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GDZIE JEST BARANEK?! 

Co można zobaczyć tylko przez okulary wiary? 
br. Tadeusz Ruciński FSC 

  

*** 

Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej 

ministranci mają mnóstwo pracy w kościele. Ileż się wtedy 

trzeba natrudzić, ilu nowych rzeczy trzeba się nauczyć?  

W Wielką Sobotę Marek od rana był już w kościele. Biegali  

z Kajtkiem tak przejęci, że całkiem zapomnieli przyklękać 

przed Hostią w monstrancji. Jakby tam Pana Jezusa już nie 

było i jakby została tylko Jego zimna gipsowa figura. Potem 

stali ze strażakami na warcie przy Bożym grobie, zapatrzeni w 

hełmy i halabardy. W końcu weszli zmęczeni do pokoju 

nazwanego ciemnicą, usiedli i zasnęli. Dziwne, ale mieli taki 

sam sen: że spotkali na łące małego 

białego baranka, na którego rzuciły się 

jakieś psy, kruki, gawrony… Chcieli go 

ratować, lecz zlękli się gromady 

drapieżników. Te w końcu go zostawiły, 

ale baranek umierał cały we krwi. Podeszli 

do niego i obaj zaczęli płakać tak bardzo, 
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jakby nie tylko baranek, ale cały świat umarł na amen. Chcieli 

go zanieść do kościoła, ale on im nagle gdzieś zniknął. I wtedy 

obaj się przebudzili, obaj z tym samym pytaniem: Gdzie jest 

baranek?! Lecz wszędzie było ciemno jak w grobie… 

Zlękli się, że naprawdę wszystko umarło wraz  

z barankiem i rozpłakali się w głos. Zaczęli  szukać po omacku, 

pytając: Gdzie jest baranek? I nagle w kącie ich oczom 

ukazało się światło tak jasne, że nie mogli patrzeć… Tuż przed 

sobą zobaczyli świetlistą monstrancję z Hostią, a pod nią… 

figurkę Baranka – takiego samego jak ten ze snu. I wtedy obaj 

uklękli tak pięknie i nisko, jak nigdy… 

Klęczeli tak i klęczeli, aż ksiądz wziął monstrancję  

z Panem Jezusem, a w kościele zabrzmiało głośne i radosne 

Alleluja. Chłopcy podnieśli umorusane twarze, a w ich oczach 

błysnęło coś złotego i radosnego jak czerwona chorągiewka 

Baranka z krzyżykiem. Wstali i śpiewali ze wszystkimi 

najgłośniej, jak umieli. Potem, gdy wracali do domu, Marek 

powiedział do Kajtka: 

– Wiesz, ten sen, ten baranek, ta ciemność… to Pan 

Jezus dał nam znak, że On tu jest NAPRAWDĘ ŻYWY, tylko 

myśmy to przegapili. 

 

(pochodzi ze strony prasa.wiara.pl) 
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CIEKAWOSTKI O WIELKANOCY 

Wyszukała Milena Kusy kl. Vc  

1. Po co jest Wielki Post? Wielki Post ma za zadanie 

przygotować nas do Zmartwychwstania Pańskiego.  

W Wielkim Poście pościmy i ograniczamy się. Ale nie 

chodzi o umartwianie się, tylko o oczyszczenie  

i znalezienie czasu na modlitwę. 

2. Czym są Ekstremalne Drogi Krzyżowe i na czym polegają? 

EDK to przejście w maksymalnie dziesięcioosobowej 

grupie dystansu około czterdziestu kilometrów. Idzie się 

w ciszy z niewielkim krzyżem na plecach.  

3. Co symbolizuje tabernalukum bez hostii? To wyraźne 

pokazanie pustki. Jezus przebywa w ciemnicy, potem jest 

ukrzyżowany i umiera. Oczekiwanie pustki wzmacnia 

oczekiwanie na Zmartwychwstanie Jezusa. 

4. Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki? Jego symbolika jest 

ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu. Mazurek to 

nagroda, którą się je po czterdziestu dniach Wielkiego 

Postu. Ciasto przywędrowało do Polski z Turcji.  

5. Angielska nazwa Wielkiej Nocy (Easter) 

pochodzi od imienia anglosaskiej bogini 

wiosny – Ēostre. W pierwszą niedzielę po 

pierwszej pełni księżyca, następującej po 

wiosennym przesileniu organizowano 

niegdyś w pogańskiej Anglii radosne 

festiwale na jej cześć.    
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6. Najbardziej popularnym symbolem Wielkiej Nocy jest 

jajko – w starożytności symbol nowego życia. Zapożyczony 

od pogan idealnie wpisał się w klimat świąt wielkanocnych, 

w których chodzi przecież o świętowanie 

Zmartwychwstania Chrystusa, czyli początek nowego życia.  

7. W przeszłości okres świąteczny wolny od pracy był 

dłuższy. A w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

świętowano aż trzy dni – od Wielkiego Piątku do Niedzieli 

Zmartwychwstania; obecnie święta wielkanocne tak 

wyglądają m.in. w Wielkiej Brytanii.  

8. Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc wedle tradycji 

zapoczątkowała Maria Magdalena. Polska legenda mówi też, 

że kamienie, którymi ukamienowano świętego Szczepana, 

zamieniły się w czerwone jajka. Jajka symbolizują 

początek życia.  

9. Odsłonięcie krzyża w Wielki Piątek ma za zadanie 

podkreślić tajemnicę Ofiary na krzyżu. Odkrywa 

się go, żeby zacząć adorację.  

10.  Co symbolizuje baranek? Z czerwoną 

chorągwią z krzyżem jest symbolem 

Chrystusa zwyciężającego.  

11. Wielkanoc jest najstarszym świętem 

chrześcijaństwa, obchodzona jest od 

drugiego wieku naszej ery. Co ciekawe, tradycyjnie, 

Wielkanoc zaczyna się już w Wielką Sobotę po zachodzie 

słońca.  
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GALA SZKOLNYCH ORŁÓW 2017 
Pani Teresa Kowalska 

 

„Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je 

tylko odkryć” - ta sentencja i wiele innych przyświecają 

najlepszym uczniom w Szkole Podstawowej w Kałuszynie. To 

oni właśnie świętowali uroczyście wraz z nauczycielami na Gali 

Szkolnych Orłów w towarzystwie gości: Burmistrza Kałuszyna 

p. Mariana Soszyńskiego, p. Burmistrz Henryki Sęktas, 

przewodniczącego Rady Miejskiej p. Janusza Pełki, p. Jolanty 

Gójskiej i przewodniczącej Rady Rodziców p. Małgorzaty 

Leszczyńskiej oraz licznie przybyłych rodziców.  

Na początek bohaterowie uroczystości czyli laureaci 

Szkolnych Orłów, którzy osiągnęli średnią ocen od 4.81 do 

5.18 przy dźwiękach utworu "We Are The Champions” 

wyczytywani kolejno wg średniej ocen przemaszerowali po 

czerwonym 30 metrowym dywanie z różą  

w dłoni. Wręczyli kwiaty w dowód 

wdzięczności rodzicom, którzy wspierają 

swoje pociechy  

w codziennych obowiązkach uczniowskich  

i pomagają w osiąganiu wysokich wyników  

w nauce i zdobywaniu sukcesów w rozwoju 

talentów i zainteresowań.    
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Był to bardzo podniosły moment uroczystości, wielu 

rodzicom pokazały się łzy wzruszenia i towarzyszyło uczucie dumy.  

Potem rozległy się fanfary z opery Aida i cztery 

uczennice, jak nazwał dyrektor szkoły „Orły spośród orłów” 

wystąpiły w krótkich prezentacjach. Co chwila rozlegały się 

gromkie brawa, gdy dziękowały rodzicom i nauczycielom  

i mówiły o swojej pracy i marzeniach. Były to nasze 

stypendystki, które osiągnęły średnią ocen od 5.27 do 5.36: 

Bielińska Amelia, Dmowska Dominika, Cembrowska Julia  

i Kaźmierczak Wiktoria. Burmistrz wręczył im z gorącymi 

gratulacjami dyplomy przyznania stypendiów Burmistrza.  

Gala poprowadzona przez Kubę Chabierę i Olę 

Mroczek zakończyła się gratulacjami składanymi przez 

pozostałych uczniów i nauczycieli. 

 

STYPENDYSTKI PANA BURMISTRZA 

Maja Krasnodębska kl. IVc 
 

22 marca cztery uczennice naszej szkoły z najwyższą 

średnią ocen otrzymały stypendia pana burmistrza. Są to: 

Amelia Bielińska z kl. IVc (średnia 5,36), Dominika Dmowska  

z kl. IVc (średnia 5,27), Julia Cembrowska z kl. Vc (średnia 

5,27) i Wiktoria Kaźmierczak z kl. Vb (średnia 5,27).  

Chcemy Wam przybliżyć te zdolne i pracowite 

uczennice, dlatego zaprosiłam je do udzielenia odpowiedzi na 

kilkanaście pytań.  
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1. Czy trudno było osiągnąć tak wysokie wyniki w nauce w I 

semestrze? 

Amelia (A): Było ciężko, lecz sprawiało 

jednocześnie przyjemność. 

Dominika (D): Tak, to było trudne, nie 

zdawałam sobie sprawy ile wysiłku i 

trudu trzeba w to włożyć. 

Julia (J): Oczywiście, nauka była ciężka i 

mozolna. 

Wiktoria (W): Nie było mi trudno, po prostu systematycznie 

się uczyłam. 

2. Co musiałaś poświęcić, aby osiągnąć taki sukces? 

A: Musiałam poświęcić bardzo dużo cennego czasu na 

systematyczną naukę oraz przygotowywanie się do różnych 

konkursów. 

D: Oczywiście czas, dużo czasu. 

J: Nic nie musiałam, bo miałam bardzo zorganizowany czas. 

W: Nic, nie miałam co poświęcać. 

3. Jak zareagowałaś, kiedy dowiedziałaś się o przyznaniu Tobie 

stypendium? 

A: Bardzo się ucieszyłam i nie mogłam uwierzyć w to, że 

osiągnęłam tak duży sukces. 

D: Byłam bardzo szczęśliwa i zaskoczona, ponieważ nie 

spodziewałam sie takich wyników. 

          

 



TORNISTER                                numer 8 (112) – kwiecień 2017 

- 10 - 

J: Bardzo się ucieszyłam i nie dowierzałam, myślałam, że to sen. 

W: Bardzo się ucieszyłam. 

4. Jak rodzice zareagowali na wiadomość o przyznanym 

stypendium? 

A: Rodzice bardzo mi pogratulowali i ucieszyli się tak samo jak 

ja. 

D: Byli szczęśliwi i zaskoczeni tak jak ja, a wiadomo - rodzice 

lubią cieszyć się z sukcesów swoich dzieci. 

J: Zdziwili się i bardzo mi gratulowali. 

W: Rodzice byli bardzo zadowoleni, że osiągnęłam tak wysokie 

wyniki w nauce. 

5. Czy już zaplanowałaś, na co przeznaczysz otrzymane 

stypendium? 

A: Nie mam pojęcia, nie myślałam nad tym. 

D: Na razie jeszcze nie wiem. 

J: Jeszcze nad tym nie myślałam. 

W: Jeszcze nie wiem, ale raczej na rozwijanie swoich pasji  

i zainteresowań. 

6. Jak się czułaś podczas uroczystej gali Szkolnych Orłów? 

A: Byłam zestresowana. 

D: Byłam bardzo zestresowana, ponieważ bałam się, że się 

pomylę albo że będę źle wyglądać, ale czułam radość, która 

podtrzymywała mnie na duchu. 

J: Byłam bardzo zestresowana. 

W: Byłam dumna. 



TORNISTER                                numer 8 (112) – kwiecień 2017 

- 11 - 

7. Co Ci sprawiło największą trudność w nauce w I semestrze? 

A: Największą trudność sprawiły mi niezapowiedziane 

kartkówki. 

D: Brak czasu na odrabianie lekcji i przygotowywanie się do 

sprawdzianów. 

J: Język polski. 

W: Właściwie nic nie sprawiało mi trudności. Tak jak mówiłam 

wcześniej, uczyłam się systematycznie. 

8. Jak reagujesz, kiedy otrzymujesz złą ocenę? 

A: Jestem na siebie zła i zawiedziona. 

D: Po prostu próbuję się nie załamywać i mówię sobie, że tę 

ocenę da się poprawić. 

J: Jest mi bardzo smutno. 

W: Dla mnie to nie jest koniec świata, po prostu ją poprawiam. 

9. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? 

A: Plastyka i W-f. 

D: To trudne pytanie, ponieważ 

jest ich dużo. 

J: Informatyka i historia. 

W: Nie mam jakiegoś 

specjalnie ulubionego, 

wszystkie są fajne. 
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10. Czy posiadasz jakiś szczególny przedmiot (amulet), który 

Twoim zdaniem pomaga Ci w szkole? 

A: Mój medalik z Komunii. 

D: Tak, ręce - dzięki nim mogę wszystko wykonywać.  

J: To jest mój piórnik, bo dzięki niemu mogę przechowywać 

wszystkie rzeczy szkolne. 

W: Nie. 

11. Czy masz czas wolny i jak go lubisz spędzać? 

A: Czasu mam wystarczająco dużo, aby rozwijać swoje 

zainteresowania np: rysowanie. 

D: Czasu wolnego mam bardzo mało. Zazwyczaj w sobotę lub  

w niedzielę wychodzę na świeże powietrze. Lubię wtedy 

jeździć na rowerze, grać w piłkę nożną lub wykonuję w domu 

różne prace plastyczne. 

J: Zazwyczaj swój czas wolny spędzam na dworze. 

W: Jak przychodzę do domu odrabiam lekcje. Czas wolny 

spędzam aktywnie np: jeżdżę na rowerze, lubię rysować. 

12. Jaką radę dotyczącą nauki przekazałabyś innym uczniom? 

A: Uczcie się systematycznie i nie załamujcie się złą oceną. 

D: Gdy dostaną złą ocenę, to niech się nie załamują, tylko 

próbują poprawić i więcej pracować, aby w przyszłości nie 

dostawać złych ocen. 

J: Żeby się uczyli systematycznie z lekcji na lekcję. 

W: Systematyczna nauka i poprawianie złych ocen. 

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ. 
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LAUREACI KONKURSÓW 

 

 VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI 

OBCOJĘZYCZNEJ 

wyróżnienie Dominika Dmowska kl.IVc 

opiekunowie: p. Wanda Stryczyńska, p. Ewelina Dudzińska 

 

SZKOLNE KONKURSY ORTOGRAFICZNE 

Klasy czwarte 

I miejsce - Amelia Bielińska kl. IVc 

II miejsce - Bartosz Wójcik kl. IVb 

III miejsce - Piotr Laskowski kl. IVa 

Klasy piąte 

I miejsce - Milena Kusy kl. Vc 

II miejsce - Aleksandra Mroczek kl. Vb 

III miejsce - Amelia Patocka kl. Vb 

Klasy szóste 

I miejsce - Kinga Sęktas - kl. VIa 

II miejsce - Julia Grzywacz kl. VIa 

III miejsce - Katarzyna Szczęśniak kl. VIa    
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 SZKOLNY KONKURS GRAMATYCZNY 

I miejsce - Katarzyna Szczęśniak kl. VIa 

II miejsce - Ewa Cymbalińska kl. VIb 

III miejsce - Jakub Skoniecki kl. VIa 

 

 SZKOLNY ETAP KONKURSU GRAFIKI 

KOMPUTEROWEJ "MÓJ SUPERBOHATER"  

I miejsce - Roksana Więcko kl. IVb i Amelia Bielińska kl. IVc 

II miejsce - Paulina Troć kl. Va 

III miejsce - Weronika Leszczyńska kl. IVc 

 
 

WARSZTATY MŁODYCH PRZYRODNIKÓW 
Magdalena Wąsowska IVc 

 

Dnia 22.03.2017r. odbyło się 

specjalne spotkanie młodych przyrodników, 

ponieważ odwiedziła nas pani z firmy 

"Fullern", która zdradziła nam tajniki 

chemii. Tematem zajęć była zmiana 

kolorów, więc robiliśmy eksperymenty o tej 

tematyce. Wszyscy musieli założyć 

ochronne fartuchy, okulary i rękawiczki. 

Było super! 
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CIEKAWE HISTORIE O PSZCZELIM WOSKU 
Pani Lidia Wierzbicka 

 

W dniach 22 - 23 marca klasy 0 - III brały udział  

w warsztatach pt. "Jak pszczoły pomogły rozświetlić świat". 

Zajęcia miały miejsce w naszej szkole. Dzieci wysłuchały 

opowieści prowadzącego na temat pszczół, wytworów ich pracy 

i produkcji miodu. Końcowym punktem zajęć było samodzielne 

wykonanie przez dzieci świecy z wosku pszczelego.  

Prowadzący w sposób ciekawy i interesujący opowiadał 

o swojej pasji, która to pasja trwa od pokoleń w Jego 

rodzinie. Zapoznał uczniów z ciekawostkami  typu kodeks 

pszczelarza. Całość okrasił humorem i dowcipem, także dzieci 

nie mogły się nudzić.  

Na koniec zadawał pytania każdej z pań, (co wywołało 

pewien dreszczyk emocji u nauczycielek). Na całe szczęście 

panie popisały się znajomością mitologii i każda poprawnie 

odpowiedziała na pytania prowadzącego.  
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WYCIECZKA KOŁA TEATRALNEGO "SKRZACIKI" 

DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO 
Oliwia Smolińska kl. III b 

 

3 kwietnia 2017r. dzieci uczęszczające do koła 

teatralnego "Skrzaciki" wyruszyły do Zamku Królewskiego  

w Warszawie. Na pierwszych zajęciach trenowaliśmy dykcję. 

Pierwszym wyzwaniem było powiedzieć na jednym wydechu 

"kosa". Następne zadanie polegało na tym, że jedna osoba  

z pary musiała zacisnąć pięść, a druga przekonać ją, aby ją 

otworzyła, co nie było wcale takie proste. Kolejne zadanie też 

wykonywaliśmy w parach. Polegało ono na czytaniu napisanych 

przez nas rzeczowników w sposób uwzględniający różne 

emocje np. złość, radość, smutek.  

Kolejne zadanie również było ciekawe. Pani prowadząca 

zajęcia postawiła barierkę, gdzie kolejno wchodziły 

wyznaczone osoby i stawały się sprzedawcami. Druga osoba 

miała przypisany inny zawód np. 

strażaka, którego zadaniem było 

nawiązać rozmowę ze sprzedawcą na 

temat swojej pracy. Na końcu 

trzeba było podzielić się na grupy 

i w ciągu kilku minut ułożyć mini 

przedstawienie, które miało 

odbywać się właśnie  

w sklepie.  
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Mieliśmy także okazję przedstawić inscenizację, którą 

ćwiczymy na kole teatralnym. W trakcie odgrywania ról 

otrzymywaliśmy wskazówki dotyczące tego, jak możemy 

jeszcze udoskonalić nasze przedstawienie. W drodze 

powrotnej pojechaliśmy do McDonalds, aby każdy zakupił 

sobie smaczne przekąski. Ta wycieczka bardzo mi się  

podobała ;)  

 

 

I DZIEŃ WIOSNY 
Weronika Leszczyńska kl. IVc 

 

21.03.2017r. wszyscy uczniowie 

naszej szkoły uczcili I dzień wiosny. Każda 

klasa od 0 do 6 przygotowała Marzannę lub 

kwiaty. Długim i kolorowym pochodem 

przeszliśmy ulicami Kałuszyna. 

Gdy doszliśmy do zalewu Karczunek, 

przedstawiciele wszystkich klas ustawili się 

w kolejce by podpalić i wrzucić do zalewu 

słomianą kukłę. Pan dyrektor podpalał każdą 

z nich, a uczniowie wrzucali palącą się Marzannę do wody.  

W ten sposób pożegnaliśmy Zimę.  

Klasy młodsze przygotowały wcześniej wiosenne ozdoby, 

takie jak: kwiaty,  stroiki i z nimi wszyscy wróciliśmy do 

szkoły.  

Tak powitaliśmy Wiosnę w Kałuszynie. 
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KOŁO MŁODYCH PRZYRODNIKÓW  

Szrotówkowi mówimy NIE!!! 
Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

W ramach realizacji wieloletniego projektu "Chrońmy 

kasztanowce" członkowie Koła Młodych Przyrodników założyli 

lepy na drzewa kasztanowców rosnące w miejskim parku.  

Obecnie dwiema najbardziej skutecznymi i zarazem 

ekologicznymi metodami walki ze szkodnikiem 

odpowiedzialnym za usychanie i opadanie porażonych liści są 

pułapki i lepy feromonowe. My od wielu lat stosujemy te 

metody. Lepowanie pni polega na otoczeniu pnia drzewa prostą 

opaską nasączoną klejem oraz feromonem samicy szrotówka. 

Lepowanie pnia jest skuteczne jedynie  

w przypadku pierwszego, wychodzącego z ziemi i liści, 

pokolenia owada. Dlatego należy je wykonać na przełomie 

marca i kwietnia, a następnie zdjąć lep. Pod koniec kwietnia 

opaski zostaną zdjęte i zawiesimy wówczas na drzewach 

pułapki feromonowe.  

Czy nasze działanie mają sens mogą 

przekonać się wszyscy, którzy odwiedzają 

park miejski. Jaka jest ilość kasztanów na 

drzewach? Widać, kiedy nasze drzewa 

zrzucają liście. Wszystkie działania są 

prowadzone we współpracy z Urzędem Gminy 

Kałuszyn. 
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KONKURS RECYTATORSKI  

"WARSZAWSKA SYRENKA" 2017 

30 marca 2017 r. odbyły sie szkolne eliminacje  

konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Wzięło w 

nich udział 23 uczniów. Uczniowie klas I - III wykonywali 

jeden utwór o dowolnej tematyce (wiersz lub fragment 

prozy), zaś przedstawiciele klasy IV - VI przygotowali po dwa 

utwory (wiersze lub fragmenty prozy).  

Do eliminacji gminnych zakwalifikowały się: 

 Amelia Bielińska kl. IV c (L.M. Montgomery "Ania z 

Zielonego Wzgórza", M. Strzałkowska "Gocha, Zocha i 

seriale") 

 Julia Zasuwik kl. IV b (I. Sikirycki  "Zoologiczny 

talent". J. Tuwim "Dwa wiatry") 

 Kalina Sołtysiak kl. I a (J. Brzechwa "Wrona i ser") 

 Alicja Drabarek kl. IIIb (L. J. Kern "Niespodzianka") 

 Wiktoria Sęktas kl. III a (M. Strzałkowska 

"Doświadczenie") 

W etapie powiatowym 

reprezentować nas będą: 

1.KALINA SOŁTYSIAK  KL. IA 

2.WIKTORIA SĘKTAS KL. III A 

3. AMELIA BIELIŃSKA KL. IV C 

4. JULIA ZASUWIK KL. IV b 
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AFRYKAŃSKA PRZYGODA 
Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

 
28 marca klasy szóste wybrały się do Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie na spotkanie z podróżującym po 

Afryce p. Robertem Gondkiem. Na spotkaniu dowiedzieliśmy 

się wielu ciekawych rzeczy o krajach Afryki. Pan Robert 

opowiedział nam o piątce afrykańskiej (pięć 

najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki), pokazał nam 

również prezentację wykonaną przez siebie o Afryce,  

afrykańskich szczytach i zwierzętach. Spotkanie bardzo nam 

się podobało i czekamy na więcej takich spotkań ☺  
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Sztab WOŚP, który działa przy naszej szkole, został 

wyróżniony przyznaniem medalu 25-lecia WOŚP. Cieszymy 

się ogromnie!!! 
 

21 marca klasy piąte pojechały do Siedlec do kina na film 

pt. "Był sobie pies". Pieniądze na wycieczkę klasy piąte 

zarobiły organizując dyskotekę ostatkową. Film podobał sie 

wszystkim. 

 

 31 marca 14 nauczycieli naszej szkoły wzięło czynny 

udział w drodze krzyżowej w parafialnym kościele czytając 

rozważania przy poszczególnych stacjach i śpiewając 

pieśni wielkopostne. Rozważania Drogi Krzyżowej 

przygotowała katechetka pani Ewa Paruzal.  

 

 W ostatni czwartek marca miał miejsce kolejny dzień  

z cyklu "Szalony rok szkolny". Na korytarzach pojawiło się 

wielu uczniów i nauczycieli w krawatach.  Nadal 

pokazujemy, że potrafimy się bawić.  

 

 Przypominamy, że do końca maja trwa w naszej szkole 

zbiórka zużytych tonerów i kartridży. Puste pojemniki 

można przynosić do sali 32. 
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Sonda na przerwie 

KTÓRE CECHY CHARAKTERU DECYDUJĄ  

O SUKCESIE UCZNIA? 
Dominika Dmowska kl. IVc 

 

Marek Pachnik - Na początek proponuję, byście nie stawiali 

sobie zbyt wysokich celów. Powolutku, spokojnie, miarowo, 

systematycznie. Szczebelek po szczebelku. Jak mawiał 

francuski pisarz Luc de Clapiers - największe nieszczęście 

zdarza się wówczas, gdy człowiek o małych możliwościach 

posiada wielkie ambicje. Wiem doskonale, że Wasze 

możliwości są ogromne, ale... 

Nauczcie się cieszyć z każdego szczebelka w drabinie 

sukcesów. Każdego dnia możecie odnieść sukces. Optymizm, 

systematyczność i ... i pewnie każdy Wam to mówi ... Praca. 

Praca. Praca. 

Broniarek Agnieszka - solidność, obowiązkowość, pracowitość, 

i musi być prawdomówny.  

Kobeszko Dorota - cierpliwość, pracowitość, ciekawość świata, 

wytrwałość. 

Kopczyński Jolanta - wytrwałość i ciężka praca.  

Marciniak Monika - pracowitość i wytrwałość.  

Pachnik Barbara - pracowitość i wytrwałość.  
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Paruzal Ewa - odpowiedzialność, sumienność i oczywiście 

poczucie humoru.  

Mroczek Katarzyna - pracowitość, sumienność,  

systematyczność  i zaangażowanie.  

Pernach Sylwia - pracowitość i chęć do nauki. 

Przybysz Ewa - pracowitość, ambicja, wytrwałość.  

Borucińska Izabela - pracowitość, obowiązkowość i optymizm. 

Stryczyńska Wanda - pracowitość jest najważniejsza, ale też 

systematyczność. 

Wierzbicka Lidia - wytrwałość, pracowitość, sumienność. 

Włodarczyk Dominika - sumienność, wytrwałość. 

Wójcik Sławomira - wytrwałość, optymizm. 

Skoniecka Anna - cierpliwość, chęć i upór. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Czy w szkole będzie wprowadzony zakaz 

korzystania z telefonów i tabletów nie 

tylko na lekcji, ale i na przerwach? 
Aleksandra Mazur kl. VIa 

Zanim wprowadzimy jakikolwiek, gdziekolwiek, komukolwiek 

zakaz czy nakaz zadajmy sobie dwa pytania: 

 Po co? 

 Czy jestem w stanie go wyegzekwować? 

Nie stawiałem sobie pytania drugiego, bo nie znam odpowiedzi 

na pierwsze. Po co? Dlaczego? Czemu? 

 

 

 
 

Pani pedagog Agnieszka Borucińska 
 

DLACZEGO NADMIERNIE TYJEMY?  

Problem nadmiernej masy ciała staje się coraz 

bardziej powszechny. Czasami bywa już nazywany światową 

epidemią. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat trzykrotnie 

wzrosła liczba dzieci z nadwagą. 

Dlaczego tak się dzieje?     
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Do głównych przyczyn otyłości wśród dzieci można 

zaliczyć złe nawyki żywieniowe i brak ruchu. 

W teorii wszystko jest jasne. 3 posiłki główne 

(śniadanie, obiad, kolacja), dwa mniejsze (drugie śniadanie, 

podwieczorek), dużo warzyw i owoców, mało słodyczy  

i żywności przetworzonej. 

Gorzej to wygląda w praktyce.  

Duża grupa dzieci i młodzieży przed 

wyjściem do szkoły nie je śniadania. Na 

drugie śniadanie zamiast pełnoziarnistego 

pieczywa, nabiału, warzyw, owoców dzieci 

wyjmują  

z plecaków słodycze, słodkie napoje, chipsy, 

jedzą zapiekanki, pizze, słodkie bułki itp. 

To nie jest dobry budulec dla 

rozwijających sie młodych ludzi.  

Podobnie jest z ruchem. Mamy piękne boiska, tereny 

do uprawiania aktywności fizycznej, nowoczesną halę 

sportową. I co?  

Jest grupa młodych ludzi (nieco starszych też), która 

aktywnie spędza wolny czas uprawiając różnego rodzaju sporty.  

Jest też grupa uczniów, która nie wykorzystuje nawet 

lekcji w-f do poprawy kondycji fizycznej.  

Dobrze, że nastała swego rodzaju moda na sport, 

zdrowy styl życia. Może takie podążanie za modą poprawi 

kondycję młodego pokolenia? 
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Sonda na przerwie 

CO CI SIĘ NIE PODOBA W ZACHOWANIU 

DZIEWCZYN/CHŁOPCÓW? 
Magdalena Wąsowska i Weronika Leszczyńska IVc 

 

Kalina Sołtysiak Ia - Że ciągle mówią brzydkie słowa. 

Maja Surowiec Ia - Że ciągle się biją i chcą ładnie wyglądać. 

Amelka Grabarek  IIb - Bo zawsze biją, zaczepiają i 

denerwują. 

Ala Drabarek  IIIb - Że są niegrzeczni i się nie słuchają. 

Oliwia Smolińska IIIb - To, że są przemądrzali i uważają, że 

dziewczyny nie umieją grać w piłkę. 

Maja Kołak IVb - Poprawiają fryzurę i ciągle się biją. 

Roksana Więcko IVb - Bo zawsze biją, zaczepiają i denerwują.  

Mikołaj Lewiński IVb - To, że są lalusiami i trzeba na nie 

uważać. 

Paweł Pachnik IVb - Bo są lalusiami. 

Ola Grabarek IVc - Że ciągle chcą wygrywać i ciągle się kłócą, 

spiskują. 

Ula Włodarczyk IVc - Że zachowują się jak 2-latki. 

Paulina Skoniecka IVc - Że się biją.  
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Maja Rydzewska IVc - To, że chłopcy są jak dzieci i ciągle się 

popisują. 

Maciej Kuć IVc - Są aroganckie, często są niemiłe. 

Oliwier Mroczek i Damian Leszczyński z IVc - Że nas 

obrażają, na nas skarżą, przezywają i się za bardzo rządzą. 

Maciej Mroczek IVc - Niektóre są aroganckie, myślą, że są 

najmądrzejsze, chcą cały czas przechwalać sie. 

Sylwia Florowska Vb - Cały czas się przechwalają tym, czego 

nie zrobili. 

Oliwia Więcławek Vc - Przechwalają się umiejętnościami 

sportowymi. 

Andrzej Korczyński Vc - Chwalenie się ocenami. 

Natalka Krzyżanowska VIc - Wygłupianie się na lekcjach. 

Wiola Damętka VIc - Myślą, że nam zaimponują robiąc głupoty 

i są od nas lepsi. 

Ola Mroczek VIc - Że nie 

umieją przyjąć przegranej. 

Kuba Chabiera IVc - Że są 

czasami za bardzo nerwowe. 
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PRZEMYŚLENIA REDAKTOREK 
Amelia Bielińska kl. IVc 

Dlaczego na przerwach coraz częściej widzimy 

uczniów wpatrzonych w ekran tabletu czy smartfona,  

a nie rozmawiających ze sobą? 

  

Według mnie coraz częściej widzimy uczniów 

grających na tabletach i telefonach, ponieważ na telefonie 

mamy mnóstwo gier i aplikacji. Korzystamy z nich na co dzień 

w celu rozrywki, jednak rozrywkę możemy sobie zapewnić  

w inny sposób. Możemy na przykład pograć w piłkę, klasy lub 

nawet pójść na zwykły spacer ze znajomymi. Oczywiście łatwo 

tak powiedzieć, ale trudno jest się dostosować.  

W naszych czasach prawie wszyscy korzystają  

z takich portali jak Facebook czy Snapchat. Dają one dużo 

możliwości, ale nie możemy 

korzystać z nich cały czas. To 

może doprowadzić do 

uzależnienia. Moim zdaniem  

w naszej szkole z telefonów 

powinniśmy korzystać tylko  

w wyjątkowych sytuacjach, a nie 

cały czas.  
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Magdalena Wąsowska kl. IVc 

Jakie słodycze były dostępne  

w Twoim dzieciństwie? 

 

Babcia/Dziadek: 
Były dropsy, lizaki i... Krówki!. Pamiętam, 

kiedy chodziło się do pobliskiego sklepiku 

i kupowało się ich całe torebki. Pamiętam 

także oranżadkę w proszku - wcale się nie 

zmieniła. Opowiem też o lodach. Przy skwerze stały stoiska  

z nimi. Nakładało się je zwykłymi łyżkami, ale i tak były pyszne! 

 

Mama/Tata: 

Sezamki, ptasie mleczka i gumy. Jednak nie takie jak teraz 

Orbit itp. To były gumy Donald, w których były historyjki, 

które się kolekcjonowało i podobna guma Turbo, w której były 

obrazki samochodów. 

 

Ja: 

Obecnie słodycze są bardzo łatwo dostępne, a te 

najsmaczniejsze to: oranżadka w proszku dostępna w naszym 

sklepiku szkolnym, batoniki Prince - polo i moje ulubione 

Kinder Niespodzianki! 
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Magdalena Wąsowska IVc 

 

"P. ROSIAK I TORT" 
W kwietniowym  numerze 

polecam Wam tę książkę, ponieważ jest 

bardzo zabawna. We wspomnianej 

części Prosiak wyprawia "nieurodziny", 

na które zaprasza m.in. swojego tatę, 

który rozwiódł się z mamą prosiaka. 

Wkrótce pojawia się dobry znajomy 

jego mamy, dzięki któremu przyjęcie się 

udaje, ale co z tatą? 

 Jeżeli chcesz się tego 

dowiedzieć, musisz przeczytać to sam. 

(: 

 

 

ZŁOTE MYŚLI ALI 
Alicja Drabarek kl. IIIb 

 

I. Kto dba o innych, dba też o swoją duszę.  

II. Największym skarbem nie jest złoto,  

a przyjaźń. 
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Alicja Drabarek kl. IIIb 

...MOICH DZIESIĄTYCH URODZINACH 
 

18 III 2017r. miała odbyć się moja impreza 

urodzinowa. Od rana trwały przygotowania. Razem z mamą 

dekorowałyśmy tort i kończyłyśmy desery. Oprócz 

przygotowywania jedzenia sprzątałyśmy dom. Wreszcie 

zaczęli się schodzić goście. Prawie wszyscy goście dopisali. 

Dostałam dużo wspaniałych prezentów. Po zjedzeniu tortu  

i tradycyjnym wypiciu szampana Piccolo zaczęła się zabawa.  

Bawiliśmy się w taniec z balonem, balonową piłkę 

nożną, w odgadywanie zmysłem węchu co to za przyprawa 

(wszystkie zgadłam ja ), w wyławianie ustami jabłka z miski 

oraz w dużo innych ciekawych zabaw. W końcu przyszedł czas 

na zakończenie urodzin. Po 

pożegnaniu wszystkich gości trzeba 

było posprzątać po imprezie. Po 

wszystkim pomyślałam sobie, że 

była to naprawdę wspaniała zabawa.  
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...SIĘ UCZYĆ? 

Amelia Bielińska kl. IVc 

                        

1.    Uważaj na lekcjach. Zamiast myśleć o niebieskich 

migdałach, bądź aktywny i rób notatki. Systematycznie 

powtarzaj materiał w domu po zajęciach. 

2.   Rób kolorowe notatki. Nie ma nic nudniejszego niż czarno-

białe strony, dlatego rób kolorowe notatki. Pisaki, flamastry, 

neonowe zakreślacze. Dzięki temu zapamiętasz więcej rzeczy. 

3.   Miejsce. Zadbaj też o dobre miejsce do nauki. Na twoim 

biurku powinny znajdywać się zeszyty, książki, coś do picia lub 

jedzenia, cisza, spokój. 

4.   Nie rozpraszaj się. Kiedy musimy się czegoś nauczyć, 

robimy wszystko by oddalić to jak najdalej. Błąd! Nie 

rozpraszaj się. Wyłącz wszystkie urządzenia, które mogą ci 

przeszkadzać. 

5.  Nie trzymaj przy sobie telefonu. Pamiętaj, żeby nie 

trzymać telefonu podczas nauki. Przez to, że go przy sobie 

mamy, będziemy co chwilę zaglądać na różne portale 

społecznościowe i gry. 

6.   Mapa myśli. Zobrazuj sobie to, czego się uczysz. To 

pomoże ci w nauce, ponieważ często jest tak, że nie 

rozumiemy polecenia lub nie rozumiemy niektórych słów.  

A takie rysunki ułatwią nam naukę. 
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7.  Nie wkuwaj a zrozum. Nie wkuwaj na pamięć. Kiedy 

nauczymy się całego tematu na pamięć, po sprawdzianie 

wszystko zapomnimy, a kiedy zrozumiemy temat, zapamiętamy 

przekazane w nim informacje na długo. 

8.  Stwórz fiszki. Dobrą opcją jest stworzenie fiszek. Są to 

takie małe karteczki, na których można zapisać ważne 

materiały do nauczenia. Przyklej je w widocznym miejscu. 

Twój wzrok będzie ciągle na nie padał, aż w końcu wszystko 

zapamiętasz. 

9.   Rób przerwy. Rób przerwy co godzinę. Dzięki temu 

materiał, którego się uczysz nie poplącze ci się. Podczas 

przerwy coś zjedz lub wyjdź na świeże powietrze. 

10. Myśl przyszłościowo. To zmotywuje cię do działania. 

Myślenie, jak bardzo wiedza przyda nam się w przyszłości 

sprawi, że chętnie będziemy się uczyć.  
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MOJE HOBBY 
Magdalena Wąsowska IVc 

 

Moim dosyć nietypowym hobby dla 

dziewczyn jest piłka nożna. Interesuję się 

piłkarzami i lubię wiedzieć o nich coś więcej. 

W listopadzie ubiegłego roku byłam na 

meczu Legia Warszawa - Cracovia Kraków.  

Ciekawość do tego sportu zaszczepił 

u mnie mój dziadek. To on zapoznał mnie z 

zasadami tej gry. Bardzo chciałabym 

pojechać na mecz reprezentacji Polski. W 

odróżnieniu do wielu kobiet wiem, co to 

spalony. 

 

SONDA PROCENTOWA 
Aleksandra Mazur kl. VIa 
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W bieżącym numerze najpierw zapraszamy Was do 

lektury prac dwóch chłopców z klasy IVa, którzy opisali swoje 

ulubione zwierzę, a potem zachęcamy do przeczytania 

opowiadania z elementami opisu i dialogu  pt. "Tajemnicze 

pudełko" ułożonego przez uczennicę klasy VIb. 

 

Maciej Romańczuk kl. IVa 

Moje ulubione zwierzę to kot. W moim domostwie jest 

6 kotów, a wśród nich jest mój i wabi się "Puszek". Jak był 

maleńki to moja mama znalazła go porzuconego przez kotkę. 

Był taki maleńki i śliczny. Postanowiłem, że to będzie mój kot. 

"Puszek" to kot "europejski", jest szaro-bury, a krawat  

i skarpetki na łapkach ma białe. Oczy ma koloru zielonego. 

Puszek jest karmiony suchą i mokrą karmą dla kotów, dzięki 

temu ma śliczną, błyszczącą sierść.  

Jest także doskonałym łowcą  

i codziennie przynosi myszkę. Zawsze ma 

świeżą wodę i jedzenie. Dwa razy w roku jest 

odrobaczany. Jak choruje, to mama jeździ  

z nim do weterynarza. Puszek lubi chodzić 

swoimi ścieżkami i przynosi nam złapane 

myszki. Lubi pieszczoty i głaskanie. Koty  
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bardzo lubią spokój i ciszę. Potrafią przespać nawet 16 

godzin. Bronią się drapiąc i gryząc. Lepiej ich nie denerwować. 

Są także bardzo przyjacielskie i oddane. Najbardziej lubię  

w Puszku to, jak ociera się o moje nogi, prosząc o głaskanie 

i głośno mruczy. Puszek to mój najlepszy przyjaciel. 

 

Alan Jakowiuk kl. IVa 

Moje ulubione zwierzę to 

świnka morska, mam taką w domu  

i wabi się Tymon. Wcześniej miałem 

chomiki, ale one nie są takie 

pocieszne, ponieważ prowadziły nocny 

tryb życia, a świnki są ich przeciwieństwem. 

Tymon ma białą długą sierść z rudymi plamkami, jest to 

świnia bengalska, oprócz długiej sierści ma łaciate uszka, mały 

pyszczek i bardzo wyłupiaste oczy. Wygląda jak mała włochata 

kulka na małych łapkach. Najbardziej lubi owoce  

i warzywa, ale i sucha karma jest bardzo wskazana, chociaż on 

i tak ją zawsze wysypuje. 

Bardzo ważne jest to, aby przynajmniej dwa razy  

w tygodniu zmienić jej podłoże  i codziennie dawać czystą 

wodę. 

Świnki morskie potrafią rozróżnić różne dźwięki. Moja 

świnka nauczyła się, że jak otwieram lodówkę, staje na 

podeście klatki, piszczy i czeka na jakiś smakołyk.    
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Mam dobrą radę, a mianowicie, że jak ktoś szybko 

nudzi się zwierzętami, to nie powinien jej brać, ponieważ 

świnki wymagają dużo opieki i żyją około ośmiu lat. Lubię  

w niej to, że jak drapie się ją po szyi, to uroczo mruczy. 

 

Beata Cymbalińska kl. VIb 

"Tajemnicze pudełko" 

Pewnego słonecznego dnia siedziałam razem z moją 

siostrą na kocu w ogrodzie mojej babci. Było nam bardzo 

nudno, więc postanowiłyśmy zająć się chwilę naszym pupilem 

Rzucałam psu piłkę, a on łapał ją i przynosił. Nagle piłka 

wylądowała w starej altanie. Bruno podbiegł tam, lecz nie 

wrócił z piłką., a z małym pudełkiem w pyszczku. Było bardzo 

brudne, całe w piasku, więc razem z Olą pobiegłyśmy do domu, 

aby je umyć. Gdy było już czyste, dostrzegłyśmy, że pudełko 

ma piękny jasnoniebieski kolor, śliczne białe i złote ozdoby 

oraz wzorki. Byłyśmy bardzo ciekawe co znajduje się  

w środku, ale niestety tajemnicze pudełko było zamknięte na 

klucz.  

- Szkoda, że nie możemy go otworzyć.  - powiedziała Ola. 

- Może pokażemy to pudełko babci - zaproponowałam.  

- Na pewno jest bardzo stare. 

- To dobry pomysł - zgodziła się Ola. 

Poszłyśmy do salonu, gdzie siedziała babcia. 

Pokazałyśmy jej, co znalazłyśmy w altanie w jej ogrodzie.  
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Zapytałyśmy, czy wie, jak można je otworzyć. Babcia 

przyglądała się  z uwagą błękitnemu pudełku. 

- Poszukajcie u mnie w komodzie jakichś kluczy. Może 

któreś będą pasować. 

Przeszukałyśmy wszystkie szuflady i znalazłyśmy 

sporo kluczy. Mimo chęci żaden z nich nie pasował. Wróciłyśmy 

do ogrodu, aby chwilkę odpocząć i się zrelaksować. Do ogrodu 

wszedł Bruno, który siadł na kocu obok nas. W tej chwili 

pomyślałyśmy sobie, że skoro pudełko leżało w 

altanie, to klucz też musi tam być. Było to 

bardzo prawdopodobne, więc poszłyśmy tam i 

szukałyśmy zaginionej rzeczy. Poszukiwania 

trwały aż do wieczora. Juz razem z Olą 

traciłyśmy nadzieje na odnalezienie klucza, gdy 

zobaczyłam w kępce trawy błyszczący srebrny 

kawałek metalu.  

- Ola! Mam klucz! - podskoczyłam z radości. 

Razem z Olą nie mogłyśmy doczekać się, aby otworzyć 

pudełko. Zawołałyśmy babcię do altany na herbatę, by tam 

razem z nią zobaczyć, jakie tajemnice skrywała niebieska 

szkatułka. Kluczyk i pudełko miały podobne zdobienia, co 

gwarantowało, że będzie pasować.  

- Otwieram je... - powiedziała. 

Klapka powoli odchyliła się. W środku znajdowały się 

różne stare zdjęcia i biżuteria.       
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- Ach, wnusie... - babcia spojrzała na zawartość 

pudełka. - Ach, moje kochane! 

- Tak, babciu? - zapytałyśmy naraz trochę zdziwione.  

- Znalazłyście moje bardzo stare pudełko na biżuterię! 

- odpowiedziała ze wzruszeniem. - Teraz przypominam sobie 

ten błękitny kolor... 

Babci opowiedziała nam o całej historii tej szkatułki. 

Powiedziała nam o tym, kto jest na tych zdjęciach. Była to ona 

z dzieciństwa oraz młodzieńczych lat. Były też tam zdjęcia 

dziadka. Biżuteria, która tam była, to prezenty od innych 

chłopaków, których kiedyś znała. Bardzo zaciekawiła nas ta 

historia. 

Babcia potem przez parę dni opowiadała nam nie tylko 

o jej dzieciństwie, ale także dzieciństwie naszych rodziców. 

Zrozumiałam wtedy, że warto rozmawiać ze starszym 

pokoleniem i poznawać przygody i wydarzenia z dawnych 

czasów gdyż jest to ciekawe, a czasem bardzo śmieszne lub 

zaskakujące. 
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WIOSENNA ZABAWA NA POWIETRZU 

Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

 

Państwa Miasta to nie tylko gra na papierze, ale i na 

dworze. Na ziemi rysujemy ogromne koło, a w środku małe. 

Obydwa koła przecinamy tyloma promieniami, ilu jest graczy. 

Każdy gracz wybiera sobie, jakim chce być państwem np. USA, 

Niemcy itp. i wpisuje nazwę na małym kółku. Do gry będzie 

potrzebny patyk.  

Kto pierwszy trzyma patyk, rzuca nim do dowolnego 

państwa i ucieka tak samo jak pozostałe państwa [grające 

dzieci]. Państwo, na którym leży patyk, chwyta go i krzyczy 

„stop”. Wszyscy zatrzymują się w miejscu, a osoba  

z patykiem rzuca w osobę najbliżej stojącą. Gdy ją trafi, 

odcina tyle, ile sięgnie ręką ziemi tego państwa. Gdy nie trafi, 

wtedy państwo, w które rzucał, odcina jemu ziemię. I tak się 

gra, aż jedno z państw zgarnie wszystkie ziemie. 

Świetna zabawa, która pamiętają także nasi rodzice. 
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10 KAR SZKOLNYCH, KTÓRYCH NA SZCZĘŚCIE 

JUŻ SIĘ NIE STOSUJE 
Amelia Bielińska kl. IVc 

 

10. Bicie linijką (najczęściej w dłoń). Zacznijmy 

od czegoś najbardziej znanego. Bicie 

linijką było dosyć bolesne. Takie kary 

dostawało się za np. gadanie na lekcji. 

Myślę, że nasi rodzice pamiętają tę 

karę ze swoich lat szkolnych. Jedna 

rzecz przeraża mnie w tych wszystkich 

karach. Jak można było bić dzieci? Bardzo 

się cieszę, że wycofano te kary.  

9. Klapsy. Jest to kara podobna do bicia linijką. 

Do klapsów używano drewnianej rakiety lub różnych kijów. 

Kara ta nie dotyczyła jedynie najmłodszych, lecz nawet 

ósmoklasistów. Przy dawaniu klapsów najmłodszym, dzieci 

płakały i wcale się im nie dziwię. 

8. Przysiady. Pewnie wielu z was pomyśli sobie, że to pikuś  

i każdy sobie by z tym poradził. Otóż nie! W jednej 

amerykańskiej szkole za nieodrobioną pracę domową  

z matematyki, jeden uczeń musiał zrobić aż 800 przysiadów! 

Podczas ich robienia, nauczyciel zadawał mu pytania 

matematyczne. Jeśli odpowiedział źle, nauczyciel dokładał mu 

jeszcze 100. 

7. Zamknięcie w szafie. Tą karę zadawano głównie 

najmłodszym. Chodziło w niej o to, że kiedy dziecko zrobi coś 

złego, nauczyciel zamykał je w szafie. Lecz to nie wszystko!  
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Kiedy dziecko siedziało w szafie, nauczyciel opowiadał im, że w 

tej szafie znajduje się potwór. Gdy dziecko w krzyku 

próbowało wyjść, nauczyciel blokował drzwi. 

6. Klęczenie na grochu. Ojczyzną kary w postaci klęczenia na 

grochu jest Wielka Brytania. Podobno to nie boli jedynie 

przez pierwsze 30 sekund, a rosyjscy uczniowie musieli 

wytrzymać nawet i cztery godziny... W państwie Królowej 

Elżbiety stosowania kar cielesnych zabroniono w 1986 roku. 

5. Gniazdo os. W Namibii, mimo zakazu ministra oświaty, wciąż 

praktykuje się karę polegającą na staniu nieruchomo przed 

drzewem z gniazdem os. Czasem było tak, że osy atakowały 

ucznia, ale ten nie mógł się ruszyć. 

4. Chłopiec - dziewczynka. Najwyższym wymiarem kary  

w nepalskiej szkole jest przebranie chłopca za dziewczynkę. 

W zależności od powagi przewinienia ukarany w ten sposób 

uczeń chodzi w sukience od jednego do pięciu dni. Większość 

chłopców nie wytrzymuje psychicznie i już drugiego dnia błaga 

o litość. 

3. Zakaz gry w piłkę. Brazylijscy uczniowie karani są zakazem 

gry w piłkę na przerwie. Jest to dosyć śmieszna kara, ale 

chłopcy pewnie by nie wytrzymali. 

2. Grubszy pas. Szkoci byli mało oryginalni w karaniu swoich 

uczniów - używali tradycyjnego pasa. Jednak nie był to byle 

jaki pas, a specjalnie zamówiony przez ministerstwo oświaty, z 

grubej i twardej skóry. Żeby bolało jeszcze mocniej, składali 

go na pół i dopiero takim karali ucznia.     
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1. Pokój krzyku. W japońskich szkołach istnieją tak zwane 

,,Pokoje krzyku’’. Kiedy dziecko źle się zachowywało, zabierano 

je do takiego pokoju, gdzie mogło się wyżyć rzucając 

talerzami w ścianę i oczywiście pokrzyczeć sobie na różne 

przedmioty.  

 

 

 

 
Karolina Kalisz kl. IVa 

DZIEŃ CZEKOLADY 

12 kwietnia obchodzimy dzień czekolady. Jest to produkt 

kaloryczny, ale uwielbiany przez wszystkich. Czekolada jest 

też bardzo zdrowa i posiada wiele cennych witamin, wprawia 

nas w dobry nastrój, poprawia przemianę materii i rozjaśnia 

nasz umysł. Tego dnia możemy ją jeść bezkarnie w każdych 

ilościach. Smacznego! 

 

12 kwietnia obchodzimy też dzień czystych okien. W to 

święto tylko jedna rzecz przychodzi nam do głowy, by je 

odpowiednio uhonorować – oczywiście umyć okna! 

 



TORNISTER                                numer 8 (112) – kwiecień 2017 

- 45 - 

NEWSY ZE ŚWIATA NASTOLATKÓW 
Amelia Bielińska kl. IVc 

 

W tym numerze chciałabym wam 

opowiedzieć o śniadaniówce na… BANANA! 

Taką śniadaniówkę dostaniecie na allegro. Są 

różne kolory do wyboru. Cała śniadaniówka 

jest wykonana z plastiku. Ma ona w różnych 

miejscach porobione dziurki, aby nasz banan 

mógł sobie swobodnie oddychać. Najlepsze i 

najciekawsze jest to, że skoro nazwa brzmi - 

śniadaniówka na banana, to właśnie nasz 

pojemniczek ma kształt banana. Na pewno wzbudzi to duże 

zainteresowanie wśród waszych znajomych. Oceniam: 5/5.  

 

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 8 (112) 

KWIECIEŃ 2017r. 
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PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

Rosja 
Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

1. Rosja to jedyne państwo na świecie, którego brzegi 

oblewa aż 13 mórz. 

2. Ural to najstarsze góry na naszej planecie. Na terenie 

wsi Aleksandrowka znajduje się góra Karandasz, której 

wiek szacuje się na 4 miliardy lat. Sama góra to 

zaledwie pagórek – liczy raptem 600 metrów wysokości 

i trochę zadziwia fakt, że jeszcze nie została 

zniszczona przez wiatr i wodę. 

3. Moskiewski Kreml to największa średniowieczna 

twierdza, która zachowała się do naszych czasów. 

Łączna długość murów to aż 2235 metrów. 

4. Sushi jest bardziej popularne w Rosji niż w Japonii. 

5. W Rosji jest co najmniej 15 tajnych miast. Nie ma ich 

na mapach, nie wiodą do nich oznakowane drogi, a 

obcokrajowcy nie mogą się do nich nawet zbliżyć. 

6. Moskiewskim metrem poruszają się bezdomne psy, 

które doskonale wiedzą gdzie wysiąść, by zjeść coś 

dobrego. 

7. Rosja jest ponad 50 razy większa od Polski. 

8. Rosja jest największym państwem na świecie. 
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9. Powierzchnia Rosji to prawie 1/6 powierzchni Ziemi. 

10. U podnóża góry Ałtaj znajdują się jedyne na Ziemi 

zamarznięte grobowce. 

11. Rosja ma 27 noblistów. 

12. W Moskwie mieszka 74 miliarderów. 3 razy więcej niż 

w Nowym Jorku. 

13. W Moskwie znajduje się największy McDonald’s, który 

może pomieścić ponad 700 osób. 

14. Rosja jest wielonarodowa i wielokulturowa. Występuje 

tam ponad 100 różnych narodowości. 

15. W Rosji jest najwięcej lasów na świecie. Kraj ten zwany 

jest „płucami Europy”. Więcej dwutlenku węgla pochłania 

jedynie las Amazonii. 
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SPORTOWIEC 

Wybranym przeze mnie sportowcem jest..... Łukasz 

Piszczek! Jest to 31-letni piłkarz, który strzelił decydującego 

gola w meczu z Czarnogórą. Gra w Borussi Dortmund i polskiej 

reprezentacji mężczyzn w piłce nożnej.  

 Jest super piłkarzem!  (Magdalena Wąsowska) 

 

MUZYKA 

W tym numerze bardzo chciałabym Wam polecić dwie 

piosenki. Obie są soundtrackami z mojego ulubionego anime - 

„Shingeki no Kyojin” lub jak kto woli - „Attack on Titan”. Ale 

nie o tym mowa. Mam na myśli „Call Your Name” oraz 

„Reluctant Heroes”. Obie piosenki mają charakter dość 

melancholijny i dramatyczny, co idealnie wpasowuje się w 

klimat serii, z której pochodzą. I co najważniejsze, są bardzo 

przyjemne dla uszu. ^^ (Milena Kusy) 

 

POSIŁEK 

Frytki. Łatwe w przygotowaniu pocięte w paluszki 

ziemniaki. Na całym świecie istnieje wiele preferencji 

odnośnie spożywania frytek. Standardem jest jedzenie frytek 

tylko posolonych, z keczupem, rzadziej z majonezem  

i z octem, co preferują Brytyjczycy. Obrane, wypłukane  

i dokładnie osuszone ziemniaki, odpowiednio pokrojone, smaży 

się najpierw w 170-175 °C ok. 3 minut, a następnie dosmaża na  
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złoto w 190 °C. Chyba nie ma osoby, która nigdy nie 

spróbowała frytek! (Nadia Czarnecka) 

 

UBRANIE 

W tym numerze chciałabym Wam 

polecić spodnie ‘’ogrodniczki’’. Stały się one 

hitem tej wiosny. Bardzo przemawiają do 

mnie dżinsowe granatowe. Jest dużo 

kolorów do wyboru. Mogą być z dziurami na 

kolanach, z różnymi naszywkami i z 

przetarciami. Według mnie bardzo pasują 

do koszuli w kartkę bądź do zwykłej bluzki. 

Wszystko zależy od twoich 

preferencji. (Amelia Bielińska)  
 

YOUTUBER 

Youtuberem miesiąca jest Blowek czyli Karol Gąza. 

Pierwszy film nagrał 5 lat temu. Teraz ma 2 miliony fanów. 

Blow nagrywa Minecrafta, Challenge i GTA. Oglądam go 

od 2 lat i polecam Wam jego odcinki. Bardzo często nagrywa 

odcinki z innymi youtuberami np. z Rezim, Mandziem, Skkf'em 

i Stuu. (Angelika Ciborowska) 

 

KRESKÓWKA 

Ulubieńcem miesiąca w nowej kategorii – kreskówce 

jest „Steven Universe”. Co najciekawsze, jest to pierwszy 

emitowany na Cartoon Network serial animowany, którego 

głównym twórcą jest kobieta - Rebecca Sugar.   

 

 

https://www.google.pl/search?espv=2&biw=1280&bih=845&q=challenge&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjGkYaf843TAhWGFZoKHbI-AacQvwUIFygA
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Serial ten opowiada o dwunastoletnim chłopcu – 

tytułowym Steven'ie, którym opiekuje się trójka „Klejnotów” - 

Ametyst, Granat oraz Perła. We czwórkę tworzą drużynę 

Kryształowych Klejnotów, których obowiązkiem jest ochrona 

Ziemi. 

Serial ten składa się z trzech ukończonych sezonów 

oraz jednego w trakcie produkcji – czwartego, zatem jest co 

oglądać. Fabuła również jest bardzo ciekawa, jednak warto 

wspomnieć również o innym elemencie wartym uwagi – 

piosenkach. Wszystkie bardzo wpadają w ucho. 

Muszę przyznać, jest to jedna z najlepszych 

kreskówek, jakie oglądałam. Każdy odcinek kończył się tym, że 

pragnęłam zobaczyć następny. Miano mojej ulubionej postaci 

otrzymała Perydot. Każdy odcinek, w którym się pojawiała był 

dla mnie wielką radością – trudno tak naprawdę się dziwić, 

jeżeli jesteś czyimś fanem. 

Polecam zobaczyć „Steven Universe” każdemu. Seria ta 

jest bardzo wciągająca, więc jak zaczniecie ją oglądać 

naprawdę trudno przestać. Polecam! (Milena Kusy) 
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LETNI, ZDROWY DESEREK 

Amelia Bielińska kl. IVc 

Składniki: 

1. Borówki, maliny, truskawki (według uznania) 

2. Płatki owsiane (4 łyżeczki) 

3. Mleko (1 szklanka)  

4. Serek mascarpone (2 łyżeczki) 

 

Potrzebne przyrządy: 

1. Mikser 

2. Garnuszek lub miska (do 

której będziemy wrzucać 

składniki)3. Mikser 

4. Nóż 

5. Łyżka 

6. Szklanka 

 

Wykonanie:  Najpierw wrzucamy do miski lub garnuszka  

4 łyżki płatków owsianych (nieugotowanych). Następnie 

dolewamy do płatków 1 szklankę mleka. Dodajemy też  

2 łyżeczki serka mascarpone. Dosypujemy maliny, 

truskawki i borówki. To ile ich wsypiemy zależy od nas. 

Później przez ok. 2 minuty miksujemy wszystko razem. Na 

koniec mieszankę wlewamy do innej miseczki. Na wierzch 

możemy położyć pokrojone owoce, które lubimy. I gotowe! 

Smacznego! 
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KOSMICZNE CIEKAWOSTKI... 
Maciej Kuć kl. IVc 

 

GWIAZDA - to ogromna kula gorącego, żarzącego się gazu. 

Słońce jest gwiazdą znajdującą sią najbliżej naszej planety, 

dlatego wydaje się większe niż pozostałe gwiazdy widoczne na 

niebie. 

MGŁAWICA - to obłok pyłu i gazu międzygwiezdnego  

w przestrzeni kosmicznej. Niektóre z nich są miejscem 

narodzin następnych gwiazd, a niektóre powstają w procesie 

śmierci gwiazd, kiedy następuje wyrzucenie obłoku pyłu i gazu 

w przestrzeń kosmiczną. 

GALAKTYKI - gwiazdy nie są rozmieszczone w przestrzeni 

kosmicznej równomiernie, lecz grupują się w wielkie rodziny 

gwiazd zwane GALAKTYKAMI. Słońce należy do ogromnej 

galaktyki liczącej miedzy 200 a 400 milionów (!!!) gwiazd, 

zwanej DROGĄ MLECZNĄ. 

KOMETY - to niewielkie obiekty 

zbudowane z lodu i pyłu, nazywane 

"brudnymi kulami śnieżnymi". Są one 

zazwyczaj za małe i poruszają się 

zbyt daleko od ziemi, aby można je 

było zaobserwować nawet za pomocą 

dużych teleskopów. Gdy kometa 

zbliża się do słońca, lód topi się, 

tworząc ogromny świecący warkocz 

gazów i pyłów, dzięki temu jest 

widoczna na niebie.  
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Niektóre komety powracają regularnie, tak jak na przykład 

słynna kometa Halleya, przelatująca wokół słońca co 76 lat. 

Inne pojawiają się niespodziewanie. Komety, tak jasne, że 

można je dostrzec gołym okiem, są rzadkością.  

DESZCZE METEORÓW - podczas obserwacji na nocnym 

niebie meteory przypominają spadające gwiazdy, jednakże nie 

są one wcale gwiazdami. w rzeczywistości są to smugi światła 

wytwarzane przez niewielkie kawałki pyłu lub skał, wpadające z 

przestrzeni kosmicznej w ziemską atmosferę. Poruszają się z 

tak dużą prędkością, że w powietrzu następuje ich spalanie. 

Smuga światła widoczna jest tylko przez kilka sekund,  

a zjawisko to nazywane jest meteorem. Najlepszym czasem do 

ich obserwacji są okresy pojawiania się deszczy meteorów, 

kiedy są one widoczne co kilka minut. Deszcze takie występują 

wówczas, gdy krążąca ziemia przecina tor pyłu pozostawionego 

przez kometę. 

METEOROIDY I METEORYTY - Meteoroidy to odłamki 

skalne i pył, krążące wokół słońca w przestrzeni kosmicznej. 

Różnią się one wielkością od małych drobinek pyłu 

przylegających do wielkich skał.  Meteoroidy przez cały czas 

wpadają w ziemską atmosferę, lecz większość z nich 

całkowicie spala się w powietrzu. Tylko największe z nich 

spadają na powierzchnię ziemi i wtedy nazywane są 

meteorytami. Bardzo rzadko można zobaczyć upadek 

meteorytu lub znaleźć go na ziemi, najlepiej więc jest udać się 

na ich wystawę do muzeum. 
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KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA 
Emila Pietrzak kl. IVc 

         1                

  2                       

        3                 

         4                

       5                  

        6                 

        7                 

         8                

       9                  

       10                  

        11                 

         12                

       13                  

     14                    

        15                 

         16                
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1. Niesiona w Wielką Sobotę do Kościoła 

2. Uroczyste w niedzielę rano 

3. Pomalowane jajko 

4. W nim święcimy pokarmy 

5. Biała, dodawana do żurku 

6. Z drobnymi listkami, ostra w smaku 

7. Można o nich śnić lub dodać do ciasta 

8. Lany.... 

9. Z różkami w koszyczku 

10. Symbol Świąt z długimi uszami 

11. Niedziela tydzień przed Świętami 

12. Ciasto z sera 

13. Tydzień poprzedzający Święta 

14. Msza o świcie w Wielką Niedzielę 

15. Z żółtkiem i białkiem 

16. Wielkanocny placek 
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WIELKANOCNA WYKREŚLANKA 
Weronika Milewska kl. IVa 

 

 

 

1 – Trawa    2 – Wiosna    3 – Pisklę          4 – Słońce    

5 – Żaba    6 – Koszyk    7 – Wielkanoc    8 – Zając     

9 – Osa     10 – Baranek 11 – Bazie   12 – Żonkil     

 

Odpowiedzi na zagadki ze str. 58: 

1. skowronek 

2. jaskółka 

3. wiosna 

4. bocian 

5. bazie 

 

T E S   J   Ż A B A O R L Ł 

R A    Ł   L S I R   L T   B   B   L 

A K   O   S   Z   Y   K   I C W C R 

W A  Ń   K   P Y I K Z S R Z 

A   P   C   T Ą   B Z N I Y   K   C 

W    I   E   L   K A   N   O C T   A   C 

I  S K J   S   R B   Ż N M C B 

O K   P   O   Z A   J Ą C T N L 

S L Ę   Z O N S   K Ł W Z O 

N E W   I S E O I P   B K Y 

A  K   E   L A K C L L I E I 

N A  L   S W M T W S K A   R 



TORNISTER                                numer 8 (112) – kwiecień 2017 

- 57 - 
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ZAGADKI WIOSENNE 
Emila Pietrzak kl. IVa 

 

1. Chodzi polem słonko,  

Po zielonym życie. 

Nad polem, nad łąką,  

Śpiewa ktoś w błękicie. 
 

2. Nie ma lepszej lotniczki, 

Ogon ma niczym nożyczki. 

Lepi gniazdo pod strzechą, 

Jest dla ludzi pociechą. 

W powietrzu toczy kółka, 

Kto to taki? 
 

3. Jak się nazywa ta pora roku, 

Gdy się zielenić zaczyna wokół? 

Skowronek nad polem śpiewa, 

Kwiaty forsycji kwitną na 

drzewach? 

 

4. Czarno-biały fraczek, 

Buciki czerwone, 

Umykają żaby,  

Gdy idzie w ich stronę? 

 

5. Mleczka nie piją, 

Myszek nie jedzą, 

Te bure kotki 

Co na drzewie siedzą? 
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wyszukała Angelika Ciborowska kl. Vc 
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