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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 8(94) – maj 2015        nakład 60 sztuk    CENA 2,00 zł 
 

MAJÓWKA – SKOJARZENIA I FAKTY 
Zaczyna się jeden z najpiękniejszych miesięcy – maj.  

A skoro maj, to i majówki. Czy wiemy dokładnie, co znaczy to 
słowo? Wg Wikipedii majówka ma trzy znaczenia: 

1. Majówka – wiosenna wycieczka za miasto 
2. Nabożeństwo majowe 
3. majówka, gęśnica (Calocybe) – rodzaj grzyba z 

rodziny gąskowatych. 
Jako ciekawostkę warto dodać, że w Polsce trzy miejscowości 
noszą nazwę Majówka: 

1. Majówka – osada w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, 
w gminie Jemielno 

2. Majówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, 
w gminie Pabianice 

3. Majówka – wieś w woj. 
podlaskim, w pow. 
białostockim, 
w gminie Supraśl 
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SPIS TREŚCI:
 Warte pochwały – s. 3 – 5; 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 
 Mały Książę na Stadionie 

Narodowym – s. 6 – 7; 
 Sprawdzian szóstoklasistów – 

s. 8; 
 Warsztaty językowe mogą 

być przyjemne – s. 9; 
 Eksplozja – co nowego? –  

s. 10-11; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników – s. 11; 
 Jednym zdaniem – s. 12; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie 

„Najbardziej niebezpieczna 
przygoda, jaka się Pani/Panu 
przytrafiła?” - s. 13-15; 

 Kolorowy rok szkolny – s. 15; 
 Opowiem Wam o… moim 

spotkaniu z duchem -  
s. 16-17; 

 Zdaniem eksperta – str. 18; 
 Pomocna dłoń – s. 19-20; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: „W jakim 

wieku nauczyłeś/-aś się 
jeździć na rowerze?” -  
s. 21; 

 Warto przeczytać – s. 22; 
 Top 10… kanałów na YouTube 

– s. 23; 
 Opowiem Wam o… -  

s. 24-25; 
 Matematyka jest fajna –  

s. 26-27; 
 10 sposobów na… efektywne 

uczenie się – s. 27-28; 
 Zwierzęta i my! – s. 29; 
 Zeszyty uczniowskie kl. VIc 

- s. 30-31; 
 3 pokolenia w „Tornistrze”–  

s. 32; 
INNE 
 Czy wiesz, że… – s. 33; 
 Kartka z kalendarza –  

s. 34; 
 W co się bawić? – s. 35-37; 
 Wiosenna krzyżówka – s. 38; 
 Jedz zdrowo – przepis na 

sałatkę grecką – s. 39. 
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY  

"Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT" 
I miejsce w kategorii klas V - Aleksandra Gniado kl. Vc 
opiekun: p. Sylwia Pernach 

 
KONKURS  NA KRZYŻÓWKĘ ORGANIZOWANY PRZEZ 

"ECHO KATOLICKIE" 
I miejsce - Paulina Skoniecka kl. IIc 
I miejsce - Wiktor Walędzki kl. Ib 
opiekun: p. Krystyna Sęktas 

 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU 

DROGOWYM 
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: 

1. Abramowski Sebastian kl. Vc 
2. Gontarska Maria kl. VIc 
3. Mroczek Mateusz kl. VIb 
4. Szostek Kamila kl. Va 
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KONKURS „POLICJANCI SĄ WŚRÓD NAS” 
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: 

1. Jakub Chabiera kl. IVc 
2. Sebastian Abramowski kl. Vc 
3. Igor Lipka kl. VIb 

 
SZKOLNY KONKURS   

"DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY" 
I miejsce – Bartosz Włodarczyk kl. IVb 
II miejsce- Marta Kwiatkowska kl. IVc 
III miejsce- Karolina Proczka kl. IVc 
Wyróżnienia: Jan Grubek kl. IVc, Michał Abramowski kl. IVc, 
Przemysław Tenderenda kl. IVa 
opiekun: p. Katarzyna Mroczek 

 
XI EDYCJA "KONKURSU - ZBIÓRKA MAKULATURY"   

ETAP SZKOLNY 
I miejsce  Dawid Gierszewski  kl. Vc - 889kg 

II miejsce Mateusz Abramowski kl. Ib - 380 kg 
III miejsce Damian Araźny kl. Ia - 364 kg 

KLASY 
I miejsce  KLASA Ia - 2332 kg 

II miejsce KLASA  Vc - 2245 kg 
III miejsce KLASA IIc - 2214,5 kg 

opiekun: Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOLOGICZNO-
ŚRODOWISKOWY 

"NASZA ZIEMIA - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO" - ETAP SZKOLNY 

Karolina Proczka  kl. IVc 
Michał Abramowski kl. IVc 

Krzysztof Milczarek kl. IVc 
opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS "BATERIE SĄ JAK 

BAKTERIE" - ETAP SZKOLNY 
Michał Abramowski  kl. IVc - I miejsce 
Karolina Proczka kl. IVc - II miejsce 

Maja Leszczyńska kl. Vc - III miejsce 
opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS - PRZYJACIEL LASU"   -  

ETAP SZKOLNY 
Amelia Kwiejda  kl. VIa - I miejsce 

Paulina Pachnik - kl. VIa - II miejsce 
Maria Gontarska kl. VIc - III miejsce 

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
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MAŁY KSIĄŻĘ NA STADIONIE NARODOWYM? 

Wioletta Damętka kl. IVc 
 

26 marca klasy IV i klasa Va wyjechały na wycieczkę 
do Warszawy. Ponieważ było nas bardzo dużo, na pętlę 
podjechał autokar i bus. Wszyscy zajęliśmy miejsca  
i ruszyliśmy ku przygodzie.  

Czas podróży upływał nam na zabawach i rozmowach. 
Nagle zobaczyliśmy Stadion Narodowy. Wszyscy się 
ucieszyliśmy. Ponieważ czekaliśmy na dwóch przewodników,  
w tym czasie mogliśmy sobie kupić pamiątki. Wszyscy zakupili 
sobie pocztówki, flagi itp.  

Po spotkaniu  
z przewodnikiem  
i rozdaniu biletów 
weszliśmy na murawę. 
Przewodnik opowiadał nam o 
stadionie, jego historii, najciekawszych wydarzeniach i 
liczbach. Zwiedziliśmy stadion trasą piłkarza. Byliśmy w 
szatniach piłkarzy, widzieliśmy koszulki naszej reprezentacji. 
Przechodziliśmy także przez część relaksacyjną, gdzie były 
łóżka do masażu, wanny. Na jednym z poziomów odbywają się  
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konferencje prasowe – tam też byliśmy. Klasa Va weszła na 
szczyt stadionu. Wszyscy krzyczeliśmy do mikrofonu, który 
mierzył poziom kibicowania. Wszystkim się to bardzo, ale to 
bardzo podobało.  

Gdy skończyliśmy zwiedzanie stadionu, pojedziemy do 
McDonald’s w Złotych Tarasach, aby coś zjeść.  

Potem przeszliśmy do teatru ,,Roma” na spektakl 
,,Mały Książę”. Przedstawienie opowiadało o chłopcu, który 
odwiedzał różne planety i spotykał tam ludzi. Moim koleżankom 
bardzo podobały się piosenki z tego spektaklu. 

Ostatnim punktem naszej wycieczki był oczekiwany 
przez wszystkich basen. Najbardziej zaciekawiły nas 
zjeżdżalnie i zabawy w wodzie.  

Niestety, po półtorej godziny zabawy trzeba było 
wsiąść do autokaru i ruszyć do domu. Staliśmy  w bardzo 
długim korku, aż dojechaliśmy do Kałuszyna. Tam czekali na 
nas rodzice, wszyscy się rozjeżdżali i tak się skończyła nasza 
wycieczka, na której było super. 
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SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 
Kinga Książek kl. VIb 

 
  1 kwietnia odbył się sprawdzian szóstych klas. 

Uczniowie klasy VIa, VIb i VIc musieli napisać sprawdzian, 
dzięki któremu sprawdzą swoje umiejętności i dostaną się do 
gimnazjum. 

  Według wszystkich uczniów sprawdzian nie był 
bardzo trudny. Musieliśmy napisać opowiadanie  
o "Tajemniczym pudełku". Temat opowiadania każdemu 
przypasował i niektórym zabrakło miejsca. Po napisaniu części 
polonistyczno-matematycznej stres częściowo opadł, ale nie 
całkiem, ponieważ przed uczniami szóstych klas był jeszcze 
sprawdzian z jęz. angielskiego.  

Podczas 30 minutowej przerwy 
poczęstowano nas obiadem, którym 
najedliśmy się do syta.  Z racji tego, że 
1 kwietnia przypada Prima Aprilis, 
dyrektor powiedział w połowie długiej 
przerwy, że nie będzie sprawdzianu z 
jęz. angielskiego, ale my nie daliśmy się 
nabrać. Po 1 godzinie pisania 
sprawdzianu z angielskiego wróciliśmy 
do domów i odetchnęliśmy z ulgą, że mamy to już za sobą. 

  Teraz tylko czekać z niecierpliwością na wyniki  
i trzymać za siebie kciuki. :) 
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WARSZTATY JĘZYKOWE  
MOGĄ BYĆ PRZYJEMNE! 

Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 

W czwartek 23 kwietnia grupa uczniów z naszej szkoły 
pod opieką pań Magdy Kłoszewskiej i Eweliny Pachnik, 
pojechała do Warszawy na warsztaty językowe. 
Wyruszyliśmy z samego rana czyli o ósmej 
piętnaście. 

Po udanej podróży 
dotarliśmy do Złotych Tarasów  
i tam w kinie obejrzeliśmy film 
pt. "Szybcy i wściekli". 

Następnie każdy z nas mógł w dowolny sposób spędzić 
trochę czasu w tym imponującym centrum handlowym. Ja  
i moje koleżanki, jak na dziewczyny przystało, udałyśmy się na 
shopping. Później nadszedł główny cel naszej wycieczki.  
Pojechaliśmy na ulicę Polną, na wspomniane wcześniej 
warsztaty.  

Forma zabaw grupowych w języku angielskim 
prowadzonych w humorystyczny sposób, bardzo nam się 
podobała i myślę, że wiele się nauczyliśmy. 

Jeśli miałabym okazję wziąć udział w kolejnych, 
podobnych warsztatach, zrobiłabym to z przyjemnością. 

Czas mijał bardzo szybko. Przed osiemnastą bardzo 
zadowoleni wróciliśmy do domu. 
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EKSPLOZJA – CO NOWEGO? 
Julia Sosińska kl. Vb 

 

W tym roku w szkolnym w zespole 
Eksplozja działo się bardzo dużo. Uczestniczyliśmy w wielu 
zawodach i konkursach i dużo jeszcze przed nami. 

Zawody, które już za nami       
- 17.02.2015 roku byliśmy w Mińsku 

Mazowieckim na konkursie „Wytańczyć 
Marzenia”. Naszej  grupie z podstawówki (junior 
młodszy) niestety nie udało się wywalczyć 
miejsca na podium. Ale grupa z gimnazjum 
(junior) zajęła 3 miejsce. 

- 13.03.2015 roku odwiedziliśmy Karczew. 
Były to zawody, w których  mogli brać udział uczestnicy od 11 
do 16 lat. Zajęliśmy tam 1 miejsce - zespół pomieszany  
z podstawówki i gimnazjum. Występowała tam również 
„piątka”, która zajęła 3 miejsce. Dzięki udziałowi w Korczewie 
zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Europy, które odbędą 
się około 30.06.2015 roku w Słowenii. 

 - 28.02.2015 roku byliśmy na konkursie w Warszawie - 
naszej pięknej stolicy, ale niestety nic nie osiągnęliśmy. 

- Następnie 27-29.03.2015 roku pojechaliśmy do Łącka 
na Mistrzostwach Polski Cheerleaders . Były to dla nas ważne 
zawody. Grupa z juniora młodszego zajęła 2 miejsce w dywizji 
Cheer,  a „piątka” zajęła 2 miejsce. 
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Zawody, które przed nami 
 

- 10.05.2015 roku możemy pojechać do 
Tyczyna, do którego jeździmy już od 2 lat.  

- 5-7.06.2015 roku możemy wziąć udział w 
zawodach w Zabrzu. Tam byśmy byli po 
raz pierwszy.  

Przed nami jest bardzo dużo ćwiczeń 
oraz wysiłku na próbach, które 
odbywają się we wtorki,  piątki   
i soboty.  

Jeżeli ktoś jest zainteresowany, 
zapraszamy do Nas     

 
ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 

„TORNISTRA” 
 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika.  Przez 
cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” drukujemy kupon. 
Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie kupony,  
w czerwcu 2015r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Do końca trwania konkursu zostały jeszcze do 
zebrania tylko dwa kupony. 

Zapraszamy do zabawy. 
  

KUPON NR 8 (94)  
MAJ 2015r 
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16 kwietnia w czwartek klasa VIc zaprosiła uczniów i 
nauczycieli na wiosenną dyskotekę. Ci, którzy odpowiedzieli na 
zaproszenie bawili się świetnie. Klasa VIc jako organizator 
zapewniła dobrą muzykę, efektowne malowanie twarzy, super 
zaopatrzony bufet i ciekawe konkursy z nagrodami.  

 10 kwietnia klasy I i II obejrzały w kinie 
„Mikroklimat” w Mrozach film „Kopciuszek”.  Bajka, która 
wszyscy znają, przeniesiona na duży ekran, podobała się 
bardzo! 

17 kwietnia 2015r. uczniowie klasy Vb i Vc 
uczestniczyli w wycieczce do Powsina, gdzie w Ogrodzie 
Botanicznym mogli poczuć wiosnę w pełni. Kolory i zapachy 
kwitnących roślin nikogo nie pozostawiły obojętnym.  

Uczniowie wzięli udział  
w warsztatach pt. „Różnorodność 
świata roślin”, podczas których 
własnoręcznie wykonywali preparaty 
mikroskopowe, obserwowali je  
i analizowali.  
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Sonda na przerwie 
 

NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNA PRZYGODA, 
JAKA SIĘ PANI/PANU PRZYTRAFIŁA 

Karolina Szlifarska kl. Va 

 
Marek Pachnik - Lajf is brutal zasadzkas - jak mawiali moi 
przodkowie. Każdy dzień w naszej szkole może być przygodą. 
I mnie takie przygody tu z wami się przydarzają. W ostatnich 
dniach miałem bardzo niebezpieczną przygodę z paniami z 
sanepidu, które naszą szkołę nawiedziły. Po dwóch godzinach 
wszystko skończyło się dobrze. Nawet bardzo dobrze. Jutro 
kolejna. Przyjeżdża pan z kuratorium. Jestem prawie pewien, 
że i ta przygoda skończy się pozytywnie. Prawie, bo gdybym 
był pewien, to cóż by to była za przygoda. To dobrze, bo 
znaczyć może, że jesteście bezpieczni. Nawet wydawać by się 
mogło niebezpieczne z pozoru przygody w naszej szkole 
kończą się hepi endem. 

Bielińska Joanna - Miałam w lesie spotkanie z dzikami. 

Borucińska Agnieszka - Na koloniach jechałam rowerem bez 
hamulców. 

Borucińska Izabela – Wypadek samochodowy w Chorwacji  
i niebezpieczna gra w hokeja w wieku 6 lat na zamarzniętym 
stawie, kiedy to lód załamał się pode mną i wpadłam do bardzo 
zimnej wody.       
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Broniarek Agnieszka - Kiedy byłam mała, podczas zabawy mój 
brat mnie popchnął i złamałam rękę. 

Jędrzejkiewicz Krystyna - Gdy byłam mała, zabłądziłam w 
lesie.  

Kłoszewska Magdalena – Nie pamiętam. 

Kobeszko Dorota - Przygoda na żaglówce podczas burzy. 

Kowalska Teresa - Kiedy byliśmy na 
basenie, chłopiec zaczął się topić, 
ale ratownik szybko zareagował i 
wszystko dobrze się skończyło. 

Michalska Grażyna - Zagubienie  
i odłączenie się od grupy na 
wycieczce w górach. 

Mroczek Katarzyna - Wypadek w 
Niemczech. 

Mroczek Marzena - Poszłam z bratem do lasu, rozpaliliśmy 
ognisko i zapaliła się sosna. 

Pachnik Ewelina - Gdy jechałam dosyć szybko samochodem, 
pies wyskoczył mi na drogę. 

Paruzal Ewa - Udaremnienie kradzieży. 

Pawlikowska Katarzyna - Na żwirowisku osunęła się ściana  
i zostałam przysypana piachem. 

Przybysz Ewa – Nie pamiętam. 

Sęktas Krystyna - Zagubienie się w lesie. 
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Szymańska Wiesława - Wypadek samochodowy. 

Stryczyńska Wanda - Pierwszy lot samolotem. 

Wierzbicka Lidia – Nie pamiętam. 

Wolska Anna – Nie miałam takiej. 

Wójcik Sławomira - Wypadek samochodowy. 

 

 
KOLOROWY ROK SZKOLNY 

W ramach „Kolorowego roku szkolnego” 29 maja (w ostatni 
piątek miesiąca) ubieramy się na żółto! 
 

Znaczenie koloru żółtego 
Jest to kolor ciepły i pozytywny. Radość, optymizm, 

śmiech - to pozytywne emocje jakie wyraża w nas ta barwa. 
Żółty to kolor wakacji, plaży, słońca  
i przepięknych wspomnień. Wywołuje radość życia i dodaje 
energii do działania.  

Osoba identyfikująca się z kolorem żółtym jest 
towarzyska, rozmowna, a także zwrócona ku 
ludziom. 

Kolor żółty stymuluje działania i 
poprawia nastrój oraz zwiększa 
poczucie własnej wartości. Dzięki temu 
kolorowi ludzie czuja się pewniej i są 
pełniejsi optymizmu. Natomiast nadmiar 
barwy żółtej może wzmagać lęk i strach. 
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Pani Krystyna Raczyńska 
 

 
…MOIM SPOTKANIU Z DUCHEM 

 
Wiele lat temu, kiedy chodziłam jeszcze do szkoły 

podstawowej, pewnej niedzieli po mszy w kościele, udałyśmy 
się z moją przyjaciółką Kasią na pobliski cmentarz. I nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyż groby naszych dziadków 
odwiedzałyśmy zawsze. Ale…   Kasi i moi dziadkowie są 
pochowani obok siebie. I kiedy tak stałyśmy, zobaczyłyśmy za 
parkanem kościelnym schyloną postać w kapturze na głowie 
oraz brązowym habicie, przewiązanym sznurem. (Tak ubierają  
się Franciszkanie, którzy są w mojej parafii).  Przygarbiony 
staruszek bardzo wolno się przemieszczał i kiedy znalazł się 
naprzeciwko nas, w odległości może 40 metrów moja koleżanka 
krzyknęła: patrz, to Ojciec Anioł. (Który 
nie żył od kilku lat, a był naszym 
ulubieńcem).   

Kasia dodała, że jej babcia mówiła, 
kiedy zobaczy się ducha trzeba powiedzieć 
„Wszelki duch Pana Boga chwali” i jak 
odpowie „ja też chwalę” to na pewno jest  
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to duszyczka błąkająca się po ziemi.  Nie zastanawiając się ani 
chwili, jednogłośnie krzyknęłyśmy magiczne słowa.   

I w tym momencie nasze przerażenie sięgnęło zenitu.  
Duch odwrócił głowę w naszą stronę, a oczom ukazała się blada 
twarz z długą brodą. W miejscach, gdzie człowiek ma oczy, 
były czarne dziury, a spod kaptura habitu widać było siwe 
włosy.  Teraz już nie miałyśmy wątpliwości - to był Ojciec 
Anioł.  Tylko po co przyszedł? Co chce nam przekazać? Serca 
o mało nie wyskoczyły nam z klatki piersiowej. Nie było jednak 
czasu na zastanawianie się, zabrałyśmy nogi za pas i do domu 
biegiem 3 kilometry.  

Droga do naszej miejscowości biegnie w większości 
niedaleko lasu. Cały czas widziałyśmy, jak Ojciec przemyka się 
między drzewami.  

Kiedy resztkami sił dobiegłyśmy do  domu, moja mama 
mówiła, że wyglądałyśmy jak świeżo wyprane białe 
prześcieradła.   

Przekrzykiwałyśmy się nawzajem opowiadając o całym 
wydarzeniu.  I miałyśmy wrażenie, że rodzice zaczynają nam 
wierzyć.  Jednak wszystko popsuł mój brat, który był 
ministrantem i przyszedł z kościoła. Jak usłyszał naszą 
opowieść, postukał się w głowę i powiedział, że do naszej 
parafii przyjechał staruszek Ojciec Franciszkanin i po mszy 
udał się na spacer do lasu.  

Długo nie mogłyśmy zapomnieć tego wydarzenia.  
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Karolina Chaberska kl. Va 

 
Czy w sali 32 mogłaby być 
zainstalowana klimatyzacja? 

 
Ależ po co wam klimatyzacja ? Pewnie po to, by w te 

kilka upalnych dni, które jeszcze w tym roku szkolnym mogą 
się przydarzyć, zakłócić radość lata? Radość po długiej zimie. 
Radość z ciepła, z gorąca, z kilku kropelek potu na czole. 
Aklimatyzujcie się bez klimatyzacji! Chłód w upał jest  
z natury rzeczy oksymoronem. Dysonans poznawczy 
doświadczany wtedy, bardzo negatywnie wpłynąłby na Wasze 
młode jestestwa. Klimatyzacja w sali 32 jest pure nonsense. 

 
PS. UFF! AŻ SIĘ SPOCIŁEM OD TYCH 
MĄDRYCH SŁÓW. CHYBA WŁĄCZĘ 

KLIMATYZACJĘ. 
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Pedagog szkolny Agnieszka Borucińska 

Rodzice i nastolatki – każdy ma swoje racje   
cz. II 

W numerze marcowym opisywałam relacje rodziców  
i nastolatków widziane oczami tych drugich. Dziś pora na 
rodziców. 

  Okres dojrzewania dziecka to trudny czas dla 
rodziców, chyba najtrudniejszy na przestrzeni całego 
wspólnego życia dzieci i rodziców. Kiedy dzieci dorastają, 
stają się tajemnicze, drażliwe, niewiele mówią o szkole, 
kolegach, swoich kłopotach. Mają pretensje, że nie są 
traktowane poważnie, protestują przeciw wtrącaniu się w ich 
sprawy – szkołę, dobór kolegów, wygląd, rozrywki – niemal  
o wszystko. Rodzice schodzą na dalszy plan, młodzi czas 
spędzają najchętniej z kolegami.  

Zmiany zaczynają się od małych kroków – dzieci 
niechętnie, z ociąganiem wypełniają 
polecenia dorosłych, złością reagują na 
krytyczne uwagi, opinie, na próby ich 
kontrolowania. Hasła: „Czemu to ja 
zawsze muszę wyrzucać śmieci?”, „Po 
co ścielić  łóżko, jak wieczorem znów trzeba rozłożyć”, „To nie 
moja kolej na zmywanie naczyń”,  „Lepiej mi się myśli przy 
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włączonym komputerze, telewizorze”, „Dlaczego mi tego nie 
wolno, a wszystkim innym wolno”, „ZARAZ”, itp. itp. są znane 
większości rodziców nastolatków. Może to być dla nich bardzo 
irytujące, ale trzeba pamiętać, że są to typowe objawy „fazy 
buntu i przekory”. Dziecko domaga się dla siebie autonomii, 
samodzielności, ograniczenia wpływu rodziców na jego sprawy, 
a  z drugiej strony przejawia wiele dziecinnych, niedojrzałych 
zachowań. Rodzice mają tendencje do widzenia swoich dzieci  
i myślenia o nich jako o młodszych niż są w rzeczywistości.  

I zwykle dlatego nastolatki buntują się, wybierają 
kłótnie, awantury, rozpacz, a przede wszystkim „robienie na 
złość”, czyli nie robienie tego, na czym zależy dorosłym. 
Zależy nam na bardzo dobrych ocenach – to dziecko przestaje 
się uczyć, chcemy, by schludnie wyglądało – ubiera się jak 
obszarpaniec, chcemy by ściszył muzykę - podkręca ją do 
maksimum... Stara rada na nieposłuszeństwo nastolatków – 
„jeśli chcesz, by coś zrobił, to każ mu zrobić coś dokładnie 
przeciwnego” – nie jest całkowicie pozbawiona sensu.  

Ważne jest, aby spostrzec, że dorastające dziecko 
wymaga zmian w relacjach z nim. Zamiast kazać, narzucać, 
warto rozmawiać, interesować się naprawdę 
jego sprawami, wczuć się w jego skórę, czasami 
„odpuścić”. I pamiętać, że „Nastolatki są jak 
rozkwitające róże, choć czasem trudno 
dostrzec cokolwiek prócz kolców”. 
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Sonda na przerwie 
W JAKIM WIEKU NAUCZYŁEŚ/AŚ SIĘ JEŹDZIĆ 

NA ROWERZE? 
Aleksandra Mazur kl. IVa 

Ia  – Michał Abramowski – 5 lat 
Ib  – Oliwia Smolińska – 2 lata temu 
Ic – Maja Nastaga – w wakacje  
Id  – Kuba Szczęśniak – 5 lat 
IIa  – Wiktoria Pard – 5 lat  
IIb – Julka Zasuwik – w 1 klasie 
IIc  – Maja Rydzewska – w wieku 6 lat 
IIIa – Karol Kiliszczyk – w wieku 7 lat 
IIIb – Wiktoria  Kazimierczak – nie pamiętam 
IIIc  – Staś Abramowski – nie wiem 
IVa – Wiola Szymońska – w lipcu dokładnie 12. w wieku 7 lat 
IVb  – Zosia Abramowska – 2-3 lata 
IVc – Marta Kwiatkowska – 4- 5 lat 
Va – Arek Ryszko – nie wiem, ale umiem 
Vb – Kacper Wąsowski – 5 lat 
Vc – Pamela Mróz – 3 lata 
VIa – Beata Gujska - 4 i pół 
VIb – Zuzia Grzywacz – 3 - 4 lata 
VIc – Julia Pietrzak  - 3 lata 
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Zuza Orzepińska Va 

 
Młodszym czytelnikom polecam książki z serii 

"Dzwoneczek" opowiadające o przygodach malutkiej wróżki  
i jej przyjaciół. 

Myślę, że czasami warto przenieść się  w świat magii  
i cudownych, małych stworzonek. Za sprawą książek  
o Dzwoneczku jest to możliwe. 

  
Uczennicom z klas 4-6 polecam książkę pod tytułem 

"Tylko dla dziewczyn" napisaną przez Sarah Delmege. Ukazuje 
ona różnice między dziewczyną a chłopcem. Przedstawia też 
wiele ciekawostek dotyczących przemiany dziewczyny w 
kobietę. 

    
 
 
Gorąco polecam lekturę 

tych książek, a znajdziecie je  
w szkolnej bibliotece. 
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KANAŁÓW NA YOUTUBE 

Kinga Książek kl. VIb 

 
 ReZi 

 Banshee 

 JDabrowsy 

 Stuu Games 

 Littlemooonster96 

 ssarusska 

 skkf 

 MultiGameplayGuy 

 Kaiko 

 5 sposobów na... 
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Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
Dziś opowiem Wam historię wyjątkowej według mnie 

dziewczynki. Urodziła się z krótszą nóżką. Kiedy dorastając, 
mimo wielu operacji nic w jej wyglądzie nie zmieniało się, 
zaczęła dotkliwie odczuwać swoją inność. Rówieśnicy często 
byli bezlitośni. Złośliwie wyśmiewali się z niej i przezywali. 
Pokazywali jaka z niej niezdara i utykali na swych zdrowych 
nogach. Dla nich były to tylko żarty, a dla niej ogromny 
dramat. Czasami cieszyła się z kolejnej operacji i pobytu w 
szpitalu, bo wtedy nie musiała znosić ich podłych  
i sprawiających jej przykrość uwag. 

Kiedy wracała do szkoły, wszystko zaczynało się od 
nowa. Mimo to nie poddawała się  
i próbowała jakoś 
zaimponować koleżankom  
i kolegom. Bardzo dobrze uczyła 
się, więc często pomagała innym. 
Myślała, że kiedyś zrozumieją jak 
ją krzywdzą i przestaną jej 
dokuczać, a zaczną traktować jak 
normalną, zwyczajną koleżankę. 
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Sytuacja zmieniła się dopiero, kiedy była już uczennicą 
liceum. Poznała tam wiele wartościowych osób, które nie 
widziały w niej niepełnosprawnej dziewczynki, ale interesującą 
osobę, z którą można rozmawiać na wiele tematów i ciekawie 
spędzić czas. Jako jedna z lepszych studentek dostała 
stypendium i naukę kończyła za granicą. 

Jej defekt nie przeszkodził jej w ogóle w znalezieniu 
ciekawej pracy. Prowadziła badania na Antarktydzie. Przeżyła 
tam przerażającą przygodę. 
Do namiotu, w którym jadła 
posiłek, zwabiony zapachem 
zbliżył się niedźwiedź polarny.  
Odstraszył go strzał  
z rakietnicy, ale jeszcze długo 
serce biło jej bardzo szybko. 
Później poznała wspaniałego 
człowieka, który jest jej mężem i niedawno zastała mamą. 
Wszystko to z krótszą nogą, która tak komplikowała jej 
szkolne życie. 

Kolejna operacja już dorosłej nogi zakończyła się 
sukcesem i dziś nikomu nie przyszłoby do głowy, że kobieta 
sukcesu którą jest dziś, przeżywała w dzieciństwie swój 
własny, wielki dramat.  
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Aleksandra Mazur kl. IVa 
 
 
Klasa 2 
W klasie Kasi są 23 osoby. 3 dziewczynki i jeden chłopiec są 
chorzy. Ile  dzieci jest na lekcji w klasie? 

Obliczenie………………………………………………………….. 

Odpowiedź…………………………………………………………….... 
 

Klasa 3 
Ola ma 14 lat, jej siostra jest 2 razy 
młodsza, ich mama ma o 18 lat więcej od 
Oli, a tata o 21. Ile lat mają wszyscy 
razem?  

Obliczenie………………………………………………………… 

Odpowiedź............................................................ 

Klasa 4 
Zamień ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe. 

0,5 =          1,12 =          0,6 =        6,10 =         1,4 =        0,2 = 
 
Klasa 5 
Oblicz: 
Iloraz liczb 8 i 4 pomnożony przez ich różnicę wynosi: …………… 
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Klasa 6 
Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika, wykonaj 
odejmowanie i jeśli trzeba skróć ułamek. 

2 
- 

10 
=  -  = 

-  =  
3 11     

 
 
 
 

 
 

EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ 
Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 

 
1. Rozsiądź się wygodnie. Trochę luzu nie zaszkodzi. Tylko 

się nie garb! 

2. Zapewnij sobie odpowiednie 
oświetlenie, unikniesz kurzej 
ślepoty. 

3. Pracuj w skupieniu! Nie przejmuj 
się wrzaskami młodszego 
(czasami też starszego) 
rodzeństwa. 

4. Wracając do rodziny - grzecznie wyproś ich z pokoju. 
Nigdy nie używaj wobec nich przemocy (mogą oddać). 
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5. Wyłącz telefon, telewizor, tablet i inne urządzenia. 
Nie będą Cię kusiły. 

6. Ustal, czy jesteś wzrokowcem, słuchowcem, a może 
kinestetykiem. Pomoże Ci to lepiej przyswoić 
materiał. 

7. Jeśli musisz nauczyć się czegoś, to rób z tego 
krótkie notatki i przepisuj je. Przepisując, szybciej 
się nauczysz. 

8. Dany materiał powtarzaj systematycznie. Nie od 
razu Kraków zbudowano. Także i ty w dzień przed 
klasówką nie nauczysz się wszystkiego. 

9. Nigdy nie przepisuj lekcji z Internetu. Niczego się 
w ten sposób nie nauczysz, a poza tym rozwiązanie 
może być nieprawidłowe.  

10.  Jeśli nie radzisz sobie z czymś, poproś o pomoc 
nauczyciela, kolegę, który jest z danego przedmiotu 
dobry. Istnieją też tzw. zajęcia wyrównawcze. 
Nauczyciele nie organizują tych zajęć, bo im się 
nudzi  
i chcą podręczyć uczniów, ale po to żeby Cię czegoś 
nauczyć. 
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ŻÓŁW PIELGRZYM 

Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
Jednym z moich zwierząt jest żółw błotno-lądowy. 

Nazwałam go Pielgrzym, ponieważ lubi długie spacery. 
Żywi się roślinami. Jego ulubione danie to świeża 

koniczyna, ale nie pogardzi też sałatą. Żółwie są z natury 
powolne, ale mój przyjaciel, gdy poczuje się zagrożony, 
potrafi prześcignąć nawet kota. Te zwierzęta są nie tylko 
mądre, ale też bardzo wytrzymałe. Ich twarde skorupy 
utrudniają drapieżnikowi, skonsumowanie ich. 

W czasie zimy hibernują się i nie potrzebują wtedy 
jedzenia ani picia, a nawet towarzystwa. Żółw to mało 
kłopotliwy, niewymagający towarzysz. Uważam że żółw i 
człowiek to idealnie dobrana para. 
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Uczniowie klasy VIc na lekcji jęz. polskiego poznawali 
kolejną formę literacką – fraszkę. Poniżej przeczytacie 
próbki twórczości przedstawicieli klasy. 

 
Eryk Gójski „Nagi Eryk" 
Przyszedł Eryk raz do szkoły, 
Bez ubrania, cały goły. 
Wszyscy w szkole mówią: 
,,Nowa moda.  
Jaka piękna twa uroda". 
Gdy go pani zobaczyła, 
Aż za głowę się chwyciła  
I ze szkoły wyrzuciła. 
Wrócił Eryk do domu wesoły, 
Bo nie musiał już nigdy iść do szkoły. 

 
Marta Lewicka  „Nauka" 
Chociaż do nauki  
Przekonać się trudno, 
A w szkole na lekcjach 
Często bardzo nudno. 
To uczyć się  warto 
Bo to rzecz radosna, 
Gdy nie widzą w tobie 
Kompletnego osła. 
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Marysia Gontarska „Zdrowie - styl życia"  
Ja o zdrowie pilnie dbam,  
Przepis na to z chęcią dam. 
Żyj aktywnie, nie bądź leń, 
Czyli nie stój jak ten pień. 
Oczywiście zdrowo jedz, 
Na siłownię możesz biec. 
I ostatnia moja rada, 
Posiedź w domu, kiedy pada. 
Te zasady w głowę wbij 
I od jutra w zdrowiu żyj! 
 
Bartek Zych „Szczęście” 
Głupi myślał sobie: 
„Będę szczęśliwy, jak dużo zarobię’’.  
Jednak zdrowie pokazało,  
Że bogactwo do szczęścia to za mało. 

 
Jakub Kropielnicki „Kujon” 
Gdy oceny miał najlepsze, 
Nie potrzebował ulepszeń, 
Kuł na blachę definicje, 
By ukoić swe ambicje, 
Jednak gdy myśleć kazali, 
Nic nie wiedział i się żalił. 
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Karolina Ręczajska kl. Va 
 

WYCIECZKI ROWEROWE – ULUBIONA TRASA 
 
Dziadek:  
Moja trasa wyglądała tak: wyjeżdżałem z domu, następnie 
jechałem przez las, wjeżdżałem na drogę i ruszałem w 
kierunku rzeczki, gdzie przebywałem cały dzień. 

Mama:  
Moja ulubiona trasa rowerowa przebiegała przez las, 
następnie drogą między polami, później jechałam do sąsiedniej 
wioski, aby odwiedzić koleżankę. 

Ja:  
Często wyjeżdżam na rowerze latem. Wtedy kieruję się na 
tzw. „Skrzeki” , następnie przez las wracam do mojej cioci na 
Szymony, stamtąd jadę przez Olszewice, a następnie wracam 
do domu. 
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Karolina Ręczajska kl. Va 

 

1.  … w dawnych Chinach idealna długość kobiecej stopy 
wynosiła od 7 do 12 cm? 

2.  ... literatura była dyscypliną olimpijską? 

3.  ... przeciętnie w ciągu dnia na całym świecie 12 noworodków 
jest wydawanych ze szpitala nie tym rodzicom, co trzeba. 

4.  ... przewiduje się, że w 2050 roku będziesz mógł zrobić na 
twardym dysku kopię zapasową swoich myśli i pamięci. 

5.  ... grejpfruty szybko zaspokajają głód, choć nie 
dostarczają wielu kalorii!? 

6.  ... największa prędkość, z jaką poruszał 
się człowiek wynosiła 39897 km/h!? 

7.  ... gdy mocno kichasz, możesz złamać 
sobie żebra? 

8.  ... oko strusia jest większe niż jego mózg.  

9.  ... 34 miliony cegieł użyto do budowy Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie. 

10.  ... wzrok sowy - płomykówki jest około 100 razy lepszy od 
ludzkiego. 
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Karolina Chaberska kl. Va 
 

15 MAJA – 
DZIEŃ POLSKIEJ 
NIEZAPOMINAJKI 

 

Dzień Polskiej Niezapominajki to święto 
przyrody obchodzone corocznie od 2002 roku 
15 maja, które zapoczątkował redaktor radiowej 
Jedynki, prowadzący "Ekoradio". Andrzej Zalewski 
prowadząc audycję w Walentynki doszedł do wniosku, że 
w Polsce luty to mało miłosny miesiąc. Czasem zakochanych 
jest przecież maj, gdy wszystko kwitnie. 

W dosłownym tłumaczeniu niezapominajka, to z języka 
greckiego „mysie uszko”. W Polsce często nazywana jest 
niezabudką. To kwiat, który najczęściej kojarzymy  
z dzieciństwem, sielskimi widokami i bieganiem po łące. Należy 
do roślin ogórecznikowatych, łatwych w uprawie, nie 
wymagających czasochłonnej pielęgnacji. Dlatego spotkać go 
można na wielu kontynentach. Najczęściej spotykamy 
niezapominajki w kolorze niebieskim z żółtymi środkami, ale są 
również białe czy różowe, choć rzadziej występujące.  

Niezapominajka w naszym kraju to kwiatek szczególny. 
Kwiatek z bajki… Symbolizuje miłość, wierność  i dobre życzenia. 
15 maja obchodzimy święto polskiej przyrody i serdeczności. 
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W CO SIĘ BAWIĆ? 

Paulina Laskowska kl. Va 

 
Każdy z nas ma swój własny sposób na spędzanie 

wolnego czasu. Niektórzy lubią jeździć na rowerze, biegać,  
a inni bawić się na świeżym powietrzu w przeróżne zabawy. 
Oto 7 przykładów zabaw, które mogą być dla Was inspiracją 
do wspólnych rozrywek. 

 
- Kolorowe kąty 
Przed rozpoczęciem zabawy powieś w każdym kącie 

pokoju balony w innym kolorze, każdy kąt to inny kolor.  
W czasie zabawy gra muzyka, a wy chodzicie po pokoju w jej 
rytm. Gdy muzyka przestaje grać, wołasz np. „czerwony"  
i wszyscy muszą pobiec do odpowiedniego miejsca. 

 
- Zgadywanka – jaki to 

tytuł? (kalambury) 
Dzielicie się na dwie 

drużyny. Każda osoba wymyśla 
kolejno znany tytuł filmu, bajki 
czy książki, który zdradza tylko 
jednemu zawodnikowi drużyny 
przeciwnej. Jego zadaniem 
będzie tak pokazać ów tytuł na 
migi, żeby odgadła go jego 
własna drużyna. 
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- Wyścig gazet 
W tej grze wszyscy stają w rzędzie naprzeciwko 

ściany i dostają po dwa kawałki gazety, na których mogą 
stanąć, jedna noga na każdym. Na hasło „Start!" zawodnicy 
zaczynają poruszać się w kierunku ściany. jeśli ktoś jakąś 
częścią ciała dotknie podłogi, musi zaczynać od początku. 

 
- Smaki 
Na tacy przygotuj malutkie kawałeczki różnych 

produktów spożywczych (warzywa, owoce, ser, herbatniki, 
czekolada itp.) i przykryj wszystko ściereczką, aby nie było 
nic widać. Każdy kolejno podchodzi, zakrywa oczy i dostaje 
jeden kęs do spróbowania. Uczestnicy zbawy muszą zgadnąć 
co jedzą.  

 
- Wesołe odpowiedzi 
Będziesz potrzebować czystych kartek i czegoś do 

pisania. Uczestnicy gry piszą u góry swoich kartek pytanie 
zwykłe lub śmieszne, a następnie zaginają kartkę, aby tekst 
był niewidoczny. Następnie przekazujemy kartkę osobie 
siedzącej obok. Każda osoba pisze odpowiedź na pytanie. 
Jedynym zakazem tej gry jest to, że w odpowiedzi nie może 
znaleźć się wyraz: "ponieważ". Gra się tak długo, aż nie będzie 
miejsca na karce na odpowiedzi. 

 
- Pisanie po ciemku 
Warunkiem tej zabawy jest oczywiście ciemność. 

Każdy uczestnik musi mieć kartkę i coś do pisania. Jedna 
osoba dyktuje reszcie zdanie. Pozostałe osoby piszą je  
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w ciemności. Osoba, która najlepiej i najbardziej czytelnie 
napisze zdanie wygrywa i teraz ona dyktuje zdanie. Można 
utrudnić tę grę przez kazanie graczom napisania zdania od 
tyłu. 

 
- Bieg kelnera 
Potrzebne będą plastikowe lub papierowe talerzyki oaz 

piłka do ping-ponga dla każdej drużyny. Zabawa przeznaczona 
dla minimum 4 osób. Zawodnicy ustawiają się na mecie, 
pierwszy zawodnik z każdej drużyny trzyma na podniesionej w 
górze dłoni  talerzyk, a na nim piłeczkę. Po usłyszeniu „start”, 
zawodnicy biegną do wyznaczonego punktu i zawracają. 
Przekazują talerzyk z piłeczką kolejnemu koledze z drużyny i 
on rusza do biegu. Upuszczenie piłeczki - powoduje 
konieczność powrotu do linii startu i ponowne rozpoczęcie 
biegu. Wygrywa drużyna, której  wszyscy zawodnicy zaliczą 
bieg z piłeczką pierwsi. 
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WIOSENNA KRZYŻÓWKA 

Kinga Książek kl. VIb 
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SAŁATKA GRECKA 
Karolina Ręczajska kl. Va 

 

 1 główka sałaty rzymskiej, wypłukanej, wysuszonej  
i podartej na drobne kawałki 

 1 czerwona cebula pokrojona w cienkie plasterki 
 170 g czarnych oliwek bez pestek 
 1 zielona papryka, pokrojona 
 1 czerwona papryka, pokrojona 
 2 duże pomidory, posiekane 
 1 ogórek pokrojony w plastry 
 1 szklanka pokruszonego 

sera feta 
 6 łyżek oliwy z oliwek 
 1 łyżeczka suszonego 

oregano 
 sok z 1 cytryny 
 czarny mielony pieprz do smaku 

 
Wykonanie: 

Do dużej salaterki włożyć sałatę, cebulę, oliwki, paprykę, 
pomidory, ogórki i ser. 
Oliwę wymieszać z oregano, sokiem z cytryny i pieprzem. Polać 
sosem sałatę, wymieszać całość i podać. 
Przepis pochodzi ze strony : http://allrecipes.pl/przepis/2140/klasyczna-
sa-atka-grecka.aspx?o_is=LV 
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