suszarką. Buty mają z tyłu dwie grube rury, które 

prowadzą do kasku. A teraz najśmieszniejsze! Kiedy idziemy 

przez miasto jak gdyby nigdy nic, to w tym samym czasie nasz 

kask dzięki chodzeniu wytwarza energię. Energię czerpie 

oczywiście z butów, z których energia przez rury wędruje do 

kasku.  
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RAPORT NARCIARSKI CZ. II 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

W pierwszej części raportu pisałam, 

gdzie można się nauczyć szusować na 

nartach. Pisałam o Kazimierzu Dolnym 

nad Wisłą.  

Tak się złożyło, że pod koniec 

lutego brałam udział w I Mistrzostwach Kałuszyna 

w Narciarstwie Zjazdowym zorganizowanych przez Pana 

Darka Przybyłko właśnie w Kazimierzu. W naszej kategorii 

wiekowej wraz z Kubą Chabierą, Miłoszem Cembrowskim 

zajęliśmy 3 pierwsze miejsca.  

W swoim raporcie narciarskim chciałam zachęcić do 

uprawiania właśnie tej dyscypliny. 

 Pomyślałam, że może teraz opowiem trochę  

o Dolomitach w Italii. Park Narodowy Adamello ze swoimi 

górami to największe atuty leżącego na granicy Trydentu  

i Lombardii regionu narciarskiego Adamello Ski.  

Jak wiadomo, włoskie stoki narciarskie są doskonale 

przygotowane oferując wiele atrakcji dla narciarzy. Jednym  

z takich ośrodków jest ośrodek położony około 1600 km od 

Kałuszyna na przełączy Tonale. Ośrodek składa się z 3 

miasteczek połączonych wyciągami Temu, Ponte di Legno, 

Passo Tonale. Kupując jeden karnet mamy do dyspozycji ponad 

100 km tras narciarskich. Nie zdejmując nart  
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dojedziemy do każdej z tych 3 miejscowości, mając przy tym 

cudowną panorama Dolomitów.  

Pod względem gwarancji śniegu to jedna  

z bezpieczniejszych włoskich stacji narciarskich. To zasługa 

stosunkowo wysokiego położenia Tonale, które leży na 

wysokiej przełęczy oddzielającej Trydent od Lombardii na 

wysokości około 1900 m. Jeśli ktoś chce korzystać  

z legendarnego włoskiego słońca na stokach a obawia się, czy 

będzie miał na czym śmigać, to Adamello Ski jest idealnym wyborem.  

Do tego trzeba dodać lodowiec ze szczytem Cima 

Presena na wysokości ponad 3000 m n.p.m, na którym można 

również pojeździć i zjechać z lodowca legendarną bardzo 

trudną trasą Passo Paradiso. 

Dla początkujących narciarzy polecam trasy: Valbiolo, 

Scoiattolo i Vittoria. Dla bardziej zaawansowanych: Bleis, 

Alpino, Contrabbandieri, Corno d`Aola, Casola. 

Jeśli będziecie mieli okazję pojechać, pozwiedzać, 

poszusować, to z czystym sumieniem polecam, tym bardziej, 

że w promieniu 50 km jest znana z transmisji narciarskich  

w Eurosporcie miejscowość Madonna di Campiglio. 

 

PS. A jeśli ktoś obawia się, że nie zna języka włoskiego 

czy angielskiego i się nie zdoła porozumieć…… to niech 

przestanie się martwić. Głównym językiem używanym na stoku 

i poza nim w sezonie jest ………… piękny język polski. 
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10 NAJDZIWNIEJSZYCH FAKTÓW  

O LUDZKIM CIELE 

Milena Kusy kl. Vc 

10. Przeciętny ludzki organizm zawiera wystarczającą ilość 

siarki, aby zabić wszystkie pchły znajdujące się na 

przeciętnym psie, tyle węgla, że wystarczyłoby go do 

produkcji 900 ołówków, tyle tłuszczu, że wystarczyłoby 

go do wytworzenia 7 mydeł i tyle wody, że 

wystarczyłoby jej do wypełnienia 50-litrowej beczki. 

11. Pojemność ludzkiego pęcherza ma od 600 do 800 

mililitrów,  ale potrzeba udania się do toalety pojawia 

się już w momencie, w którym pęcherz wypełniony jest 

100-200 mililitrami moczu. W sytuacji pojawiania się 

większej ilości moczu, ścianki pęcherza rozciągają się. 

8. Uczucie pragnienia pojawia się przy utracie wody, która 

równa się 1% masy ciała. Utrata większej ilości niż 5% 

może doprowadzić do utracenia przytomności, a więcej 

niż 10% do śmierci spowodowanej odwodnieniem. 

7. Istnieją trzy rodzaje łez: 

Łzy podstawowe. Są produkowane przez gruczoły 

łzowe i mają za zadanie nieustannie chronić i nawilżać 

nasze oczy. Poprawiają również nasz wzrok. Mrugając, 

rozprowadzamy płyn łzowy po powierzchni oka. 

Łzy odruchowe. Pojawiają się, gdy do oka dostanie się 

drażniąca substancja albo jakaś drobina. Są też  

związane z różnymi reakcjami, takimi jak ziewanie czy 

śmiech. 
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Łzy emocjonalne. To tak zwane ludzkie łzy, które 

towarzyszą silnym emocjom. Zawierają 24 procent 

więcej białek niż łzy odruchowe. Posiadają je jedynie 

ludzie.  

6. Mózg potrzebuje takiej samej ilości energii co 10-

watowa żarówka. Czyżby standardowy kreskówkowy 

motyw, z żarówką zapalającą się nad głową bohatera 

natchnionego jakimś genialnym pomysłem, nie był 

jedynie przypadkowym skojarzeniem rysowników? 

5. Gdyby tak zsumować wszystkie 

mrugnięcia, w ciemności 

spędzamy ponad godzinę 

dziennie. 

4. Stopy zawierają w sobie jedną 

czwartą wszystkich kości, które 

posiadamy. 

3. Człowiek prędzej umrze z braku 

snu niż z braku pożywienia. O ile 

ludzki organizm wytrzyma bez 

jedzenia nawet kilka tygodni, to 

już zgon z powodu bezsenności 

może nastąpić po 10 dniach od 

ciągłego funkcjonowania (bez 

jednej nawet drzemki). 
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2. Człowiek w przeciągu jednej nocy może mieć nawet do 

kilkunastu snów, jednak przeważnie zapamiętujemy 

tylko jeden, bądź wcale. 

1. Cały nasz kod genetyczny zajmuje pamięć 1,5 GB, co 

oznacza, że można by go zapisać na zwykłym pendrivie. 

Tylko, że kod ten znajduje się w każdej komórce 

naszego ciała, a komórek mamy w organizmie około 40 

bilionów. Oznacza to, że każdy z nas ma w sobie 60 

zettabajtów informacji – jest to liczba 60 z 21 zerami. 

 To, co jest naprawdę niezwykłe w tych 

obliczeniach, to fakt, że w 2020 roku wszelkie 

informacje cyfrowe, umieszczone na wszystkich 

komputerach świata, będą razem tworzyć 40 

zettabajtów danych, czyli nawet wtedy nie osiągną 

poziomu danych genetycznych ukrytych w jednym 

człowieku. Jesteśmy po prostu wyjątkowi. To jednak nie 

wszystko. Cały organizm ludzki jest niezwykłym 

produktem natury. 

 

  

...POSPRZĄTAĆ POKÓJ? 
Amelia Bielińska kl. IVc 

1. Nastaw minutnik. Czas zmotywuje cię do działania. 

Określ, ile czasu powinieneś na to przeznaczyć, czy będzie 

to pół godziny albo godzina? Wszystko zależy od ciebie! 

Czas… START! 
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2.   Włącz muzykę. Zadbaj też o ulubioną muzykę. Dzięki 

temu sprzątanie nie będzie już takie straszne, a stanie się 

czystą przyjemnością, którą będziesz wykonywał z zapałem. 

Nim się obejrzysz, już będzie posprzątane! 

3. Pozbieraj wszystkie śmieci. Nie rzucaj ich na podłogę,  

a zawsze wyrzucaj do przeznaczonego na nie pojemnika. Kosz, 

na przykład obok biurka, stanie się teraz twoim 

sprzymierzeńcem! W ten sposób unikniesz bałaganu! Odnieś 

także brudne naczynia i resztki jakiegoś jedzenia do 

kuchni. Chyba nie muszę ci przypominać, 

gdzie jest ich miejsce!  

4. Pościel łóżko. To priorytet ponieważ 

daje diametralną różnicę  

w tym, jak wygląda nasz pokój. Od 

razu pokój wydaje się czystszy  

i schludniejszy. Przykryj łóżko 

kocem, ułóż poduszeczki…  

I GOTOWE! Możesz teraz bez wyrzutów sumienia na 

nim siedzieć! 

5. Zbierz i poskładaj ubrania. Włóż je do szafy. Podziel 

wszystkie ubrania na kilka grup: letnie, zimowe, w których 

chodzisz, które trzeba wyrzucić. 

6.  Zetrzyj kurze. Kłęby kurzu na ziemi pochodzą z różnych 

źródeł. UWIERZ! Nie chcesz wiedzieć co to jest! W związku  

z tym, systematycznie wycieraj je za pomocą ręczniczka. 

Obecność kurzu jest niekorzystna zwłaszcza dla alergików.  
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7.  Posegreguj rzeczy. Segregowanie bardzo ułatwia życie.  

W specjalnie poobklejane teczki wkładaj ważne dokumenty, 

badania lekarskie i dyplomy. A w kolorowe pudełka wkładaj np.: 

zabawki, kolczyki, bransoletki itd. żeby nie walały się po 

pokoju. 

8. Zadbaj o przyjemny zapach. Po takim sprzątaniu nie 

zapomnij o zapachu! Odsłoń lub otwórz okno lub postaw na 

odświeżacz powietrza.  

9.  Udekoruj pokój. To najlepsza część całego sprzątania! 

Postaw na parapet np.: świeczki, misie i inne drobiazgi. 

Zainwestuj też w tablicę korkową, na której będziesz wieszać 

ważne dla ciebie rzeczy np.: zdjęcia lub łapacz snów. To 

sprawi, że w twoim pokoju zapanuje miła atmosfera. 

10.  Jaki pokój, taki człowiek. A tak poza tym, czy wiesz że 

twój pokój pokazuje twój stan umysłu? Czy wiesz, że w 

czystym pokoju człowiek lepiej myśli i pracuje? W brudnym 

pokoju człowiek jest rozproszony, gorzej się czuje i źle mu się 

myśli. Dlatego utrzymuj w swoim pokoju porządek. Spędzamy 

tam wiele czasu, więc dbaj o swoje otoczenie! 
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Weronika Milewska kl. IVa 

DZIEŃ PTAKÓW  
 

Międzynarodowy Dzień  Ptaków 

obchodzony jest 1 kwietnia.  Został 

ustanowiony w 1906roku.  

Celem święta jest zwrócenie uwagi na 

zagrożenia, przed jakimi stoją ptaki oraz 

zachęcenie ludzi do zaangażowania się w ich 

ochronę. Na świecie żyje około 10 tysięcy 

gatunków ptaków, z czego ponad 1250 

gatunków  zagrożonych jest wyginięciem, co 

stanowi 13% wszystkich gatunków ptaków! 

 

NEWSY ZE ŚWIATA NASTOLATKÓW 
Magdalena Wąsowska kl. IVc 

 

 Puszki do plecaka/torebki 

Mowa tutaj o breloczkach puszkach. Na rynku są dostępne 

różne wielkości i kolory. 

Ocena: 5/5 Cena: jeden mały ok. 5zł, jeden duży ok. 10zł, trzy 

małe (w jednym) ok. 14zł 

 

 Podgrzewane kapcie 

Jest ci zimno w nogi? Jest na to sposób! Są podgrzewane 

kapcie! 

Ocena: 4,5/5 Cena: ok.80zł 

 



TORNISTER                               numer 7 (111) – marzec 2017 

- 62 - 

 

 
 

SKRAJNOŚCI ROZMIARÓW  

W ŚWIECIE ZWIERZĄT 
Maciej Kuć kl. IVc 

 

1. Największym gryzoniem świata jest 

występująca w Ameryce Południowej kapibara, 

dorastająca 100-130cm bez ogona długości i 

50-80kg wagi.  

2. Tytuł najmniejszego ssaka należy do 

nietoperza ryjkonosa malutkiego zamieszkującego lasy 

Tajlandii. Osiąga 29-33mm długości  

i 1,7-2g wagi. 

3. Najmniejszym owadem świata jest błonkówka  z rodziny 

Mymaridea. Są tak małe, że niektóre organizmy 

jednokomórkowe mają większe wymiary. 

4. Największym ssakiem wyposażonym w zęby jest wieloryb 

kaszalot. Mierzy 25,5 metra  i waży 50 ton. Jego zęby mają 

25 centymetrów długości. 

5. Zaś najmniejszym ssakiem przeznaczonym do uboju jest 

wysoce pożądana w Ameryce Południowej nasza znana  

i kochana świnka morska! 

6. Najmniejszym ptakiem, który lata po ziemi jest 

mieszkający na Kubie koliberek hawański. Jego gniazdo jest 

wielkości niedużej monety. Wielkość samego ptaka to 

5cm7mm, a waga to 1,6 g. 
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PRZEDMIOT 

Mam nadzieję, że mam tutaj wielu zwolenników 

herbaty! Otóż mam dla was kilka ciekawych propozycji! Mały 

ślimaczek do zaczepienia na naszym kubku, na którym możemy 

zakręcić sznureczek od herbaty. Teraz na pewno nic nam się 

nie zaczepi, ani nic nie wpadnie do środka. Jeśli chodzi  

o zaparzacze, co powiecie na parasolkę w naszej filiżance?  

A może wolicie herbatę o owocowym smaku? A zaparzacz  

w kształcie truskawki jeszcze bardziej to podkreśli? A jeżeli 

lubicie herbatę białą z różą, to polecam zaparzacz w kształcie 

róży. Jednak moim ulubionym jest  

w kształcie MOPSA! Jedna z moich 

ulubionych ras psów grzejąca swój 

ogonek w kubku? Czy mogę chcieć czegoś 

więcej? Dość, że są o wiele ciekawsze  

w formie niż zwykłe zaparzacze, to są 

również praktyczniejsze. Naprawdę mi się 

podobają! (Amelia Bielińska)  

 

POSIŁEK 

Jednym z moich ulubionych posiłków jest spaghetti. 

Spaghetti to makaron polany zazwyczaj pomidorowym sosem  

z klopsikami lub mięsem w innej postaci. To danie pochodzi  

z Włoch. Spaghetti jest idealne na obiad. Zazwyczaj jada się 

je na ciepło. Spaghetti jest naprawdę pyszne. Polecam. (Alicja 

Drabarek)         
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GRA 
 W tym numerze polecam wszystkim grę pt: "Potery 

lite". Jest ona do pobrania na tablet i telefon. Cała zabawa 

polega na lepieniu dzbanków, a następnie ich wypalaniu  

i sprzedawaniu. Na początku gry do dyspozycji nie ma żadnych 

przyborów do ozdobienia dzbanków. Jednak z ich sprzedaży 

bardzo szybko można zdobyć pieniądze i zakupić różne kolory 

do ich pomalowania oraz wiele ciekawych wzorków do 

ozdobienia. Gotowy dzbanek wystawiany jest na aukcję, gdzie 

odbywa się licytacja. Występują dwie wersje gry: bezpłatna z 

mniejszą ilością wzorków i kolorów oraz płatna z większą 

ilością przyborów do ozdabiania. Gra "Potery lite" jest 

kreatywna, bo pobudza wyobraźnię. Polecam. (Oliwia Smolińska) 

UBRANIE 

W tym numerze polecam 

Wam koszule we wzory.  

W ostatnim sezonie zdobyły 

wielką popularność. Pasują 

zarówno dziewczętom, jak  

i chłopcom. W kratkę, paski, 

ciapki, gwiazdki - wybór należy 

do Ciebie - wyraź siebie. 

(Magdalena Wąsowska)  

 

YOUTUBER MIESIĄCA 

JDabrowsky to najbardziej spontaniczny kanał 

gamingowy. Co tam znajdziesz? Najczęściej na jego kanale 

pojawiają się filmiki z MineCraft Terefere,   
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serii z Minecrafta na modach prowadzonej na luzie. Nasz 

youtuber ma łącznie 1 145 300 subskrypcji i 153 498 578 

wyświetleń. Ma też drugi kanał JDStrem. W soboty nagrywa 

ze Studiem Tymbark o 9:00. Ma oczywiście własną markę bluz, 

koszulek i zeszytów. Wyjeżdża  też na TereCampy  

i TereFerie. Najpopularniejszym filmikiem była piosenka Jasia 

Dąbrowskiego pt. ,,Remo ft. Jan Dąbrowski – TEREFERE”. Ten 

klip ma  3 647 929 wyświetleń. (Weronika Leszczyńska) 

FILM „GRAWITACJA” 

Jest to brytyjsko - amerykański film science- fiction 

z 2013 r. Wyreżyserował go Alfonso Cuarón. W filmie 

występuje m.in. Sandra Bullock i George Clooney. Opowiada on 

o tym, że inżynier medyczna dr Ryan Stone odbywa swoją 

pierwszą misję na wahadłowcu kosmicznym Explorer. Jej 

towarzyszem jest bardzo doświadczony astronauta Matt 

Kowalsky dowodzący swoją ostatnią misją w kosmosie. Oboje 

pracują na statku kosmicznym, gdy nagle coś krzyżuje ich 

plany... Wszystko dzieje się wskutek zniszczonej rosyjskiej 

stacji kosmicznej. Film otrzymał wiele nagród, np. za najlepszą 

muzykę czy zdjęcia. (Aleksandra Mazur) 

 

MUZYKA 

Ulubieńcem miesiąca jest Ed Sheeran z przebojem 

"Shape Of You". (Klaudia Tkaczyk) 
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WIOSENNA KRZYŻÓWKA 
Emila Pietrzak kl. IVa 

 

1. Z czerwonym dziobem i nogami 

2. Robione po zimie w ogrodzie 

3. Kotki na drzewach 

4. Zakwitają, gdy jedzcze leży śnieg 

5. W nim jak w garncu 

6. Zieleni się w ogrodzie 

7. Topnieje, gdy robi się ciepło 

8. Zakwita na żółto 

9. Pięknie śpiewa 

10. Topiona na pożegnanie zimy 

11. Latając robi kółka 

      1 B O C  A N          

    2 P O R Z Ą  K I          

       3 B A  I E          

    4 P R Z E B  Ś N I E G I      

     5 M A R Z  C           

      6 T R A  K A          

       7 Ś N             

        8 F  R S Y C J A      

         9  K O W R O N E K    

    10 M A R Z A  N A          

  11 J A S K Ó Ł K             
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WYKREŚLANKA 
Oliwia Smolińska kl. IIIB 

 

H 

 

R O L O R G A N Y 

S 

 

A K S O F O N I E 

A 

 

T R Ó J K Ą T C Z 

B 

 

G U F L E T P O K 

A 

 

T H I A B Y I R L 

R 

 

B J K O Z B A N A 

T 

 

Ę T O R C T N D R 

N 

 

B Y K M I W I Ź N 

O 

 

E S Ż G Y M N R E 

K 

 

N E Ą P U Z O N T 

Hasła można skreślać pionowo, poziomo oraz na ukos. 

Powodzenia! 

1. Harfa      5. Skrzypce  9. Trójkąt 

2. Flet        6. Pianino  10. Saksofon 

3. Bęben       7. Puzon  11. Organy 

4. Gitara         8. Kontrabas      12.  Klarnet 



TORNISTER                               numer 7 (111) – marzec 2017 

- 68 - 

 

 

 

 

REDAKTORZY GAZETKI „TORNISTER” 
1. Alicja Drabarek kl. IIIb 

2. Oliwia Smolińska kl. IIIb 

3. Karolina Kalisz kl. IVa 

4. Weronika Milewska kl. IVa 

5. Emila Pietrzak kl. IVa 

6. Maja Kołak kl. IVb 

7. Amelia Bielińska kl. IVc 

8. Dominika Dmowska kl. IVc 

9. Maja Krasnodębska kl. IVc 

10. Weronika Leszczyńska  IVc 

11. Magdalena Wąsowska kl. IVc 

12. Julia Cembrowska kl. Vc 

13. Angelika Ciborowska kl. Vc 

14. Nadia Czarnecka kl. Vc 

15. Milena Kusy kl. Vc 

16. Aleksandra Mazur kl. VIa 

17. Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

 

 

Opiekun gazetki: Izabela Borucińska 

 

 

Stopka redakcyjna: 

Redakcja gazetki „TORNISTER” 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie 

http://spkaluszyn.edupage.org 

ul. Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn 

tel. (25) 75 76 021 

e-mail: sp@kaluszyn.pl 

 


