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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 9(95) – czerwiec 2015        nakład 60 sztuk    CENA 2,00 zł 
 

SEZON WYCIECZKOWY W PEŁNI 
Czerwiec to w naszej szkole czas wycieczek. Jeśli 

jesteście ciekawi, gdzie w tym roku rusza brać uczniowska, 
przygotowaliśmy małe zestawienie. 

Klasy Ia, Ic, Id – Warszawa (29 V); 

Klasy IIa, IIb – Kazimierz Dolny i Wojciechów (25 V); 

Klasy III – pielgrzymka do Częstochowy (2 VI) i Łódź (16 VI); 

Klasy IV – park linowy w Nakorach (VI); 

Klasy Va, Vb – Mazury (9-10 VI); 

Klasy VI – Wielkopolska (Poznań, Biskupin, 
Kórnik, Kruszwica) – 1 – 3 VI 

Klasy Ib, IIc, Vc, IIIa i IVa – Zielona Szkoła 
w Toruniu (15 - 19 VI). 

Wszystkim uczestnikom wycieczek 
życzymy miłych wrażeń, dobrych wspomnień i szczęśliwego 
powrotu do domu.  
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SPIS TREŚCI:
 Warte pochwały – s. 3; 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 
 Wycieczka do Kazimierza 

Dolnego – s. 4; 
 Śladami Bolesława Prusa –s. 

5; 
 Gala laureatów – s. 6 – 7; 
 III Powiatowy Konkurs 

Jednego Wiersza – s. 8-9; 
 Kwiat młodzieży mińskiej na 

konkursie mitologicznym –  
s. 9-11; 

 Kałuszyn w Mrozach na 
Kulturomaniaku – s. 12-13; 

 Iluzjonista w szkole –  
s. 13-14; 

 Młodzi gipsowi artyści – s. 
15; 

 Głośne czytanie na drugie 
śniadanie – s. 16; 

 W barwach Ojczyzny – s. 
17; 

 Ludzie listy piszą – s. 18-19; 
 Kolorowy rok szkolny – s. 20; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Wciąż nie 

umiem…” - s. 21-22; 
 Zdaniem eksperta – s. 23; 
 Pomocna dłoń – s. 24-26; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: „Jaki był 

Twój najdziwniejszy sen?”-  
s. 26-27; 

 Warto przeczytać – s. 28;  

 3 pokolenia w „Tornistrze”–  
s. 29; 

 Wakacyjni rekordziści – s. 
30; 

 Top 16… hitów muzycznych 
na lato – s. 31; 

 5 sposobów na… umilenie 
sobie wakacji – s. 32-33; 

 Matematyka jest fajna –  
s. 33-35; 

 Zeszyty uczniowskie kl. IIIc 
- s. 36-38; 

INNE 
 Czy wiesz, że… – s. 39-40; 
 Jedz zdrowo – s. 40-41. 
 Zwierzęta i my! – chomik - 

s. 42; 
 Kartka z kalendarza –  

s. 43-44; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników – s. 44; 
 Wakacyjna krzyżówka – s. 

45; 
 Trochę rozrywki – s. 46; 
 Wakacyjne kolorowanki –  

s. 47. 
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 POWIATOWY INTEGRACYJNY KONKURS LITERACKI 
"RAZEM POZA HORYZONT" 
II miejsce - Zuzanna Orzepińska kl. Va 
opiekun: p. Krystyna Osińska 
 
 III POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 
JEDNEGO WIERSZA 
I miejsce - Aleksandra Gniado kl. Vc 
opiekun – p. Sylwia Pernach 
 
 KONKURS „POLICJANCI SĄ 
WŚRÓD NAS” 
Eliminacje rejonowe: 
I miejsce – drużyna Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie w składzie: 
Sebastian Abramowski kl. VC,  Jakub 
Chabiera kl. IVC, Igor Lipka kl. VIB 
opiekunowie - p. Katarzyna Mroczek i p. Wiesława Szymańska 
 
 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA  
W RUCHU DROGOWYM 
Eliminacje powiatowe 
I miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Kałuszynie w 
składzie: Sebastian Abramowski kl. Vc, Maria Gontarska kl. 
VIc, Mateusz Mroczek kl. VIb, Kamila Szostek kl. Va 
opiekun - p. Katarzyna Mroczek 
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WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO 

Piotr Laskowski kl. IIa 
 

   Dnia 25.05.2015r. klasy IIa, IIb oraz uczniowie  
z Chrościc wybraliśmy się na wycieczkę. Najpierw 
przejeżdżaliśmy przez Puławy. Potem płynęliśmy statkiem 
po Wiśle. Następnie zwiedziliśmy rynek i kupiliśmy 
pamiątki. Później byliśmy w wąwozie oraz weszliśmy na Górę 
Trzech Krzyży, zwiedzaliśmy także ruiny zamków  
i weszliśmy na basztę.  

Kolejnym punktem wycieczki było oglądanie okazów 
zwierząt w Muzeum Przyrodniczym. Po południu  
w Wojciechowie zjedliśmy pyszny obiad u pani kowalowej.  

Na sam koniec uczestniczyliśmy w pokazie sztuki 
kowalskiej. U kowala kupiliśmy także ciekawe pamiątki. 
Zdrowi i zadowoleni wróciliśmy do Kałuszyna.  
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ŚLADAMI BOLESŁAWA PRUSA 
Kinga Książek kl. VIb 

 
19 maja 2015 r. w rocznicę śmierci patrona naszej 

szkoły, członkowie  Samorządu Uczniowskiego i Klubu 
Miłośników Książki uczestniczyli w  wycieczce do Warszawy, 
której głównym celem było odwiedzenie miejsc związanych  
z Bolesławem Prusem.  

Pierwszym punktem wycieczki był Cmentarz 
Powązkowski, gdzie znajdują się pomniki wielu wybitnych, 
zasłużonych i znanych Polaków. Tam też 
mieści się grób naszego patrona. Pod 
pomnikiem z małym dzieckiem i napisem 
"SERCE SERC" zostawiliśmy kwiaty  
i wydrukowaną tarczę naszej szkoły, 
zapaliliśmy znicz.  

Kolejnym punktem wycieczki był 
ogromny plac zabaw z wieloma zjeżdżalniami, huśtawkami, 
pajęczyną, ścianką wspinaczkową  itp. Obok znajdowała się 
również siłownia na powietrzu . Następnie udaliśmy się do 
McDonalda na szybki posiłek. 

Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy było 
Krakowskie Przedmieście i pomnik Bolesława Prusa, gdzie 
także złożyliśmy kwiaty z tarczą szkoły. Na koniec degustacja 
lodów. Zmęczeni lecz pełni wrażeń wróciliśmy do domu. 
Ogólnie wycieczka była super. :) 



TORNISTER                                           numer 9 (95) – czerwiec 2015 

- 6 - 

GALA LAUREATÓW 
Pani Krystyna Raczyńska 

W dniu 18 maja w auli Wydziału 
Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej odbyło się 
uroczyste podsumowanie konkursów 
przedmiotowych, zorganizowanych w roku 
szkolnym 2014/2015 na zlecenie Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. W konkursach wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego. 
Dyplomy i zaświadczenia wyróżnionym uczniom wręczyła m.in. 
Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.  

Chylę czoło przed Waszymi osiągnięciami, ponieważ 
jesteście na początku budowania ścieżki swojej kariery. 
Pierwsze ważne wybory dopiero przed Wami, a już tyle 
zdołaliście osiągnąć. Nie udałoby się Wam odnieść takich 
sukcesów, gdyby nie Wasza systematyczność, determinacja, 
dyscyplina i jasne formułowanie celu  – powiedziała Katarzyna 
Góralska, gratulując uzdolnionym uczniom. 
Mazowiecka Wicekurator Oświaty pogratulowała również 
dyrektorom i nauczycielom szkół, którzy potrafili rozpoznać 
talent ucznia i właściwie nim pokierować. 

Jednym z punktów uroczystości był wykład 
dziennikarza TVP Radosława Brzózki „Małe jest wielkie!!!”. 
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Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się również: 
Jarosław Zaroń Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dr Krzysztof Bryś 
Prodziekan ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej, Krystyna 
Mucha Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium 
Oświaty w Warszawie, Mirosław Krusiewicz Dyrektor 
Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego. 

W województwie mazowieckim spośród 386 
uczestników etapu wojewódzkiego konkursów dla szkół 
podstawowych (konkurs matematyczny, polonistyczny, 
przyrodniczy) wyłoniono 228 laureatów i 132 finalistów.   
Z przyrody tylko 29 uczniom udało się uzyskać tytuł laureata  
i 8 finalisty. Wśród tych uczniów znalazły się Ola Gniado  
z klasy Vc – laureatka i Maria Gontarska z VIc – finalistka. 
Ola chociaż jest dopiero w V klasie, otrzymuje już propozycje 
rozpoczęcia nauki z warszawskich gimnazjów. Uzyskanie tytułu 
laureata daje jej możliwość wyboru dowolnego gimnazjum w 
województwie mazowieckim. Jestem dumna z moich uczennic. 
GRATULACJE  Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
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III POWIATOWY KONKURS 
RECYTATORSKI JEDNEGO WIERSZA 

Pani Grażyna Michalska 

  21 maja 2015 roku już po raz trzeci odbył się  
w naszej szkole Powiatowy Konkurs Recytatorski Jednego 
Wiersza dla uczniów szkół podstawowych. 27 uczestników (15 
z klas I-III i 12 z klas IV-VI) 
recytowało wiersz Aleksandra Fredry 
pt.  "Małpa w kąpieli". Prezentacje 
uczniów oceniała komisja w składzie: 
Jacek Pacocha (aktor, reżyser, Dyr. 
Teatru Edukacyjnego Atlantis), 
Barbara Dobosz (nauczycielka języka 
polskiego, z-ca Dyr, SP w Mrozach), 
Anna Andrzejkiewicz (Dyr. Biblioteki 
Publicznej w Kałuszynie), Iwona Budzyńska-Malinowska 
(pracownik Biblioteki Publicznej w Kałuszynie).  

W kategorii klas młodszych najbardziej podobała się 
interpretacja Tymoteusza Piotrowskiego z Jakubowa, którego 
przygotowywała pani Sylwia Korzeniewska. Drugie miejsce 
zajęła Julia Górska z Siennicy, opiekun pani Magdalena 
Biernat. Trzecie miejsce przypadło Jakubowi 
Ratyńskiemu z Huty Mińskiej podopiecznemu pani Grażyny 
Sudy.  

W starszej grupie recytatorów zwyciężyła uczennica 
naszej szkoły Aleksandra Gniado, opiekun pani Sylwia Pernach. 
Drugie miejsce zajęła Marta Reda z Jeruzala przygotowana  



TORNISTER                                           numer 9 (95) – czerwiec 2015 

- 9 - 

przez panią Elżbietę Żyłę, trzecie  Adrian Broda z Siennicy 
pod opieką pani Magdaleny Biernat. Wszyscy uczestnicy 
konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy  
i podziękowania, natomiast zwycięzcy nagrodzeni zostali 
pucharami i książkami, starsi uczniowie bonami do empiku. 

 

 
KWIAT MŁODZIEŻY MIŃSKIEJ  

NA KONKURSIE MITOLOGICZNYM 
Pani Monika Marciniak 

 
W czwartek 14 maja 2015r. Szkołę Podstawową im. 

Bolesława Prusa w Kałuszynie, jak  zwykle o tej porze roku,  
przepełnił duch starożytnej Grecji. Wszystko za sprawą pani 
Katarzyny Mroczek, która już po raz ósmy zorganizowała 
Powiatowy Konkurs Wiedzy Mitologicznej „Z mitologią za pan 
brat”. Podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad tym 
przedsięwzięciem objęli: Starosta Miński pan Antoni Jan 
Tarczyński oraz Burmistrz Kałuszyna pan Marian Soszyński. 

 Zmagania o wieniec laurowy rozpoczęły się o godz. 
10.15 na hali gimnastycznej.  Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Kałuszynie pan Marek Pachnik bardzo serdecznie powitał 
wszystkich uczestników konkursu, nazywając  ich „kwiatem 
młodzieży mińskiej”. 
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Równie ciepłe słowa skierował w stronę opiekunów  
i przybyłych gości. Następnie na krótko głos  zabrał 
wicestarosta pan Krzysztof Płochocki, który przekazał 
najlepsze życzenia uczniom, a organizatorom podziękował za 
wysiłek włożony w przygotowania.  Zastanawiał się nawet, 
wybiegając nieco w przyszłość, nad formułą dziesiątej 
jubileuszowej edycji konkursu. 

W tym roku do rywalizacji o 
tytuł Mistrza Wiedzy Mitologicznej 
zgłosiło się 41 uczniów z 21 szkół 
podstawowych powiatu mińskiego. 
Tradycyjnie już podopieczni 
organizatorów nie brali w niej 
udziału. Wszyscy uczestnicy, jak na 
prawdziwych znawców mitów 
przystało, zachowali olimpijski 
spokój i przystąpili do rozwiązania 
testu składającego się  
z siedemdziesięciu pytań zamkniętych. W ciągu 45 minut 
zmierzyli się oni z zagadnieniami sprawdzającymi znajomość 
mitologii, a także wywodzących  się z niej związków 
frazeologicznych. Rozstrzygnięcie i podsumowanie  konkursu 
miało miejsce już o godz. 12.30. Było to możliwe dzięki 
sprawnej pracy kilkuosobowej komisji konkursowej (panie: 
Monika Marciniak, Krystyna Osińska, Agnieszka Borucińska, 
Grażyna Michalska, Sylwia Pernach i Teresa Kowalska), na  
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której czele stała nauczycielka historii pani Katarzyna 
Mroczek. Uroczystość wręczenia nagród uświetniła obecność 
zastępcy burmistrza pani Henryki Sęktas.  

Najlepiej z pytaniami konkursowymi poradziła sobie 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 
Iga Szulc. Drugie miejsce zajął Michał Jarek ze Szkoły 
Podstawowej w Siennicy, zaś na trzecim miejscu uplasowała 
się Maja Biernacka ze Szkoły Podstawowej w Starej 
Niedziałce. Zwycięzcy mitologicznych zmagań otrzymali 
piękne puchary i karty podarunkowe do Empiku o nominale 
200zł, 150zł i 100zł. Wszystkim uczestnikom wręczono 
pamiątkowe dyplomy, natomiast ich nauczycielom 
podziękowania. 

Sądząc po zadowolonych minach opiekunów i uczniów, a 
w szczególności laureatów, konkurs spełnił cele organizatorów 
oraz oczekiwania uczestników. Przybliżył bowiem tak niełatwy, 
a jednocześnie fascynujący świat mitologii greckiej, a przy 
okazji dostarczył  wiele radości  
i satysfakcji. Można zatem bez fałszywej skromności 
podejrzewać, że w dalszym ciągu będzie cieszył się wielką 
popularnością i sympatią w całym powiecie mińskim… 
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KAŁUSZYN W MROZACH  
NA KULTUROMANIAKU 

Zuzanna Orzepińska kl Va 
 

W dniach 11-14.05.2015 w GCK w Mrozach odbył się 
IX Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej 
„Kulturomaniak”. Nasze miasto Kałuszyn reprezentowało wielu 
artystów.  

W kategorii teatr we wtorek 12 maja wystąpił  
Międzypokoleniowy Zespół Razem i zdobył najwyższe miejsce 
na podium czyli pierwsze. Następnego dnia oceniany był śpiew 
młodzieży i dorosłych. W tej kategorii II miejsce zajęła nasza 
gimnazjalna koleżanka Ola Szczerbowska. Środa 14 maja była 
dniem występów wokalnych na poziomie szkół podstawowych. Z 
naszej szkoły wystąpiły Ada Goździk, Julka Pietrzak, Trio 
wyłonione z Kasianiecki (Ja, Karolina, Ola), Ja solo, Fleciki  
i grupa kilku dziewcząt  
z zespołu Fleciki. 
Konkurencja okazała się 
bardzo silna i mimo, że 
daliśmy z siebie wszystko, 
jedyne trofeum w tej 
kategorii to wyróżnienie dla 
Flecików.  
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Ten dzień mimo braku znaczących sukcesów był 
niezwykle udany, ponieważ w trakcie występów świetnie się 
bawiliśmy i wzajemnie dopingowaliśmy.  

W ostatnim, konkursowym dniu oceniany był taniec. 
Wyróżnienia otrzymały: Zespół Eksplozja i duet Kinga 
Moczulska i Ewelina Mroczek. W niedzielę 24.05.2015 
uroczysta gala rozdania nagród. Zdobyte w tym roku 
doświadczenie, konstruktywne uwagi i opinie jury spróbujemy 
wykorzystać startując w jubileuszowym konkursie za rok. 

 
ILUZJONISTA  W SZKOLE !!! 

Julia Sosińska kl. Vb 
 

11.05.2015 r. do naszej szkoły przyjechał magik. Było 
bardzo interesująco, często zastanawialiśmy się, jak ten pan 
to zrobił ??? 

Na początku pokazał nam sztuczkę z kartami. 
Następnie jedna z naszych uczennic brała udział w jednej ze 
sztuczek.  Polegała ona na z nikaniu jednej kulki z ręki 
uczennicy i pojawianiu się w ręce iluzjonisty. Następną 
sztuczką było lustro, na które czarodziej zakładał małą ramkę 
z materiałem, przez który przekładał rękę. Jak on to zrobił? 

Kolejna sztuczka polegała na tym, że troje uczniów 
dostało karty i nagle wszystkie pozmieniały się na inne. 
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Do następnej sztuczki poszedł chłopak z 6 klasy. 
Iluzjonista ubrał chłopaka w strój magika i dał mu różdżkę, 
która cały czas opadała mu w rękach. Do następnej sztuczki 
poszła mała dziewczynka, magik pokazał jej kolorowankę, która 
w środku była czarno-biała, a gdy dziewczynka pomachała nad 
nią różdżką, nagle była cała pokolorowana,  
a gdy jeszcze raz pomachała, w środku nic nie było.  

Do następnej sztuczki poszła pani nauczycielka. Magik 
miał pudełko, które nie miało 
dna ani pokrywki. Wyglądało 
na puste w środku, ale 
niezwykły gość wyjmował dla 
pani nauczycielki pudełeczka  
z kwiatami, a na koniec nagle 
z kapelusza pojawiły się 
kwiaty. Kolejna sztuczka polegała na tym, że magik z widowni 
wziął dwoje uczniów: chłopca i dziewczynkę. Dziewczynce dał 
pudełko, a chłopcu kazał wrzucić 6 piłeczek do tego pudełka. 
Ponieważ chłopiec nie trafiał,  więc magik zmienił piłeczki,  
żeby były niewidzialne i nagle piłeczki pojawiły się w pudelku.  

Ostatnią sztuczką był latający stół. Nagle stół zaczął 
się unosić i ciągnąć magika, a wszyscy byli bardzo zdziwieni,  
jak on to zrobił. I kończąc -  było bardzo fajnie !!!! 
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MŁODZI GIPSOWI ARTYŚCI  

Przez kolejne dwa dni - 11 i 12 maja uczniowie klas 
młodszych brali udział w zajęciach z gipsem. Każdy uczeń 
musiał dokładnie mieszać gipsowo-wodną masę, potem z 
pomocą Pań ich mieszanka była przelewana do form w kształcie 
ozdobnych ramek i zwierząt. Po wyschnięciu gipsu, odlewy były 
wyjmowane z form i w kolejnych dniach uczniowie malowali i 
ozdabiali swoje prace – niektórzy w klasie, inni w domu. 

Wiele mam dostało w tym roku na Dzień Matki pamiątkę 
z gipsu stworzoną przez ich dziecko. 
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GŁOŚNE CZYTANIE NA DRUGIE ŚNIADANIE’ 
Karolina Chaberska kl. Va 

 
12 maja w ramach obchodów XII Ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie odbyło 
się ”Głośne Czytanie Na Drugie Śniadanie’’.  

Harcerze wraz z panem dyrektorem Markiem 
Pachnikiem  i burmistrzem Kałuszyna czytali przedszkolakom 
wiersze. Widać było, że małym dzieciom bardzo się podobało, 
bo siedziały tak cichutko, jak gdyby ich nie było.  

Panowie dyrektor i burmistrz oraz druhna Justyna 
dostali kwiaty, harcerze otrzymali Toffifee, zaś dzieci - 
cukierki i balony. Myślę, że było bardzo fajnie. 

Mnie najbardziej podobała się druhna Justyna, która 
recytowała wiersze: „Lokomotywa” i „Kwoka”. 
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W BARWACH OJCZYZNY 

Zuzanna Orzepińska kl Va 

3 maja jak co roku, 
uroczyście obchodziliśmy dzień 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Obchody rozpoczęły się mszą  
w kościele. Następnie wszyscy 
przemaszerowali ulicami pod 
pomnik i złożyli pod nim kwiaty. Później udali się do Domu 
Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana 
przez Panie Teresę Kowalską, Katarzynę Berską i Wandę 
Stryczyńską. Salę jak zwykle pięknie udekorowali pracownicy 
Domu Kultury.  

Po powitaniu przez Pana Dyrektora, przemówił Pan 
Burmistrz. Później pokaz swoich umiejętności dali znani już 
wszystkim młodzi artyści, czyli dzieci z zespołów: Kasianiecka, 
Eksplozja, Fleciki. Dzieci i młodzież pięknie śpiewały  
i tańczyły, za co zostały nagrodzone brawami. Zdarzyła się 
nawet "powtórka z rozrywki". Eksplozja bisowała, czyli 
powtórzyła taniec, którym zdobyła mistrzostwa Polski. 
Uroczystość uświetnił też występ Zespołu 
Międzypokoleniowego "Razem". W bardzo przyjemnej 
atmosferze uczciliśmy ten ważny dla każdego Polaka dzień. 
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LUDZIE LISTY PISZĄ… 
 

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

Rada Europejska     Bruksela, 6.05.2015 
Przewodniczący       

 

Uczniowie klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  
ul. Pocztowa 4 
05-310 Kałuszyn 
Polska 

Drodzy Uczniowie, 

Chciałbym serdecznie podziękować Wam za list z dnia 31 
marca 2015 r. 

Z przyjemnością przeczytałem Wasz barwny opis szkoły, jak  
i samego Kałuszyna. Jestem przekonany, że te bliskie Wam 
miejsca są źródłem wielu nowych doświadczeń oraz obszernej 
wiedzy, które w przyszłości będą dla Was bardzo ważne. 

Chciałbym życzyć Wam samych sukcesów w nauce, dzięki 
której będziecie mogli w przyszłości osiągać Wasze cele  
i spełniać marzenia. 

Z serdecznym pozdrowieniem, 

Donald Tusk 
 



TORNISTER                                           numer 9 (95) – czerwiec 2015 

- 19 - 

 
Rada Unii Europejskiej 
Sekretariat Generalny 
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji i Zarządzania 
Dokumentami 
Sekcja lnformacji Publicznej 

Bruksela, 27.04.2015 r. 
Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, 
Ul. Pocztowa 4 
05-31 0 Kałuszyn 
POLSKA 

Szanowny Panie! 

Drodzy Uczniowie Klasy Vl! 

Serdecznie dziękujemy za list z 31 marca 2015r.  skierowany 
do  przewodniczącego Donalda Tuska. Przepraszamy, że 
odpowiedź wysyłamy dopiero teraz. 

Donald Tusk poprosił nas o przekazanie Wam wyrazów 
wdzięczności za uprzejme gratulacje. Jest mu miło, że 
poświęciliście czas, by do niego napisać. Z przyjemnością 
przeczytał o tym, jak dumni jesteście ze szkoły i z pięknego 
miasta. 

Zgodnie z Waszą prośbą załączamy dwa oficjalne zdjęcia 
przewodniczącego. Podpisy na nich są co prawda kopiami, 
mamy jednak nadzieję, że spodobają się Wam. 

Z poważaniem 
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION INFORMATION TO THE PUBLIC 
Sekcja Informacji Publicznej 
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KOLOROWY ROK SZKOLNY 
W ramach „Kolorowego roku szkolnego” 19 czerwca  

(w przedostatni piątek miesiąca) ubieramy się na 
pomarańczowo! 
 

Znaczenie koloru pomarańczowego 

Jest jednym z najradośniejszych kolorów.  
Kolor pomarańczowy to symbol spontaniczności, 

zdecydowania i optymistycznego podejścia do życia. Jest to 
barwa pozytywnych myśli, motywuje do działania, podnosi 
poczucie własnej wartości. 

Osoba, która wybiera kolor pomarańczowy jest 
kompetentna, dobrze zorganizowana, jednocześnie bardzo 
aktywna i niecierpliwa. Kolor ten to atrybut smakosza, 
człowieka, który ceni i dostrzega własną wartość i bierze z 
życia to, co najlepsze, nie zrażają go też porażki. 

Kolor pomarańczowy symbolizuje również młodość, 
nowoczesność, otwartość, radość i pobudza łaknienie. 
Symbolizuje zabawę i entuzjazm .  
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Sonda na przerwie 
 

WCIĄŻ NIE UMIEM… 
Karolina Chaberska kl. Va 

 
 Marek Pachnik – Wciąż jest wiele rzeczy, których nie 

umiem. Ba. Ja nawet nie umiem określić tak do końca, 
czego nie umiem. Przecież chciałoby się umieć wszystko 
i umieć wierzyć w to, że wszystko się umie. Ale ja chyba 
tak nie umiem.  

 Agnieszka Wierzbicka - jeździć konno. 
 Bielińska Joanna - Ugotować tradycyjnych gołąbków. 
 Borucińska Agnieszka - Jeździć samochodem. 
 Borucińska Izabela – upiec ciasta drożdżowego i robić 

na drutach. 
 Broniarek Agnieszka – Pływać. 
 Gójski Robert - Zrozumieć kobiet. 
 Jędrzejkiewicz Krystyna - Pływać. 
 Kalisz Elżbieta - Jeździć na nartach.  
 Kłoszewska Magdalena - zrobić mostka. 
 Kobeszko Dorota - zmienić koła w samochodzie. 
 Kopczyńska Jolanta - Jeździć na nartach. 
 Kowalska Teresa -Jeździć na rowerze. 
 Marciniak Monika - tankować samochodu. 
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 Michalska Grażyna - Realizować własnych postanowień. 
 Mroczek Katarzyna – Fizyki. 
 Mroczek Marzena - jeździć 

traktorem. 
 Pachnik Barbara – pływać. 
 Pachnik Ewelina – gotować. 
 Paruzal Ewa - szyć na 

maszynie. 
 Pawlikowska Katarzyna – 

pogodzić się z sytuacją, w której w dzisiejszych 
czasach ginie tylu chrześcijan prześladowanych  
w innych krajach, gdy każdy z nas ma prawo do 
wyznawania własnej religii. 

 Pernach Sylwia – pływać. 
 Przybysz Ewa - pogodzić się z porażką. 
 Raczyńska Krystyna - odmówić sobie słodyczy. 
 Sęktas Krystyna – szyć. 
 Stryczyńska Wanda – pływać. 
 Szymańska Wiesława - obsługiwać wkrętarki. 
 Wąsowska Alicja - stawiać złych stopni. 
 Wierzbicka Lidia – pływać. 
 Włodarczyk Dominika - jeździć somochodem. 
 Wolska Anna - ładnie śpiewać. 
 Wójcik Sławomira – pływać. 
 Szuba Magdalena - jeździć na nartach. 

 



TORNISTER                                           numer 9 (95) – czerwiec 2015 

- 23 - 

 
   

PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Karolina Chaberska kl. Va 

 
Czy w najbliższym czasie możemy 

spodziewać się koncertu Pana 
Dyrektora? 

 
Lubię sobie coś tam pod nosem nucić, mruczeć. Tak 

nucił sobie mój ojciec, jego ojciec i jego ojca ojciec. I wam 
życzę, abyście sobie podśpiewywali - to fajne.  

A o koncertach, recitalach występach ja nie myślę. 
Rozumiem was – to taki żart. Ale wy próbujcie. Przecież, jak 
nucił klasyk – ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE, TROCHĘ LEPIEJ LUB 
TROCHĘ  GORZEJ!!!  
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Pedagog szkolny Agnieszka Borucińska 

WYCIECZKA SZKOLNA 
( w oparciu o artykuł z „Victora Juniora”) 

 

Najpierw wszyscy się zapalają, wybierają miejsce. 
Potem przychodzi czas na kłótnie, bo jedni lubią morze, inni 
góry, a pozostali uważają, że wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej, więc po co gdziekolwiek jeździć, skoro można by 
urządzić sobie piknik w szkole. Już na tym etapie część osób 
się wykrusza, obraża. Następnie przychodzi do wpłacania 
pierwszych pieniędzy. I wtedy okazuje się, kto tak naprawdę 
gdziekolwiek pojedzie. Często to zaledwie procent tych, 
którzy deklarowali wolę wyjazdu. Powody są różne. 
Najczęściej finansowe. Niestety, wycieczka to wydatek, 
często spory. Nie wszyscy rodzice mogą go ponieść. Ale 
dochodzą też inne. Komuś nie podoba się miejsce, komuś 
innemu towarzystwo, ktoś ma karę,  ktoś dochodzi do wniosku, 
że w zasadzie to nie musi jechać, zamiast tego woli zostać w 
domu i pograć na komputerze. A przecież wcale tak nie musi 
być.  

 Jak zapobiec wycieczkowej klęsce?  
- Już na etapie planowania ustalić minimalną liczbę 

osób, przy której wycieczka dojdzie do skutku. Uświadomić  
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wszystkim konsekwencje ewentualnej rezygnacji (ale bez 
wpędzania w poczucie winy – przecież ktoś, kto nie jedzie, bo 
go na to nie stać i tak czuje się wystarczająco źle).  

- Od razu przy zapisach na wycieczkę ustalić zaliczkę. 
To pomoże „niezdecydowanym” w szybkiej deklaracji.. 

- Dołożyć starań, by wycieczka wyszła jak najtaniej 
(może jechać pociągiem zamiast wynajmować autokar, może 
jechać w dwie klasy, żeby koszty rozłożyły się na większą 
liczbę osób). 

A teraz coś dla nieprzekonanych – dlaczego warto 
jechać na wycieczkę klasową? 

1. To okazja do poszerzenia swojej wiedzy, zobaczenia 
miejsc, których być może nigdy już w życiu nie poznacie (w 
dorosłym życiu nie zawsze zwiedza się z przewodnikiem, który 
opowiada ciekawe historie). 

2. To bardzo integruje klasę. Wspólne przeżycia łączą 
ludzi. 

3. To okazja do poznania innej 
twarzy dobrze znanych, wydawałoby się 
ludzi. Na wycieczce okazuje się, na 
kogo naprawdę można liczyć, kto jest 
marudą, a kto duszą towarzystwa, komu 
trzeba pomóc. To unikalna okazja, by 
dowiedzieć się takich rzeczy o 
kolegach, których znacie czasami od przedszkola.   
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4. To okazja do przeżycia przygody – prawdziwej, nie 
wirtualnej. 

5. To okazja do poćwiczenia swojej samodzielności. Na 
wycieczce nie ma mamy, która przypomina o myciu, jedzeniu... 

Sezon wycieczek w pełni. Życzę wszystkim udanych 
wyjazdów i niezapomnianych przygód. 

 

 
 

Sonda na przerwie 
 

JAKI BYŁ TWÓJ NAJDZIWNIEJSZY SEN? 
Paulina Laskowska kl. Va 

 
Ib - Maciej Namięta - Zwierzęta zaczęły mówić. 

Ic - Karolina Zychowicz- Olbrzym wszedł na moje podwórko. 

Id - Jakub Szczęśniak - Urodziło mi się 100 królików. 

IIa - Piotr Laskowski- Rozmawiałem z kotem mojej sąsiadki.  

IIb - Maria Grzywacz - Byłam  
u koleżanki i jej pies mnie 
pogryzł. 

IIc - Magdalena Wąsowska - 
Znalazłam się w świecie 
wróżek.  



TORNISTER                                           numer 9 (95) – czerwiec 2015 

- 27 - 

IIIc -Julia Cembrowska - Kupowałam w sklepie kapsułki do 
ekspresu do kawy. 

IVb - Laura Pietrzak - U mojej babci na podwórku wybuchła 
wojna wsiowa. 

IVc - Kuba Chrościcki - Szedłem przez miasto i spodnie mi 
spadły. 

Va - Dawid Ciborowski - Śniło mi się, że urodził mi się brat. 

Vb - Kacper Wąsowski - Byłem na wojnie i strzelałem z 
karabinu. 

Vc - Pamela Mróz - Z mojej klasy dziewczyna podpaliła dom. 

VIa - Beata Gójska - Jechałam rowerem i jakaś pani zaczęła 
mnie gonić. 

VIb - Justyna Gańko - Tańczyłam z koleżanką, a potem 
wrzuciłam ją do morza. 

VIc - Julia Pietrzak - Tańczyłam ze świnią na dyskotece. 
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Zuzanna Orzepińska Va 
 
Moja propozycja dla młodszych kolegów to książka, 

którą napisał Pan Grzegorz Kasdepke pod tytułem "Bon czy 
ton. Savoir-vivre dla dzieci". Autor w żartobliwy sposób 
pokazuje, jak nie należy się zachowywać. Uczy, jakie 
zachowania są właściwe. Myślę, że każdemu spodoba sie taka 
nauka dobrych manier. Koniecznie 
powinniście sięgnąć po tę książkę, bo 
po jej przeczytaniu już nikt nie powie 
wam, że jesteście źle wychowani. 

 
Starszych czytelników 

zachęcam do przeczytania jednego z 
utworów Karola Dickensa o tytule 
"Świerszcz za kominem".  

"Berta jest zakochana w 
bogatym fabrykancie, gdyż ojciec, 
wykorzystując jej ślepotę, wmówił dziewczynie, że ich szef 
jest zupełnie inny..." Nie zdradzę wam zbyt wiele na temat 
treści tej noweli, bo nie chcę odbierać wam przyjemności 
samodzielnego odkrywania tajemnic i niezwykłych losów 
bohaterów. Moim zdaniem to wyjątkowa pozycja. 

Miłego czytania! 
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Aleksandra Mazur kl. IVa 
 

NAJWIĘKSZA PRZYGODA WAKACYJNA, JAKĄ 
PRZEŻYŁAM BĘDĄC UCZENNICĄ 

 
Babcia 
Ja nie miałam żadnej wakacyjnej przygody. W tamtych 
czasach było bardzo biednie, latem pomagało się rodzicom  
w gospodarstwie np. przy żniwach. 
 
Mama 
Kiedy miałam czternaście lat, poszłam na moją pierwszą pieszą 
pielgrzymkę do Częstochowy. Wędrówka była długa, męcząca, 
bolały nogi, ale warto przeżyć taką przygodę. 
 
Ja 
Kiedyś poszliśmy z bratem do lasu, 
miałam sandałki, bluzkę z krótkim 
rękawem i spodenki. Kiedy szłam, 
wdepnęłam w mrowisko i mrówki mnie 
strasznie pogryzły. Zaraz pobiegliśmy 
do domu wymoczyć w wodzie stopy bo 
miałam je całe czerwone. 
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WAKACYJNI REKORDZIŚCI 
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 
 

Do prawdziwych rekordzistów 
należą Francja, Litwa i Łotwa, gdzie 
wolne dni dają aż 17 tygodni. 
Francuskie szkoły zamierają na całe 
dwa tygodnie aż cztery razy w roku: 
jesienią, w czasie przerwy 
bożonarodzeniowo – noworocznej, 
podczas ferii zimowych na przełomie 
lutego i marca oraz wiosennych na 
przełomie kwietnia i maja. Potem, 4 
lipca, rozpoczynają się dziewięciotygodniowe wakacje.  

 

 16 tygodniami wolnego mogą się cieszyć uczniowie  
z Rumuni i Islandii, a 15 – Belgii, Luksemburga, Cypru, Węgier i 
Turcji. Ale tyle samo dni wolnych od nauki ma także 
edukacyjny gigant - Finlandia. 14 tygodni w roku odpoczywają 
uczniowie w Hiszpanii, Austrii, Estonii, Irlandii, Grecji, 
Słowenii oraz na Węgrzech.  

 

 W sześciu krajach sytuacja wygląda podobnie, jak  
u nas. W Czechach, Niemczech, Norwegii, Anglii, Szwecji  
i Lichtensteinie wolne trwa średnio od 12,5 do 13,5 tygodnia w 
zależności od regionu. A tylko w Danii i na Słowacji uczniowie 
mają o tydzień mniej laby, bo jedynie 12 tygodni. 
Na podstawie: http://szkola.wp.pl/kat,132754,title,Jak-dlugo-trwaja-
wakacje-i-ferie-w-Europie,wid,15008622,wiadomosc.html?ticaid=114e95 
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HITÓW MUZYCZNYCH NA LATO 

Kinga Książek kl. VIb 
 

1. Ellie Goulding - Love me like you do 
2. Alfons - Ganjaman 
3. Sylwia Przybysz - Plan 
4. AronChupa - I'm an Albatraoz 
5. Icona Pop - I Love It 
6. Avicii - Wake Me Up 
7. Remady & Manu-L - Holidays 
8. Mig - Wymarzona 
9. Jessie J, Ariana Grande, Nicki 
Minaj - Bang Bang 
10. Meghan Trainor - All About That Bass 
11. Taylor Swift - Shake It Off 
12. Timmy Trumpet & Savage - Freaks 
13. Katy Perry - Roar 
14. Pitbull - We Are One (Ole Ola) 
15. Pitbull - Timber ft. Ke$ha 
16. Mig - Miód Malina 
 
PS: Roztańczonych wakacji :) 
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UMILENIE SOBIE WAKACJI 
Wiktoria Rucińska kl. Va 

 
   1.  Wodna ślizgawka 
Aby mieć ślizgawkę wodną, potrzebna jest ok. 

 2 metrowa folia, lecz nie może być z tych najcieńszych. Folię 
należy rozwinąć na trawniku i przymocować od zewnątrz, aby 
się nie ruszała. Na przypiętej foli trzeba rozsmarować wodę  
z płynem do naczyń. Ślizgawka jest gotowa do użycia. 

   
 2. Proste i zdrowe lody 
Na początku należy pokroić arbuza na 

mniejsze części. W arbuza wbić patyczek, 
wstawić do zamrażalnika i poczekać. Po wyjęciu 
arbuz będzie zimny i idealny na ciepłe dni.  

    
  3. Deser truskawkowy 
Do robota kuchennego trzeba wsypać 

kostki lodu. Kostki należy pokruszyć. Następnie 
do pokruszonego lodu dodajemy mrożone 
truskawki i je też należy zmiksować. Później 
należy dodać odrobinę cukru pudru i trochę śmietanki. 
Następnie znowu wymieszać. Po wymieszaniu wylać do miski  
i deser jest już gotowy. 
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4. Lody z kremu czekoladowego 
Należy pół szklanki kremu czekoladowego dolać do 

miski. Następnie dodać dwie trzecie szklanki niskosłodzonego 
mleka skondensowanego. Wszystko dokładnie wymieszać 
mikserem. Dodajemy następnie pół szklanki letniego mleka, 
ponownie wszystko miksujemy. Stworzoną miksturę należy 
przelać do plastikowych kubków.  Później należy je zamrozić. 
Pp wyjęciu z zamrażalnika są gotowe.  

 
5. Wodne bomby 
Aby przygotować bomby wodne należny mieć balony, 

wodę i kilku przyjaciół lub rodzinę. Do przygotowanych 
balonów należy wlać wodę i zawiązać koniec. Później zostaje 
tylko rzucać  bombami. Jest to prosta do przygotowania 
zabawa. 

 
 
 

Karolina Szlifarska kl. Va 
 
KLASA 1 
 3 * 5 = 
2 * 4 = 
18 : 3 = 
12 : 2 = 

KLASA 2 
100 – 36 = 
45 – 31 = 
14 – 8 = 
51 – 19 = 
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KLASA 3 
10 + 25 : 5 = 
18 * 4 + 26 : 12 = 
36 : 4 * 8 = 
42 : 6 + 7  = 
 
KLASA 4 
Oblicz obwód prostokąta o bokach: 5 cm x 10 cm. 
Obliczenia: 
 
 
Odpowiedź : 
 
Oblicz obwód trójkąta o podstawie 20 cm i ramionach 30 cm. 
 
Obliczenia: 
 
Odpowiedź: 
 
KLASA 5 

Oblicz pole trójkąta. 
h = 13 cm 
a = 26 cm 

 
 
 
 

Obliczenia: 
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Odpowiedź: 
 
 

h = 54 dm 
a = 124 dm 

 
 
 
 
 
 
Obliczenia: 

 
 
Odpowiedź: 
 
KLASA 6 
Zamień procenty na ułamek dziesiętny. 
45%  =  
16%  = 
 
Ile osi symetrii ma : 
 
 
Prostokąt  
a) 4 
b) 2 
c) 0 
d) nieskończenie wiele 

Okrąg 
a) 8 
b) 9 
c) 23 
d) nieskończenie wiele 
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DZIECI I … STAROŚĆ 
 
Uczniowie klasy IIIc pisali w szkole pracę na temat: 

„Czym jest starość? Kim jest stary człowiek?”. Zachęcamy do 
lektury prac kilku uczniów – uśmiech na twarzy gwarantowany. 

 
Nadia  Czarnecka 
Starość ma dobre i złe strony. Moim zdaniem dobra strona to 
doświadczenie, a zła to samotność, od 80 roku życia. Starość 
napada ludzi w najmniej spodziewanym momencie. Starsi 
ludzie dużo chorują dlatego lekarze mnóstwo zarabiają, ale to 
bez związku. Trzeba pomagać starym ludziom. Wniosek: 
starość dla niektórych jest dobra, a dla niektórych zła. 
 
Milena Kusy 
 Starość to naturalna kolej rzeczy. Starsi ludzie są zazwyczaj 
wykończeni życiem i pracą, więc w wieku 60-70 lat (zależnie 
od płci) idą na emeryturę. Na starość u człowieka częściej 
występują  choroby np. cukrzyca, nowotwór, itp. Często można 
też dostać sklerozy, zawału, zakrzepu lub udaru. Przeważanie 
długości życia zależy od diety, sprawności fizycznej i zdrowia. 
Ludzie, którzy dożywają więcej niż sto lat, chcą umrzeć z 
powodu zmęczenia i cierpienia. Najstarszy człowiek świata był 
mężczyzną. żył 136 lat, a pochodził  
z Japonii. 
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Julia Cembrowska 
Starość jest to nic innego jak podeszły 
wiek lub jakby każdy powiedział babcia 
czy dziadek. Dla mnie to po prostu 
człowiek, który dużo przeżył. Człowiek, 
który jest starszy robi się słabszy, 
choruje i nie może nigdzie wychodzić, bo 
bolą tę osobę nogi. Jest mi czasami 
przykro, bo widzę, że ci ludzie cierpią z 
bólu, ponieważ chorują na róże choroby. Ja mogę się od tych 
ludzi dużo uczyć. Otrzymują zasłużone emerytury.  
„Starość nie radość, młodość nie wieczność”. 
 
Bartek Kwiatkowski 
Starość to długo przetrwany czas. Na przykład stara rzecz 
długo przetrwała czas. Stary człowiek jest na emeryturze. 
Można się od tego człowieka dużo dowiedzieć. Stary człowiek 
ma dużo doświadczenia. Organizm starego człowieka jest 
słabszy i dlatego stary człowiek może mieć częściej choroby. 
Może taż zachorować na sklerozę. To choroba, że nic się nie 
pamięta. Często stary człowiek ma chore stawy. Stary 
człowiek otrzymuje zasłużone emerytury. 
                                                                                                                            
Kuba Szymański 
Dla mnie starość jest jak emerytura. Na starość potrzeba 
dużo leków. Stary człowiek nie może biegać. Ale starsi 
panowie wiedzą więcej. Stary pan musi brać leki. 
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Łukasz Janiak  
Starego człowieka można nazwać dziadkiem. Starość człowiek 
osiąga po przekroczeniu 39 lat. Człowiek, który ma 45 lat ma 
duże doświadczenie i wiedzę. Gdy człowiek się starzeje 
siwieją mu włosy i zarasta brodą. Po pięćdziesiątce człowiek 
zasługuje na emeryturę. 
                                                                                                                         
Natalia Piotrzkiewicz 
Moim zdaniem starość to choroby i cierpienia. Stary człowiek 
może być dziadkiem lub babcią. Stary człowiek może mieć 
powyżej 100 lat. Dziadek lub babcia mają dużo wiedzy np: o 
drugie wojnie światowej. Starzy mogą mieć sklerozę. Starsi 
mogą wyglądać młodo. Starzy mogą nauczać wnuczków 
tabliczki mnożenia. Po starszym można odziedziczyć urodę. 
                                                                                                                  
Daniel Broniarek 
Stary człowiek jest to osoba, która dużo 
przeżyła. Starość to nie radość, bo się robi 
coraz słabszy. Ale jak się jest starym, to nie 
trzeba pracować. Stary człowiek zapomina o 
wszystkim i cierpi na różne choroby. Starsi 
ludzie po siedemdziesiątce nie oglądają 
strasznych filmów, bo mogą dostać zawału. 
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Karolina Ręczajska kl. Va 

 
1. Lol? W USA 97 osób ma tak na imię. 

 
2. L-cysteina używana do wypieku pieczywa jest 

pozyskiwana z ludzkich włosów.  
 

3. Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. 
Podawano go sportowcom podczas Igrzysk Olimpijskich. 

 
4. Restauracji w Nowym Jorku jest tak wiele, że 

wystarczy, by  każdego wieczoru przez 54 lata jeść 
kolację w innej 
 

5. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jedzą więcej fasoli  
z puszki niż reszta świata razem wzięta.  
 

6. LEGO jest największym producentem 
opon na świecie. Corocznie produkuje 
ich 306 mln (do samochodów  
z klocków).  
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6. Sprzedaż ołówków wzrosła o 700 proc. w skali globalnej, 
odkąd Sudoku zaczęło być popularne. 
 

7.   Małe miasto na Alasce wybrało kota imieniem Stubbs 
na burmistrza. Rządzi już 15 lat.  

 

8. Jest więcej kobiet w chińskiej armii niż ludzi w USA.  

 
 

 
 

Karolina Szlifarska kl. Va 

BUŁECZKI Z MASŁEM CZOSNKOWYM 
 
SKŁADNIKI 
- ½ kostki masła 
- 1 łyżeczka Vegety 
- 2 ząbki czosnku 
- 1 bagietka 
 
PRZYGOTOWANIE 
Czosnek przecisnąć przez praskę, wymieszać z miękkim 
masłem i przyprawą. Tak przygotowanym masłem czosnkowym 
smarować pokrojoną w kromki bułkę, piec 2 minuty na ruszcie. 
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SAŁATKA NICEJSKA 
 

SKŁADNIKI 
- kilka ziemniaków 
- puszka tuńczyka 
- Sos sałatkowy Knorr 
 - żółta papryka 
- garść pomidorków 
koktajlowych 
- kilka czarnych oliwek 
- zielony ogórek 

- 200 g ugotowanej fasolki 
szparagowej 
- czerwona cebula lub 
szalotka 
- cytryna 
- sól, świeżo zmielony 
pieprz 
- szczypta cukru pudru 

 
PRZYGOTOWANIE  
Ziemniaki gotujemy w łupinkach do miękkości. Jajka gotujemy 
ok. 5 min. i chłodzimy w zimnej wodzie. Następnie obieramy ze 
skorupek i kroimy w cząsteczki. Ziemniaki kroimy w cząstki,  
z których zdejmujemy łupinki. Puszkę tuńczyka otwieramy  
i lekko odsączamy z zalewy. Rybę dzielimy na części za 
pomocą widelca. Ogórka dokładnie myjemy. Obraną cebulę  
i ogórka kroimy w plasterki. Pomidorki kroimy w cząstki. 
Umytą paprykę kroimy w paski. W dużej misce układamy 
ziemniaki, tuńczyka, fasolkę, cebulę, paprykę, pomidory, 
ogórka. Dekorujemy oliwkami i jajkami. Skrapiamy sosem 
Knorr. Przed podaniem  sałatkę posypujemy świeżo zmielonym 
pieprzem. 
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CHOMIK 

Paulina Laskowska kl. Va 
 

Chomik to bardzo małe zwierzątko, lecz tak jak inne, 
wymaga opieki i poświęcenia. Systematyczne karmienie, 
pojenie, czyszczenie klatki, doglądanie, wyrabia w nas 
systematyczność w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz 
rozwija się instynkt opiekuńczy. Chomika najlepiej kupić  
w sklepie zoologicznym lub bezpośrednio u hodowcy.  

Nie ma pomieszczenia za dużego dla chomika. Im więcej 
dla niego przeznaczymy miejsca, tym lepiej będzie on się w 
nim czuł. Ważne jest, aby chomik nie odczuwał nudy, tym 
bardziej, że najczęściej spędza on życie samotnie. Aby nasz 
chomik był zdrowy, okazały, odznaczał się pięknym, lśniącym, 
gładkim, silnie ubarwionym futerkiem, był zwierzątkiem  
z dużym temperamentem, ruchliwym i wesołym, musimy mu 
zapewnić właściwe, zróżnicowane i 
wysokowartościowe pożywianie. Głównym 
pokarmem chomika są rośliny, ale jest mu 
również potrzebne urozmaicenie diety, na 
przykład produktami pochodzenia zwierzęcego. 

Uważam, że chomik to miłe i przyjazne 
zwierzątko. Sama będę wkrótce właścicielką chomika. 
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Karolina Ręczajska kl. Va 
 

6 CZERWCA 
ŚWIATOWY DZIEŃ POCAŁUNKU 

 
Są dni, kiedy warto powstrzymać się od jedzenia 

czosnku i mieć przy sobie zapas miętówek. Autorem pomysłu 
obchodów Dnia Pocałunku jest prawdopodobnie jedna  
z brytyjskich firm sprzedających abonament stomatologiczny. 
Idea spodobała się ONZ, które na początku lat 90. oficjalnie 
ustanowiło to całuśne święto.  

Zanim jednak przystąpimy do namiętnych obchodów, 
warto upewnić się, że druga strona ma podobne nastawienie. 
W pocałunkach drzemie wielka moc – można nimi wyrazić całą 
gamę uczuć, od sympatii, przez 
wdzięczność, miłość, aż po pożądanie. 
Nauka zajmująca się tym zjawiskiem 
to filematologia.  

Z przeprowadzonych dotąd 
badań wiemy między innymi, że 
całowanie pomaga zniwelować stres, 
pozytywnie wpływa na układ krążenia 
oraz przyczynia się do obniżenia 
cholesterolu, całowanie angażuje aż 34 mięśnie twarzy.   
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Rekord najdłuższego pocałunku ustanowiony został 
przez tajską parę w 2011 roku – Ekkachai i Laksana Tiranarat 
nie oderwali od siebie ust przez 46 godzin i 24 minuty.  

 
ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 

„TORNISTRA” 
 

Przez cały rok zachęcaliśmy do czytania naszego 
miesięcznika.  W kolejnych numerach „Tornistra” 
drukowaliśmy kupon. Przyszedł czas na podsumowanie zabawy.  

Osoby, które zebrały wszystkie kupony (9 sztuk) 
prosimy o dostarczenie zaklejonej koperty  z kuponami  
i włożoną do środka kartką z imieniem i nazwiskiem do sali 32 
do 20 czerwca.  

Losowanie 3 nagród  odbędzie się na apelu 25 VI.  
W zabawie nie mogą brać udziału redaktorki 

„Tornistra”. 
  

KUPON NR 9 (95)  
CZERWIEC 2015r 
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WAKACYJNA KRZYŻÓWKA 
Aleksandra Mazur kl. IVa 

 
 

     1. W A R S Z A W A 
   2. W P A D A      
 3.  P I L K A       
   4. S K A R B      
 5.  S L N C E       
     6. J A G O D Z   
 7.  A R Z E C       

 
1. Stolica Polski.  
2. Dokończ przysłowie: "Kto pod kim dołki kopie, ten sam w 
nie..." 
3. Gra się nią np. w siatkówkę.  
4. Szukają go piraci.  
5. Gorące i świeci w lato.  
6. Smaczne w lesie.  
7. Miesiąc po lutym to...  
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Wyszukała Kinga Książek kl. VIb 
 

Pani pyta Jasia: 
- Jasiu, powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?  
- Koń ciągnie wóz.  
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było zdaniem 
rozkazującym.  
- Wio! 
 
Nauczyciel języka polskiego pyta 
uczniów:  
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 
"niedziela"?  
- Wakacje, proszę pani! 
 
Jasio wraca do domu i krzyczy: 
- Mamo, dostałem 6! 
- A z jakiego przedmiotu? 
- 3 z matematyki, 2 z polskiego i 1 z przyrody. 
 
- Bolku, jak nazywał się Chrobry? 
- Nie wiem. 
- No, przecież tak jak Ty. 
- Nowak? 



TORNISTER                                           numer 9 (95) – czerwiec 2015 

- 47 - 

 

Wyszukała Karolina Ręczajska kl. Va 
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