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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

Nr 4 (118) – styczeń 2018       nakład 130 sztuk  CENA 2,00 zł 
 

 

Kilka dni temu przywitaliśmy Nowy Rok 2018. 

Przyjmijcie od nas ŻYCZENIA roku bez trosk i zmartwień. 

Życia w przyjaźni, miłości i szczęściu. Oby Wasze najskrytsze 

marzenia znalazły urzeczywist-

nienie, a każdy dzień przynosił 

tylko radość i uśmiech. Przed 

nami upragnione ferie zimowe, 

czas odpoczynku i relaksu. Tak się 

składa, że przypadają one na 

okres karnawału. W związku z tym, 

ŻYCZYMY Wam również udanego 

odpoczynku i wspaniałej zabawy.  

                                 

Zespół redakcyjny „Tornistra” 
 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: 
   

 Kartka z kalendarza s. 3; 

 Pytanie do eksperta s. 4; 

 Jak szybko spełnić postano-

wienia noworoczne? s. 5-6; 

 Co w szkole piszczy?  

 VIII Międzygminny Konkurs 

Ortograficzny s. 7-8; 

 Zabawa dla stałych 

czytelników "Tornistra"  s. 8; 

 Integracyjny Koncert 

Mikołajkowy s. 9-10; 

 Warsztaty redaktorów 

„Tornistra” s. 11; 

 Warsztaty garncarskie  s. 11-12; 

 Wycieczka klas IV s. 13; 

 Praca konkursowa "List do 

Św. Mikołaja" s. 14-15; 

 Warte pochwały – wyniki 

konkursów s. 16-19; 

 Z życia zerówek s. 20-21; 

 Co słychać w Chrościcach? 

s. 22-25; 

 Tornistra Gość Specjalny  

 Wywiad z Panią Ewą Paruzal 

s. 25-26; 

 Ludzie listy piszą s. 27-28; 

 Karnawał 

 Ciekawostki karnawałowe  s. 29-30; 

 Karnawał w różnych regionach 

Polski s. 31-34; 

 Opowiem wam o… s. 34-35; 

 Jak szybko zrobić ozdoby 

karnawałowe? s. 35-36; 

 Krótka sonda procentowa s. 36 

 Ferie zimowe 

 Raport narciarski s. 37-38; 

 10 najdziwniejszych 

restauracji na świecie s. 39-41; 

 Sonda z uczniami na przerwie 

s. 41-42; 

 Rzeźbiarstwo lodowe s. 42-43; 

 Sonda z nauczycielami s. 44-46; 

 Polecam s. 46-47; 

 Różne różności 

 Kącik kulinarny s. 48-49; 

 Ulubieniec miesiąca s. 50; 

 Ciekawostki przyrodnicze s. 51;  

 Zwierzęta w pigułce s. 51; 

 Ze szkolnej ławki – śmieszne 

sytuacje s. 52-53; 

 Humor i humorek s. 54; 

 Krzyżówka s. 55; 

 Wykreślanka s. 56; 

 Kącik Młodego Czytelnika s. 57-59. 
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Aleksandra Goźlińska  

STYCZEŃ 
 

01.01 Światowy Dzień Pokoju 

03.01 Dzień Słomki do Picia 

05.01 Dzień Bitej Śmietany 

07.01 Dzień Dziwaka 

09.01 Dzień Sprzątania Biurka 

11.01 Dzień Wegetarian 

12.01 Dzień Całowania Złotowłosych 

13.01 Międzynarodowy Dzień Koszuli 

14.01 Dzień Osób Nieśmiałych 

15.01 Dzień Wikipedii 

16.01 Dzień Pikantnych Potraw 

17.01 Dzień Wszystkich Fajnych 

18.01 Dzień Kubusia Puchatka 

19.01 Dzień Popcornu 

20.01 Dzień Bigosu 

21.01 Światowy Dzień Śniegu 

23.01 Dzień Pisma Ręcznego 

29.01 Dzień Łamigłówki 

31.01 Dzień Zebry  
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Czy w związku z rozpoczęciem Nowego Roku 2018, 

ma Pan jakieś postanowienia 

noworoczne dla uczniów, dla szkoły?  

Urszula Włodarczyk, Paulina Skoniecka 
 

Nic się od grudnia 2016 roku nie 

zmieniło, kiedy to opowiadałem Wam, że postanowiłem nic nie 

postanawiać. 

Ale. 

Ale znowu rodzi się pytanie – czy postanowienie  

o niepostanowieniu postanowieniem jest? 

Jeśli tak, to jak to, a jeśli nie, to co? A gdy tak, to cóż. 

A gdy nie, to po cóż? 

Dysonans. Skomplikowaność. Alternatywizm. Gordyjskość 

(pędźcie do słownika). 

A Wy? 

Wy postanawiajcie. Przypomnę Wam słowa, które kiedyś 

już cytowałem: 

„Nie można cofnąć się w czasie i napisać nowego 

początku, 

Ale można zacząć od dzisiaj 

i napisać nowe zakończenie.” 

 

     Powodzenia! 
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JAK SZYBKO SPEŁNIĆ  

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE? 
Amelia Bielińska 

 

 1. Wypisz wszystkie cele na kartce. Czy wiesz, że gdy 

napiszesz na kartce swoje cele, to jest większa możliwość na 

to, że się spełnią? Kiedy napiszesz już swoje postanowienia, to 

powieś kartkę, na której są zapisane, w jakimś widocznym 

miejscu, np. nad łóżkiem, na tablicy korkowej, albo na lodówce. 

Kiedy będziesz na nie patrzeć, to zdobędziesz większą 

motywację do działania. 

2. Podziel postanowienia. Wszystkie swoje cele podziel 

na dwie grupy. Pierwsza grupa to większe, a druga to 

mniejsze, czyli na ważne i mniej ważne. Najpierw wykonaj te 

najważniejsze! 

3. Sprecyzuj zdania. Nie pisz zdań typu: ,,Chcę zacząć 

więcej czytać”. Na czym polega błąd takiego typu zdań? 

Piszesz je jednym ciurkiem i zamiast się postarać, 

zrezygnujesz z tego. Lepiej jest pisać konkretnie, np. 

,,Przeczytam jedną książkę w miesiącu’’. Teraz nie odłożysz 

tego na potem i od razu zabierzesz się 

do wykonania postanowienia. 

4. Organizacja. Do wszystkiego 

trzeba się przygotować! Zabezpiecz 

się do każdego postanowienia. Zakup 

długopisy, karteczki, mazaki itp. 

Postaraj się, aby twoja lista była 

kolorowa i miła dla oka.  

5. Tablica inspiracji. Zainwestuj 
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w tablicę korkową, na której umieścisz swoje postanowienia 

oraz jakieś cytaty motywacyjne itp. Ilekroć na nią spojrzysz, 

od razu będziesz chciał/chciała wykonać nowe postanowienie. 

6. Motywacyjne teksty. W poprzednim punkcie 

wspomniałam o cytatach motywacyjnych. Jest to świetny 

pomysł na zmotywowanie się do wykonania zadania. 

Gwarantuję, że po przeczytaniu kilku, od razu poprawi ci się 

humor i przede wszystkim się zmotywujesz. 

7. Nagradzaj się. Za każdy wykonany cel, pozwól sobie 

na jakąś nagrodę. Nie musi być to nawet zwykła czekolada. 

Mogą to być zakupy, wypad do kina itp. Poprawisz sobie tym 

nastrój i będziesz chcieć więcej. 

8. Bądź pewny siebie. Pewność siebie zawsze może 

pomóc. Wierz w swoje postanowienia, a najlepiej tak, jakbyś 

już wykonał to co zaplanowałeś/zaplanowałaś. 

9. Zakładaj się. Ten punkt z pewnością spodoba się 

każdemu, kto lubi rywalizację. Jeżeli ktoś nie wierzy w twoje 

postanowienia, to załóż się z tą osobą o coś fajnego. To cię 

zmobilizuje do działania. 

10. Działaj! A najważniejsze to… nie stój w miejscu! 

Nikt nie został milionerem, leżąc w łóżku. Wykorzystuj każdy 

dzień do wykonywania swojego postanowienia! 
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VIII MIĘDZYGMINNY KONKURS 

ORTOGRAFICZNY 
p. Krystyna Osińska 

 

7 grudnia 2017r. w 

naszej szkole odbył się VIII 

Międzygminny Konkurs 

Ortograficzny zorganizowany 

przez nauczycieli języka 

polskiego pod patronatem 

Burmistrza Kałuszyna  

i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. 

W grudniowe przedpołudnie przyjechali do nas uczniowie 

szkół podstawowych z Mlęcina, Dobrego, Kopciów, 

Stanisławowa, Wierzbna, Ładzynia, by walczyć o tytuł 

„MISTRZA ORTOGRAFII” i zakwalifikować się do finału 

konkursu, który odbędzie się w Warszawie 10 marca 2018r. 

Wśród uczestników nie zabrakło uczennic naszej szkoły – 

Amelii Bielińskiej kl. Vc i Julii Grzywacz kl. VIIa. 

Uczniowie pisali dyktando i test wiedzy. Konkurs 

przeprowadziła p. Sylwia Pernach. Prace uczniów sprawdzała 

komisja w składzie: p. M. Marciniak, p. S. Pernach,  

p. K Osińska, p. J. Kopczyńska, p. G. Michalska,  

p. A. Borucińska.  

Na podsumowanie konkursu przybył sekretarz Urzędu 

Miasta p. Arkadiusz Czyżewski, który wręczył puchar i dyplom  
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najlepszemu uczestnikowi zmagań konkursowych Bernardowi 

Szponarowi ze SP w Stanisławowie (op. p. Izabela 

Szczepanik). Pan dyrektor Marek Pachnik wręczył puchar  

i dyplom za zajęcie II miejsca Magdalenie Ostrowskiej z SP 

w Ładzyniu (op. p. Urszula Młoduchowska). Pani Sylwia Pernach 

wręczyła puchar i dyplom za zajęcie III miejsca Amelii 

Bielińskiej  (op. p. Sylwia Pernach i p. Katarzyna Berska).  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy  

i nagrody, opiekunowie dyplomy i upominki.  

Zwycięzcom gratulujemy! 

Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy do 

udziału w IX edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.  

 

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 2018r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

 

KUPON NR 4 (118) 

STYCZEŃ  2018r. 
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UDZIAŁ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY  

W INTEGRACYJNYM KONCERCIE MIKOŁAJKOWYM 
 

Natalia Luśnia IIIa 
Dnia 6 grudnia pojechaliśmy do Mińska Mazowieckiego na 

Integracyjny Koncert Mikołajkowy. Brali w nim udział 

uczniowie klas III szkół podstawowych i uczniowie szkół 

specjalnych. Mikołaj zaprosił nas do wspólnej zabawy, a na 

początek sprawdził listę obecności. (Niestety zapomniał 

wyczytać naszą szkołę.) Na scenie pojawiły się pomocnice św. 

Mikołaja i żywe maskotki: Kwakot, Monia i Kwanio. Uczniowie 

również mieli możliwość wystąpić przed publicznością podczas 

tańca. Wszyscy śpiewaliśmy kolędy i uczestniczyliśmy we 

wspólnej zabawie. Na koniec spotkania Mikołaj wraz  

z pomocnicami rozdali wszystkim dzieciom prezenty, 

kalendarze adwentowe i paczki ze słodyczami. Nasi 

opiekunowie otrzymali kalendarz na przyszły rok. Spotkanie 

wszystkim bardzo się podobało.  

 

Magdalena Wielechowska 
IIIa 

Dnia 6.12.2017r. uczniowie 

klasy IIIa byli na Integracyjnym 

Koncercie Mikołajkowym. Koncert 

ten odbył się w Mińsku 

Mazowieckim. Na scenie wystąpił  
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zespół Kosmokwaki. Śpiewano kolędy i inne piosenki. 

Zorganizowano różne zabawy dla dzieci, tańce oraz 

interesujące atrakcje. W koncercie uczestniczyły także dzieci 

z innych szkół. Były wśród nich również osoby niepełnosprawne. 

Po zakończonym koncercie wszyscy otrzymali drobne 

upominki.  Zadowoleni i weseli wróciliśmy do domów.  

 

Bartek Wielechowski IIIa 
Dnia 6 grudnia 2017 roku uczniowie klasy IIIa oraz 

przedstawiciele klasy IIIb, IIIc i IIId z opiekunkami wybrali 

się na Integracyjny Koncert Mikołajkowy, który odbył się  

w ZS nr. 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. 

Występy rozpoczął wesoły Mikołaj, który sprawdził listę 

obecności zaproszonych szkół. Wspaniałą zabawę z Mikołajem 

prowadził zespół Kosmokwaki. Kwakot, Monia i Kwanio – trzy 

śmieszne maskotki – zachęcały wszystkie dzieci do zabawy.  

W koncercie uczestniczyły dzieci niepełnosprawne oraz 

uczniowie z zaproszonych szkół podstawowych. Na 

zakończenie koncertu każde dziecko otrzymało słodkie 

upominki od Mikołaja. Zadowoleni i weseli wróciliśmy do domu.  
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WARSZTATY REDAKTORÓW „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

 

Dnia 11 grudnia 2017r. wspólnie z kolegami  

i koleżankami – redaktorami „Tornistra” – wyjechaliśmy do 

ZAMKU KRÓLEWSKIEGO w Warszawie na kolejne warsztaty.   

Pierwszym punktem warsztatów było przedstawienie  

pt. „DZIADEK DO ORZECHÓW”. Po przedstawieniu panie 

aktorki ciekawie opowiadały nam o historii teatru 

marionetkowego. Zaprezentowały różne rodzaje marionetek.  

Po przedstawieniu poszliśmy na przerwę, piliśmy 

gorąca czekoladę i jedliśmy kanapki. 

 Zaraz po przerwie odbyły się warsztaty z panią 

Moniką   Radzikowską, autorką książki pt.: „CÓRKA 

BAJARZA”. Opowiadała nam o swoich podróżach m.in.:  

o podróży na Syberię. Podpowiedziała także, jak pisać ciekawe 

artykuły. Zaprezentowała swoje dzienniki z podróży. 

Wycieczka szczęśliwie się zakończyła posiłkiem  

w restauracji McDonald ’s.  

 

WARSZTATY GARNCARSKIE 
Magdalena Wielechowska kl. IIIa 

 

Dnia 18.12.2017r. uczniowie 

naszej klasy IIIa brali udział  

w warsztatach garncarskich. Warsztaty 

te prowadził pan Ryszard Arkuszyński, 

który jest jednym z nielicznych polskich 

garncarzy.       
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Pan Ryszard bardzo ciekawie  opowiadał o sztuce 

wyrabiania gliny oraz sposobie tworzenia z niej różnych 

rzeczy. Pokazywał nam w jaki sposób używa się koła 

garncarskiego. Następnie każdy z nas miał możliwość zrobienia 

własnego wazonu, garnka, miski, bądź skarbonki. Zajęcia z 

panem Arkuszyńskim na pewno na długo pozostaną  

w naszej pamięci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Chciałbyś, aby Twój artykuł, wiersz, list 

znalazł się w gazetce szkolnej „Tornister”, 

mimo że nie jesteś jej redaktorem!? 

Napisz do nas, a my umieścimy Twoje wpisy  

w gazetce. 

 

A może chciałbyś, aby w „Tornistrze” powstały 

nowe rubryki,  

tematy, które interesują właśnie Ciebie?!  

Czekamy na Twoje pomysły. 

 

Nasz adres mailowy: tornistersp@onet.pl  

Czekamy na Twoje maile, listy, propozycje. 

Redaktorzy 

mailto:tornistersp@onet.pl
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WYCIECZKA KLAS IVB i IVD 
Alicja Drabarek  

 

18 XII 2017r. klasa IVb oraz IVd pojechały na 

wycieczkę do Siedlec. O godzinie 8:00 wyruszyliśmy. Podczas 

podróży każdy umilał sobie czas rozmową z koleżanką bądź 

kolegą lub inną formą rozrywki. Najpierw dotarliśmy na 

lodowisko. Po założeniu łyżew na nogi wyszliśmy na lód. Ci, 

którzy nie umieją za bardzo jeździć, przy barierce stawiali 

swoje pierwsze kroki na lodzie, a ci którzy jeżdżą doskonale 

robili wciąż kolejne okrążenia. Po godzinie ruchu i zabawy 

musieliśmy w końcu zejść z lodowiska , ale za chwilę miała 

spotkać nas kolejna atrakcja. Zgadnijcie jaka?  

To był spektakl muzyczny pt. „Dziadek do orzechów”. 

W teatrze dołączyły do nas klasy IVa i IVc. Po usadowieniu się 

w fotelach spektakl rozpoczął się. Opowiadał on  

o dziewczynce, która dostała pod choinkę dziadka do 

orzechów. W nocy zaczęły dziać się niezwykłe rzeczy… 

Dziadek do orzechów stracił swą drewnianą twarz i zmienił się 

w prawdziwego człowieka. Dziewczynka przeżywała z nim 

niezwykłe przygody np. trafiła z nim do królestwa śniegu.  

Po spektaklu każdy, kto chciał 

mógł dostać kalendarz kolekcjonerski 

ze zdjęciami tancerzy. Po 

przedstawieniu tradycyjnie odwie-

dziliśmy Mcdonald's. O godzinie 15:00 

dotarliśmy do Kałuszyna. Ta wycieczka 

bardzo mi się podobała, na pewno 

chciałabym powtórzyć wyjazd na 

lodowisko .   
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PRACA KONKURSOWA  

„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” 
 

Olszewice 15.12.2017r. 

 

Drogi Święty Mikołaju! 

 

 Na początku mojego listu chciałabym się przedstawić. 

Mam na imię Zosia, chodzę do IV klasy. Za oknem pada śnieg, 

wszyscy w domu już śpią, a ja leżę sobie i myślę, o co Cię  

w tym roku poprosić. I już wiem! W tym roku moje życzenia 

nie będą zwyczajne, bo nie będą dotyczyć rzeczy 

materialnych. 

 Kochany Święty Mikołaju, chciałabym byś pomógł 

ludziom, którzy nie mają własnego domu, odnaleźć swoje 

miejsce, by w cieple domowego ogniska mogli podzielić się 

opłatkiem. 

 Spraw, aby na świecie zapanował pokój, by ucichły 

wszystkie spory, kłótnie i wojny. Żeby ludzie nie musieli 

szukać schronienia poza granicami swojego kraju. 

 Chciałabym też, by biedne dzieci więcej już nie 

głodowały, aby nie musiały żebrać o kromkę chleba, by chociaż 

w ten jeden niezwykły dzień usiadły przy suto zastawionym 

stole. 

 Pomóż dzieciom, które przebywają w Domach Dziecka, 

by znalazły miłe i kochające rodziny i nigdy nie były same. 
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 Ulecz wszystkich chorych i cierpiących, a ludziom 

niewidomym przywróć wzrok. By mogli nie tylko czuć, ale  

i widzieć wszystkie cuda tego świata. 

 Chciałabym też, żeby między ludźmi zapanowała miłość  

i zgoda, by byli dla siebie mili i życzliwi. Bym nigdy więcej nie 

słyszała w telewizji, że znowu zostało pobite jakieś dziecko. 

 I na końcu mam do Ciebie małą prośbę w sprawie 

naszych pupili – zwierząt. Wiele razy słyszałam, jak są źle 

traktowane i wyrzucane na bruk. Uważam, ze na to nie 

zasługują i spraw, by więcej nie cierpiały. 

 Mam nadzieję, że zdążysz przeczytać mój list i spełnić 

moje prośby. Wtedy świat będzie piękniejszy. Prawda? 

Zabawek już nie potrzebuję i wystarczy mi, jeśli będę 

widziała wokół siebie uśmiechniętych ludzi. 

 

      Pozdrawiam Zosia 
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KONKURSY SZKOLNE 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA RODZINNĄ 

SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ  
 

I miejsce -  Emila Pietrzak kl. Va 

II miejsce -  Aleksandra Szczepańska kl. Vb 

III miejsce -  Oliwia Zagórska kl. IVb 

 

Wyróżnienia: 

Maciej Kuć kl. Vc 

Weronika Leszczyńska kl. Vc 

Zofia Abramowska kl. VIIb 

Aleksandra Mroczek kl. VIIc 

Wioletta Szymońska,  

Kinga Sęktas kl. VIIa 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU DLA KLAS SZÓSTYCH  

NA STROIK BOŻONARODZENIOWY 
 

I miejsce - Jakub Kopeć kl. VIb 

II miejsce - Michał Chrościcki kl. VIb 

III miejsce ex equoo - Julia Cembrowska kl. VIc  

i Michał Adamiec kl. VIc 
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Wyróżnienia: 

Nikola Pazdyga kl. VIb 

Natalia Pietrzkiewicz kl. VIc 

Damian Wąsowski kl. VIb 

Milena Kusy kl. VIc 

Barek Kwiatkowski kl. VIc 

Sylwia Florowska kl. VIb 

Martyna Sosinowska kl. VIb 

Natalia Rudnicka kl. VIc 

 

 

WYNIKI KONKURSU 

PLASTYCZNEGO  

„OZDOBA CHOINKOWA” 

KLASY 0 – I 

1. Zuzanna Malicka klasa Ic 

2. Maksymilian Dmowski klasa 0a 

3. Aleksandra Namięta klasa 0b 

Wyróżnienia: Bartosz Luśnia klasa 0a, Szymon Włodarczyk 

klasa Ic 

 

KLASY II – III 

1. Zuzanna Tylutki klasa IIId 

2. Maja Araźna klasa IIId 

3. Nikola Kulik klasa IIa 

Wyróżnienia: Kacper Wąsowski klasa IIIa, Bartosz 

Wielechowski klasa IIIa 

 
          
 



TORNISTER                           numer 4 (118) – styczeń 2018 

- 18 - 

WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY NIEMIECKI 

KALENDARZ ADWENTOWY 

I miejsce – Ewa Cymbalińska kl. 7b 

II miejsce – Karolina Proczka kl. 7c i Beata Cymbalińska kl. 7b 

III miejsce – Jakub Chabiera kl. 7c 

 

WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO 

"HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE" 

  

I miejsce - film pt. "Wigilijne wyzwanie" autorstwa Amelii 

Bielińskiej, Aleksandry Grabarek, Pauliny Skonieckiej  

i Urszuli Włodarczyk kl. Vc 

  

wyróżnienie - film pt. "Opowiem Wam o..." autorstwa Weroniki 

Leszczyńskiej, Dominiki Dmowskiej i Damiana Leszczyńskiego 

kl. Vc 

 

WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU "FRYDERYK CHOPIN - CZŁOWIEK  

XXI WIEKU" (KATEGORIA: PREZENTACJA 

MULTIMEDIALNA) 

I miejsce - Wojciech Korbel kl. Vc 

II miejsce - Maja Rydzewska kl. Vc 

III miejsce - Bartosz Wójcik kl. Vb 

 

wyróżnienia:  

Roksana Więcko kl. Vb 

Julia Zasuwik kl. Vb 
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KONKURSY POZASZKOLNE 
 

POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ  

W MARIANCE  

kategoria: soliści klas IV - VII     

Nagroda specjalna - Wiktoria Sęktas kl. IVa 

Nagroda publiczności - Wiktoria Sętas kl. IVa 

opiekun: p. Ewa Zalewska 

kategoria: zespoły klas IV - VII     

Nagroda specjalna - Dominika Dmowska kl. Vc  

z zespołem wokalnym ze Szkoły Artystycznej 

w Mińsku Mazowieckim 
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p. Anna Skoniecka 

 

Klasy „0” w świątecznym nastroju 

W środę 13.12.2017r. dzieci z klas „0” w ramach 

mikołajkowych prezentów udały się na wycieczkę do 

Warszawy. Zrobienie zdjęcia, jako „Świątecznej pocztówki” 

pod Pałacem Kultury i Nauki, było początkiem atrakcji tego dnia.   

Świąteczne warsztaty w Pijalni Czekolady E. Wedla, jako 

główny punkt wycieczki, sprawiły dzieciom wiele radości. 

Założeniem warsztatów było przybliżenie tematu czekolady, 

ale od tej drugiej strony. Dzieci  miały okazję zobaczyć, jak 

wygląda ziarno kakaowca. Dowiedziały się jakie są rodzaje 

czekolady, delektowały się również kubkiem pitnej gorącej 

czekolady. Poznały także historię rodziny Wedla. Ta 

niezwykła, słodka przygoda dała dzieciom możliwość 

kreatywnej zabawy. Dekorowanie torcika wedlowskiego  

w świąteczne wzory, pozwoliło oddać się magii zbliżających 

świąt, pobudziło dziecięcą wyobraźnię i sprawiło wiele radości. 

Dzieci swoje czekoladowe dzieła zabrały do domu. 

Kolejnym punktem wycieczki były beztroskie zabawy  

w sali zabaw „Fiku Miku”. Basen z piłeczkami, tor przeszkód, 

ściana wspinaczkowa, tunele, zjeżdżalnie  to jedne z atrakcji, 

z których zerówkowicze mogli skorzystać podczas wspólnych 
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zabaw tego dnia.   Zadowoleni, lekko zmęczeni i pełni wrażeń 

wróciliśmy  do autokaru, gdzie w drodze powrotnej 

zatrzymaliśmy się na poczęstunek w restauracji Mc.Donald’s.  

      Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia. 

 

 Oczekiwania na Święta 

Bożego Narodzenia to czas 

pełen: magii, radości i piękna. 

Również  dzieci z zerówek 

podczas tych przygotowań 

oddały się beztrosko urokowi 

nadchodzących świąt. Wizyta w 

szkole Mikołaja w dniu 6 

grudnia pozwoliła rozpocząć ten 

radosny czas. Wspólny wypiek i dekorowanie pierniczków 

uwolniły zapachy, dzięki którym nasze zmysły węchu poczuły 

nadchodzące święta. Piękna choinka, która stanęła na górnym 

korytarzu,  dała możliwość kreatywnej i radosnej zabawy 

podczas jej dekorowania. Zrobienie przez dzieci Kart 

świątecznych i wysłanie ich swoim najbliższym pozwoliło 

zapozna ć je z jedną z tradycji przedświątecznych 

przygotowań. I wreszcie w dniu 22 grudnia klasowa wigilia, 

dzielenie się opłatkiem, składanie sobie wzajemnie życzeń, 

wspólne kolędowanie i prezenty pozwoliły dzieciom poznać 

czar magicznych Świąt Bożego  Narodzenia. 
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p. Izabela Jackiewicz 

 

Dzień dobry! Cześć ! Witajcie! 

Ciąg dalszy wieści z Chrościc....Zapraszamy do 

lektury... 

Święta Bożego  Narodzenia są już za nami. Na naszych 

choinkach zawisły przepiękne kolorowe bombki – ale czy 

wiemy,  jak właściwie one powstają? Aby znaleźć odpowiedź na 

to pytanie wybraliśmy się 14 listopada  do Bombkolandii. Jest 

to wyjątkowe i magiczne  miejsce, w którym mieści się Kraina 

Świętego Mikołaja oraz Fabryka Ozdób Choinkowych.. 

W trakcie pobytu w Bombkolandii czekało na nas szereg 

atrakcji. Podczas pokazu zobaczyliśmy, jaką pracę trzeba 

wykonać by powstała szklana bombka. Mieliśmy również okazję 

samodzielnie wykonać oraz udekorować własne bombki przy 

użyciu kolorowego brokatu oraz tajemniczego urządzenia do 

zdobienia zwanego flokarką. Niewątpliwie największą radość 

sprawiła dzieciom wizyta  w Gabinecie Świętego Mikołaja, 

który obdarował wszystkich  nie tylko prezentami, ale co 

najważniejsze bardzo cennymi radami, które wzięliśmy 

sobie mocno do serca. Polecamy Wam to magiczne miejsce.  
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"Schronisko - azyl dla bezdomnych zwierząt. Miejsce, 

gdzie nieważna jest metryka, ani wygląd. To miejsce, w 

którym każdy niechciany zwierzak znajdzie ciepły kąt i 

pełną miskę”. 22 listopada, ubrani w mikołajowe czapki, 

wybraliśmy się z wizytą do schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Celestynowie, która była ukoronowaniem 

kilkutygodniowej akcji pomagania zwierzakom. Przekazaliśmy 

na rzecz schroniska wiele rzeczy niezbędnych jego 

podopiecznym do przetrwania. Ta wizyta to znakomity 

przykład na to, że już od najmłodszych lat warto uczyć dzieci 

miłości i szacunku do innych. Nie tylko do ludzi, ale i zwierząt 

- by zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych 

wartości, uwrażliwić na nieszczęścia  

i wpoić chęć niesienia pomocy 

potrzebującym; by uczyć przyjaznego 

stosunku do wszystkich zwierząt: 

tych, które są w naszych domach  

i tych, dla których domem jest 

niestety schronisko.  Zapraszamy do 

odwiedzenia strony internetowej 

schroniska www.celestynow.toz.pl 

 

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. 

Pewnie nie wszyscy wiedzą, że dokładnie tego dnia w 1902 r. 

powstała pierwsza pluszowa maskotka, nazwana Teddy Bear. 

"Teddy" jest zdrobniałą formą od imienia amerykańskiego 

prezydenta Theodora Roosevelt'a, który podczas polowania 

nie dopuścił do zastrzelenia małego niedźwiadka.    

 

http://www.celestynow.toz.pl/,gdzie
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Świadkiem tego wydarzenia był pewien dziennikarz, który 

uwiecznił sytuację na rysunku, wydrukowanym w gazecie. 

Właściciel sklepu z zabawkami, przeczytał gazetę i wpadł na 

pomysł produkcji pluszowych misiów, 

które sprzedają się świetnie do dzisiaj 

i są niekwestionowanym królem 

zabawek. W tym dniu dzieci wzięły 

udział w szeregu konkursach, lecz 

największą radość sprawił wszystkim 

słodki konkurs na wyjadanie miodku.:)  

 

Andrzejkowe czary mary....W Andrzejki jak co roku 

próbujemy trochę dla zabawy, a trochę serio uchylić rąbka 

zasłony spowijającej przyszłość. Wróżby to stary jak ludzkość 

sposób na oswojenie niepewnej przyszłości. Obchodzone w 

Polsce od kilku pokoleń, nie tracą na popularności, choć trwają 

nieco w cieniu nadchodzących  

i wszechobecnych Świąt Bożego Narodzenia.  Również 

uczniowie naszej szkoły postanowili uchylić rąbka tajemnicy  

i dowiedzieć się co szykuje im los. Aby dowiedzieć się jakie 

wróżby towarzyszyły naszym pannom oraz kawalerom podczas 

andrzejkowej zabawy zapraszamy do galerii zdjęć:) 

1 grudnia wzięliśmy udział w wycieczce do Sejmu  

i Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu unijnego - 

Profilaktyka uzależnień i promocji zdrowego stylu życia wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i gminy 

Kałuszyn. Wyjazd  dofinansowało Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej.       
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To na razie tyle naszych szkolnych wieści...ale cdn...do 

zobaczenia...a raczej poczytania w następnym numerze 

Tornistra:) Pozdrawiamy naszych czytelników:) 

Zapraszamy po więcej ciekawostek na naszą stronę 

internetową, gdzie można obejrzeć również fotorelację z w/w  

wydarzeń...www.spchroscice.kaluszyn.pl 

 

 

WYWIAD Z PANIĄ EWĄ PARUZAL. 
Karolina Kalisz, Weronika Milewska 

 

Redaktorki: Dlaczego zdecydowała się Pani zostać 
katechetką? 

Pani Ewa Paruzal: To był przypadek. Poprzedni ksiądz 

proboszcz parafii w Kałuszynie zaproponował mi nauczanie 

religii w szkole na rok, a ja już pracuje 25 lat. 
 

R.: Czy lubi Pani swoją pracę? Jeśli tak, to co najbardziej? 

P.E.P.: Nie wyobrażam sobie pracować ćwierć wieku i nie lubić 

swojej pracy. A najbardziej lubię uczniów. Mogę się złościć, 

mogę być niezadowolona z ich postawy w konkretnej sytuacji, 

ale ufam, że uczniowie naszej szkoły wyrosną na dobrych 

ludzi. Są wrażliwi na potrzeby innych, w większości 

odpowiedzialni, a kiedy zachodzi taka potrzeba potrafią 

otworzyć swoje serce, aby drugi człowiek znalazł w nim 

schronienie. Mają także poczucie humoru, co bardzo cenię.  
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R.: Czy kiedykolwiek chciała Pani zmienić zawód? 

P.E.P. Nie, dziś nie wyobrażam sobie innej pracy. 
 

R.: Bardzo podobała nam się ostatnia wycieczka ekumeniczna, 
czy planuje Pani zorganizowanie podobnych wycieczek? 

P.E.P. Co kilka lat organizuję wycieczkę ,,Szlakiem tolerancji 

religijnej”. Wspólne spotkania z wyznawcami innych wyznań 

chrześcijańskich czy religii to fundament dialogu, który 

można tylko osiągnąć przez wzajemne poznanie, szacunek  

i zrozumienie. Jeśli nie będzie wycieczki ekumenicznej to 

pamiętajcie o ,,ekumenizmie duchowym”, który opiera się na 

modlitwie i nawróceniu serc. 
 

R.: Chciałybyśmy, aby wyobraziła sobie Pani, że jako wróżki 
zmieniłyśmy Pani przedmiot nauczania. Jakiego przedmiotu 
chciałaby Pani w tym dniu nauczać i dlaczego? 

P.E.P. Języka polskiego. Bardzo lubię czytać, pisać, barwnie 

opowiadać (czasem z nutką fantazji), a i trudna gramatyka nie 

jest mi obca. Pamiętajcie! Jeśli czytasz - nie robisz błędów 

ortograficznych! 
 

R.: Dziękujemy za udzielenie 
wywiadu! Do zobaczenia na 
lekcjach religii. 
P.E.P. Ja również dziękuję. Do 

zobaczenia. 
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Kochane Dzieci! 
 

Wielkimi krokami zbliża się magiczny czas – Boże 
Narodzenie! 
Wraz z nimi nadchodzi moc wspaniałych i wyjątkowych chwil. 

Przesyłam Wam najserdeczniejsze pozdrowienia ode 
mnie i od moich przyjaciół elfów i reniferów, a w szczególności 
od Rudolfa z czerwonym nosem. 
Myślałem o Was cały rok i czekałem na to by Was znowu 
odwiedzić, dlatego już niedługo wyruszę w podróż na moich 
wielkich saniach, ozdobionych czerwonymi lampkami i złotymi 
dzwoneczkami. Sanie są już wypełnione masą prezentów, które 
trafią też do Was. Jak pewnie się domyślacie, u mnie na dalekiej 
północy przygotowania idą pełną parą. Elfy dokładnie 
wybierają prezenty dla wszystkich dzieci, renifery codziennie 
rano biegają po wielkiej śnieżnej polanie (trenują przed daleką 
podróżą), a ja jak zwykle czytam listy od dzieci, podjadając 
smakołyki z kuchni. 
 Wiem, że zawsze staracie się być grzecznymi dziećmi  
i bardzo mnie to cieszy. Elfy zrobiły nawet specjalny Pamiętnik 
Dobrych Uczynków. Za każdym razem gdy jakieś dziecko, 
gdziekolwiek na świecie robi dobry uczynek w pamiętniku 
pojawia się notatka z imieniem wyróżnionego dziecka. Gdy 
zbliżają się Święta, wspólnie czytamy cały pamiętnik i oceniamy 
dobre uczynki, dobierając prezenty tak, aby każde uczynne 
dziecko dostało wymarzony prezent. Pewnie czujecie już  
w sercu radość na myśl o niespodziankach czekających na Was 
pod choinką błyszczącą od światełek i bombek. Może ciężko  
w to uwierzyć, ale powiem Wam, że więcej radości przynosi 
dawanie niż obdarowywanie. Uśmiech malujący się     
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na twarzy Waszych rodziców i bliskich to piękny obrazek. 
Starajcie się go wywołać jak najczęściej, wtedy także moje serce 
się raduje. Pamiętajcie by pomagać rodzicom nie tylko  
w świątecznych przygotowaniach, ale także przez cały rok.  
 Cierpliwie i grzecznie wypatrujcie moich sań, pełnych 
prezentów. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to co dla Was 
przygotowałem. 

      
 Pozdrawiam 
      
 Święty Mikołaj  
----------------------------------------------- 

 
Kraków, 7.12.2017r. 

 
Drodzy Uczniowie klasy VIIb Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. 
 
Z nieukrywaną radością odnalazłam w moim teatrze  
w Krakowie list od Was, wysłany bardzo dawno temu, jeszcze  
w poprzednim roku szkolnym. 
Byliście wtedy pewnie o rok młodsi, w VI klasie, ale mam 
nadzieję, że przez ten czas pogłębiliście swoją wiedzę  
i doświadczenie (nie tylko dotyczące pisania listów :)  
Listy chociaż bardziej czasochłonne niż maile i smsy niosą ze 
sobą wiele radości piszącemu i szczęśliwemu adresatowi. A cóż 
jest dzisiaj cenniejsze niż czas, który możemy poświęcić 
wybranej osobie. 
Dziękuję Wam zatem za Wasze zaangażowanie i sympatię  
i życzę  

SAMYCH SUKCESÓW :) 
Z gorącymi pozdrowieniami  

   Magdalena Walach 
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CIEKAWOSTKI  

O KARNAWALE 

Milena Kusy 

1. Nazwa pochodzi od włoskiego 

carne vale, a słowo to 

zaczerpnięte z łaciny oznaczało 

pożegnanie mięsa (carne- mięso 

+ valere- obowiązywać, być 

ważnym, królować lub "carne" - mięso + "vale" - żegnaj), przed 

rozpoczynającym się wielkim postem. Inna etymologia tej 

nazwy, każe szukać jej źródeł w (łac. carrus navalis wóz  

w kształcie okrętu) nazwie wozu, który uczestniczył  

w procesji świątecznej ku czci bogini Izydy a później 

Dionizosa w starożytnym Rzymie. Karnawał wywodzi się  

z kultów płodności i z kultów agrarnych. Od głębokiej 

przeszłości utrzymywało się przekonanie, że im wyższe będą 

skoki, tym wyżej będzie rodziło zboże. Między innymi dlatego 

Karnawał jest tak ściśle związany z tańcami. W wielu krajach 

europejskich, zwłaszcza na wsiach praktykowano także tańce 

dookoła ogniska, najczęściej w formie koła. 

2. Markiza Luisa Casati 

W latach 20′ XX wieku była to największa ekscentryczka  

w Europie. Obrzydliwie bogata, urządziła kiedyś na placu 

świętego Marka w Wenecji karnawał z prawdziwego zdarzenia. 

Zamknęła plac dla turystów i urządziła na nim prywatny bal, na 

którym wśród gromady gości przebywali również pomalowani 

na złoto nadzy murzyni niosący złote kandelabry.   
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3. Ukłon dla każdego! 

Maska karnawałowa sprawia, że wszyscy są sobie równi, nikt 

nie ocenia nas po wyglądzie twarzy czy wieku. Tradycją 

obowiązującą od lat na weneckim karnawale i stalową zasadą 

weneckiego savoir-vivre  jest skinienie głowy, którym 

pozdrawia się każdego przechodnia mijanego przez nas na 

drodze. 

4. Karnawałowy konkurs na najpiękniejszą maskę dnia 

Na placu św. Marka każdego dnia 

karnawału wybierana jest 

najpiękniejsza maska. Może ona 

zdobyć nagrodę tylko raz, dlatego 

twórcy masek wylewają z siebie 

siódme poty, żeby sprostać wysokim 

wymaganiom i dopełnić estetyki 

odpowiadającej jury. Jest to 

niewyobrażalne, jak wielka to musi 

być inwencja twórcza oraz jak 

gigantyczna jest konkurencja!  

 

5. Parada wodnych okrętów na Canale Grande 

1 lutego każdego roku parada okrętów otwiera wenecki 

karnawał. Ludzie płyną wzdłuż kanału poprzebierani  

w historyczne bądź mniej historyczne stroje, a swoje łodzie 

przyozdabiają stylami wszystkich epok. Jestem pewna, że 

radość i kreatywność towarzysząca projektowaniu łodzi  

i kostiumów na karnawał nie zna granic. 
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6. Dwanaście królowych balu 

7 lutego odbywa się tzw. festa delle Marie, jest to święto 

upamiętniające dawny zwyczaj, kiedy władca Wenecji – Doża 

obdarował posagiem 12 najpiękniejszych mieszkanek miasta. 

Co roku wybiera się 12 pięknych kobiet o imieniu Maria, które 

prowadzą pochód podczas święta, przebrane w stroje z epoki. 

Pochód przechodzi przez całą Wenecję, lecz dopiero 

ostatniego dnia karnawału wybierana jest najpiękniejsza 

Maria. 
 
 

KARNAWAŁ W RÓŻNYCH REGIONACH POLSKI 
Aleksandra Goźlińska 

 
KASZUBY 

Zwyczaje na Kaszubach były 

bardzo różne, niektóre  

z nich przetrwały do dziś. Wiemy już, 

że Zapusty to czas zabaw, tańców i 

objadania się.  Zwyczaj chodzenia 

osób przebranych za niedźwiedzia, 

konia, bociana i cygana możemy 

zobaczyć jeszcze dziś. Kiedyś w 

karnawale w tym regionie odwiedzało się dalekich krewnych. 

Całe rodziny podróżowały saniami przez pola i lasy, aby 

spędzić czas z rodziną przy zastawionym stole. W tłusty 

czwartek zaczynał się czas hucznych zabaw do białego rana. 

Jedzono wtedy dużo tłustych potraw jak na przykład purcle 

(pączki) oraz plińce (placki ziemniaczane).    
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GÓRNY ŚLĄSK 

Na Śląsku, a zwłaszcza na wsiach, bo tam najdłużej zachowały 

się tradycyjne obrzędy, odbywały się korowody zapustne. 

Nazwane były one wodzeniem niedźwiedzia. Obrzęd polegał na 

tym, że niedźwiedź był oskarżany publicznie za całe zło, które 

wydarzyło się  w roku poprzednim. Następnie symbolicznie 

zabijano niedźwiedzia i dopiero zaczynała się zabawa. W tym 

korowodzie dotrzymywały towarzystwa niedźwiedziowi - 

żandarm, leśniczy, śmierć, państwo młodzi, cygan, cyganka, 

diabeł i kominiarz. Uczestnicy korowodu otrzymywali od 

gospodarzy jajka. Zwyczaj chodzenia z niedźwiedziem 

zachował się do dnia dzisiejszego na 

śląskich wsiach. Jest nawet taki 

przesąd, że tych których grupa 

kolędników z niedźwiedziem nie 

odwiedzi może spotkać nieszczęście. 

 

 

PODLASIE 

Również na Podlasiu bardzo hucznie 

obchodzono karnawał i zapusty. Kobiety 

przebierały się za Cyganki, mężczyźni 

za niedźwiedzie, chodzili po wsi, zbierali datki, które 

następnie wykorzystywali na ucztę w karczmie. W karczmach 

odbywały się tańce kobiet o znaczeniu magicznym, na przykład 

z wysokimi podskokami, aby len dobrze rósł.  Były to tak 

zwane "skoki na len".   

W Środę Popielcową czyszczono garnki popiołem. W ten 

sposób przygotowywano się do postu, a popiół miał wyczyścić  

z garnków cały tłuszcz, którego od tej pory do Wielkanocy nie  
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spożywano. Od Tłustego Czwartku do końca karnawału 

objadano się faworkami, pączkami, pampuchami (placki 

drożdżowe) oraz oładkami (placki ziemniaczane). 

 

MAZOWSZE 

Na Mazowszu karnawał to były przede wszystkim ostatkowe 

zabawy, podczas których na dawnej mazowieckiej wsi 

pojawiały się grupy przebierańców. 

Postaci odgrywane przez wiejskich 

aktorów to najczęściej różnego 

rodzaju dziady, Cyganie, Żydzi, ale też 

diabły, wielkoludy i różnej maści 

odmieńcy. Jednym słowem postacie nie 

z tego świata. O północy we wtorek, 

poprzedzający Środę Popielcową milkła 

muzyka i wszyscy rozchodzili się do 

domów. 

 

LUBELSZCZYZNA 

W tym okresie na Lubelszczyźnie organizowano wesela, 

spotykano się przy muzyce, tańczono, śpiewano i urządzano 

kuligi. Szczególnie obchodzone były ostatnie dni zapustów 

zwane ostatkami lub kusakami. Rozpoczynał je Tłusty 

Czwartek. Tego dnia przygotowywano pączki i faworki, 

którymi częstowano gości podczas wieczornego spotkania, 

gdzie spożywano również mięso, białe pieczywo. W ostatni 

wtorek młodzi organizowali spotkania taneczne. Po wsi 

chodzili zapustni przebierańcy. Podczas kolędowania 

zapustnego przebierano się za tury, niedźwiedzie, konia,   

http://teatrnn.pl/leksykon/node/403/obrz%C4%99dy_zimowe_karnawa%C5%82#6
http://teatrnn.pl/leksykon/node/403/obrz%C4%99dy_zimowe_karnawa%C5%82#6
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kozę, żurawia, Cyganów. Obchodzono chaty i dwory. Chodzono 

również z turoniem, za którego przebierali się chłopcy. Na 

zakończenie obchodu wykonywano tańce obrzędowe, tzw. na 

len, konopie czy na kapustę,  co miało zapewnić urodzaj tych 

roślin. W ostatki praktykowany był też zwyczaj wykupywania 

się w karczmie panien, które w karnawale nie wyszły za mąż. 

Na zakończenie kusaków gospodynie dokładnie wygotowywały 

garnki w wodzie z ługiem, szorowały je, aby pozbyć się resztek 

tłuszczu.  

 

 
 

KARNAWAŁ WE WŁOSZECH 
Kamila Dominiczak 

 

Mój wujek wraz ze swoją żoną, czyli moją ciocią ,  

mieszka we Włoszech i wielokrotnie opowiadał mi, jak spędza 

się tam karnawał. 

Cały karnawał jest wesoły i niezwykle kolorowy. Włosi 

przebierają się za różne postacie. Często parodiują polityków, 

wystawiają ich karykatury i kukły, które własnoręcznie 

wykonują, obrzucają się również serpentynami. 

Włosi lubią świętować karnawał na hucznych zabawach, 

które w większości miast urządzane są na powietrzu, gdzie 

można pomieścić największą liczbę ludzi. Jednym  

z najbardziej znanych imprez jest karnawał wenecki. 

Charakterystycznym elementem są maski ludzi bawiących się 

na placach. Wtedy też odbywa się festiwal filmowy i wystawy 

sztuki współczesnej.      

 

http://teatrnn.pl/leksykon/node/1335/po%C5%BCegnanie_taboru_ostatni_cyganie_na_lubelszczy%C5%BAnie
http://teatrnn.pl/leksykon/node/2096/budownictwo_ludowe_na_lubelszczy%C5%BAnie
http://teatrnn.pl/leksykon/node/1061/taniec_w_tradycjach_muzycznych_lubelszczyzny
http://teatrnn.pl/leksykon/node/2104/uprawa_ro%C5%9Blin_w_lubelskich_gospodarstwach_ch%C5%82opskich#6
http://teatrnn.pl/leksykon/node/403/obrz%C4%99dy_zimowe_karnawa%C5%82
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Polacy karnawał spędzają na zamkniętych imprezach 

bądź w zaciszu własnych domów.  Powinniśmy brać przykład  

z kultur innych krajów, powinniśmy organizować więcej 

maskarad plenerowych, może wtedy będziemy szczęśliwym 

narodem   

 

 

JAK SZYBKO ZROBIĆ 

OZDOBY NA 

KARNAWAŁ? 
Klaudia Szymańska  

 

OZDOBNE KIELISZKI DO 

SZAMPANA  

Do wykonania naszej ozdoby 

potrzebujemy kieliszek do szampana, 

najlepiej wysoki, i różne dodatki. 

Można wydrukować oczy i przykleić je do kieliszka. Można 

również płynnym klejem za pomocą pędzelka narysować 

wybrany kształt i miejsce posmarowane klejem obsypać 

brokatem, najlepiej widać kiedy kieliszek jest przezroczysty. 

Można również posmarować cały lub pół kieliszka i obsypać 

brokatem, tak pomalowane kieliszki zostawiamy do 

wyschnięcia, po wyschnięciu nalewamy szampana lub inny 

napój. Gotowe.     
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ŚMIESZNA SŁOMKA 

Potrzebne będą słomki z zagięciami na górze i czarny karton, 

z czarnego kartonu wycinamy wąsy, szablon znajdziecie  

w Internecie. Na środku wąsów robimy dziurkę, taką aby 

zmieściła się słomka. W dziurkę zrobioną w wąsach wbijamy 

słomkę i gotowe. Kiedy będziemy pić przez taką słomkę to 

będzie się wydawało, że mamy wąsy. 
 

KARNAWAŁOWA MASKA 

Do wykonania naszej maski potrzebujemy karton, ja wybrałam 

złoty. W Internecie znajdziecie szablon masek. Według mnie 

najładniejszy jest tradycyjny kształt, myślę że wiecie o jaki 

mi chodzi. Kiedy mamy wydrukowaną maskę wycinamy ją. Na 

górną część maski przyklejamy białą koronkę, później do maski 

przyczepiamy gumkę żeby można było ją założyć. Można 

jeszcze na górny róg maski przykleić mały biały pomponik  

i gotowe. Taką maskę można nosić na karnawałowej imprezie. 

 

KRÓTKA SONDA PROCENTOWA 
Maja Krasnodębska 
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RAPORT NARCIARSKI 
Julia Cembrowska 

 

Niektórzy z nas nie pałają 

miłością do zimy. Za oknem 

zimno, wietrznie, czasem pada 

deszcz, czasem śnieg. Wyjście na 

dwór nie stanowi przyjemności. 

Tym niemniej grudzień 

jest miesiącem, kiedy śnieg, 

temperatura minusowa umożliwiają korzystanie z uciech zimy. 

Niestety nie mieszkamy w górach i dostęp do stacji 

narciarskich jest ograniczony i to bardzo.  

Chcąc być na bieżąco z aktualnym stanem stoków 

narciarskich, warunków w górach warto skorzystać  

z mobilnych serwisów umożliwiających w jednym miejscu 

zestawienie wszystkich ośrodków narciarskich. Do takich 

aplikacji na telefon zaliczamy polską aplikację SKIRAPORT 

posiadającą informacje o większości stacji narciarskich  

w Polsce oraz aplikację SKIINFO, gdzie znajdziemy 

informacje na temat warunków w stacjach narciarskich na 

całym świecie. 

Zarówno SKIRAPORT jak i SKIINFO umożliwiają 

ustawienie ulubionych stacji narciarskich tak, aby zawsze 

informacje typu: aktualna pogoda, podgląd z kamer   
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umieszczonych na stokach, mapy otwartych i zamkniętych 

tras, otwarte i zamknięte wyciągi narciarskie  zawsze były pod 

ręką. Nawet jak mieszkamy na Mazowszu, warto wiedzieć, co 

w trawie… ops śniegu piszczy. 

Mimo tego, że póki co śniegu jak na lekarstwo, wiele 

stacji narciarskich w Polsce otworzyło swoje trasy. I tak 

pierwsza dwójka w rankingu popularności, czyli: Białka 

Tatrzańska i Ski Arena w Zieleńcu goszczą już amatorów 

białego szaleństwa. Pozostałe stacje również ostro naśnieżają 

stoki tak, aby dać radość miłośnikom narciarstwa. Należy 

również wspomnieć, że już na początku grudnia ruszyły wyciągi 

na Kasprowym Wierchu. 

 Ja, co dzień podglądam najbliższą stację narciarską 

mieszczącą się niedaleko Puław. Niestety, póki co z kamer 

widać zieloną trawę, ale ja myślę, że na dniach się to zmieni, 

musi się zmienić 

Póki co, odgrzebałam narty, które wkrótce zostaną 

oddane do serwisu tak, aby je nasmarowano profesjonalnymi 

smarami i naostrzono, bo zapewne wielu z Was się zdziwi, ale 

narty, w zasadzie krawędzie nart się ostrzy na specjalnych 

maszynach. 

Już wiem, że wyjazd z Kasianiecką na festiwal na 

początku stycznia do Nowego Targu będzie miał w swoim 

programie również jazdę na nartach, z czego się bardzo 

cieszę i już nie mogę się doczekać. 
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10 NAJDZIWNIEJSZYCH  

RESTAURACJI NA ŚWIECIE 
Amelia Bielińska 

 

10. Buns&Guns. W tłumaczeniu ,,Bułeczki i pistolety’’. 

Restauracja typu Fast-food w Bejrucie. Niestety już nie 

istnieje, ale warto o niej wspomnieć. Wystrój restauracji był 

militarny. Na ścianach wisiały autentyczne karabiny  

i pistolety. ,,Kanapka może cię zabić!’’ - takie było motto tej 

restauracji. Ciekawe dlaczego się zamknęli? Może ich kanapka 

faktycznie kogoś zabiła? 

9. Barbie cafe. Ta restauracja jest na Tajwanie. To świetne 

miejsce dla dzieci. Dla mnie osobiście za dużo tam różu. 

Różowe ściany, różowe krzesła, różowe stoliki, wszystko 

różowe! Ale desery w tej restauracji wyglądają apetycznie, 

ale i bardzo sztucznie. 

8. Restauracja Duvet. Lubicie jeść w łóżku? Tutaj jest 

szansa, żeby to zrobić, ale trzeba też dużo za taką 

przyjemność zapłacić. Wystrój robi wrażenie! Być może można 

się nawet przespać po pysznym, ciepłym obiadku. 

7. Alicja w krainie czarów. Restauracja 

zlokalizowana jest w Tokio. Jeśli jesteś 

fanem/fanką Alicji, to koniecznie musisz 

odwiedzić to miejsce. Zasiadamy przy 

stole, który jest jednocześnie stołem do gry 

w karty, usiądziemy w fotelu w kształcie 

wielkiej filiżanki. Zobaczymy też magiczny 

las i żyrandole w kształcie  serc. 
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6. Chill out ice bar. Lodowy bar w 40-stopniowym upale?  

W tych czasach wszystko jest możliwe. Lodowe krzesła, stoły, 

a nawet szklanki. Dla wszystkich klientów, którzy chcą 

przejść z gorącego lata w mroźną zimę, przewidziano kurtki. 

Jeżeli ktoś wymyślił lodową restaurację w gorącym Dubaju, to 

ktoś  powinien wymyślić słoneczny bar w sercu zimnej 

Grenlandii.  

5. Restauracja Baggers. Jest to w pełni zautomatyzowana 

restauracja w Niemczech. Zamówienie składa się przez tablet 

w stole, a potem kucharz kładzie jedzenie na szczycie torów, 

po których nasze jedzenie zjeżdża do odpowiedniego stolika. 

4. Hospitalis. To miejsce znajduje się w Rydze. Naszym 

stołem jest stół do operacji, jemy natomiast z pojemników od 

kroplówek, skalpeli, strzykawek itd. Jeżeli ktoś ma życzenie  

i zasobny portfel, to może sobie zażyczyć ubranie w kaftan 

bezpieczeństwa i karmienie przez jedną z kelnerek przebraną 

za pielęgniarkę. 

3. Alcatraz. Restauracja ta jest połączeniem więzienia  

i szpitala. Gdy wchodzimy to tego lokalu, kelnerki pytają nas  

o grupę krwi, udają że robią nam zastrzyk i prowadzą do celi 

czyli do stolika. W menu możemy znaleźć koktajle podawane  

w strzykawkach, pojemnikach od kroplówek, a nawet  

w głowach manekinów! 

2. Kawaii monster cafe. Restauracja mieści się w Tokio. Jest 

to najbardziej urocza kafejka w całej Japonii. Kiedy 

wchodzimy do restauracji, wita nas karuzela w kształcie tortu, 

na której obsługa od czasu do czasu robi występy.  
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W menu możemy znaleźć między innymi: tęczowy makaron, 

lody o smaku sody oraz wino musujące. 

1. Restauracja ninja. Nowojorska restauracja stylizowana na 

styl ninja. Stylizowana do tego stopnia, że wśród obsługi są 

prawdziwi ninja. Nie wiem jak jest na zmywaku. Czy tam też 

pracują ninja? Raczej wątpię, ale mogę się mylić. 

 

 

Paulina Skoniecka, Urszula Włodarczyk 

Gdzie spędzisz ferie zimowe? 
 

0a - Maciek Kaczorek - w Chinach 

0b - Olaf Dominiczak - u babci 

0b - Nikodem Rek - w górach 

Ic - Zuzia Malicka - w 

Zakopanem 

Ib - Gabrysia Karczewska -  w 

górach 

Ib - Iza Kuć – nad morzem 

IIa - Maja Surowiec- nad 

stawem  

IIa - Kaja Szwarc - nie wiem 

IIa - Olga Florowska - w górach 

IIId - Natasza Wierzbicka - ja nie chce wyjeżdżać 

IIIc - Justyna Witon - w Tatrach 

IIId - Szymon Goźliński - w Grecji 

IVb - Kinga Milczarek - w górach na nartach    
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IVd - Piotrek Chrościcki - w górach 

IVa - Zuzia Kusak - u cioci 

Vb - Marysia Grzywacz - w Norwegii 

Vb - Julia Zasuwik - na Jamajce 

Vc - Michał Kiciński - przy komputerze 

VIc - Michał Adamiec - w domu 

VIa - Ania Piotrowska - na Słowacji 

VIIc - Mateusz Sosiński- w górach 

VIIa Dominika Wójcik - w Zakopanem 

VIIa Mieszko Janiak - w Kałuszynie 

 

RZEŹBIENIE W LODZIE 
Maciej Kuć 

 

Rzeźbiarstwo  lodowe to dość rzadkie hobby, 

polegające na kształtowaniu lodu  w postacie, rzeczy lub 

zwierzęta.  

W krajach skandynawskich można nawet spotkać hotele 

lodowe, całkowicie  zbudowane z wielkich, lodowych brył 

robionych w specjalnych metalowych formach. Całe 

wyposażenie takich budowli wykonane jest z lodu. W takich 

hotelach można za odpowiednią opłatą spędzić urlop, 

oczywiście jeśli ktoś ma ochotę pobawić się w Królową Śniegu 

lub Elsę. Jest to wyzwanie dla prawdziwych wielbicieli mrozu. 

Ciekawe  zjawisko możemy zaobserwować w mieście Harbin  

w północnej prowincji Chin, w którym co roku odbywa się 

Międzynarodowy Festiwal Śniegu i Lodu. Odwiedza go około 

milion osób z Chin i zagranicy. Ma długą tradycję, po raz  
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pierwszy zorganizowano go w 1985 roku. Największe tłumy 

przyciąga ceremonia otwarcia z pokazem świateł. 

Odwiedzający festiwal mogą podziwiać gigantyczne rzeźby  

z lodu i śniegu, jeździć na nartach, kibicować zawodnikom 

biorącym udział w zawodach pływackich i wypróbować 

olbrzymie lodowe ślizgawki – niektóre mają ponad 200 metrów 

długości. 

Tegoroczna 33 edycja festiwalu rozpoczęła się  

4 stycznia i trwała do marca. Harbin nazywane jest lodowym 

miastem z powodu klimatu, który sprzyja ostrym, mroźnym 

zimom.  

Natomiast najsławniejsze  rzeźby lodowe  w Polsce 

powstają w Poznaniu. 

Obecnie coraz więcej miast oferuje zimą takie 

wystawy. Jeśli chcecie mieć takie rzeźby, podam wam przepis: 
  

1. przygotujcie jakiś pojemnik np. po lodach  lub inny, 

najlepiej plastikowy 

2. nalejcie wody (około 2/3 objętości - woda zwiększa 

swoją objętość po zamrożeniu) 

3. włóżcie pojemnik z wodą do zamrażarki 

4. poczekajcie około 1-3 godzin 

5. po tym czasie wyjmujemy bryłę  lodu  

6. teraz musimy szybko rzeźbić bryłkę (bo się roztapia) 

7. po uzyskaniu zamierzonego rezultatu trzeba wstawić 

do zamrażarki i wystawić, gdy chcemy się pochwalić swoim 

dziełem.  

Do dzieła!!! 
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Urszula Włodarczyk, Paulina Skoniecka 

 

Jakie jest Pana/Pani najmilsze wspomnienie  
z ferii zimowych? 

 
Marek Pachnik - Tak szczerze Wam powiem, że gdy wspomnę 

sobie, to okaże się, że w moich wspomnieniach, miłych 

związanych z feriami nie mam. Zimno, śnieżnie, ślisko, krótki 

dzień, pusto w szkole. 

 

Magdalena Kłoszewska- W dzieciństwie razem z siostrą 

spędzałam ferie u znajomych, którzy prowadzili ośrodek 

wypoczynkowy na Mazurach. Wieczorami urządzaliśmy 

wspólne z innymi dziećmi zjazd slalomem z górki na sankach. 

Tor saneczkowy i całą górkę oświetliliśmy lampkami zabranymi 

z domków z całego ośrodka. To jedno z moich najfajniejszych 

zimowych wspomnień.  

 

Ewa Paruzal - Zimowisko w zeszłym roku, kiedy zgubiliśmy się 

w labiryncie w Zakopanem i Bartek Włodarczyk nas 

wyprowadził, a może nawet … uratował? 

 

Sylwia Pernach - Nauka jazdy na nartach. 

 

Dominika Włodarczyk - Zimowisko w zeszłym roku,  

a szczególnie zjeżdżanie w ciupągu z górki na jabłuszkach  

z panią Ewą Paruzal . 
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Jolanta Kopczyńska - Zimowisko w Poroninie w zeszłym roku. 

Super ekipa i same najmilsze wspomnienia. 

 

Mariusz Prokurat - Kiedy udało mi się być całe ferie  

w górach, gdzie mogłem jeździć  na nartach i chodzić po 

górach. 

 

Joanna Bielińska - W poprzednim roku - kulig z pochodniami 

w Zakopanem , jazda na nartach w miłym towarzystwie. 

 

Monika Marciniak - Kiedy byłam jeszcze dzieckiem, spędziłam 

niezapomniane ferie zimowe u swojej cioci w Gdyni. W tym 

czasie zwiedzałam Trójmiasto, spacerowałam po Bulwarze, 

chodziłam do kina i poznałam smak marcepana  

(do dziś mój ulubiony! ) . 

 

Alicja Wąsowska - Najmilszym wspomnieniem była jazda na 

butach po zamarzniętym stawie (teraz nie ma takich stawów  

i mrozów). 

 

Katarzyna Mroczek - Miło wspominam moją naukę jazdy na 

nartach. Było naprawdę wesoło… 

 

Anna Brudz - Jazda na nartach. 

 

Krystyna Raczyńska - 

Budowanie igloo podczas zimy 

stulecia. 
     

Magdalena Gójska- Gogol – 
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Najmilej wspominam ferie  

z okresu dzieciństwa. A najmilszym ze wszystkich wspomnień 

jest to, gdy jako dziecko maszerowałam na dużą górę  

w śniegu, wtedy sięgającym ponad kolana, a następnie 

zjeżdżałam z górki na worze wypełnionym sianem, omijałam po 

drodze przeszkody i zazwyczaj lądowałam w zaspach 

śnieżnych. Niezapomniana zabawa i frajda.    

 

Izabela Borucińska - Każde ferie są wspaniałe. Co roku 

wyjeżdżam na narty i zawsze żałuję, że ferie trwają tak 

krótko. 

 

 

Amelia Bielińska 

 

Zbliżają się ferie, a z nimi ochota na relaks. W tym numerze 
„Tornistra” polecam wam… 

…maszynkę do robienia piany 

Dziś chcę wam opowiedzieć o maszynie do robienia piany  

w wannie. Powiedzcie szczerze! Kto z nas nie marzył, aby 

wskoczyć do wanny pełnej piany i tak po prostu się 

zrelaksować? Mamy maszynkę robiącą tą magię, w którą 

trzeba włożyć 3 baterie AA. Do tego jest plastikowy pojemnik 

z nakładką, która będzie robić pianę. Wlewamy wodę do 

zaznaczonego punktu, a następnie dodajemy ok. 30 ml. płynu 

do kąpieli. Ważne jest też to, żeby całość wymieszać, 

ponieważ inaczej nic z tego nie wyjdzie! Pozostaje jedynie  
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zamontować całość. Potem montujemy maszynę na ściance 

wanny, włączamy ją i pozostaje czekać na pianę. Niestety cały 

proces jest dosyć głośny. Po 5 minutach, całą naszą wannę 

zajmują bąbelki i bańki. Jedynym minusem jest to, że po 2 

użyciach trzeba już wymienić baterie, natomiast bańki nie są 

zbyt trwałe. Jest to idealny gadżet do urozmaicenia sobie 

kąpieli. Polecam! 

 

…bomby do kąpieli 

Dzisiaj chciałabym wam również opowiedzieć o bombach do 

kąpieli. Są w przeróżnych zapachach i rodzajach, przez co 

każdy znajdzie coś dla siebie. Mi najbardziej spodobały się te, 

które wyglądają jak pięknie ozdobione babeczki. Mamy nawet 

wersję  świąteczną! Kule są wykonane z naturalnych 

składników i zawierają olejki eteryczne, które mają nas 

odprężać podczas kąpieli oraz zmiękczać wodę. Wystarczy 

tylko wrzucić jedną kulę do wanny i obserwować, jak musuje. 

Jest to moim zdaniem świetny 

gadżet do urozmaicenia sobie 

codziennych kąpieli. Polecam! 
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KĄCIK KULINARNY 
Paulina Skoniecka 

 

Przepis 
Gorąca czekolada na regenerację organizmu w czasie 

zimowych wieczorów 

 

Składniki potrzebne do przygotowania gorącej czekolady 

(zakładam przygotowanie dwóch sporych porcji) 

 400 ml mleka 

 200 ml śmietanki 30% 

 pół tabliczki dobrej gorzkiej czekolady (dla czekolado-

fanów polecam nawet więcej) 

 dodatki: np. odrobina płatków chili, lub kawałek 

marcepanu, lub cynamon z imbirem, lub kilka kropel 

ulubionego likieru 

Przygotowanie czekolady 

1.   Mleko ze śmietanką wlewam 

do małego garnka 

 i podgrzewam mocno (nie 

doprowadzam do wrzenia). 

2.   Do gorącego mleka ze 

śmietanką wrzucam połamaną 

na mniejsze kawałki 

czekoladę. 
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3.   Dodaję chili – nie za dużo – ma rozgrzać, a nie wypalić 

gardło . 

4.   Naczynie zdejmuję z ognia i mieszam zawartość do 

uzyskania gładkiego, jednolitego płynu. 

5.   Czekoladę przelewam do kubków i czym prędzej 

zaczynam degustację – im bardziej gorąca czekolada, 

tym przyjemniejsza jest fala ogarniającego całe ciało 

ciepła . 

 

 

Porady kulinarne, które warto znać 

1. Aby szybko ubić pianę z białek, przed ubijaniem dodaj 

do nich dosłownie odrobinę soli. Dzięki temu piana będzie 

naprawdę piękna! 

2. Jeśli nie chcesz, aby makaron posklejał się w czasie 

gotowania, dodaj do wody odrobinę oliwy z oliwek. 

3. Jeżeli solisz potrawę od razu na początku gotowania, tym 

samym sprawiasz, że dłużej będzie surowa. Jeśli chcesz, 

by np. ryż gotował się szybciej, posól go w połowie lub 

pod koniec gotowania.  
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ULUBIENIEC MIESIĄCA  
 

AKTOR 

Angelika Ciborowska 

W tym wydaniu gazetki chciałabym przedstawić aktora, 

który nazywa się Mateusz Damięcki. Jest on bardzo zdolnym 

aktorem. Świetnie wciela się w postać, którą gra. Możemy go 

oglądać w popularnym serialu "W rytmie serca". Nasza szkoła 

napisała do niego list, a on odesłał nam podziękowania. List od 

Mateusza Damięckiego, można znaleźć na tablicy „Ludzie listy 

piszą” przed salą 17. 

FILM 

W tym miesiącu chciałabym opowiedzieć wam nieco  

o filmie ,,Był Sobie Pies" który jest troszeczkę smutny,  ale 

mile się go ogląda. W tym filmie chodzi o znalezienie sensu 

życia przez pewnego psa, który umierał i na nowo się rodził. 

Nazywał się Baliey, jego właścicielem był Ethan. Baliey umarł 

ze względu na depresję po wyjeździe Ethana. Natomiast 

potem narodził się jako suczka Elly. Polecam Wam bardzo ten film. 
 

ZESPÓŁ 

Weronika Leszczyńska 

Zespół tego miesiąca, a nawet roku to Bars&Melody 

(B.A.M). Zasłynęli z tego, że wydali 8 płyt w tym: Hopeful 

(pierwsza płyta), Generation Z, Never Give Up (CD), 143, life 

in cardif (DVD) itp. A także tego, że Bambino (ich fanki) 

zakochały się w ich śpiewie, głosie i wyglądzie. W 2018 roku 

będzie można ich spotkać w największych miastach Polski: 

Gdańsku, Warszawie, Toruniu, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu.  
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CIEKAWOSTKI 

PRZYRODNICZE 
Alan Abramowski 

 

Diament jest jedną z wielu 

odmian węgla i zarazem najtwardszą 

jego odmianą. 

Zawiera on często związki innych minerałów. Naukowcy 

podejrzewają, że na niektórych planetach może padać 

diamentami. Zjawisko to występuje  najprawdopodobniej na 

Saturnie i Jowiszu. Występują tam również oceany płynnego 

diamentu. Na tych planetach jest tak duże ciśnienie i 

temperatura, które powodują że diament się topi 

(temperatura ta to około 3500 °C). Jeśli okaże się to prawdą, 

to ludzie, którzy skonstruują roboty i je zdobędą będą 

strasznie bogaci. 
 

ZWIERZĘTA W PIGUŁCE 
Alan Abramowski 

 

Nosacz sundajski to znana małpa. Jest to ssak z rodziny 

koczkodanowatych, wyróżniający się charakterystycznym 

nosem. Gatunek ten został odkryty w roku 1787 przez 

Friedricha von Wurmba. 

Samiec ma wydatny, rozszerzony na końcu nos  

w kształcie ogórka, u starych samców nos wydłuża się do 10 

cm i zwisa. Nos samicy jest mniejszy i zadarty ku górze. 

Przeciętnej budowy, dorosły samiec osiąga masę ciała od 16-

22 kg, a samica 7-12 kg. Ciało samca ma długość do 72 cm, 

samicy - do 60 cm. Długość ogona nieznacznie  
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 przekracza długość ciała. Ubarwienie grzbietu i ramion od 

różowego, czerwonego do brązowego. Kończyny i ogon są 

szare. 

Prowadzą dzienny tryb życia, żyją głównie na drzewach. 

 

ZE SZKOLNEJ ŁAWKI- ŚMIESZNE SYTUACJE 
Milena Kusy, Angelika Ciborowska 

 

W-F 

Nasza koleżanka przyniosła pieniądze, aby wpłacić zaliczkę na 

obóz. Weszła do kantorka, wręczyła pieniądze, a potem pan dla 

upewnienia zapytał: 

 To na obóz? 

Na to pytanie odpowiedziała żartobliwie: 

 Nie,  na nowe spodnie dla pana. 

 

PRZYRODA 

Wszystko zaczęło się od tego, że w sklepiku zaczęto 

sprzedawać piłeczki antystresowe z kuleczkami w środku. 

Jeden z naszych kolegów zaczął bawić się taką piłeczką, warto 

wspomnieć, w kolorze zielonym, na lekcji. W pewnym momencie 

nieco go poniosło i zaczął nią wymachiwać  

w „wiadomym miejscu”. Inny uczeń, z którym od zawsze miał 

na pieńku, postanowił wykorzystać tę sytuację i powiedzieć  

o wszystkim pani, która skomentowała to w ten sposób: 

 No ja współczuję, że ci zielone urosło... 
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Jeszcze bardziej zabawny w tej 

sytuacji jest komentarz innego kolegi  

z naszej klasy: 

 Będzie miał zielone dzieci! 

 

HISTORIA 

Po dzwonku, jednak przed rozpoczęciem lekcji, jeden  

z naszych kolegów zaczął się przekomarzać z naszą koleżanką, 

w końcu zabrał jej telefon. Pech zechciał, że akurat w tym 

momencie przyszła pani, przez co kolega nie zwrócił jej 

telefonu, czego zapewne i tak nie chciał zrobić, więc miał go 

przez całą lekcję... no nie do końca całą. Trzymał go jak nigdy 

nic przed sobą, próbując odblokować, a nawet dopytywał się 

innych o hasło. Od początku był widziany przez panią, jednak 

dopiero po jakimś czasie podeszła do niego i... telefon został 

mu zabrany. Na szczęście, po lekcji telefon wrócił w ręce 

właścicielki, w przeciwnym przypadku kolega by zaczął 

praktykować wąchanie kwiatków od spodu. 
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HUMOR I HUMOREK 
Amelia Bielińska, Krzysztof Gogol 

 

Idzie Adam i Ewa przez Raj. Ewa pyta 

Adama: 

-Adamie… kochasz ty mnie? 

Na to Adam: 

-A kogo mam kochać? 

---------------------------------------------------------------- 

Wjeżdża żaba na wózku inwalidzkim do francuskiej 

restauracji i mówi: 

-I jak? Smakowały? 

--------------------------------------------------------------------- 

Mama pyta Jasia: 

- Dlaczego nie zadajesz się z Zenkiem? 

- Mamo, a ty zadawałabyś się z kimś kto pali, przeklina, kłamie 

i napada na młodszych? 

- Oczywiście, że nie synu! 

- No widzisz, Zenek też nie chce. 

--------------------------------------------------------------------- 

Przychodzi Jasiu do piekarni i pyta: 

- Czy jest dwumetrowy chleb? 

- Nie, nie ma. 

Jasiowi zależało na tym chlebie i przychodził tak przez dwa 

miesiące. Cały czas nie było chleba. 

Następnego dnia przychodzi i pyta: 

- Czy jest dwumetrowy chleb? 

- Tak, jest. 

- To poproszę piętkę. 
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ZIMOWA KRZYŻÓWKA 
Emila Pietrzak 

  1                  

     2               

      3              

     4               

     5               

       6             

    7                

        8            

     9               

     10               

       11             

1. Wysuszysz na nim mokre rękawiczki 

2. Silne opady śniegu 

3. „Deski” na których można jeździć 

4. Sanie ciągnięte przez konie 

5. Można się nimi rzucać 

6. Biały osad na drzewach 

7. Do zjeżdżania z górki 

8. Maluje na szybach wzory 

9. Do jeżdżenia na łyżwach 

10. „Buty” z metalowymi płozami 

11. Najsmaczniejsza w zimie z cytryną i miodem 
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WYKREŚLANKA 
Weronika Milewska, Karolina Kalisz 

k l f r a p o p n b y a s g 

o k o n f e t t i a s v x m 

h c o o z m ś w i e r k k p 

d w e b j m n w e t f f w s 

j n c ł a a i z c v e w e k 

k a s y l w e s t e r z x d 

a k a ż d ż ż ó r z i f g z 

ż m n w ó s k a ż ł e e e n 

d o k y w n a r t y ł g u ż 

u i i a f d g h k w g s x c 

ł d z ż l o d o w i s k o z 

w s g k s k m f e y t k s d 

a f a j e r w e r k i k g a 

z d h l x h o a a t ł o ó z 

 1. Sylwester 2. fajerwerki 3. konfetti 4.ferie 

 5. sanki   6. śnieżka   7. narty   8. łyżwy 

 9. lodowisko  10. świerk 

 

W 3 numerze „Tornistra”, w wykreślance, 
zamieściliśmy ortograficzny mini test na 

spostrzegawczość.  
Gratulujemy osobom, które dostrzegły chochlika. 

 Za wspólną zabawę dziękujemy!!! 
Redaktorzy 
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Kolorowankę wyszukała Emila Pietrzak 
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Kolorowankę wyszukała Angelika Ciborowska 
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WARTO PRZECZYTAĆ 
Alicja Drabarek 

W tym numerze powracam do wspaniałego autora dla 

dzieci – Grzegorza Kasdepke. Tym razem wybrałam inną, ale 

równie ciekawą książkę pt. „Serce i inne podroby”. To opis 

perypetii sympatycznego Felka. Jest to najprawdziwszy 

romans, żadna tam podróbka! (przynajmniej zdaniem 

Grzegorza Kasdepke )  Choć z podrobami w tle, bo 

czytelnicy znajdą w niej przepisy na flaczki, cynaderki i inne 

okropieństwa. Książka dla ludzi o mocnym apetycie i mocnych 

nerwach. 

Polecam! 

 

ZAGADKI 
Alicja Drabarek 

 

Byś po śniegu jeździć mógł, 
musisz przypiąć je do nóg. 
 
Co to za woda, 

twarda jak kamień? 

Można na łyżwach 

ślizgać się na niej.  

 

Oto domek Eskimosa, 
biały domek z lodu. 
Choć w dotyku zimny, 
to nie wpuszcza chłodu! 

 
Jak się nazywa, 

miesiąc mroźny i ponury, 

który zawsze z ochotą gości, 

u siebie Trzech Króli? 

 

Okres bardzo roztańczony, 
w rytmie samby zanurzony, 
obfituje w huczne bale, 
nie czas to na smutki wcale.
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