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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 9 (113) – maj 2017  nakład 110 sztuk  CENA 2,00 zł 

 

 
Za półtora miesiąca koniec roku szkolnego. Wcześniej 

zebrania rodzicielskie (24 V). Czas pędzi jak szalony. Coraz 

więcej konkursów, przybywa laureatów i zwycięzców  

(s. 13-19). Nasza szkoła jest organizatorem dwóch konkursów 

powiatowych - mitologicznego (18 maja)  

i recytatorskiego jednego wiersza (25 maja). 

Napiszemy o nich za miesiąc.  

A tym razem zapraszamy do lektury dwóch 

sond - nauczycielskiej (s. 21) i uczniowskiej (s. 

29). Proponujemy zamianę ról. Czy są chętni? 

Przeczytajcie! Ponadto relacja z wycieczki do 

Londynu (s. 8) i z wizyty w Telewizji Polskiej 

(s. 6). I jeszcze nowość - strona rodzica (s. 27).  

Zapraszamy do 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: 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE?  
 Spotkanie z pszczelarzem – 

s.3-5; 
 Wycieczka kl. IIIb i I do TVP-  

s. 6; 
 Pan Grzegorz Kasdepke w 

Kałuszynie - s. 7; 
 Anglia zdobyta - s. 8-10; 
 Test trzecioklasistów -s. 10; 
 3 maja - s. 11; 
 Jednym zdaniem - s. 11-12; 
 Wyniki zbiórki makulatury - 

 s. 13; 
 Warte pochwały - s. 14-19; 
 Ludzie listy piszą - s. 20 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Czy 

chciałaby Pani/Pan przenieść 
się w czasie i przez kilka dni 
być uczniem ?" - s. 21-22;  

 Czy mogę Ci pomóc? - s.23-
25; 

 Zdaniem eksperta – s. 26; 
STRONA RODZICÓW - s. 27-28; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników "Tornistra" -  
s. 28; 

ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie „Co byś 

zrobił/zrobiła, gdybyś 
był/była nauczycielem?"- 
 s. 29-30; 

 Warto przeczytać - s. 31; 
 Sudoku w małym palcu -  

s. 32-33; 
 3 pokolenia w "Tornistrze" - 

 s. 34; 

 Zeszyty uczniowskie –  
s 35-36; 

 Idealny. czyli jaki? - s. 37 
 Złote myśli Ali - s. 37; 
 Matematyka jest fajna -  

s. 38-39;  
 English Zone - s. 40; 
RÓŻNOŚCI 
 Fałszywe mity, w które 

wierzymy - s. 41-43; 
 Kartka z kalendarza –  

s. 44-45; 
 10 najdziwniejszych owoców - 

s. 45-47; 
 Ulubieńcy miesiąca - s. 48-50; 
 Jak szybko...zrobić idealne 

selfie? - s. 51-53; 
 Znaczenie snów - s. 54-55; 
 Moje hobby - s. 56; 
 Zdrowo i smacznie - s. 56; 
 Przemyślenia artysty - s. 57; 
 Wykreślanka "Zwierzyniec 

leśny"- s. 58; 
 Kolorowanka dla 

najmłodszych - s. 59. 
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SPOTKANIE Z PSZCZELARZEM 

Emila Pietrzak kl. IVa 

 

Dnia 4 i 5.05.2017r naszą 

szkołę odwiedził pan pszczelarz. 

Było to niezwykłe spotkanie, bo 

przybył do nas razem ze swoimi 

pszczołami.  

Pan pszczelarz opowiedział 

nam o tym, jak wygląda życie w 

pasiece i w jaki sposób powstaje miód. Mogliśmy posłuchać 

wspaniałej opowieści o historii pszczelarstwa, zapoznać się  

z przyrządami wykorzystywanymi do zbierania miodu, a także 

przymierzyć pszczelarski kapelusz. Mieliśmy także możliwość 

zobaczenia w specjalnej przeszklonej gablocie, jak pracują 

pszczoły. Dzięki tej wizycie dowiedzieliśmy się, że w ulach 

żyje kilka rodzajów pszczół i że najważniejsza jest królowa. 

Nasz gość przedstawił nam kolorowe plansze pokazujące min 

budowę owadów i opowiedział różne ciekawostki dotyczące 

miodu. 

Najważniejszą rzeczą, jaką dowiedzieliśmy się tego 

dnia jest to, że pszczoły są bardzo pożyteczne i że są pod 

ścisłą ochroną.         
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Na pamiątkę tego spotkania, każdy z uczestników 

dostał specjalną łyżkę do miodu i przepyszny miodowy wafelek. 

Było to jedno z najpyszniejszych i najciekawszych 

spotkań w naszej szkole. 

CIEKAWOSTKI EMILKI  

O PSZCZOŁACH I MIODZIE: 

 Królowe pszczoły mogą żyć do 5 lat i składają około 

3000 jaj dziennie. 

 Robotnice żyją od 4 do 24 tygodni. 

 Trutnie żyją 4-5 tygodni. 

 Pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, aby 

zebrać nektar na 1 kg miodu. 

 Podczas jednego „kursu” po nektar, pszczoła odwiedza 

50-100 kwiatów. 

 Prędkość pszczoły to 24km/h. 

 Przeciętny zasięg lotu to 3km, a maksymalnie ok. 10km 

 Pszczoła do nawigacji używa słońca jako kompasu. 

 Pszczoły posiadają „zegar czasowy”, dzięki któremu 

wiedzą, kiedy dana roślina „mioduje”. 

 Pszczoły po użądleniu umierają. 

 Porozumiewają się za pomocą wydawanych dźwięków  

i tańca. 

 Nie rozpoznają koloru czerwonego. 

 

 

 

 



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 5 - 

 10 000 pszczół waży 1kg i stanowi objętościowo 1 litr. 

 Pszczoła to jedyny owad, którego 

wytwarzaną dla siebie żywność 

jada człowiek. 

 Miód jest wytwarzany w ten sam 

sposób od 150 milionów lat. 

 Miód to: 80% naturalnych 

cukrów, 18% wody, 2 % 

składników mineralnych, witamin, 

protein i pyłku. 

 Miód jest jedynym produktem, 

który się nie psuje. Znajdowano go w grobowcach 

faraonów i nadawał się do spożycia.  

 Obecnie, w okresie coraz silniejszego rozwoju techniki, 

pszczoły w atmosferze są najczulszym wskaźnikiem 

stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego 

(podobnie jak raki w wodzie). 

 

Zagadki: 

1. Słoneczno -złoty, 

pachnący jak kwiaty, 

słodziutki smakołyk 

dla mnie i dla taty? 

2. Latem krążą co sił, 

zbierają z kwiatów złoty pył? 
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WYCIECZKA KLASY IIIB i IA  

DO TELEWIZJI POLSKIEJ 
Alicja Drabarek  kl. III b 

 

27 IV klasa IIIb i Ia pojechały na wycieczkę do 

Telewizji Polskiej. Podróż minęła nam bardzo dobrze. Gdy 

wyszliśmy z autokaru, zobaczyliśmy ogromny gmach telewizji, 

byliśmy bardzo podekscytowani. Rozebraliśmy się w szatni  

i czekaliśmy na przewodnika. Gdy przewodnik przyszedł, 

zaczęliśmy swój spacer.  

Najpierw  poszliśmy do reżyserki. Reżyserka to taki 

specjalny pokój, w którym jak sama nazwa mówi, jest reżyser. 

Oprócz reżysera są tam również różni operatorzy, m. in. 

operator obrazu.  

Później poszliśmy do studia, w którym nagrywany jest 

program „Dzień Dobry Polsko!”. Następnie byliśmy w studiu 

dobrze znanego programu – „Pytanie Na Śniadanie”. Kuchnia 

była dużo większa w rzeczywistości niż widziana z  kanapy.  

Jako ostatnie zaliczyliśmy 

studio, w którym nagrywany jest 

program dla dzieci pt. „Domisie”.  

Każdy, kto chciał, mógł wziąć autograf 

lub zrobić sobie zdjęcie z aktorami. 

Nareszcie nadszedł koniec naszej 

wycieczki. Na koniec tradycyjnie 

zahaczyliśmy o Mcdonald's. 
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PAN GRZEGORZ KASDEPKE W KAŁUSZYNIE 

Emilka Pietrzak kl. IVa 

27 kwietnia 2017r. w bibliotece publicznej  

w Kałuszynie odbyło się spotkanie z panem Grzegorzem 

Kasdepke, który jest autorem książek dla dzieci. Pan 

Grzegorz napisał już 50 książek i niemal każda z nich jest 

bestsellerem. Jest autorem takich dzieł jak: ,,Kacper  

w szufladzie”, „Kuba i Buba” i „Detektyw Pozytywka”. Napisał 

też kilka romansów i horrorów dla 

dzieci np: „Horror! czyli ze skąd się 

biorą dzieci’’ i „Tylko bez całowania! 

czyli jak sobie radzić z niektórymi 

emocjami”. W trakcie spotkania 

wysłuchaliśmy bardzo ciekawych 

opowieści o tym, jak powstawały 

niektóre książki oraz zabawnych 

historii z życia autora. 

Na koniec spotkania mieliśmy 

możliwość zdobycia autografu oraz 

zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. 

To spotkanie na pewno na długo 

pozostanie w naszej pamięci.  
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ANGLIA ZDOBYTA! 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

4 kwietnia 2017 roku grupa dzieci z powiatu mińskiego 

wraz z nauczycielami wyruszyła w podróż do Brighton w Anglii. 

Wyjechaliśmy o godzinie 9 rano spod galerii w Stojadłach. 

Podczas drogi mieliśmy przystanki i przerwę na kolację.  

W autobusie zawiązaliśmy nowe znajomości z innymi dziećmi  

z okolicznych szkół. Ok. 6 rano następnego dnia mieliśmy 

przeprawę promową. Płynęliśmy mniej więcej 2 godz. 

 Gdy dojechaliśmy do Brighton, zakwaterowaliśmy się, 

a potem poszliśmy na zwiedzanie Royal Pavilion. Następnie 

poszliśmy zobaczyć różne gatunki ryb w akwarium, a potem 

spędziliśmy czas wolny na molo. Kolejnym punktem wycieczki 

były szybkie zakupy i pyszna pizza, która była naszą kolacją. 

Wróciliśmy do hostelu i tak zleciał nam drugi dzień pobytu za 

granicą. 

Trzeciego dnia zjedliśmy śniadanie i z samego rana 

pojechaliśmy do Londynu. Szliśmy przez most London Bridge 

obok słynnego dzwonu Big-Ben i parlamentu. Gdy czekaliśmy na 

lunch, rozmawialiśmy z bardzo miłym policjantem, który 

opowiedział nam trochę o ludziach, którzy mieszkają  

w Londynie. Następnie przeszliśmy spacerkiem przez park 

obok pałacu Buckingham, usiedliśmy na trawie, by chwilkę  
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odpocząć i znów ruszyliśmy w drogę, by obejrzeć zmianę 

warty konnej. 

Po oglądaniu przyszedł czas na coś słodkiego - 

mianowicie wejście do fabryki M&M’s. Godzinę później już 

oglądaliśmy wspaniałe rzeczy w Muzeum Historii Naturalnej. 

Wieczorem w Brighton zjedliśmy słynne danie brytyjskie -Fish 

and Chips, czyli ryba z frytkami. Na deser zjedliśmy pyszne 

ciasto czekoladowe. 

Czwartego 

dnia wybraliśmy się 

do Londynu do 

Muzeum 

Brytyjskiego, w 

którym widzieliśmy 

różne posągi, 

fragmenty budowli  

i inne drogocenne przedmioty. Potem pojechaliśmy do Muzeum 

Figur Woskowych, w którym mogliśmy zobaczyć np. Donalda 

Trumpa, rodzinę królewską, Madame Tissot (założycielkę 

muzeum) i wiele, wiele innych postaci. Później poszliśmy na 

najbardziej wyczekiwany przez wszystkich punkt programu - 

London Eye. Widok stamtąd był wspaniały, niekończący się 

Londyn, który znikał za widnokręgiem. Na kolację mieliśmy 

spaghetti bolognese i deser „tiramisu”.  

Piąty dzień to dzień, w którym opuściliśmy Anglię.  
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Rano spakowaliśmy się, zjedliśmy śniadanie i poszliśmy na 

ostatnie zakupy. 

W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do 

miasteczka Canterbury i zwiedziliśmy tam katedrę. W środku 

było mnóstwo witraży i rzeźb.  

Po zwiedzaniu wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy do 

Polski. 

Przez cały wyjazd nie zabrakło nam słonecznej pogody 

i poczucia humoru. Cieszę się bardzo, że mogłam uczestniczyć 

w tej wyprawie. Podczas całej wycieczki opiekowały się nami: 

Pani Ewelina Dudzińska, Pani Anna Wolska, Pani Magdalena 

Kłoszewska i przewodniczka Pani Gabriela. Dziękujemy!!! 

 

TEST TRZECIOKLASISTÓW 
Oliwia Smolińska kl. IIIb 

 

24-25.04.2017r. odbywały się 

testy trzecioklasisty. Tytuł brzmiał: 

”Ferdynand szuka parasolnika”. Test 

dotyczył j. polskiego, matematyki  

i przyrody. Na testy z j. polskiego  

i matematyki było 45min i 20 pkt do zdobycia. Natomiast na 

test z przyrody było 20min i 6 pkt. do zdobycia.  

Moim zdaniem najtrudniejszy test to test z j. polskiego, 

ponieważ trzeba było napisać opowiadanie. Mam też nadzieję, 

że oceny będą bardzo dobre ;)  
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PRAWDZIWI POLACY 
Maja Krasnodębska kl. IVC 

 

3 maja to Święto Konstytucji 

uchwalonej 3 maja 1771 roku. Była to 

pierwsza w Europie i druga na świecie 

tak nowoczesna konstytucja. Z  tej 

okazji odprawiona została Msza Św. z udziałem naszego 

księdza biskupa Kazimierza Romaniuka. Po mszy odbyło się 

uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem.  

Po części oficjalnej wszyscy goście udali się do 

Miejskiego Domu Kultury, gdzie uczniowie naszej szkoły 

wystąpili w programie "Nad Wisłą dzień się budzi". 

Zaprezentowały się zespoły: "Fleciki", "Kasianiecka", 

"Eksplozja" i p. Jadwiga Kujawa.  

 

 

 
 

 OGRÓD EDUKACYJNY "ODKRYWCY PRZYRODY" 

W wakacje powstanie przy naszej szkole piękny ogród 

edukacyjny "Odkrywcy przyrody". Realizacja tego 

przedsięwzięcia będzie możliwa  dzięki uzyskaniu 

dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. Całkowity koszt 

projektu 66340zł , w tym 9154zł z funduszy Gminy Kałuszyn, a 

57186zł to dotacja z WFOŚiGW. Autorkami projektu 

są Krystyna Raczyńska vel Wasiluk i Anna Komuda.   
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Nadal bawimy się w SZALONY ROK SZKOLNY. 

W ostatni czwartek kwietnia był dzień w 

koszulach. Natomiast w maju hasłem przewodnim 

są kwiaty. Na szkolnych korytarzach zakwitnie 

wiosna.  

 

9 maja uczniowie "zerówek" uczestniczyli w II dniu 

obchodów Tygodnia Bibliotek - "Czytania nadszedł czas - niech 

czyta każdy z was!". W Bibliotece Publicznej najmłodszym 

uczniom naszej szkoły czytali: z-ca burmistrza Henryka 

Sęktas, sekretarz miejski Arkadiusz Czyżewski, dyrektor 

żłobka Bożena Raciborska i dyrektor naszej szkoły Marek 

Pachnik oraz uczennice Gimnazjum: Maja Leszczyńska, 

Dominika Śledziewska i Natalia Zaliwska.  

 

8 V 2017r. grupa redaktorek "Tornistra" po raz kolejny 

uczestniczyła w warsztatach na Zamku Królewskim w ramach 

programu "Barnardo Bellotto". Pierwsze zajęcia dotyczyły 

kaligrafii i wyzwoliły w nas pokłady cierpliwości podczas prób 

starannego i pięknego pisma. Następne warsztaty stanowiły 

kontynuację pracy nad reportażami. Odbywały się w sali 

Canaletto i poprzez bezpośredni kontakt z obrazami udało 

nam się stworzyć ciekawe prace literackie. 

 

 

 

http://www.biblioteka.kaluszyn.pl/art,182,ii-dzien-obchodow-tygodnia-bibliotek-czytania-nadszedl-czas-niech-czyta-kazdy-z-was
http://www.biblioteka.kaluszyn.pl/art,182,ii-dzien-obchodow-tygodnia-bibliotek-czytania-nadszedl-czas-niech-czyta-kazdy-z-was
http://www.biblioteka.kaluszyn.pl/art,182,ii-dzien-obchodow-tygodnia-bibliotek-czytania-nadszedl-czas-niech-czyta-kazdy-z-was
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WYNIKI ZBIÓRKI MAKULATURY  

W ROKU SZK. 2016/2017 
 

Klasa Ilość  makulatury (kg) 

0A 911 

0B 1108 

0C 663 

I 996 

IIA 1376 

IIB 994 

IIC 578 

IID 1800 

IIIA 2267 

IIIB 1929 

IIIC 1153 

IVA 1152 

IVB 1174 

IVC 1659 

VA 1356 

VB 983 

VC 738 

VIA 863 

VIB 770 

VIC 1558 

CHROŚCICE 1022 

BIBLIOTEKA 200 

RAZEM 27250 kg 
 

URATOWALIŚMY 1701 DRZEW. 

DZIĘKUJĘ WYCHOWAWCZYNIOM I PANIOM WOŹNYM  

 

Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
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KONKURSY POZASZKOLNE 

 Integracyjny Konkurs Gawędy "Ziemia Mińska pędzlem, 

słowem i światłem malowana" 

Wyróżnienie - Paweł Pachnik kl. IVb 

Opiekun: Krystyna Osińska 

 

 V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY - etap 

powiatowy 

Wikotoria Kaźmierczak kl. Vb - III miejsce 

Maciej Kuć kl. IVa - wyróżnienie 

opiekun Krystyna Raczyńska vel 

Wasiluk 

 

 WOJEWÓDZKI KONKURS 

"EKOKRZYŻÓWKA" 

Koło Młodych Przyrodników - wyróżnienie 

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

   

 POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY 

„ Polskie drogi do niepodległości – od insurekcji 

kościuszkowskiej do powstania styczniowego” 
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kategoria: test wiedzy 

wyróżnienie: Anna Mroczek klasa VI A 

kategoria: praca plastyczna 

I miejsce: Lena Gójska klasa VI C 

III miejsce: Kinga Sęktas klasa VI A 

opiekun: p. Katarzyna Mroczek 

 

 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "MISTRZ 

SUDOKU" 

I miejsce - Paulina Skoniecka kl. IVc 

II miejsce - Maria Grzywacz kl. IVb 

III miejsce - Julia Zasuwik kl. IVb 

wyróżnienie - Maciej Mroczek kl. IVc 

opiekun: p. Barbara Pachnik 

 

 KONKURS RECYTATORSKI "WARSZAWSKA SYRENKA" 

etap powiatowy 

III miejsce - Kalina Sołtysiak kl. I 

opiekun: p. Agnieszka Broniarek 
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KONKURSY SZKOLNE 

 SZKOLNE ELIMINACJE X KONKURSU WIEDZY 

OMNIBUS 2017 

klasy I - III 

I miejsce - Zofia Kurowska kl. IIIc - 17p 

II miejsce - Oliwia Smolińska kl. IIIb - 16p 

III miejsce - Eliasz Kublik kl. IIb - 15 pkt 

klasy IV - VI 

I miejsce - Magdalena Wąsowska kl. IVc - 31p 

II miejsce -  Milena Kusy kl. Vc - 30p 

  Kinga Sęktas kl. VIa  - 30p 

III miejsce - Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb - 29p 

 Wyniki konkursu „Smak Ekologicznej żywności” – etap 

szkolny 

Maciej Kuć kl. IVc – 25 pkt                    I miejsce     

Wiktoria Kaźmierczak  kl. Vb – 22 pkt        II miejsce     

Kinga Sęktas kl. VIa – 22pkt                    II miejsce 

Klaudia Tkaczyk kl. VIa – 19pkt                III miejsce   

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował sie Maciej Kuć.  

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

  

 



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 17 - 

 LAUREACI SZKOLNEJ ZBIÓRKI MAKULATURY 

Michał Abramowski kl. VIc - 624,7kg        I miejsce 

Nikola Wąsowska kl. IIIa - 585,9 kg         II miejsce 

Mikołaj Nowicki kl. IIIa - 428,3 kg        III miejsce 

Organizator  Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

 

 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY 

etap szkolny 

I miejsce -  Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb - 29 pkt 

                  Maciej Kuć kl. IVc - 29 pkt 

II miejsce - Julia Cembrowska kl. Vc - 25 pkt 

III miejsce - Maciej Mroczek kl. IVc - 24 pkt 

 

 WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO „ŚWIAT 

CWANIACZKA” 

 I miejsce    -   Zofia Kurowska IIIc   32/34 punkty 

                       Weronika Leszczyńska IVc   32/34 

II miejsce   -   Mateusz Mojnowski Vb    28/34 

III miejsce  -   Jan Wąsowski IIIc   27,5/34 
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 UCZESTNICY, KTÓRZY ZAJĘLI PIERWSZE MIEJSCE              

W SZKOLNYM KONKURSIE NA PALMĘ WIELKANOCNĄ 

1. ABRAMOWSKI MICHAŁ – KLASA IIIA 

2. ABRAMOWSKA ZOFIA – KLASA VIB 

CYMBALIŃSKA EWA – KLASA VIB 

RATUSKA NATALIA – KLASA VIB 

3. BURAKOWSKA KAROLINA – KLASA IIIB 

4. CYMBALIŃSKA BEATA – KLASA VIB 

GÓJSKA LENA – KLASA VIC 

PIETRZAK LAURA – KLASA VIB 

5. DRWĘCKA MAJA – KLASA IID 

6. FLOROWSKA SYLWIA – KLASA VB 

7. GAŁACH ALEKSANDRA – KLASA 0C 

GAŁACH MICHAŁ – KLASA IVA 

8. GAŁĄZKA KACPER – KLASA 0B 

9. GAŁUSZEWSKI MICHAŁ – KLASA IVA 

GAŁUSZEWSKI PATRYK – KLASA IIC 

10.  JANIAK MATEUSZ – KLASA IID 

11.  KRASNODĘBSKA MAJA – KLASA IVC 

12.  KRUK GABRYSIA – KLASA IIB 

13.  KWIATKOWSKA KARINA – KLASA IIA 

 KWIATKOWSKA KAROLINA – KLASA IVC 

 PŁOCHOCKA KAROLINA – KLASA IVC 

 WĄSOWSKA MAGDALENA – KLASA IVC 

14.  LESZCZYNSKI DAMIAN – KLASA IVC 

 LESZCZYŃSKA WERONIKA – KLASA IVC 
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15. MALIBO JAŚ – KLASA 0B 

16. MROCZEK OLIWIER – KLASA IVC 

17.  OSTROWSKI ADAM – KLASA IVA 

 PAZDYGA NIKOLA – KLASA VB 

 ŚWITKIEWICZ PAULINA – KLASA 0C 

18.  ROBAK NICOLAS – KLASA IIIA 

 WĄSOWSKI KACPER – KLASA IIIA 

19.  RYDZEWSKA MAJA – KLASA IVC 

SKONIECKA PAULINA – KLASA IVC 

WŁODARCZYK URSZULA – KLASA IVC 

20.  SĘKTAS KINGA – KLASA VIA 

21.  TACIAK BASIA – KLASA 0C 

22.  WĄSAK NIKOLA – KLASA VA 

 WITOWSKA WERONIKA – KLASA VA 

23. WĄSOWSKI DAMIAN – KLASA VB 

24.  WIERZBICKA NATASZA – KLASA IID 

25.  WIĘCKO AREK – KLASA IIIB 

 WIĘCKO ROKSANA – KLASA IVB 

26.  WIĘCKOWSKA LAURA – KLASA 0C 

27.  WITKOWSKA JULIA – KLASA IIIC 
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W ostatnim miesiącu na naszą akcję pisania listów do 

znanych, odpowiedziały cztery głowy książęce i jedna 

królewska: 

 Rodzina książęca z Liechtenstein; 

 Książę Felix z Wielkiego Księstwa Luksemburga; 

 Książę Karol i księżna Camilla - Książę Walii i 

Księżna Kornwalii; 

 Król Norwegii Harald V; 

 Książę Szwecji Karol Filip; 

a także: 

 Car Symeon II z Bułgarii;  

 Monika Mazur (aktorka). 
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Sonda na przerwie 

CZY CHCIAŁABY PANI/PAN PRZENIEŚĆ SIĘ  

W CZASIE I PRZEZ KILKA DNI BYĆ UCZNIEM? 

DLACZEGO? 
Alicja Drabarek kl. IIIb 

 

Marek Pachnik – No nie wiem. Sam nie wiem. Niby fajnie być 

uczniem. Ale, której klasy? Która z dwudziestu klas 

zaakceptowałaby mnie? Która z pań wychowawczyń 

zechciałaby mieć takiego Pachnika pod pieczą? Któż chciałby 

ze mną ławkę dzielić? Sami widzicie, ileż to pytań. Ileż lęków. 

Ileż obaw o brak akceptacji. Więc? Więc pozostaje w myślach 

myśl myśliciela wielkiego – Nie można cofnąć się  

w czasie i napisać nowego początku, ale można zacząć od 

dzisiaj i napisać nowe zakończenie. 

Joanna Bielińska – Chciałabym poczuć jeszcze raz beztroskie 

życie ucznia. 

Izabela Borucińska - Nie, nie chciałabym. Współczuję Wam 

odpytywania, klasówek, kartkówek , prac domowych. 

Agnieszka Broniarek – Nie, bo nie chciałabym uczyć się tego 

wszystkiego jeszcze raz. 

Magdalena Kłoszewska – Mogłabym być uczniem tylko dlatego, 

żeby chodzić na lekcje plastyki.      
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Dorota Kobeszko – Tak, dopiero teraz doceniam to, jak fajnie 

nie mieć „dorosłych” obowiązków. 

Monika Marciniak – Nie chciałabym, ponieważ chodzenie do 

szkoły mnie stresuje. 

Grażyna Michalska – Nie. Nie chciałabym odrabiać lekcji. 

Ewelina Dudzińska – Chciałabym przypomnieć sobie jak było  

w szkole. 

Ewa Paruzal – Nie. Wolę być nauczycielem. 

Sylwia Pernach – Tak, bo bardzo lubię się uczyć. 

Lidia Wierzbicka – Tak, ponieważ chciałabym przypomnieć 

sobie, jak było w szkole. 

Sławomira Wójcik – Chciałabym. Byłabym wypoczęta, 

uśmiechnięta i zadowolona. 

Mariusz Prekurat – 

Chciałbym, bo miałbym 

możliwość rozwoju. 

Anna Skoniecka – 

Jestem cały czas 

uczniem, bo ciągle się 

dokształcam. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 

NIEŚMIAŁOŚĆ 

 

Kiedyś przeczytałam bardzo ciekawy artykuł p. Ewy 

Nowak (znanej z „Juniora” czy „Cogito”) o nieśmiałości. 

Chciałabym przytoczyć  jego fragmenty. Może komuś też się 

spodoba? 

       „Czy wiecie coś o ludziach nieśmiałych? Ktoś, kto nie jest 

nieśmiały, nigdy nie zrozumie o co ten szum. Kto jest 

nieśmiały, w ogóle nie chce o tym rozmawiać. Ludzie nieśmiali 

wydają się mało inteligentni, dziwni. Niejednego nieśmiałego 

otoczenie bierze za ponuraka, gdy tak naprawdę rozsadza go 

poczucie humoru. Tyle tylko, że ujawnia je wyłącznie w gronie 

najbliższych osób. Niejeden został uznany za dziwaka, gdy 

tymczasem po prostu ma inny sposób patrzenia na świat. 

Często się zdarza, że kogoś energicznego i rozkrzyczanego 

też źle oceniamy, bo w rzeczywistości jest on niewiarygodnie 

nieśmiały, a tą sztuczną swobodą ratuje się przed rozpaczą. 

Nieśmiałość dopada wszystkich. Szczególnie w obliczu 

obiektu naszych platonicznych (lub nie) westchnień, przed 

autorytetami, kiedy za nic w świecie nie chcemy się zbłaźnić  

i oczywiście we wszystkich sytuacjach nowych. Nieśmiałość 

można umieścić gdzieś na pograniczu stresu i paniki.  
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Jak traktować ludzi nieśmiałych? 

 Nie wyciągać ich koniecznie na świecznik (np. – A to 

jest moja ukochana przyjaciółka. Jolka, pokaż się!) 

 Zrozumieć i wybaczyć, że nie chcą korzystać z życia 

tak, jak my to rozumiemy. 

 Nie edukować ich na siłę w dziedzinie nieśmiałości, nie 

snuć pseudopsychologicznych gadek pt. „Musisz się 

zmienić”. 

 Uczyć się od nieśmiałych trudnej sztuki milczenia. 

 Szczerze przyznawać się, że nas też czasami zjada 

nieśmiałość.  

Generalnie nie jesteśmy 

cywilizacją nieśmiałych, jednak każdemu 

z nas zdarza się paraliżujący lęk przed 

otworzeniem ust, nieodparta chęć 

ucieczki na miejsce już oswojone, strach 

przed kompromitacją. Są to momenty 

bardzo dla nas trudne, bo przestajemy 

myśleć racjonalnie. 

Wychowanie dziecka tylko  

w jednej trzeciej decyduje, jacy 

będziemy. Równie ważne są genetyka  

i aktywność własna. Rodzice mają tylko częściowy wpływ na 

stopień nieśmiałości dzieci. W pierwszych latach powinni być 

zawsze blisko dzieci, opiekować się i rozpieszczać. Ludzie 

bardzo śmiali zazwyczaj w dzieciństwie   
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długo trzymali się maminej spódnicy i dzięki temu nabyli 

ogromnej pewności siebie (czuli się pewnie, bo w razie czego 

zawsze mieli gdzie uciec). Dlatego, jeśli choć trochę lubisz 

swoje młodsze rodzeństwo, nie zachęcaj go do samodzielnego 

schodzenia do ciemnej piwnicy, żeby się oswajało z brutalną 

rzeczywistością. Lepiej weź go za rękę i wyznaj, że Ty też 

panicznie boisz się, bo strach, niepewność, nieśmiałość to 

normalne elementy naszego życia i wcale nie świadczą  

o naszych słabościach. Słaby jest tylko ten, kto boi się do nich 

przyznać.  

Domowe sposoby na nieśmiałość: 

 Przestań sobie obiecywać, że od jutra się zmienisz. 

Jesteś w porządku i niczego nie musisz zmieniać 

(chyba, ze chcesz…) 

 Staraj się to, co musisz załatwić, zrobić od razu – 

nieśmiałość ma tendencję do rośnięcia. 

 Zrób raz coś wyjątkowo głupiego i zobacz, że świat się 

nie zawali. 

 Myśl o sobie jak o kimś mądrym, milczącym, patrzącym 

na życie filozoficznie. Czy naprawdę wszyscy muszą być 

rozkrzyczani i przebojowi? 

 Zrób listę zalet własnej nieśmiałości. Zobaczysz, jaka 

jest długa (stojąc na uboczu widzę więcej, rzadziej się 

kompromituję, itd….) 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Czy w szkole mógłby powstać pokój do 

rozładowywania emocji np. basen 

kulkowy czy piankowe poduchy do 

rozrywania? 
Aleksandra Mazur kl. VIa 

 

Bardzo dobrze rozumiem wasze stany podyktowane 

kumulowaniem nadmiaru energii. Ale czy? Czy dobrą rzeczą 

byłoby w dziki, niekontrolowany, przypadkowy sposób 

rozładować to napięcie? Krzyczeć, kopać, rwać, gryźć, 

wrzeszczeć, demolować, miotać się bezładnie i bezwładnie?  

Wiele lub bardzo wiele dajemy Wam w szkole 

możliwości wyciszania emocji. Tu wśród nas i z nami możecie w 

cywilizowany sposób na przeróżnych zajęciach wyżywać się. 

Tak fizycznie, jak i psychicznie.  

A resztę energii zostawcie w sobie. 

Potrzebna jest na co dzień.  

Emocje to żywy człowiek. 

Żywy uczeń. Żywe dziecko. Żywy 

staruszek. Miejcie emocje  

i zarządzajcie (modne dzisiaj słowo) 

nimi rozsądnie. 
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Wojciech Patocki (tata Amelki z kl. Vb i Jakuba z kl. IIa) 
 

Życie 
Świat dzisiejszy dziwny, wciąż do przodu gna, 

ja zostaję z tyłu, choć nie tylko ja. 

Teraz gdzie normalność nie bardzo jest w cenie, 

nic nie mogę zrobić, sam świata nie zmienię. 
 

Dziś nie trzeba wcale ruszać się z fotela, 

aby na Facebooku znaleźć przyjaciela. 

Przyjaźń tą prawdziwą latami budujesz, 

ty jednym kliknięciem wszystko wnet kasujesz. 
 

Zrobisz sobie selfie, wrzucisz to do sieci 

jedna fotka, druga, a potem już leci. 

Takie wywnętrzanie jakoś mnie nie kręci 

ja miłe wspomnienie chowam w swojej pamięci  
 

Technika osacza prawie z każdej strony 

człowiek się pogubił, jest otumaniony. 

Maile, smsy - te wszystkie komórki  

ja najbardziej cenię dzieci mych laurki. 

 

Dużo, coraz więcej tych środków łączności 

A w zwykłym człowieku coraz mniej radości. 

Pędzi, leci, krzyczy, goni nie wie gdzie 

Hej! Człowieku zwolnij, bo wypalasz się.   
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Weź swoją rodzinę, idź pospacerować  

Tych chwili tak ulotnych nie będziesz żałować. 

Prawdziwe wartości pielęgnować warto 

A w kontaktach z ludźmi  graj otwartą kartą. 

 

 

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 9 (113) 

MAJ 2017r. 
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Sonda na przerwie 

CO BYŚ ZROBIŁ/ZROBIŁA  

GDYBYŚ BYŁ/BYŁA NAUCZYCIELEM? 
Dominika Dmowska IVc 

 

Maja Surowiec kl. Ia 

- Bym nie wytrzymała bo dzieci by mnie wkurzały. 

Zuzia Wąsak kl Ia  

- Bym była dobra dla moich uczniów. 

Natalia Michalik kl. IIIc  

- Uczyłabym z pasją. 

Anna Ratuska kl. IIIa  

- Nie wiem, chyba bym nie wytrzymała. 

Maja Nastaga kl. IIIb  

- Dawałabym dzieciom swobodę, ale gdyby trzeba było to bym 

krzyknęła. 

Natalia Lisiecka kl. IIIa 

- Bym dobrze uczyła uczniów. 

Paulina Zduńczyk kl. IVc 

- Nie zadawałabym prac domowych.     
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Krzysztof  Gogol kl. IVc 

- Bym wybudował na środku klasy fontannę.  

Oliwier Mroczek kl. IVc 

- Coś szalonego! 

Kacper Wąsowska kl. IIa  

- Bym ich uczył, a gdyby byli niegrzeczni. to wszystkich bym 

wysłał do pana dyrektora. 

Bartek Lewiński kl. IVb  

- Moje lekcje by były prowadzone z dyscypliną. 

Wiola Damętka kl. VIc  

- Nie robiłabym kartkówek i klasówek.  

Kuba Krawczyk kl. VIc  

- Bym wstawiać uwagi niektórym uczniom. 
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"DZIEWCZYNY VLOGUJĄ" 
Amelia Bielińska IVc 

 

Książkę "Dziewczyny vlogują" Emmy Moss 

przeczytałam w 4 dni. To dlatego, że była tak krótka. A 

szkoda. Książka opowiada historię Lucy. Dziewczyna jest 

nieśmiała, wrażliwa i jąka się, kiedy się denerwuje. Bardzo się 

z nią identyfikuję. No oprócz tej nieśmiałości. Lucy 

przeprowadza się ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej 

Brytanii. Zostawia w Ameryce znajomych, szkołę i najlepszą 

przyjaciółkę Morgan, która kręci filmiki na YouTube. 

Pierwszego dnia szkoły Lucy zalicza ogromną wpadkę, a żeby 

jakoś poprawić sobie nastrój, zaczyna nagrywać filmiki. Coraz 

bardziej zaczyna jej się to podobać. Lucy musi pokonać wiele 

przeszkód, żeby móc dalej nagrywać. Do tego dochodzą 

jeszcze kłopoty sercowe i kłótnie z nowymi przyjaciółkami. Jak 

dalej potoczy się jej przygody? To już musicie przeczytać 

sami!  
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SUDOKU W MAŁYM PALCU 
Wywiad z Pauliną Skoniecką  

zwyciężczynią Powiatowego Konkursu Sudoku 
Maja Krasnodębska kl. IVc 

 

Redaktorka: Ile sudoku rozwiązałaś przygotowując się do 

konkursu? 

Paulina: Ponad 50. 

R: Czy spędzałaś dużo czasu w szkole na zajęciach 

przygotowujących do konkursu? 

P: Bardzo dużo, pani zwalniała mnie z 
W-F. 

R: Czy wiesz ile osób brało udział w 

etapie powiatowym konkursu sudoku?  

P: Ponad 60. 

R: Ile sudoku musiałaś rozwiązać 

podczas konkursu? 

P: 8. 

R: Słyszałam, że 18 to Twoja szczęśliwa 

liczba. Czy 18 pomogła Tobie również 

podczas konkursu sudoku? 

P: Tak, w jednym sudoku musiałam wpisać 18 liczb, a konkurs 
pisałam w sali 218. 

R: Czy masz jakąś metodę na rozwiązywanie sudoku? 

P: Nie, rozwiązywałam tak jak nauczyła mnie pani Basia 
Pachnik. 
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R: Czy nadal rozwiązywanie sudoku sprawia Ci przyjemność? 

P: Tak. Dzięki konkursowi polubiłam sudoku bardziej. 

R: Czy lubisz rozwiązywać inne zagadki matematyczno-

logiczne? 

P: Lubię, ale sudoku jest na pierwszym miejscu. 

R: Dziękuję bardzo za rozmowę:)  

A dla chętnych, proponuję rozwiązać przykładowe 

sudoku. Łamigłówka polega na wypełnieniu diagramu w taki 

sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym 

dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 

9.  Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie mogą się 

powtarzać.                                                                        
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Julia Cembrowska kl. Vc 

Jaka jest Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa 

wysłuchana lub przeczytana? 
 

Babcia  
Moją ulubioną bajką była bajka o Koziołku Matołku. Zawsze 

lubiłam słuchać opowieści do snu i zawsze byłam ciekawa, co 

tym razem przytrafi się koziołkowi.  

 

Mama  
Moją bajką z dzieciństwa, którą 

pamiętam, jest bajka o Dwunastu 

Miesiącach opowiedziana przez moją 

babcię. 

 

Ja  
Moją ulubioną bajką z dzieciństwa jest historia o księciu 

Tamburynie i księżniczce Anastazji, którą wieczorami w 

odcinkach opowiadał mi tata do snu. Historia nigdy się nie 

kończyła i miała wiele ciekawych wątków i przygód Tamburyna, 

któremu pomagał giermek Tofik (mój pies). Tata miał sporą 

fantazję w opowiadaniu, bo do dziś pamiętam zmyślone, ale 

jakże ekscytujące przygody Tamburyna w krainie fantazji, po 

których zasypiałam na dobre. 
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Tym razem zapraszamy do lektury prac dwóch uczniów 

z klasy IVa na temat: "Właśnie się z kimś zaprzyjaźniłeś. 

Opowiedz o tym wydarzeniu w formie zapisu  

w dzienniku".  

 

Piotrek Laskowski kl. IVa 

Był 1 lipca, piękny słoneczny dzień. Jak co dzień 

zjadłem śniadanie i wyszedłem na świeże powietrze. Nagle 

tata zaproponował mi wycieczkę rowerową. Bardzo się 

ucieszyłem, ponieważ lubię aktywnie spędzać czas  

z najbliższymi. Po kilkuminutowej dyskusji postanowiliśmy 

wybrać się na wycieczkę do Liwu. Jest to mała miejscowość 

znajdująca się około 20 km od Kałuszyna. Jest tam zamek,  

w którym znajdują się stare zbroje rycerskie. Poznałem tam 

chłopca o imieniu Paweł. Mieliśmy podobne zainteresowania. 

Lubiliśmy grać w piłkę, biegać i jeździć na rowerze. Kiedy 

wróciliśmy, pograliśmy w piłkę i jeździliśmy rowerami. Potem 

postanowiliśmy ścigać się do mojego domu. Pograliśmy na 

konsoli. Niestety, Paweł musiał już wracać do domu. 

Umówiliśmy się na następny dzień. Na pewno na długo 

zostaniemy kolegami. 
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Alan Abramowski kl.4a  

Wracałem dziś z szkoły. Na mojej ulicy spotkałem psa. 

Miał rude futro i białe futro na uszach, niebieskie duże oczy. 

Niestety kulał na prawą łapę. Zrobiło mi się go żal. 

Zauważyłem, że pies nie ma obroży. Zadzwoniłem do mamy czy 

możemy zawieść go do weterynarza. Odpowiedziała: tak. Kiedy 

zawieźliśmy go, pan weterynarz powiedział, że ma złamaną 

łapę. Usztywnił łapę i oddał go nam, abyśmy się nim opiekowali. 

Po paru godzinach przywiązaliśmy 

się do niego. Mama zadecydowała, 

że jak pies wyzdrowieje, a ja 

będę się nim opiekował, to będzie 

mógł u nas zostać. Ucieszyłem się, 

ponieważ bardzo go polubiłem. 

Nazwaliśmy go Rudek. Bardzo 

lubię Rudka. 
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IDEALNY, CZYLI JAKI? 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

Moim zdaniem ludzie idealni to tacy, którzy: 

• Niczego się nie boją, 

• Są zadowoleni ze swojego życia, 

• Cały „świat" odbierają bardzo pozytywnie, 

• Są mili dla innych i samego siebie, 

• Zawsze znajdują sposób na rozwiązanie problemów, 

• Są wiecznymi optymistami, 

• Są mądrzy i dobrze wykształceni, 

• Lubią swoją pracę, 

• Nigdy nie zostawią nikogo w potrzebie, 

• Zawsze mówią prawdę. 
 

Sądzę, że tacy ludzie są wokół nas. 

 

ZŁOTE MYŚLI ALI 
Alicja Drabarek kl. IIIb 

 

I. Życie jest jak dorożka, która czasem pędzi przez sady 

kwitnących wiśni, a nieraz przez szare pustkowia, na 

których nikogo nie ma. 

 

II. W naszym życiu są dwie drogi – 

dobra i zła. Którą wybierzesz? 
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Angelika Ciborowska kl. Vc 

 

kl. 0 
Oblicz: 

1+7= 

2+5= 

6+2= 

5+3= 

8+1= 

3+3= 
 

kl. 1 
Zosia miała 18 cukierków. Michałowi dała 5, a Oli 6. Ile 

cukierków zostało Zosi? 
 

Działanie:............................................................. 
 

Odp.................................................. 
 

kl. 2 
9+5+4= 

7+2+10= 

18-3-2= 

3+5+8= 

19+12+1= 

20+11+4= 
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kl. 3 
Wojtek miał 110 samochodzików. Na urodziny dostał 21 

samochodzików. Następnego dnia zepsuło mu się 39. Ile autek 

zostało mu sprawnych? 
 

Działanie:.............................................................. 
 

Odp.................................................. 

 

kl. 4 
8+3+(12-3)+5= 

9+2+(11-2)+2= 

(10+13)-(20+17)= 

98+(7+42)-73= 

32+(56+11)9+11= 

100-(32+12)+(21-11)= 

 

kl. 5 
Ela miała 35 zł. Kupiła w sklepie papierniczym 

piórnik za 14,45 zł, a potem w lodziarni zjadła 

lody waniliowe. 

Zostało jej 18zl 15gr. Ile kosztowały lody? 

  

Działanie:............................................................. 

  

Odp.................................................. 
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FAŁSZYWE MITY, W KTÓRE WIERZYMY 
Milena Kusy kl. Vc 

Jest mnóstwo fałszywych informacji, które tak 

naprawdę są jedynie historyjkami zwyczajnie wyssanymi  

z palca. Jedne są oczywiste, w inne natomiast niepotrzebnie 

wierzymy. W tym numerze chciałabym Wam przedstawić kilka 

tego typu mitów, którym ufa na pewno nie jedna osoba 

czytająca ten artykuł. A może to właśnie Ty, drogi czytelniku? 

Przekonajmy się! 

1. Wielki Mur Chiński jest widoczny z kosmosu. 

Warto też wspomnieć, że jest uważany za jedyny taki twór 

ludzki. I to właśnie w tym tkwi haczyk. Jest całe mnóstwo 

innych budowli, które ujrzeć możemy z tej samej czy nawet 

większej wysokości. Nie istnieje również taka odległość, z 

której tylko on jest widoczny. Jak widać, może to być czyjś 

zwyczajny wymysł, a my okazaliśmy się zbyt naiwni i w niego 

uwierzyliśmy. 

2. Oglądanie telewizji i czytanie w słabym świetle psuje 

wzrok.  

Wątpię, żeby była tu jakaś osoba, której 

nikt nigdy nie powiedział : „Nie czytaj po 

ciemku/nie siedź tak blisko telewizora, 

zepsujesz sobie wzrok!”.  
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Każdy z nas kiedyś to usłyszał, prawda? Owszem, tego 

typu czynności znacząco męczą oczy, ale nie są w stanie 

doprowadzić do ich uszkodzenia. Jednak, mimo wszystko, 

lepiej tego nie lekceważyć. 

3. Każdy z nas kiedyś połknął pająka podczas snu. 

Przyszła pora na coś podwójnego! Ale na razie spokojnie, 

zacznijmy od początku. Kilka lat temu rozpowszechniła się 

pewna informacja, a mianowicie to, że każdemu z nas 

zdarzyło się połknąć podczas snu wszystkim znajome 

stworzenia, jakimi są pająki. Różnych wersji tego mitu 

było dużo – od kilku w ciągu życia, do kilkunastu rocznie. 

W końcu jednak ktoś ogłosił, iż historyjka ta nie jest 

prawdziwa, a jest to jedynie „eksperyment” dziennikarki 

Lisy Holst, której celem było zbadanie, jak szybko tego 

typu mit się rozprzestrzeni. Ale to jeszcze nie koniec. Tak 

samo jak nie istnieją dowody na to, dlaczego niby mieliśmy 

w ciągu nocy zjadać jakieś pajęczaki, tak też nie ma ich 

jeżeli chodzi o samo istnienie kogoś takiego jak Lisa Holst, 

czy chociażby samego napisanego przez nią artykułu. 

4. Paznokcie i włosy rosną po śmierci.  

Są osoby, które na samą myśl o śmierci dostają gęsiej 

skórki, jak i takie, które są z nią całkowicie oswojone. 

Pomimo tego to, co się po niej z człowiekiem dzieje, jest 

bez wątpienia fascynujące. Czasem podczas rozmów (nie 

tylko na ten temat) zdarzy się nam również powielać 

nieprawdziwe informacje. Przykładem jest chociażby ta.  
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Jest nią mit, który mówi, iż nasze włosy i paznokcie nawet 

po śmierci wciąż rosną. Skąd wzięła się taka teoria? Gdy 

umieramy, nasze ciała odwadniają się, wskutek czego skóra 

i tkanka wokół paznokcia i linii włosów kurczy się 

powodując wrażenie, że włosy i paznokcie rosną. Zatem nie 

musimy się bać, ze zmarłymi nie dzieje się nic 

niepokojącego. Prawdopodobnie... 

5. Największą pustynią świata jest Sahara.  

Z powierzchnią dziewięć 

milionów kilometrów 

kwadratowych – to tylko  

o milion mniej niż wynosi 

powierzchnia całej Europy, 

Sahara jest jedynie 

największą gorącą pustynią. 

Największą pustynią w ogóle, 

czyli obszarem pozbawionym zwartej roślinności  

i niezamieszkanym przez żadne ludy, jest większa od 

Sahary o ponad jedną trzecią Antarktyda. To pustynia 

lodowa – ponad 95 procent jej powierzchni jest skute 

lodem o średniej grubości ponad 2300 metrów.  

Są miliony innych historii, które tak naprawdę nie są 

prawdziwe, jednak z wielu powodów muszę skrócić tą listę do 

zaledwie pięciu punktów. Chociaż, kto wie, może te pięć 

punktów odwróciło czyjeś życie do góry nogami? Całkiem 

możliwe. 
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Weronika Milewska kl. IVa 

 

Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt  
22 maja obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. Dzień Praw 

Zwierząt został ustanowiony przez Klub Gaja dla 

upamiętnienia uchwalenia ustawy o ochronie zwierząt. Art. 1, 

ust. 1 tej ustawy mówi: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 

odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. 

Moim zdaniem dobrze, że zwierzęta mają dzień swoich 

praw.  

 

Światowy Dzień Mleka 
25 maja obchodzony jest Światowy 

Dzień Mleka. Już od pierwszych chwil życia 

mleko jest naszym pożywieniem. Najpierw 

pijemy mleko mamy, potem  naszą „karmicielką” 

jest krowa. 

W różnych krajach pija się mleko od 

przeróżnych zwierząt. U nas preferowane jest 

mleko krowie, ale już np. Grecy lubują się w 

kozim, Hiszpanie w owczym, Afrykańczycy w 

bawolim, Arabowie w wielbłądzim, a Lapończycy i Finowie  

w reniferowym... 
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Dzień Mleka został ustanowiony przez FAO na dzień 

25 maja. Pierwszy raz to święto obchodzono w 2001 roku.  

Głównym celem jest propagowanie mleka jako elementu 

codziennego jadłospisu, będącego zarazem produktem 

niezwykle odżywczym.  

Sądzę, że ten dzień  jest wspaniałym pomysłem. 

 

10 NAJDZIWNIEJSZYCH OWOCÓW ŚWIATA 

Amelia Bielińska kl. IVc 

10. Ogórek kiwano. Zwany również ogórkiem afrykańskim. 

Pochodzi z Czarnego Lądu, ale występuje również w Kalifornii, 

Chile, Australii i Nowej Zelandii. Jego zapach przypomina 

banana, a smak — kiwi, melona i ogórka. Choć jest jadalny, to  

z uwagi na dużą trwałość (może leżeć do 6 miesięcy w 

temperaturze pokojowej) pełni zwykle rolę dekoracji. 

9. Ręka Buddy. Cytron lub cedrat (tak również bywa 

nazywany) rośnie na małych drzewach lub krzewach w Azji. 

Gruba skórka jest kandyzowana i używana do wytwarzania 

słodyczy, miąższu zwykle się nie jada. Nazwa „ręka Buddy” 

wiąże się z miejscem pochodzenia (prawdopodobnie podnóża 

Himalajów) i kształtem, który kojarzy się z zamkniętą ręką 

modlącego się Buddy. 

8. Yangmei. Yangmei to chińskie drzewo truskawkowe. Rośnie 

głównie w Chinach, służy do celów ozdobnych w parkach  

i ogrodach. Intensywnie czerwony owoc tego drzewa jest 

jadalny i dość słodki. Połowę jego wnętrza zajmuje pestka.   
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7. Monstera Dziurawa. Ma wiele innych nazw, ale na całym 

świecie jest najbardziej znana jako Monstera deliciosa.  

W warunkach naturalnych rośnie w 

Meksyku i Panamie, ale  

w Polsce jest uprawiana jako roślina 

ozdobna. Może osiągnąć 20 m 

wysokości,  

a jej owoce, smakujące jak 

połączenie ananasa i banana, 

dorastają do 25 cm.  

Z ich konsumpcją należy uważać, 

ponieważ wysoka zawartość kwasu 

szczawiowego może doprowadzić do 

uszkodzenia błon śluzowych.  

6. Karambola. W Polsce znana jako oskomian pospolity, bywa 

również nazywana gwiaździstym owocem. Nazwa wiąże się z 

kształtem, jaki przybiera owoc po przekrojeniu go na pół. 

Karambola ma słodko-kwaśny smak, można ją jeść razem ze 

skórką i nasionami. Od jesieni do wiosny dostępna jest  

w niektórych polskich sklepach. 

5. Durian. Żadne zestawienie dziwnych owoców nie mogłoby 

być bez niego kompletne. Durian bywa nazywany królem 

owoców, ale jego zapach zdecydowanie do królewskich nie 

należy. Z powodu intensywnej i nieprzyjemnej woni, jaką 

wydziela (przypomina ona zapach gnijącego mięsa),  

w niektórych miejscach publicznych znajdują się tabliczki  

z napisem "No durians". Smak jest bardziej znośny od 

zapachu, ale spośród około 30 istniejących odmian duriana 

tylko 1/3 jest jadalna. 
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4. Owoc noni czyli owoc morwy indyjskiej. Nie ma chyba 

drugiego tak kłopotliwego dla nauki owocu. Z uwagi na szerokie 

zastosowanie w medycynie ludowej noni bywa nazywany 

aspiryną starożytności. Lekarze wyróżniają około 100 różnych 

składników znajdujących się w noni, które mogą być przydatne 

w medycynie. Niestety, większość z nich nie została jeszcze 

dokładnie zbadana. 

3. Bottle Groud. Tykwa pospolita rośnie wszędzie tam, gdzie 

klimat można określić jako tropikalny. Zbiera się zarówno 

młode, jak i stare owoce. Te pierwsze w celach 

konsumpcyjnych, a starsze mogą z powodzeniem zastępować 

butelki. 

2. Synsepal. Z powodu jednego ze swoich składników 

(mirakuliny) bywa również nazywany cudownym owocem. 

Pochodzi z Afryki Zachodniej, ale jest uprawiany również  

w na Florydzie, Tajwanie w Tajlandii oraz Ghanie. 

1. Pitaja. Smoczy owoc rośnie w południowo-wschodniej Azji, 

Australii i na Tajwanie. W smaku przypomina mniej kwaśne 

kiwi i w zasadzie jest kaktusem.  
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Przedmiot 
W tym numerze chciałabym wam opowiedzieć o kubku 

…ale nie byle jakim kubku. Mówię o kubku, który pod wpływem 

ciepła napoju zmienia swoją barwę. Podam przykład na kubku  

z nadrukiem serca. Po kupieniu takiego kubeczka, serce będzie 

czarne, ale kiedy nalejecie do niego gorącej wody, zacznie 

stawać się czerwone. Na pewno wzbudzi 

duże zainteresowanie wśród waszych 

znajomych. Oceniam na 5/5. (Amelia 

Bielińska kl. IVc) 

 

Sportowiec 
Michał Pazdan gra w piłkę nożną. 

Występuje na pozycji obrońcy w polskim klubie Legia 

Warszawa oraz w reprezentacji Polski. 

Pazdana znamy z wielu meczów, ale podczas jednego 

meczu to się bardzo zmieniło. Pokazał słynny trik z buta 

wjeżdżam. (Angelika Ciborowska kl. Vc) 

 

Muzyka 
Ulubieńcem muzycznym tego miesiąca jest zespół The 

Vamps z piosenkami "Can We Dance" i "All Night". Tworzą 

piosenki energiczne, polecam ich posłuchać :-)  (Klaudia 

Tkaczyk kl. VIa) 
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Film 
Ulubieńcem filmowym tego 

miesiąca są "Smerfy 2". Małe, niebieskie 

stworki widziane przez nas w kreskówka 

pojawiają się w prawdziwym świecie wraz 

z ich wrogami... Gargamelem i kotem 

Klakierem. Na początku filmu wszystkie 

Smerfy przygotowują się na przyjęcie 

urodzinowe Smerfetki. Jednak Gargamel 

wraz z dwójką  swoich "dzieci" (pseudo 

Smerfami) porywają Smerfetkę do rzeczywistego światu. 

Tam Gargamel knuje już swój niecny plan, jak ze Smerfów 

wyssać SmerfEsencję.  

Przez ten czas Papa Smerf wraz z resztą Smerfów 

również pojawia się w realnym świecie u swoich ludzkich 

przyjaciół, którzy im pomagają. W tym samym czasie obie 

strony mają niesamowite przygody. Polecam wszystkim 

obejrzeć ten pełen przygód film :-) (Klaudia Tkaczyk kl. VIa) 

 

Książka 
Powieść pt. "Zmierzch" amerykańskiej pisarki 

Stephenie Meyer opowiada o przygodach Isabelli Swan 

inaczej Belli Swan, która przeprowadza się z ciepłego miasta 

Phoenix do ponurego, deszczowego miasteczka Forks w stanie 

Waszyngton, gdzie mieszka razem z ojcem Charliem. 

Zakochuje się w wampirze Edwardzie Cullenie, początkowo nie 

znając jego tajemnicy o byciu wampirem.  

Ta książka, jak i reszta sagi „Zmierzch” opowiedziana 

jest w większości z punktu widzenia Belli. Saga zawiera    
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5 części, a ja opisuję tylko pierwszą z nich. Druga 

część to „Księżyc w nowiu”, trzecia „Zaćmienie”, czwarta 

„Przed świtem”, a piąta to „Drugie życie Bree Tanner”. Mnie 

pierwsza część sagi „Zmierzch” spodobała się bardzo. Według 

mnie książka warta przeczytania. (Aleksandra Mazur kl. VIa) 

 

Youtuber miesiąca  
YouTuberem a dokładniej YouTuberką miesiąca jest 

Sylwia Lipka. Sylwia ma ok.21-22 lata. Oprócz bycia 

YouTuberką jest też piosenkarką . Ma ponad 30 milionów 

wyświetleń. W tym miesiącu zaczęła też nową serię:  SylVlog. 

Jej najpopularniejszym klipem muzycznym jest ,,Puzzle Dwa" 

oraz ,,Zobacz". W każdym klipie Sylwia potrafi tak ułożyć  

utwór i cheografię, że chce się słuchać tego cały czas. 

(Weronika Leszczyńska kl. IVc) 
 

Odzież 
Buty nosimy wszędzie! W szkole, dorośli w pracy i na 

podwórku. Każdy w jakiś sposób próbuje je ulepszyć, np. coś 

na nich rysujemy, piszemy albo kupujemy jak najładniejsze. 

Ale po co mamy się ograniczać do ich ozdabiania? Coraz 

bardziej popularne stają się świecące sznurówki. Dają świetny 

efekt nocą! Jeśli chodzi o efekt 3D, może skusicie się na 

doczepiane skrzydła lub uszy? A jeśli lubicie zwierzęta, 

możecie się zaopatrzyć w puszyste ogonki na tył buta albo na 

puchate rzepy! Pamiętajmy też o podeszwie! Czemu mamy 

mieć zwyczajną, skoro możemy w środku buta mieć myszkę 

Miki, Pegaza albo lody? Mnie te gadżety bardzo zauroczyły  

i polecam wszystkim! (Amelia Bielińska kl. IVc) 
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...ZROBIĆ IDEALNE SELFIE? 

Amelia Bielińska kl. IVc 

1. Uśmiechnij się. Twój uśmiech jest jedną z najważniejszych 

zalet, jakimi obdarzysz odbiorców swojej fotografii. Nie 

żałuj go! Selfie samo w sobie jest dość dziwacznym 

zwyczajem, dlatego też dodatkowe, pozytywne emocje nie 

będą w stanie zrujnować kadru.  

2. Zwracaj uwagę na światło.  Mając do dyspozycji naturalne 

źródła postarajcie się znaleźć takie, które najbardziej 

równomiernie rozświetli twoją twarz. Zwracajcie uwagę na 

potencjalne prześwietlenia lub zbyt ostre cienie, które 

mogą zepsuć dane ujęcie.   

3. Obrabiaj zdjęcia, nakładaj efekty, eksperymentuj. Możesz 

albo doposażyć fotografie w filtry z automatu, albo pokusić 

się o bardziej zaawansowaną obróbkę. Co istotne, 

niekonieczne będzie wykorzystanie w tym celu programu 

komputerowego. Poziom 

zaawansowania aplikacji 

dostępnych na smartfony 

wystarcza do bardziej 

skomplikowanych korekt 

ekspozycji, lokalnych jej 

modyfikacji i wielu, wielu innych 

zmian.     

 

 



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 52 - 

4. Unikajmy flesza. Mocny flesz, zwłaszcza z odległości 

ramienia spłaszcza całe zdjęcie i eksponuje wszelkie 

niedoskonałości cery. Jeśli więc nie jest to zamierzony 

efekt i istnieje taka możliwość, robiąc selfie, nie używaj 

lampy błyskowej. W przypadku, kiedy światło jest za słabe, 

skierujcie twarz w jego kierunku tak, aby była 

równomiernie oświetlona i dopiero wtedy naciśnijcie spust 

migawki. Nie spodziewajmy się po nim jednak zbyt wiele.  

5. Wybierz swój lepszy profil. Ustawienie się do zdjęcia 

odpowiednim profilem potrafi zdziałać cuda. Poproś 

znajomego, aby wykonał ci zdjęcia obu profili, pod różnymi 

kątami. Obejrzyj dokładnie każdą fotkę i zapamiętaj, jak 

powinieneś układać głowę podczas robienia zdjęcia.  

6. Ustaw aparat. To jest bardzo ważny punkt dla zrobienia 

perfekcyjnego selfie. Sprzęt musi być umieszczony na 

długość twojej ręki i kilka centymetrów nad głową. Teraz 

należy ustalić, czy chcesz mieć poziome zdjęcie czy 

pionowe. Pamiętaj, że poziome lekko rozszerzy twoją 

twarz, a pionowe ją zwęzi.  

7. Baw się mimiką twarzy. Twoje zdjęcia nie mogą być 

nudne, więc zrób kilka fajnych min. To wyróżni twoje 

selfie.  

8. Uporządkuj i odpowiednio przygotuj tło. Zadbanie  

o odpowiednie tło przy selfie jest czymś zupełnie innym niż 

w przypadku zdjęć. Wątpię, by komuś chciało się w domu 

rozstawiać jakieś specjalne ekranowe konstrukcje. Na ogół 

pracujemy z tym, co mamy do dyspozycji. Możesz mieć  

 

 

 

http://www.cosmopolitan.pl/tag/selfie
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w pokoju najpiękniejszą „fotogeniczną” białą, czy ceglaną 

ścianę, lecz jeśli znajduje się ona daleko od okna, to 

trudno jest zrobić naprawdę dobre zdjęcie telefonem bez 

sztucznego, fotograficznego oświetlenia. Światło jest 

znacznie ważniejsze niż dobre tło. W tym swoim tle przede 

wszystkim musisz posprzątać, usunąć to co zbędne, a 

potem poszukać odpowiedniego wycinka tła delikatnie 

obracając telefonem. Czasem wystarczy przesunąć aparat 

dosłownie o kilka milimetrów, by pozbyć się z tła zbędnych 

elementów. Zwróć uwagę na to, by 

 z głowy nie wystawały Ci jakieś elementy tła. 

9. Użyj Selfie- Sticka - znane też jako "Kijek do selfie". 

Jest to dodatek, który sprawi, że otrzymasz ciekawy kadr  

i zmieścisz w nim więcej szczegółów, elementów, więcej 

osób i większą część krajobrazu. 

10. Mniej znaczy więcej! 

Nie każde selfie będzie 

idealne. Pogódźmy się z 

tym! Nie wszystkie powinny 

trafić na ścianę w portalu 

społecznościowym. Lepiej 

publikować mniej, ale 

dobrej jakości zdjęć, niż 

zasypywać znajomych 

słabymi fotografiami. 

Odbiorcy zdjęć z pewnością 

bardziej docenią kilka 

magicznych kadrów.  
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ZNACZENIA SNÓW 
Milena Kusy kl. Vc 

Każdy z nas od czasu do czasu miewa różnego 

rodzaju koszmary. Zwykle się nimi nie 

przejmujemy, gdyż jesteśmy świadomi, że nie 

ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Ale 

czy na pewno? Okazuje się, że jednak ma, 

gdyż większość snów i koszmarów może mieć 

duże powiązanie z naszym codziennym życiem. 

Oto kilka przykładowych znaczeń koszmarów.  

 

Zęby - W snach o zębach jest coś niepokojącego. Zdrowe, mocne, 

piękne, białe zęby są zapowiedzią szczęścia i pomyślności. Niestety 

zupełnie inaczej interpretowane są sny o chorych, bolących lub 

wypadających zębach. Dawniej zdrowe uzębienie było symbolem 

zdrowia i siły. Jego utrata równała się ze słabością, utratą mocy 

witalnych. Z tego powodu sen o wypadających zębach interpretuje 

się jako zapowiedź chorób, problemów w życiu osobistym. Sny o 

zębach pojawiają się w trudnych momentach życia. Wtedy, kiedy 

czujemy się zagrożeni lub czekają nas niepokojące zmiany. 

Płacz - Wbrew pozorom senne łzy są dobrym znakiem. Oznaczają 

finalizowanie spraw, które od dawna spędzały nam sen z powiek. 

Przez łzy nasza podświadomość daje nam do zrozumienia, że 

dojrzeliśmy do sytuacji, w jakiej jesteśmy, że zaakceptowaliśmy 

nawet najtrudniejsze zmiany. Płacz jest oczyszczający i przynosi 

same korzystne zmiany i radość. Jest zapowiedzią szczęśliwych 

wydarzeń. Jednak warto uważać - jeśli we śnie widzimy płaczącą 

osobę, to musimy unikać kłótni i nieporozumień. Łzy dziecka 

oznaczają troskę o naszych najbliższych. Jednak są też 

zapowiedzią tego, że wszelkie nieporozumienia w życiu rodzinnym 

wyjaśnią się i czeka nas wiele cudownych wspólnych chwil. 
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Myszy - Pojawiające się w snach myszy czy szczury mało komu 

kojarzą się przyjemnie. Zazwyczaj też zwiastują problemy lub 

zmiany w życiu uczuciowym i osobistym. Przez ten symbol 

podświadomość może też przekazywać nam, że wszelkie 

przedsięwzięcia, jakie ostatnio rozpoczęliśmy, mogą nie przynieść 

oczekiwanych rezultatów. Nie czeka nas całkowita klęska, jednak 

wynik będzie się sporo różnił od oczekiwanego. Chroboczące myszy 

ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem, zaś białe mówią o tym, 

że nie mamy, czym się martwić.  

Bliski zmarły - Każdemu z nas zdarzyły się sny, w których 

odwiedziła nas zmarła osoba bliska. Przez takie spotkanie nasza 

podświadomość radzi sobie z żalem po stracie ukochanej osoby. 

Lecz nie tylko - sen taki zwiastuje nieuchronne zmiany w naszym 

życiu. Stare ustępuje nowemu. Zazwyczaj wtedy potrzebujemy 

mądrej rady czy wskazówki, potrzebujemy wyrzucić z siebie obawy 

i usłyszeć słowa pocieszenia. Bliskie osoby zapewniają nam wsparcie, 

ale też zapowiadają, że w odpowiednim momencie otrzymamy pomoc 

z zewnątrz. Jeśli zaś osobą zmarłą jesteśmy my sami, to oznaka 

głębokiej wewnętrznej przemiany, jaką właśnie przechodzimy. 

Zmiany bywają bolesne, jednak czasem są niezbędne dla dalszego 

rozwoju.  

Kościół - Kościół jest miejscem modlitwy, medytacji, skupienia. 

Wiele osób, nawet niewierzących, odwiedza go, żeby zebrać myśli, 

uspokoić się lub szuka w nim ukojenia. Taki jest też sen o kościele. 

Często pojawia się w sytuacjach dla nas trudnych, kiedy wokół nas 

panuje chaos, a my straciliśmy kontrolę nad swoim życiem. Staramy 

się zrozumieć sytuację i nad nią zapanować. Budynek świątyni jest 

zapowiedzią ukojenia, jakiego wkrótce doświadczymy. Nasze sprawy 

wyjaśnią się, a gwar wokół nas ucichnie. Płonący budynek to znak, że 

nie postępujemy zgodnie ze swoimi zasadami moralnymi i sumieniem.   
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MOJE HOBBY 
Weronika Leszczyńska kl. IVC 

 

Moim hobby jest gra w dwa ognie. Jest to moja 

ulubiona gra. Dlaczego? Ponieważ ostatnio były zawody w dwa 

ognie i brałam w nich udział. Byłam bardzo szczęśliwa. Tak się 

złożyło, że wygraliśmy z drużynami z Halinowa i z Salezjanami 

z Mińska Maz. Byłam tak szczęśliwa, jakbym dostała 6  

z j. polskiego. 

Moim drugim hobby jest nagrywanie musical.ly. Wielu 

z was pewnie się zastanawia, co to musical.ly? To fajnie 

wykonana i przemyślana aplikacja do nagrywania niedługich 

klipów mających pełnić funkcję teledysków. Świetna zabawa! 

 

 

SZYSZKI 
Maja Krasnodębska kl. IVc 

 

Potrzebne składniki: 

* 4 paczki ryżu preparowanego 

* masło zambrowskie 

* pół kilograma krówek z Milanówka 
 

Sposób przygotowania: 

Rozpuść krówki, dodaj masło i ryż. 

Wymieszaj i formuj szyszki. 
 

SMACZNEGO! 
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PRZEMYŚLENIA ARTYSTY 
Milena Kusy kl. Vc 

Artystów wśród nas jest wielu. Można wyróżnić zarówno 

tych bardziej zaawansowanych, jak i początkujących. Co 

ciekawe, myślą oni inaczej niż osoby, które ze sztuką nie mają 

większej styczności, a na dodatek każdy myśli inaczej. 

Dlatego też chciałabym Wam pokazać kilka myśli, które 

na pewno nieraz pojawiły się w głowie niejednego artysty.  
 

*Jakieś małe dziecko, które dopiero uczy się rysować, pokazuje rysunek* 

Wszyscy: Cudne! 

Artysta: *w myślach* Dlaczego to nie jest 

wycieniowane!? CO TO JEST!? 
 

*Artysta pokazuje rysunek* 

Ktoś: Śliczne! 

Artysta: Mówisz tak, bo chcesz być miły. 

*Ta sama sytuacja* 

Ktoś: No… takie niezbyt.. 

Artysta: MÓWISZ TAK, BO ZAZDROŚCISZ MI TALENTU! ODEJDŹ!  
 

*Ktoś pokazuje rysunek* 

Artysta: Tu zepsułeś. Lepiej popraw. 

*Artysta pokazuje rysunek* 

Ktoś: Popraw tu i będzie dobrze. 

Artysta: NIE, BO TO MÓJ RYSUNEK I MÓJ STYL, JASNE?  

Jak widać, umysł artysty rządzi się własnymi, dla 

niektórych niezrozumiałymi prawami. Są osoby, które dobrze 

znają tego typu sytuacje, jak i te, które nigdy nie zrozumieją 

podanych sytuacji. Ale cóż, każdy jest inny, niestety. 
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WYKREŚLANKA "ZWIERZYNIEC LEŚNY" 
Karolina Kalisz kl. IVa 

 

Sarna  

Borsuk 

Jeleń  

Zaskroniec 

Dzik  

Łoś 

Wilk  

Żubr  

Lis   

Łasica 

Wiewiórka 

Ryś 
 

 

 

 

 

 

R S Ż A Ż S M K Ó A M A 

Y A F O U H J U J P Y Q 

Ś G S C B O R S U K B G 

G J L P R X A O Y B B Y 

V H J J X L G M B S A W 

K W I E W I Ó R K A P I 

Ł O Ś L Z S E Q S R O L 

A A G E O C N D G N E K 

S D U Ń Ó F Ń M T A Q Q 

I G T X G A H G O K I M 

C H A B C J D Z I K L Ń 

A O Z A S K R O N I E C 
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KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukała Angelika Ciborowska kl. Vc 
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