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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

Nr 5 (119) – luty 2018       nakład 130 sztuk  CENA 2,00 zł 
 

Rozpoczęliśmy drugi 

semestr nauki! 

Wróciliśmy po feriach 

wypoczęci, radośni, gotowi  

do pracy, pełni chęci  

do podejmowania nowych 

tematów i wyzwań. 

Zachęcamy Was do czytania 

naszego czasopisma. Każdy 

znajdzie tu coś dla siebie! 

   Zespół redakcyjny 
„Tornistra”    

          

  Zdobywca IV miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
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 

Co to jest miłość? 
To spacer podczas bardzo 
drobniutkiego deszczu. 
Człowiek idzie, idzie  
i dopiero po pewnym 

czasie orientuje się, że 

przemókł do głębi! 
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SPIS TREŚCI: 
 Kartka z kalendarza s. 3; 

 Pytanie do eksperta s. 4-5; 

 Dla Rodziców…  

Książka uczy i rozwija! s. 5-7; 

 Czy mogę Ci pomóc s. 8-10; 

 Co w szkole piszczy?  

 Podsumowanie nauki  

i frekwencji w pierwszym 

semestrze roku szkolnego 

2017/2018 s. 11 - 14; 

 26 Finał WOŚP s. 15-16; 

 Występy Flecików podczas  

26 Finału WOŚP s. 16; 

 Zima w Zakopanem i sukcesy 

na Inter Show s. 17-18; 

 Szkolny konkurs poetycki s. 19-20; 

 Wycieczka klasy IIIc s. 21-23; 

 Z życia zerówek s. 24-26; 

 Zabawa dla stałych 

czytelników "Tornistra"  s. 26; 

 Co słychać w Chrościcach? 

s. 27-31; 

 Tornistra Gość Specjalny  

 Wywiad z Panią Krystyną 

Raczyńską s. 32-34; 

 Ludzie listy piszą s. 34; 

 Walentynki 

 Walentynki – skąd i dlaczego? 

s. 35; 

 Jak obchodzimy Walentynki?  

s. 36-37; 

 Walentynkowe ozdoby s. 37-38; 

 Sonda procentowa  

Czy jesteś zakochany/ 

zakochana? s. 38-39; 

 Jak szybko … 

…poderwać dziewczynę? s. 39-40; 

…poderwać chłopaka? s. 41-42; 

 10 dziwnych miejsc w których 

wzięto ślub s. 42-44; 

 Opowiem Wam o… s. 44; 

 Serce z origami s. 45 

 Różne różności 

 Kącik kulinarny s. 46 

 Ciekawostki o … s. 47-49; 

 Ulubieniec miesiąca - film s. 49 

 Łyżwiarstwo s. 50-52; 

 Polecam… s. 52 

 Zwierzęta w pigułce s. 53 

 Humor i humorek s. 54-55; 

 Krzyżówka s. 56 

 Wykreślanka s. 57 

 Kącik Młodego Czytelnika  

s. 58-63;  
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Aleksandra Goźlińska  

LUTY 

 
01.02 Dzień Gumy do Żucia 

02.02 Dzień Pozytywnego Myślenia 

03.02 Dzień Ciasta Marchewkowego 

05.02 Światowy Dzień Nutelli 

09.02 Międzynarodowy Dzień Pizzy 

12.02 Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem 

13.02 Światowy Dzień Radia 

14.02 Walentynki  

15.02 Światowy Dzień Wielorybów 

16.02 Międzynarodowy Dzień Listonoszy 

i Doręczycieli Przesyłek 

17.02 Dzień Kota 

20.02 Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę 

21.02 Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 

22.02 Dzień Myśli Braterskiej 

25.02 Światowy Dzień Powolności 

26.02 Dzień Pozdrawiania Blondynek 

27.02 Dzień Niedźwiedzia Polarnego 

28.02 Dzień Kibica Cracovii 
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Redaktorzy 
PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Zakończył się pierwszy semestr roku 

szkolnego. Czas  na pewne 

podsumowania. Jak ocenia Pan 

współpracę z rodzicami? 

 
Współpraca na linii rodzic – dyrektor szkoły układa się  

u nas modelowo. To jest oczywiście moje subiektywne 

odczucie, ale jestem przekonany, że i większość rodziców 

myśli podobnie. Większość, czyli nie wszyscy. Tak. Zdaję 

doskonale sobie z tego sprawę i starał się będę w swoich 

działaniach, by kiedyś stwierdzić, że ze wszystkimi. Jest to 

idealna sytuacja. Pewnie takie się nie zdarzają  

w rzeczywistości. Ale dążyć trzeba. 

Każdego dnia drzwi mojego gabinetu otwarte są nie tylko 

dla uczniów ale również dla rodziców. 

Zapraszam. Przychodźcie. 

Z każdą sprawą i o każdej sprawie porozmawiać możemy i 

porozmawiać warto. Nikt nie powinien już z góry zakładać, że 

tego nie da się rozstrzygnąć, tamtego załatwić, a inne znowu 

jest za błahe, by w ogóle o tym rozmawiać. Każdy poruszany 

przez nas temat dotyczył, dotyczy czy dotyczyć będzie 

naszego dziecka.  Jego sytuacji w szkole, ale też i w domu. 

Trzeba rozmawiać i nie tylko wtedy gdy pożar wybuchnie  
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i gasić trzeba, ale i profilaktycznie, zapobiegawczo, na wszelki 

wypadek. A wypadek przecież zdarzy się, bo zdarzyć się musi. 

Jest to tylko kwestia czasu i okoliczności.  Przecież, by się 

uczyć, trzeba popełniać błędy. 

A my, nauczyciele i rodzice powtarzamy za 

J. Korczakiem  - Pozwól dziecku błądzić i radośnie 
dążyć do poprawy. 

Zapraszam do siebie. Ale również do wychowawców  

i wszystkich nauczycieli. Do każdego kogo obdarzycie 

kruszynką zaufania. 

 

 

 

Książka- uczy i rozwija! 
p. Magdalena Gójska- Gogol 

 

Zaganiani, zapędzeni w obowiązkach nie mamy wiele 

czasu wolnego, który moglibyśmy poświęcić dzieciom. Otacza 

nas rozwijająca się cyfryzacja: komputery, tablety, 

smartfony,  telewizja. Coraz częściej korzystamy z ebooków, 

jeśli mamy ochotę coś przeczytać. A co z książką? Książką, 

która przecież towarzyszyła nam podczas naszego 

dzieciństwa? Została zapomniana, odłożona, wyrzucona. Maria 

Dąbrowska pisała: „Książka i możliwość czytania to jeden z 
największych cudów ludzkiej cywilizacji”. Cud, który sami 

odrzuciliśmy, często świadomie, często bez udziału naszej 

świadomości.         
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Książki są bogactwem samym w sobie. Skarbnicą 

wiedzy. Pomagają rozwijać język, wzbogacają słownictwo. 

Poszerzają naszą wiedzę o otaczającym świecie. Rozwijają 

wyobraźnię – szczególnie książki, które nie posiadają 

ilustracji – pozwalają budować obraz świata przedstawionego. 

Wpływają na rozwój naszych emocji. Wydarzenia, o których 

czytamy mogą nas rozśmieszyć lub zasmucić. Rozwijają 

empatię, stajemy się bardziej otwarci na innych, na ich 

problemy. Uczą nas często tolerancji wobec świata i jego 

mieszkańców. Sprawiają, że zastanawiamy się nad tym co 

dobre, a co złe. Książki ukazują nam możliwość rozwiązywania 

problemów bez stosowania przemocy. Odkrywają uczucia, 

które towarzyszą człowiekowi. To tylko kilka najważniejszych 

zalet jakie posiadają książki.  

Czytanie dziecku to sposób na 

spędzenie „mądrego” czasu ze swoją 

pociechą. Budowanie więzi, pielęgnowanie 

uczuć miłości, przywiązania, szacunku. 

Czas spędzony z dzieckiem nigdy nie 

zostanie nam odebrany, więc powinniśmy 

spędzać go jak najbardziej pożytecznie. 

Czytając dziecku, wie ono że poświęcasz 

teraz ten czas tylko jemu, czuje się 

ważne i potrzebne. Budujesz w tym czasie 

poczucie przywiązania i bliskości. 

Zapewniasz realizację podstawowej 

potrzeby jaką jest poczucie 

bezpieczeństwa. Każda przeczytana 

bajka, czy baśń sprawia, że dziecko  
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poznaje coraz więcej słów, uczy się wypowiadać swobodnie  

i logicznie. Uczy analizować i wyciągać wnioski. Pobudza jego 

wyobraźnię, co pociąga za sobą rozwój pamięci. Dzieci uczą się 

odróżniać dobre i złe zachowanie, uczą się tolerancji wobec 

kolegów i koleżanek. Tworzą i rozwijają swój system wartości. 

Kształtują wrażliwość moralną. Podczas czytania książek, 

dziecko poznaje otaczający je świat. Odróżnia to co jest 

fantastyczne od tego co rzeczywiste. Czytając dziecku od 

najmłodszych lat kształtujemy u niego nawyk czytania, który 

pozostanie w nim na całe życie.  

Rozbudzajmy w dzieciach zainteresowanie książką, 

czytajmy im jak najwięcej i jak najczęściej. Stwarzajmy  

z dziećmi własne książki – jest to wspaniała zabawa  

z najmłodszymi. Jeśli nasze dzieci są już na tyle duże, że 

same potrafią czytać, zachęcajmy je do wypożyczania 

książek, ale nadal spędzajmy z nimi czas – i teraz niech dzieci 

czytają nam. Uwierzcie będzie to niezapomniane spędzony 

czas, zarówno dla dziecka jak i dla was. Jeżeli wasze dzieci to 

nastolatkowie, również zachęcajcie je do czytania, ale tego co 

lubią. Jedni będą preferowali książki przygodowe, inni 

biograficzne. Więc dowiedzcie się co lubi wasze dziecko – 

starsze, czy młodsze – i czasem zróbcie mu prezent. Kupcie 

książkę! 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 

 

NACISKI RÓWIEŚNIKÓW 
 

Koledzy i koleżanki z klasy chcą, żebyś ich zapraszał, bo 

masz nową grę komputerową, wszyscy w szkole noszą markową 

odzież i obuwie, więc i  ty też.... To wszystko przykłady presji 

i nacisku. Nie rozumiesz? Nacisk i presja ze strony 

rówieśników to poczucie, że ktoś z twojej grupy wiekowej 

popycha cię w kierunku jakiegoś wyboru – dobrego lub złego. 

Dlaczego tak trudno radzić sobie z naciskiem 

rówieśniczym? Bo chcemy być lubiani i 

akceptowani przez osoby w swoim wieku. 

Jeśli nie chcesz za każdym razem iść jak 

owca  za stadem, musisz się nauczyć jak 

sobie radzić  w takich sytuacjach. Pierwszy 

krok to zrozumienie na czym to zjawisko 

polega. Oto kilka sposobów, jakie mogą 

stosować rówieśnicy próbując wywierać na 

Ciebie presję: 

 - odrzucenie – groźba zerwania 

przyjaźni – np. jeśli tego nie zrobisz, nie chce Cię znać, nie 

pokazuj mi się na oczy; 

 - obelgi – obrażanie, obrzucanie wyzwiskami żeby 

ośmieszyć lub sprawić, żeby ktoś poczuł się źle – np. ale  

z ciebie sierota, ale jesteś staroświecki; 
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 - przekonywanie – mówienie komuś, żeby coś zrobił, 

spróbował – np. będzie weselej, rodzice się o tym nie 

dowiedzą, to cię nie zabije.  

 To wszystko to presja słowna – koleżanki i koledzy 

zwracają się do Ciebie wprost i mówią coś takiego,  że trudno 

odmówić. 

Może też być presja bezsłowna – chociaż nikt nic nie 

powiedział na jakiś temat, Ty czujesz tak, jakby to zostało 

powiedziane 

Jak sobie radzić z naciskiem grupowym? 
 

Poniżej przedstawię kilka zachowań i komunikatów, które 

mogą ułatwić stawianie granic osobie wywierającej nacisk, jeśli 

chcemy obronić swoją decyzję i przeciwstawić się namowom. 

1. Można powiedzieć „nie, dziękuję” i odejść nie tłumacząc 

się. 

2. Można wykorzystać jakąś dowcipną wymówkę, np. „nie, 

dziękuję, poczekam na coś smaczniejszego”. 

3. Można odwołać się do decyzji rodzica i mówić np. „nie 

mogę wziąć do ust kropli alkoholu – mama zabiłaby mnie. 

Ona jest przewrażliwiona na tym punkcie”. 

4. Można rozstać się z osobami wywierającymi nacisk  

i poszukać innych kolegów czy koleżanek. 

5. Można zastosować technikę „zdartej płyty” – chodzi  

o powtarzanie słów odmowy kilkakrotnie,  

w niezmienionej formie np. „nie, nie pożyczę Ci 

pieniędzy”. 

6. Można nazwać to, co się dzieje między Tobą  

a rozmówcą po imieniu (presja, namawianie) i prosić by 
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przestał to robić – np. „daj spokój, nie nalegaj więcej”,  

„przestań  mnie namawiać, nie zmienię zdania”. 

7. Można głośno używać słów „decyzja”, „postanowienie”, 

„moje”, „ja”. To wyraźnie akcentuje nasza pewność, 

wewnętrzną siłę i przekonanie np. „postanowiłam nie 

dawać Ci lekcji do odpisywania”. 

8. Można odwołać się do prawa do szacunku. Pamiętajmy, 

że wszystkim nam należy się szacunek. Możemy więc 

wymagać od innych tego, żeby nas szanowali np. 

”proszę, uszanuj to, co powiedziałem. Moja decyzja jest 

nieodwołalna”. „Rozumiem, że Ci zależy, ale uszanuj 

moją decyzję”. 

9. Można odwołać się do swoich uczuć i powiedzieć  

o swoich emocjach np. „zaczyna mnie to denerwować”, 

„czuję się zirytowany tym, co robisz”, „jestem coraz 

bardziej rozzłoszczony 

Twoim namawianiem”. 

Myślę, że każdy znajdzie wśród 

tych propozycji to rozwiązanie, 

które będzie dla niego 

najlepsze, najłatwiejsze do 

realizacji. Powodzenia! 
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PODSUMOWANIE NAUKI I FREKWENCJI  

W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 
 

Klasy z najwyższą średnią ocen 
śr. 4,38 

Klasa Vc 

śr. 4,36 

Klasa IVb 

śr. 4,31 

Klasa IVa 

 

Szkolne Orły i uczniowie z najwyższą średnią ocen 
Paulina Zduńczyk kl. Vc - śr. 5,36 

Amelia Bielińska kl. Vc - śr. 5,27 

Wiktoria Kaźmierczak kl. VIb - śr. 5,27 

Alicja Drabarek kl. IVb - śr. 5,18 

Weronika Witowska kl. VIa - śr. 5,18 

Oliwia Zagórska kl. IVb - śr. 5,18 

Dominika Dmowska kl. Vc - śr. 5,09 

Zofia Kurowska kl. IVd - śr. 5,09 

Milena Kusy kl. VIc - śr. 5,09 

Aleksandra Mroczek kl. VIb - śr. 5,09 

Szymon Rosłaniec kl. IVd - śr. 5,09 

Oliwia Smolińska kl. IVb - śr. 5,09     

Magdalena Wąsowska kl. Vc - śr. 5,09 

Julia Zasuwik kl. Vb - śr. 5,09      
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Maja Branicka kl. IVd - śr. 5,0 

Julia Cembrowska kl. VIc - śr. 5,0 

Beata Cymbalińska kl. VIIb - śr. 5,0 

Aleksandra Goźlińska kl. IVa - śr. 5,0 

Jan Grubek kl. VIIc - śr. 5,0 

Blanka Leszczyńska kl. IVb - śr. 5,0 

Kinga Mielczarek kl. IVb - śr. 5,0 

Maciej Namięta kl. IVb - śr. 5,0 

Maja Rydzewska kl. Vc - śr. 5,0 

Kacper Sokołowski kl. Vb - śr. 5,0 

Roksana Więcko kl. Vb - śr. 5,0 

Marta Kwiatkowska kl. VIIc - śr. 4,93 

Anna Mroczek kl. VIIa - śr. 4,92 

Alan Abramowski kl. Va - śr. 4,91 

Weronika Grabska kl. Vb - śr. 4,91 

Maja Kołak kl. Vb - śr. 4,91 

Maja Krasnodębska kl. Vc - śr. 4,91 

Bartosz Lewiński kl. Vb - śr. 4,91 

Maciej Mroczek kl. Vc - śr. 4,91 

Paweł Pachnik kl. Vb - śr. 4,91 

Mateusz Surowiec kl. IVa - śr. 4,91 

Jakub Sosiński kl. IVb - śr. 4,91 

Oliwia Chrościcka kl. IVb - śr. 4,82 

Karol Kopeć kl. IVc - śr. 4,82 

Bartosz Kwiatkowski kl. VIc - śr. 4,82 

Wiktoria Sęktas kl. IVa - śr. 4,82 
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Jakub Szczęśniak kl. IVa - śr. 4,82 

Klaudia Szymańska kl. IVd - śr. 4,82 

Wiktor Walędzki kl. IVb - śr. 4,82 

Bartosz Wójcik  kl. Vb - śr. 4,82 

Paulina Troć kl. VIa - śr. 4,81 

Laura Pietrzak kl. VIIb - śr. 4,78 

 

Klasy z najwyższą frekwencją w szkole 
Klasy 0 – III 

95,4% - klasa IIIa  

95,01% - klasa IIId 

93% - klasa Ib 

Klasy IV – VII 

95,3% - klasa Vc 

95,28% - klasa IVb 

94,86% - klasa IVc 

 

Uczniowie ze 100% frekwencją 
klasy 0 – III 

Sandra Grubek kl.0a 

Szymon Malibo kl.0a 

Aleksandra Namięta kl. 0c 

Wiktoria Białek kl. 0c 

Oliwia Kwiejda kl. Ia 

Alan Paczóski kl. Ia 

Bartosz Abramowski kl. Ib 

Kacper Gałązka kl. Ib 

Aleksander Gójski kl. Ib 

Zuzanna Malicka kl. Ic 
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Stanisław Dąbrowski kl. II 

Tomasz Mroczek kl. II 

Szymon Śledziewski kl. II 

Natalia Chabiera kl. IIIa 

Hubert Korczyński kl. IIIa 

Magdalena Wielechowska kl. IIIa 

Bartosz Wielechowski kl. IIIa 

Aleksy Czyżewski kl. IIIb 

Karolina Krasna kl. IIIb 

Kacper Kuć kl. IIIb 

Michalina Raciborska kl. IIIb 

Maciej Wąsowski kl. IIIb 

Julia Goździk kl. IIId 

Szymon Goźliński kl. IIId 

 

klasy IV - VII 

Aleksandra Goźlińska kl. IVa 

Aleksandra Raciborska kl. IVa 

Oliwia Sosińska kl. IVa 

Mateusz Abramowski kl. IVb 

Michał Abramowski kl. IVb 

Alicja Drabarek kl. IVb 

Bartosz Drwęcki kl. IVb 

Jakub Sosiński kl. IVb 

Szymon Rosłaniec kl. IVc 

Michał Śledziewski kl. IVc 

Michał Walewski kl. IVc 

Karolina Zychowicz kl. IVc 

Wiktoria Parol kl. Va 

Jakub Trojanowski kl. Va 

Paweł Pachnik kl. Vb 

Kacper Sokołowski kl. Vb 

Jakub Wąsowski kl. Vb 

Łukasz Wąsowski kl. Vb 

Julia Zasuwik kl. Vb 

Maciej Kuć kl. Vc 

Maciej Mroczek kl. Vc 

Maja Rydzewska kl. Vc 

Patryk Sienkowski kl. Vc 

Paulina Troć kl. VIa 

Ewelina Dąbrowska kl. VIb 

Aleksandra Mroczek kl. VIb 

Natalia Piotrzkiewicz kl. VIc 

Oliwia Więcławek kl. VIc 

Adrian Roliński kl. VIIa 

Patrycja Śledziewska kl. VIIa 

Mateusz Sosiński kl. VIIc 
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WOŚP - HOJNIE I Z SERCEM W KAŁUSZYNIE 
p. Teresa Kowalska 

 

Niedziela 14 stycznia. Zimno i mroźnie. 

Wolontariuszom 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w Kałuszynie i Janowie nie przeszkadza to jednak 

kwestować już od godz. 6.00 rano na rzecz leczenia 

noworodków - taki bowiem był cel naszych działań w tym roku. 

W sztabie nr 1193 w Kałuszynie pracowało 50 wolontariuszy,  

w tym 11 wolontariuszy ze szkoły w Janowie, 4 z Gimnazjum  

w Kałuszynie i 35 z kałuszyńskiej podstawówki. Do działań 

włączyli się nauczyciele Szkoły Podstawowej obsługując 

kawiarenkę orkiestrową, loterię, sprzedaż rękodzieła i licząc 

zebrane pieniądze. Pracownicy Domu Kultury na czele  

z Dyrektorem wspomagali nas aktywnie przygotowując 

dekorację  sali widowiskowej,  uczestnicząc w próbach  

i w sprzedaży gadżetów orkiestrowych. Działaniom 

towarzyszyły występy artystyczne. O godz. 11.00 na scenie 

popisywały się grupy dzieci  

z Przedszkola, o 16.00 uczniowie 

klas „O”. O 17.00 w koncercie 

finałowym wzięły udział soliści  

i zespoły ze Szkoły Podstawowej: 

Fleciki, Eksplozja Junior i Senior 

oraz Kasianiecka i reprezentujące 

Dom Kultury solistki:    
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Zuzanna Orzepińska i Julia Pietrzak oraz Międzypokoleniowy 

Zespół Razem. Występy zakończyła grupa studencka  

z Białegostoku z zespołu NaDaHu. Nieodłącznym elementem 

występów była sprzedaż  darów i gadżetów, które w imieniu 

darczyńców licytowali z wielkim sukcesem Dyrektor Szkoły 

Marek Pachnik i dyrektor Domu Kultury Marian Pełka.  

Z efektów jesteśmy ogromnie zadowoleni i dumni  

z mieszkańców Kałuszyna, którzy nie zawiedli i wsparli jak 

zawsze nasze działania. 

Ogółem zebraliśmy około 37000,00 złotych. 

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, kupującym 

gadżety, pomagającym w organizacji Dnia Finału, wrzucającym 

do puszek wolontariuszy, wszystkim którzy wspólnie z nami 

pomogli zebrać fundusze na zakup sprzętu dla szpitali do 

pomocy w ratowaniu zdrowia i życia. Dziękujemy za to, że 

corocznie jesteście z nami, za hojność i za serce.   

 

WYSTĘPY FLECIKÓW PODCZAS 26 FINAŁU WOŚP 
Paulina Skoniecka 

 

14.01.2018r. w Domu Kultury w Kałuszynie wystąpił 

podczas Finału WOŚP zespół Fleciki wspólnie z zespołem 

Eksplozja Junior, Eksplozja Senior, Kasianiecka, Razem. Od 

godziny 17.00 rozbrzmiewała muzyka, słychać było śpiew, 

można było podziwiać przeróżne układy taneczne. Fleciki 

zaśpiewały m.im. „Malowany latawiec”, „Czego dziś pragną Ci 

ludzie na świecie”, „Dmuchawce, latawce…”, „Świat muzyką 

malowany”. Występy uważam za bardzo udane. Każdy z nas był 

zadowolony, a to chyba najważniejsze  
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ZIMA W ZAKOPANEM i SUKCESY  

W „ INTERSHOW” 
p. Teresa Kowalska 

 

Przebrzmiały w Zakopanem dźwięki sylwestrowej 

zabawy, ale w powietrzu jeszcze czuło się wielkie świętowanie, 

gdy grupa artystów z Kałuszyna 3 stycznia przyjechała 

popołudniową porą na Międzynarodowy Festiwal Inter Show. 

Festiwal zorganizowany przez  Stowarzyszenie artystyczne 

Medefik  z Ukrainy odbywał się w Centrum Kultury w Nowym 

Targu. W szranki konkursu stanęły między innymi najlepsi 

artyści z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Węgier, Niemiec, 

Polski i dalekiego Kazachstanu.  

4 i 5 stycznia grupy w miejscach zakwaterowań 

korzystały z tatrzańskich ofert wypoczynku i relaksu 

korzystając z basenu termalnego, spacerów po zakopiańskich 

Krupówkach, ze śnieżnych szaleństw w mniejszym stopniu, bo  

śniegu niestety nie było.  

6 i 7 stycznia zaczęły się przesłuchania konkursowe, a 

wraz z nimi nerwy, stres i wielkie nadzieje na powodzenie. 

Poziom artystyczny wykonawców bardzo wysoki, kolejne 

wyjścia na scenę to kolejny stopień wyżej. Atmosfera mimo to 

była super. Jedni drugim kibicowali, wzajemnie podtrzymywali 

na duchu, co uprzyjemniało udział w walce o najlepszą lokatę. 

No i opłaciła się walka.        
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8 stycznia próby do gali już w pewnym stopniu 

zdradzały, kto znajdzie się na podium. Po południu wielka gala, 

występy najlepszych - wśród nich my -  

i nagradzanie. A oto efekty:   

I miejsce w kategorii folkloru zespół Kasianiecka  

i nagroda: vaucher  400 euro  na wakacyjny  udział  

w Międzynarodowym Festiwalu w Bułgarii.  

Zespół Eksplozja:  

I miejsce w kategorii tańca sportowego 

I miejsce w kategorii duet taneczny Roksana 

Więcko i Maja Kołak 

II miejsce Anna Mroczek i Weronika Grabska  

 

W kategorii wokalu zespół Kasianiecka zdobył  III  

miejsce.  

Solowo Adriana Gożdzik III miejsce, wyróżnienia 

Zuzanna Orzepińska, Julia Pietrzak, Anna Mroczek  

i Weronika Grabska.   

 

Wszyscy nasi wykonawcy reprezentując Szkołę 

Podstawową i Dom Kultury w Kałuszynie otrzymali nagrody. 

Wielkie gratulacje! 
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SZKOLNY KONKURS POETYCKI 

„2017 - ROKIEM RZEKI WISŁY” 

 
I miejsce Bartosz Abramowski kl. IB 

 

             „Co to jest Wisła?” 
Spytałem kiedyś panią w przedszkolu 
gdy siedzieliśmy sobie w półkolu 
- Co to jest Wisła?- bo wyraz ten 
słyszę wieczorem i słyszę w dzień. 
Pani się chwilę zastanowiła,  
ręce potarła, oczy zmrużyła 
i powiedziała mi ważne zdanie, 
które na zawsze w mojej głowie zostanie. 
„Wisła to rzeka, co przez Polskę płynie 
i ze swej urody w Europie słynie, 
to duma dla wielu pokoleń Polaków, 
a także cel różnych turystycznych szlaków. 
Wisła to Polski historia długa, 
wiele wydarzeń i wolna żegluga, 
to symbol naszej polskości, 
powód do chwały i do miłości!” 
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II miejsce Jakub Patocki kl. IIIA 

 

                „Wiślane historie” 
Rzek w Polsce jest wiele- Odry i Notecie, 
lecz królewska Wisła jest jedna na świecie. 
Ma swoje meandry i swoje humory, 
błękitna lub ciemna zmienia swe kolory. 
Wijąca i kręta płynie przez nasz kraj 
można ją podziwiać grudzień czy też maj. 
Kajakiem pośmigać możesz sobie po niej, 
ze statku popatrzeć co się dzieje w toni. 
Start od Baraniej Góry do Bałtyku wpada 
co po drodze widzi szemrząc opowiada. 
Malbork to rycerze, Kraków to królowie, 
Warszawa powstańcy – Wisła wam opowie. 
Ludzie ją kochają, tak samo zwierzęta 
wydry, bobry, wilki wszystkich nie spamięta. 
 
III miejsce Jakub Tomasiuk kl. IIIA 

 

                            „Wisła” 
Z pięknej Polskiej góry wyrywa źródełko, 
które się zamienia w Polską rzekę Wielką.  
Ta rzeka to Wisła. Płynie przez kraj cały 
przez Kraków, Warszawę i Toruń wspaniały. 
Wiele innych polskich miast i wsi spotyka. 
a na samym końcu w polskim Morzu znika.  
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WYCIECZKA KLASY IIIC 
 

Korzeń Łukasz IIIc 

Miniony wtorek, czyli 

09.01.2018r., był dniem 

fantastycznym i pełnym wrażeń. 

Wybrałem się wraz z grupą 

kolegów i koleżanek oraz panią 

wychowawczynią na wycieczkę do 

Warszawy. Zaczynając od tego, że wycieczka zaczęła się 

wczesnym rankiem to miałem uśmiech na twarzy od samego 

rana. Najpierw odwiedziliśmy Teatr Capitol. Mieliśmy 

zaszczyt być na przedstawieniu pt. „Cudowna lampa Aladyna”. 

Profesjonalna gra aktorów oraz bardzo dobrze przygotowane 

rekwizyty pozwalały się przenieść widzom, czyli nam w świat 

bajki i magii.  Najbardziej zapamiętałem srebrną lampę, która 

odgrywała bardzo ważną rolę oraz układ świateł na scenie, 

który odpowiednio dopełniał magię. Po przedstawieniu 

wzięliśmy udział w warsztatach teatralnych prowadzonych 

przez  panią, która przedstawiła się jako Dzwoneczek. 

Dowiedzieliśmy się od niej, że aktorzy przed każdym 

przedstawieniem muszą długo pracować nad nauką scenariusza 

oraz scenografii na scenie.  

Następnym naszym punktem wycieczki była fabryka cukierków 

„Manufaktura cukierków”. Ja i moja grupa wzięliśmy tam 

udział w warsztatach, które były dla nas fantastycznym 

przeżyciem. Dowiedzieliśmy się tam z kolei jak wyrabia się tak 

przepyszne wyroby jakimi są cukierki. Najbardziej 

zapamiętałem, że jednym z głównych składników jest   
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karmel rozgrzewany do odpowiedniej temperatury. Każdy  

z nas miał szansę zrobić swój wyrób, mianowicie zrobiliśmy 

własnoręcznie lizaki. Wychodziliśmy z uśmiechami na twarzy 

oraz słodkim upominkiem robionym samodzielnie. Dostaliśmy 

również certyfikaty potwierdzające nasze uczestnictwo  

w tych warsztatach. Po teatrze i fabryce przyszedł czas 

wolny. Zwiedzaliśmy Stare Miasto, zabytkowy zamek, który 

był dla mnie główną atrakcją oraz weszliśmy do Kościoła Ojców 

Kapucynów zwiedzając ruchomą szopkę. Pełni uśmiechu, wiedzy 

i radości wróciliśmy wieczorem do domu, gdzie czekali na nas 

stęsknieni rodzice. 

 

Ciś Cezary IIIc 

W dniu 9 stycznia 2018r. pojechaliśmy na wycieczkę do 

Warszawy. Pierwszym celem naszej wizyty w stolicy był Teatr 

Capitol, gdzie oglądaliśmy przedstawienie teatralne pt. 

„Cudowna lampa Aladyna”. Po przedstawieniu braliśmy udział  

w warsztatach teatralnych. Z teatru skierowaliśmy się na 

warsztaty cukiernicze, gdzie mogliśmy samodzielnie tworzyć 

lizaki. Po słodkich przekąskach spacerowaliśmy po Starym 

Mieście i oglądaliśmy ruchomą szopkę w Kościele Ojców 

Kapucynów. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na posiłek 

w restauracji McDonald’s. Szczęśliwi i najedzeni wróciliśmy do 

domu. 

 

Witon Justyna IIIc 

Dnia 9 stycznia 2018r klasa IIIa, IIIb i IIIc pojechały na 

wycieczkę do Warszawy. Byliśmy w Teatrze Kapitol na 

spektaklu pt.: „Cudowna lampa Aladyna”. Potem odbyły się  
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warsztaty teatralne. Później pojechaliśmy na warsztaty 

cukiernicze. W czasie wolnym byliśmy na spacerze po 

Mariensztacie i Starym Mieście. Następnie poszliśmy do 

ruchomej szopki w Kościele Ojców Kapucynów. W drodze 

powrotnej zjedliśmy posiłek w McDonald’s. Bardzo podobała mi 

się ta wycieczka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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Z ŻYCIA ZERÓWEK 
p. Magdalena Gójska- Gogol 

  

Styczeń dla naszych zerówiaków rozpoczął się bardzo 

pracowicie: próby na występ z okazji zbliżającej się wielkimi 

krokami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nauka 

piosenek i wierszyków na uroczystość z okazji Dnia Babci  

i Dziadka. Mimo codziennych obowiązków, uśmiech z twarzy 

dzieci nie schodził ani na chwilkę. Zapłatą za pracowitość był 

wyjazd do Siedlec.  

10 stycznia o godzinie 9.00 wspólnie wyruszyliśmy na 

wspaniałą wycieczkę. Najpierw udaliśmy się do Centrum 

Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego na przedstawienie 

teatralne pt.: „Zaklęte granie”. Spektakl trafnie – zgodnie z 

wiekiem widzów - poruszył problem spędzania przez dzieci 

zbyt długiego czasu przed komputerem i tabletem. 

Bohaterowie, tej współczesnej baśni, Zuzia i Tomek, otrzymali 

w prezencie urodzinowym tablety, ale zostali również 

poproszeni, aby nie używać ich 

dłużej niż pół godziny dziennie. 

Niestety dzieci nie posłuchały 

ostrzeżenia, złamały zasadę i zaczęły 

grać bez ograniczeń. Stało się to 

początkiem niezwykłych, ale i 

niebezpiecznych przygód.  

Ostatecznie bohaterowie zrozumieli, 
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że źle postąpili. Przedstawienie zostało tak opracowane, aby 

trafiło i przemówiło do najmłodszych widzów. Uczniowie 

naszej szkoły, byli zachwyceni spektaklem.  

Kolejnym etapem naszego wyjazdu był pobyt w Sali 

Zabaw Młynek. Duża przestrzeń sali, trampolina, basen z 

piłeczkami, zjeżdżalnie tubowe, spiralne i proste, ścianki 

manipulacyjne i wspinaczkowe, karuzela oraz wiele, wiele 

innych atrakcji czekało na naszych najmłodszych. Zabawie nie 

było końca. Zadowoleni, cali i zdrowi wróciliśmy do Kałuszyna, 

gdzie na swoje pociechy czekali rodzice.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – akcja, w którą 

włączają się nie tylko Polacy, ale i Świat. Uczniowie klas 0 

wspólnie z wychowawczyniami również zaangażowali się całym 

sercem w 26 Finał WOŚP. Dzieci z klas 0 wystąpiły na scenie 

Domu Kultury, przyciągając ogromną widownię. Uczniowie 

zerówek sprawdzili się w tańcu i śpiewie. Pierwszy występ, 

klasy 0a, zabrzmiał przy utworze „Czekolada”, od razu 

wszyscy widzowie nabrali ochoty na coś słodkiego. Kolejna 

klasa – 0b – zatańczyła do światowego hitu zespołu Wham 

„Wake Me Up Before You Go-Go”. „Dobrze się baw”- to tytuł 

piosenki, do której układ taneczny wykonała klasa 0c. W 

drugiej części występów widzowie mogli podziwiać taniec do 

utworu Hallelujah – w wykonaniu uczniów klasy 0a, piosenkę 

„Bo Świat to My…” - do muzyki M. Jacksona    
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„We are The World” - klasy 0b, oraz taniec do utworu „Mam 

tę moc” - klasy 0c. Występy zostały zakończone ogromnymi 

oklaskami. Oprócz prezentacji talentów na deskach Domu 

Kultury, chętni uczniowie zerówek, a było ich 22, jako 

wolontariusze, kwestowali do „Małych Puszek” wśród rodziny  

i najbliższych.  

W dniu 15 stycznia, wspólnie z uczniami szkół 

województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, 

zachodniopomorskiego oraz opolskiego rozpoczęliśmy 

upragnione ferie zimowe. Czas relaksu, odpoczynku, 

regeneracji sił.  

Po feriach na zerówiaków czekały kolejne dni zabawy, 

nauki oraz niespodzianek. …Do poczytanie w kolejnym numerze 

„Tornistra”   

 

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 5 (119) 

LUTY  2018r. 
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(autor: Małgorzata Chrościcka) 

Dzień dobry! Cześć! Witajcie w Nowym Roku 2018! 

Przesyłamy Wam gorące pozdrowienia i życzymy wielu 

radosnych chwil, radości i spokoju na nadchodzące dni.  

Ciekawi, co u nas słychać? Mam nadzieje, że tak. Zapraszam 

do lektury.  

MIKOŁAJKI 

6 grudnia to dzień obdarowywania 

innych, a szczególnie najmłodszych 

prezentami. Tego dnia Święty Mikołaj 

- starzec z długą, białą brodą, ubrany w 

czerwony płaszcz - pojawia się na 

ziemi wprost z nieba, by nocą, przez 

nikogo niezauważony, położyć 

każdemu coś pod poduszkę. Ten 

piękny zwyczaj wiąże się z postacią 

Świętego Mikołaja, który żył naprawdę. Urodził się koło 270 

roku w mieście Patara w Azji Mniejszej, jako jedyne dziecko 

starszych już, bardzo bogatych rodziców. Był wyjątkowo 

pilnym i zdolnym uczniem. Gdy dorósł, postanowił całe 

swoje życie poświęcić Bogu i bliźnim. Potrzebującym oddał 

bez żalu cały swój majątek. Później, jako biskup, zasłynął   
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nie tylko z wielkiej pobożności, ale i z nieopisanej dobroci 

oraz troski o innych. Jego uczynki zapisano w legendach. 

Jedna z nich mówi, że pomagał zwłaszcza sierotom, kładąc 

im nocą pieniądze na parapetach okien albo po prostu 

roznosił wszystkim dzieciom pyszne miodowe placuszki. W 

naszej szkole już po raz kolejny zorganizowaliśmy warsztaty 

mikołajkowe, podczas których wspólnie wykonywaliśmy 

ozdoby świąteczne. Przy dźwiękach mikołajowych piosenek 

powstawały wspaniałe dzieła. Tego dnia wydarzyło się coś 

jeszcze. Odwiedził nas pewien gość. Miał białą brodę, białe 

włosy i był cały ubrany na czerwono. Czy domyśleliście się, 

kto to mógł być? Oczywiście, że tak. To Święty Mikołaj 

postanowił do nas zajrzeć i sprawdzić czy wszystkie dzieci są 

grzeczne. Na szczęście uznał, że wszyscy zasłużyliśmy na 

nagrodę i wręczył nam słodki prezent. Obiecał także, że o nas 

nie zapomni i jeszcze w tym roku szkolnym nas odwiedzi. 

Już nie możemy się doczekać… 

 

A MY DO BETLEJEM… 

Czy wyobrażacie sobie czas,  

w którym nie było świąt Bożego 

Narodzenia, choinki, jasełek  

i kolęd? Nie. To posłuchacie. 

Narodziny Jezusa świętujemy 

dopiero od 354 roku naszej ery. 

Czyli przez pierwsze trzy i pół  
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wieku nie obchodzono świąt Bożego Narodzenia. Dostępne 

dzisiaj dane historyczne podają, że pierwszym państwem,  

w którym pojawiło się to święto jest Rzym, następnie 

upowszechniło się za Zachodzie, nieco później na Wschodzie 

tj. 380 rok Azja Mniejsza, kolejno Cypr i Egipt. Od tego 

czasu z niewielkimi przerwami obchodzimy go aż do dziś. 

Warto też dodać, że 25 grudnia był znaczącym dniem w 

kalendarzu starożytnym, bowiem był to moment zimowego 

przesilenia dnia z nocą. Od tej chwili ciemności nocy stawały 

się coraz krótsze a światło dnia zaczynało się zwiększać. Był 

to, więc przełomowy moment roku astronomicznego, 

oznaczał zwycięstwo światła nad ciemnościami, posiadał, 

więc i swoją wymowę symboliczną. 

Może wystarczy tej historii dalekiej a skupmy się na tej 

bliskiej. 

21 grudnia w naszej szkole był wyjątkowy dzień. Od samego 

rana było czuć niezwykłą atmosferę. Białe obrusy a pod nimi 

sianko, żłóbek, ubrane drzewka świerkowe, odświętne stroje. 

Wszystko to zapowiadało niezwykły czas. Myślę, że 

domyślacie się. Tak, tak. Tego dnia w naszej placówce była 

wigilia szkolna. Uroczystość rozpoczęła się od słów 

ewangelii. Następnie wystawiliśmy jasełka, nad którymi 

czuwały pani Ewa Zalewska i pani Krysia Sęktas. Czy 

wiedzieliście, że prawdopodobnie pierwsze w historii jasełka 

wystawił sam św. Franciszek z Asyżu w 1223 roku w skalnej 

grocie Greccio? Przyjrzyjmy się, więc im bliżej. Do Polski 

zwyczaj ten przywędrował w XVI wieku. Jasełka 

przedstawiały sceny narodzenia Jezusa. Ich głównymi 

postaciami były Maryja i Józef, którzy wędrowali do 

Betlejem, aby dopełnić obowiązkowemu spisu ludności.   
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Gdy późnym wieczorem dotarli do miasteczka, z braku 

miejsca w gospodzie, zatrzymali się w biednej stajence. W 

niej Maryja urodziła Jezusa. Od aniołów o narodzinach 

Zbawiciela dowiedzieli się Pasterze i to oni, jako pierwsi 

przywitali Dzieciątko. Następnie Kacper, Melchior  

i Baltazar, trzej mędrcy ze Wschodu obdarowali Jezusa 

darami: złotem, kadzidłem i mirrą. W naszym spektaklu nie 

zabrakło również Heroda, który nie za bardzo ucieszył się  

z narodzin Zbawiciela. Po wystawieniu jasełek podzieliliśmy 

się opłatkiem. Każdy otrzymał moc życzeń, serdeczności  

i wzruszeń. Następnie zasiedliśmy do wspólnego stołu. Była 

to wyjątkowa okazja do bycia razem w magicznej  

i świątecznej atmosferze. Życzymy Wam, aby nie tylko 

Wigilia była pretekstem do spotkania i głębszego spojrzenia 

na siebie. Pamiętajcie, każdy dzień jest niepowtarzalny  

i żaden już nie wróci. Bądźmy dla siebie dobrzy nie tylko od 

święta. 

 

PIERNIKOWE PYSZNOŚCI 

Pierniczki bożonarodzeniowe to jeden 

z wielu wariantów słodkości 

świątecznych. Ich wypiekanie to 

wielka frajda nie tylko dla dorosłych, 

ale przede wszystkim dla dzieci. One 

przecież najbardziej lubią wycinanie  

z ciasta różnych kształtów.  
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A świąteczne pierniki mają tę zaletę, że mogą przybierać 

różnorodne formy: od świętych Mikołajów, choinek, bombek 

choinkowych, po ludziki w świątecznym przebraniu. 

Wystarczy kilka składników oraz pyszny lukier, aby zrobić 

słodkie przysmaki na święta Bożego Narodzenia. 

Dodatkowo, można je udekorować kolorowymi posypkami, 

bakaliami czy wiórkami kokosowymi. A jeśli chcemy je 

wykorzystać, jako ozdoby choinkowe, w ciepłych piernikach 

trzeba zrobić dziurki. A potem wystarczy wyłożyć metalowe 

puszki świątecznymi serwetkami i otwierać zawsze wtedy, 

kiedy najdzie ochota na przekąszenie czegoś słodkiego. 

Można również wykorzystać je, jako prezent – tak ozdobione 

bożonarodzeniowe pierniczki ucieszą każdego. W dniu 22 

grudnia w naszej szkole był prawdziwy piernikowy szał. 

Dzieci młodsze, starsze i te najmniejsze wspólnie z paniami 

wycinały, lepiły i dekorowały cudownie pachnące pierniki. 

Zapach rozchodził się po całej szkole. Cudowne chwile 

spędzone razem, tuż przed świętami. Czy może być lepiej? 

Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze działo się w naszej szkole 

lub chcecie obejrzeć fotorelację z naszych uroczystości, 

zapraszamy na naszą stronę www.spchroscice.kaluszyn.pl  

 

 

 

 

 

http://www.spchroscice.kaluszyn.pl/


TORNISTER                           numer 5 (119) – luty 2018 

32 

Wywiad z Panią Krystyną Raczyńską 
Karolina Kalisz, Weronika Milewska 

 
Redaktorki: Dzień dobry. W imieniu redaktorów 

„Tornistra” chciałybyśmy zadać Pani kilka pytań. 

P. Krystyna Raczyńska: Dzień dobry, proszę bardzo. 
 
R.: Jesteśmy pod wrażeniem z jakim zaangażowaniem  

i z jaką pracowitością prowadzi Pani lekcje przyrody  

w naszej szkole. Od kiedy zaczęła się pani interesować 

przyrodą? 

P.K.R.: Dziękuję, to bardzo miło jak się słyszy  słowa uznania 
szczególnie z ust uczniów.  Staram się wykonywać swoją pracę  
najlepiej jak potrafię. Moi rodzice zawsze mówili „jeśli coś 
robisz to rób to dobrze, albo wcale”. 
I tak mi zostało.  
Urodziłam się w przepięknej 
nadbużańskiej miejscowości, gdzie 
uroki przyrody są na wyciągnięcie 
ręki. Woda, las, polodowcowe 
krajobrazy, jak wzrasta się w takim 
otoczeniu to zostaje już w człowieku. 
Wychowałam się w domu, w którym 
przywiązywano ogromną wagę do 
poszanowania przyrody. Dlatego 
zawsze lubiłam przyrodę.  
R.: Czy jako dziecko wiedziała już 
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Pani, że zostanie nauczycielką? Czemu wybrała Pani taki 

zawód? 

P.K.R.: Będąc dzieckiem takim małym i później dużym,  
marzyłam o  tym, aby zostać lekarzem. Jednak zabrakło  mi 
odwagi i nie było nikogo kto by  mnie  „popchnął” do tego, żeby 
uwierzyć w siebie i zdawać na medycynę. Zdecydowałam 
wówczas, że  zostanę nauczycielką taką jak moja wspaniała 
wychowawczyni ze szkoły  podstawowej.  
 
R.: Organizuje Pani wiele konkursów, prowadzi Pani koło 

przyrodnicze, angażuje się Pani w różne akcje związane  

z ochroną przyrody? Może Pani zdradzić nam, czy szykuje 

Pani coś specjalnego dla uczniów w drugim semestrze tego 

roku szkolnego? 

P.K.R.: Wspólnie z „Kołem Młodych Przyrodników”  będziemy 
realizowali projekt  „Nie taka chemia straszna jak o niej 
mówią” na który otrzymaliśmy grant.  Dla mnie ten projekt ma 
szczególny wymiar, gdyż jest on przeznaczony tylko dla 
wąskiego grona nauczycieli, których zaprosili absolwenci. Ja 
zostałam zaproszona przez Julkę Abramowską.   
Jeśli zostaną uruchomione środki  WFOŚiGW na kontynuację 
rozbudowy  naszego przyszkolnego ogrodu  dydaktycznego to 
będę starała się o dotację.  Już wiem, że mają być 
przeznaczone fundusze na edukację ekologiczną.  Czekam na 
ich uruchomienie i mam już pomysł na II edycję „Ekokoziołka”. 
Oczywiście te dwa  ostatnie przedsięwzięcia wymagają zgody  
Pana burmistrza Mariana Soszyńskiego.  
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R.: To już ostatnie pytanie. Gdyby miała Pani możliwość 

zmienić zawód? Kim chciałby Pani zostać, gdzie pracować? 

P.K.R.: Lubię swoją pracę bo kontakt z dziećmi to niesamowita 
przygoda.  Chociaż czasami jest ciężko,  wszystko co robię 
wynika z tego, że lubię i chcę to robić, mam też wrażenie, że 
robię to dobrze. Jednak gdzieś w głębi serca pozostają 
niespełnione marzenia. Dlatego życzę  Wam, abyście nigdy nie 
rezygnowali ze swoich marzeń nawet jeśli droga do ich 
realizacji będzie wiodła pod bardzo wysoką górę.  
 

R.: Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. 

P.K.R.: Ja również dziękuję i życzę wytrwałości  w pracy 
redaktorskiej.  

 

 
 

Drodzy uczniowie klasy VIIa Szkoły Podstawowej  
im. Bolesława Prusa, 

Nie pisałam listu ręcznie chyba ponad 10 lat… Postanowiłam 
napisać go ręcznie – mam nadzieję, że przeczytacie.  
Jestem w busie, więc nie mam nawet podpartej ręki :) Cały 
czas w drodze :) 
Bardzo sympatyczna Wasza motywacja, próba przywrócenia 
bardzo niewirtualnych czasów. Piszcie dalej ! 
Trzymam kciuki nie tylko za fajną inicjatywę, ale również za 
następne sukcesy dla Waszej szkoły. 
Dziękuję za słowa wsparcia, za to że słuchacie moich piosenek 
oraz audycji w RMF – FM 

Do zobaczenia na koncercie :)   
Ewa Farna 
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SKĄD I DLACZEGO? 
Kamila Dominiczak 

 

W starożytnym Rzymie 14 lutego był wigilią 

Luperkaliów – świąt ku czci Fauna – bożka płodności, 

opiekuna trzód i zbiorów. Tego też dnia urządzano huczne 

zabawy, którym towarzyszyły liczne obrzędy. Podczas 

jednego z nich młodzi mężczyźni losowali panny, które były ich 

partnerkami na czas uroczystości. Losowanie polegało na tym, 

że dziewczyny wrzucały swe imiona do skrzynki, a następnie 

chłopcy spośród nich, z zamkniętymi oczami, wybierali sobie 

imię towarzyszki zabaw. 

Do Polski tradycja  przywędrowała dopiero w latach 90 

XX wieku. Nie da się ukryć, że zwyczaj ten nie jest jakoś 

mocno zakorzeniony w naszym kraju. Jedno jest pewne w tym 

całym Walentynkowym szale warto spędzić miły dzień  razem z 

ukochaną osobą. Miłość powinniśmy pielęgnować przez cały 

rok, bez czekania na pretekst do wypowiedzenia słowa 

"kocham". Ale skoro już został oficjalnie ustanowiony dzień 

zakochanych, dlaczego by właściwie z niego nie 

skorzystać? 
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JAK OBCHODZIMY WALENTYNKI? 
Aleksandra Goźlińska 

 

Kiedyś zakochane pary okazywały sobie uczucie poprzez 

obdarowywanie się kwiatami (przeważnie tulipanami) lub 

spacerami pod osłoną nocy (tzw. randki). To już historia, teraz 

liczy się pomysł na wymyślny prezent i to jak się spędzi 

Święto Zakochanych. Planowanie zazwyczaj odbywa się kilka 

dni wcześniej. Oczekiwania co do samych obchodów tego dnia 

różnią się w zależności od płci – paniom marzą się 

niestandardowe rozrywki i aktywny sposób spędzenia czasu  

z partnerem, panowie pozostają tradycjonalistami. Płeć piękna 

chciałaby zostać zaskoczona niecodzienną atrakcją jak na 

przykład lot balonem czy wspólnym masażem. Mężczyźni wolą 

pójść do restauracji lub spędzić ten dzień po prostu w kinie.  

Tak obchodzą to święto dorośli a uczniowie w inny 

sposób:) To ważny dzień dla starszych i młodszych uczniów. W 

niektórych szkołach funkcjonuje poczta walentynkowa.  

Uczniowie, którzy chcą 

wyrazić uczucia swoim 

sympatiom, wrzucają kartki 

walentynkowe do specjalnie 

przygotowanego pudełka. W 

dzień walentynek specjalni 

listonosze roznoszą miłosną 

korespondencję od klasy do 

klasy:) W praktycznie 

każdej szkole uczniowie 

mogą liczyć na walentynkową 

dyskotekę.  

http://zwierciadlo.pl/seks/walentynkowy-masaz-dla-dwojga
http://zwierciadlo.pl/seks/milosc-na-ekranie-czego-ucza-nas-filmy-o-milosci
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Zgłaszają propozycje piosenek szkolnemu DJowi, dekorują 

salę gimnastyczną walentynkowymi ozdobami. Wśród nich 

dominują oczywiście czerwone balony, serca  

i serpentyny. Podczas imprezy częściej niż zwykle można 

usłyszeć wolne kawałki. To szansa dla zakochanych, aby 

przełamać nieśmiałość, przestać podpierać ściany i poprosić 

swoją walentynkę do tańca. 

 

WALENTYNKOWE OZDOBY 
Klaudia Szymańska 

 

WALENTYNKOWY LAMPION 

Do wykonania naszej ozdoby potrzebujemy słoik najlepiej 

ozdobny, czerwoną świeczkę i czerwone naklejki  

w kształcie serc lub czerwony karton. Jeżeli mamy naklejki  

w kształcie serc to przyklejamy je do naszego słoika, a jeżeli 

ich nie mamy z czerwonego kartonu 

wycinamy serca mogą być różnych 

wielkości, szablon znajdziecie  

w Internecie, i przyklejamy je do 

słoika. Do słoika wkładamy naszą 

świeczkę, żeby się lepiej  trzymała 

możemy ją przykleić klejem na gorąco. 

Dla lepszego efektu do wieczka słoika 

możemy przywiązać ozdobną, czerwona 

wstążkę. Zapalamy świeczkę  

i gotowe walentynkowy nastrój 

gwarantowany.    

 

http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,145744,18035823,Serce__budowa_i_choroby_serca.html
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SERCE Z RÓŻ 

Do wykonania naszej ozdoby potrzebujemy długi drut  

i sztuczne róże. Z drucika formujemy serduszko, wielkość 

zależy od was. Później od naszych sztucznych róż odcinamy 

łodyżki, a następnie główki róż klejem na gorąco przyklejamy 

do przedtem zrobionego przez nas serca.  

 

WALENTYNKOWA SZKLANKA SŁODKOŚCI 

Do wykonania naszej pysznej ozdoby potrzebujemy szklankę, 

w której się podaje lody, a jeśli takiej nie macie myślę, że 

zwykła ładna szklanka wystarczy, do szklanki przyklejamy 

naklejki w kształcie serc, albo markerem piszemy napis love 

(również możemy napisać love i przykleić serduszka). Do 

naszej szklanki wsypujemy czerwone żelki w kształcie serc. 

Myślę, że kupicie je za niewielką cenę w każdym sklepie 

spożywczym. Można zajadać się pysznymi żelkami, a przy 

okazji stanowi to ładną ozdobę walentynkową.  

                                    

 
 

SONDA PROCENTOWA 
Maja Krasnodębska 

 

W związku ze zbliżającymi się Walentynkami, 

przeprowadziłam sondę wśród uczniów naszej szkoły. 

Jesteście ciekawi ile procent waszych kolegów i koleżanek 

jest zakochanych?  

Oto wyniki!  
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Amelia Bielińska 

… PODERWAĆ DZIEWCZYNĘ 

 
1. Upewnij się że jest wolna. Raczej nie chcesz odbić koledze 

dziewczyny.  Zresztą, jeśli kogoś ma, to nie będzie tobą 

zainteresowana. Ale jeżeli jest wolna… zacznij działać! 

2. Poznaj ją. To jest bardzo ważne! Dowiedz się co lubi jeść, 

co lubi robić oraz jakie są jej zainteresowania. Dzięki temu 

sprawdzisz czy do siebie pasujecie! Jeśli lubi spacery, to 

zabierz ją na spacer, a jeśli woli sport, to zorganizujcie sobie 

mecz dowolnej dyscypliny.      
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3. Ale bez przesady! Nie zapraszaj jej gdzieś codziennie, 

ponieważ szybciej straci zainteresowanie tobą. Jedno 

spotkanie w tygodniu zupełnie wystarczy! 

4. Patrz jej w oczy. To jest bardzo ważne. Utrzymuj z nią 

kontakt wzrokowy podczas rozmowy. Jeśli podczas rozmowy 

zobaczy, że na nią nie patrzysz, to pomyśli, że nie jesteś 

zainteresowany tematem. 

5. Słuchaj uważnie. Czasem takie małe zagadnienia, które 

‘’niby’’ nic nie znaczą, mogą stać się inspiracją na rozmowę, 

spotkanie itd. 

6. Bądź zadbany. Jeśli na spotkanie założysz brudny T-shirt, 

a do tego będziesz miał posklejane włosy, to nie licz na wiele. 

Dziewczyny wolą jak chłopak umie o siebie zadbać, więc na 

każde spotkanie przychodź w czystych ubraniach i z czystymi 

włosami. 

7. Ładny zapach. Może 

warto zainwestować w 

perfumy? Na każde 

spotkanie popsikaj się 

nimi. Dziewczyny lubią 

ładne zapachy. 

8. Niespodzianki. Chyba 

nie ma osoby, która nie 

lubi niespodzianek. Co 

pewien czas podaruj jej 

jakiś prezent. Wtedy 

jeszcze bardziej cię 

polubi.  
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9. Uśmiechaj się. Jeśli w jej towarzystwie będziesz wściekły, 

albo wręcz przeciwnie, będziesz wielkim smutasem, to uzna 

cię za człowieka bez humoru. Rzucaj żartami, śmiej się  

i uśmiechaj jak najwięcej. 

10. Rozmawiajcie. Gdy napotykacie konflikt, nie chowajcie go 

pod dywan. Rozwiążcie go wspólnie. 

 

… PODERWAĆ CHŁOPAKA 
 

1. Upewnij się że jest wolny. Chyba nie chcesz odbić 

koleżance chłopaka? Poza tym jeśli już kogoś ma, to nie będzie 

tobą zainteresowany. Ale jeżeli jest wolny… zacznij działać! 

2. Flirtuj. Baw się włosami podczas rozmowy z nim, patrz mu 

głęboko w oczy itd. Taki niewinny flirt sprawi, że zacznie  

o tobie myśleć oraz go zaintrygujesz. 

3. Bądź sobą. Ale bądź przy tym sobą! Nie udawaj kogoś kim 

nie jesteś, by mu się przypodobać. 

4. Wygląd. Na każde spotkanie z nim, ubieraj się ładnie. Co 

jak co, ale chłopak zawsze najpierw patrzy na wygląd. Nie 

zapominaj o włosach! 

5. Perfumy. Czy wiesz, że mężczyźni uważają te dziewczyny, 

które ładnie pachną, za atrakcyjniejsze? Zawsze psikaj się 

perfumami. 

6. Praw mu komplementy. Każdy chłopak lubi być 

komplementowany! Doceniaj go w tym, w czym jest dobry!   
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7. Poznaj jego pasje. Dowiedz się, czym się interesuje! To 

jest bardzo ważne! Będziecie mieli o czym rozmawiać.  

8. Wykonaj pierwszy krok. Zaryzykuj! Zaproś go gdzieś! 

Napisz mu SMS-a. 

9. Kontakt wzrokowy. To także jest ważne. Wykazuj 

zainteresowanie tematem. Gdy nie będziesz na niego patrzeć 

podczas rozmowy, uzna że nie obchodzi cię temat. 

10. Udawaj niedostępną. Ten punkt jest sprzeczny  

z pozostałymi, ale działa! Nie zwracaj uwagi na zaczepki, nie 

odpowiadaj na SMS-y. Wtedy zrobi wszystko, aby zwrócić 

twoją uwagę! 

 

10 DZIWNYCH MIEJSC, 

 W KTÓRYCH WZIĘTO ŚLUB 

Amelia Bielińska 

10. Pewna para, postanowiła pobrać się w supermarkecie,  

a dokładniej w dziale z mrożonkami, ponieważ tam spotkali się 

po raz pierwszy. Ciekawe jak to wyglądało: oboje sięgali po  
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ostatnie opakowanie mrożonek i nagle ich dłonie się spotkały? 

9. Z kolei para, o której teraz mowa, pobrała się w miejscu, 

które będzie ich miejscem spoczynku. Pobrali się bowiem na 

miejskim cmentarzu. Postanowili złączyć się węzłem 

małżeńskim przy grobach swoich rodziców aby i oni mogli 

uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

8. Kolejna para (z Grecji) postanowiła pobrać się na stacji 

benzynowej, której pan młody był właścicielem. Była to ich 

odpowiedź na panującą w Grecji biedę. Jak widać, ślub można 

wziąć dosłownie wszędzie! 

7. Pewna para, po 25 latach związku, postanowiła pobrać się 

w… opuszczonym szpitalu psychiatrycznym! Ja osobiście 

bałabym się tam nawet wejść, a co dopiero wziąć tam ślub. Ale 

jak widać, niektórzy zrobią wszystko dla drugiej połówki. 

6. Kolejna para odważnych. Dlaczego odważnych? Ponieważ 

zdecydowali pobrać się w lodowatych wodach rzeki Jenisej na 

Syberii, gdzie temperatura powietrza wynosiła w tamtym 

momencie -28 stopni Celsjusza. 

5. A teraz miejsce, w którym MOŻNA wziąć ślub, i co 

ciekawe, znajduje się ono w Polsce. Jest to… stara stodoła. Co 

prawda została ona odnowiona i zrobiono z niej salę balową, co 

jednak nie zmienia faktu, że to miejsce było kiedyś domem 

bydła. 

4. Pewna Amerykańska para pobrała się w sklepie apple’a. Stali 

się oni także pierwszą parą, która wzięła ślub w salonie apple. 

Podobno pobrali się tam ponieważ mieli obsesję na punkcie 

produktów apple’a.      
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3. Pewien mężczyzna z Turcji, tak bardzo uwielbiał media 

społecznościowe, że postanowił połączyć to ze swoim ślubem. 

Przysięgi małżeńskie zostały zawarte na Twitterze poprzez 

wymianę tweetów. 

2. Wiadomo, że jazda na rowerze to zdrowie. Ale czy trzeba 

w ten sposób się pobierać? Zarówno pan młody oraz panna 

młoda, podczas ślubu jechali na rowerach. Co ciekawe nie tylko 

oni, ponieważ i goście, a nawet orkiestra. 

1. Pewna para, postanowiła wziąć ślub na skrzydłach lecących 

samolotów. I nie tylko oni znajdowali się na skrzydłach, ale 

również ksiądz i goście. 

 

 
Amelia Bielińska 

 

Dziś opowiem wam o dryfujących na wodzie 

różyczkach do wanny. Wykonane są z półprzezroczystego 

silikonu, dzięki czemu światełka będą dobrze widoczne. Od 

dołu znajduje się plastik, pod którym jest cała instalacja. 

Obok tej instalacji możemy zauważyć dwie kuleczki, które po 

zetknięciu z wodą, zapalają się. Świecą 

się w różnych kolorach oraz falują na 

wodzie i dają niesamowity klimat. 

Dobrze sprawdzą się w basenach i 

większych wannach, ale jedna lub dwie, 

zmieszczą się w standardowej wannie. 

Te różyczki bardzo mnie urzekły i 

polecam! 
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SERCE Z ORIGAMI 
Weronika Leszczyńska 

 

Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki. Jeśli nie masz 

jeszcze prezentu dla ukochanej, ukochanego lub sympatii 

wykonaj proste SERCE z origami. Do dzieła!!! 
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KĄCIK KULINARNY 
Paulina Skoniecka 

 

Karnawał dobiega końca, dziś chcę wam zaproponować przepis 

na przepyszne pączki! Wypróbujcie na Tłusty Czwartek!!! 
 

1 kg mąki 
½ szklanki cukru 
¾ kostki masła 
1 szklanka żółtek 
2 całe jajka 
2 szklanki mleka 
10 dag drożdży 
olej do smażenia 
 

Żółtka i jajka ubić z cukrem. Mąkę przesiać. Do mąki dodać 

masło, drożdże z mlekiem (drożdże wkruszyć do lekko 

podgrzanego mleka, posypać odrobiną mąki i cukru, poczekać 

aż zaczną „pracować”), ubite jajka. Wyrobić ciasto, na bardzo 

gładkie (można dodać  

2 łyżki octu - dzięki temu 

pączki nie nasiąkną tłuszczem 

podczas smażenia). Pączki 

smażyć na rozgrzanym oleju. Po 

usmażeniu można nadziać je 

ulubionym dżemem lub 

budyniem, a nawet śmietaną. 

Smacznego!  
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CIEKAWOSTKI O… KOTACH 

Milena Kusy 

1. Kot spędza średnio 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, 

że dziewięcioletni kot przespał całe sześć lat swojego 

życia. 

2. Koty z łatwością wdrapują się na drzewa, lecz zejście  

z powrotem na ziemię stanowi dla nich problem. 

Haczykowate pazurki wygięte są tylko w jedną stronę, 

dlatego zejście z drzewa musi odbywać się w tej samej 

pozycji co wejście, tj. łebkiem w górę. 

3. Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków, gdy psy 

natomiast tylko ok. 10. 

4. Koty są najpopularniejszym zwierzęciem domowym  

w Północnej Ameryce. Szacuje się, że w tamtejszych 

domostwach mieszka ok 73 mln kotów i o 10 mln mniej 

psów. 

5. Koci słuch jest lepszy niż słuch psa. Koty są w stanie 

wychwytywać dźwięki o wyższej częstotliwości, niż te, 

które są słyszalne przez człowieka. 

6. Koty ocierają się o ludzkie nogi nie tylko dlatego, że to 

lubią, ale również po to, aby zaznaczyć swoje 

terytorium gruczołami zapachowymi zlokalizowanymi  

w okolicy pyszczka. 

7. W 1888r. w Egipcie odnaleziono ponad 300 tyś. 

zmumifikowanych kotów. Zostały one przewiezione  
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do USA i Anglii i użyte jako... nawóz na tamtejszych 

farmach.  

8. W większości miotów znajduje się od 1 do 9 kotków.  

W rekordowym miocie było 19 kociąt, z których aż 15 

przeżyło. 

9. Najpopularniejszą wśród kotów 

rasą z rodowodem jest Pers, a na 

kolejnych pozycjach znajduję się Main 

Coon i Syjam. 

10. Najdroższy na świecie kot to 

Little Nicky – kosztował on właścicieli 

blisko 150 tyś zł. i był pierwszym 

sklonowanym na zamówienie kotem. 

11. Eksperci są podzieleni co do tego, w jaki sposób koty 

bezbłędnie odnajdują drogę do domu. Jedni twierdzą, że 

koty wykorzystują do tego załamanie światła słonecznego, 

inni, że koty mają w mózgu namagnetyzowane komórki, 

które działają jak kompas. 

12. Koci szkielet złożony jest z 230 kości, a ludzki z 206. 

Koty nie mają obojczyka, dlatego z łatwością przecisną się 

przez każdy otwór wielkości swojej głowy. 

13. Kocie serce bije blisko dwa razy szybciej niż ludzkie – 

wykonuje ok.110 – 140 uderzeń na minutę. 

14. Koty są wyjątkowo wyczulone na wibracje i drgania. 

Podobno są w stanie wyczuć zbliżające się trzęsienie ziemi 

na 10-15 min przed człowiekiem. 
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15. Kot, który przeżył upadek z największej wysokości to 

Andy. Kocur ten wyszedł bez szwanku z upadku z 16 piętra 

(ok. 60m). 

16. Tylne pazurki kotów są znaczniej mniej ostre niż 

przednie, bo nie chowają się przy chodzeniu i dlatego 

ścierają się znacznie szybciej. 

 

ULUBIENIEC MIESIĄCA… FILM 
„ Jak zostać kotem’’ 

Urszula Włodarczyk 
 

Niedawno byłam w kinie na bardzo fajnym filmie pt. „Jak 

zostać kotem’’. Głównym bohaterem jest kot Lucky, ale nie do 

końca… ponieważ był w nim pan Tom Brand – biznesmen, który 

wcale nie interesował się swoją rodziną. Jego córka Rebecca 

Brand miała urodziny, oczywiście jej ojciec zapomniał o nich. 

Wracając w pośpiechu do domu przypomniał sobie, że córka 

chciała kota. Pojechał do sklepu zoologicznego, w którym 

sprzedawca Felix Grand był zaklinaczem kotów. Gdy już Tom 

kupił kota zdarzył mu się wypadek. Podczas wypadku kot i pan 

Tom zamienili się duszami. Dziewczynka jak przyjechała do 

szpitala nie wiedziała, że kot to jej ojciec. Z kotem 

zaprzyjaźniła się bardzo szybko, ale on strasznie rozrabiał, 

było z nim mnóstwo kłopotów i nawet upił się dziesięcioletnim 

koniakiem. Gdy Rebecca odwiedziła tatę w szpitalu, nie czuł się 

najlepiej – miauczał, zachowywał się jak kot.  

Opowiedziałabym wam jeszcze więcej, ale sami 

obejrzyjcie, jeśli jesteście ciekawi. Ten film jest dla miłośników 

kotów, takich jak ja. Polecam ten film, jest na prawdę super! 
 



TORNISTER                           numer 5 (119) – luty 2018 

50 

ŁYŻWIARSTWO 
Maciej Kuć 

Łyżwiarstwo to grupa 

dyscyplin sportowych  

i rekreacyjnych, w których 

zawodnik porusza się po lodzie na 

specjalnych stalowych płozach, 

przymocowanych do butów, 

zwanych łyżwami. Zarówno łyżwy, 

jak i same buty, różnią się między 

sobą, w zależności od dyscypliny, do jakiej są 

wykorzystywane, tj.:  

 łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo synchroniczne, 

 łyżwiarstwo szybkie i  łyżwiarstwo szybkie na krótkim 

torze. 

Zawodnicy uprawiający sporty łyżwiarskie wyczynowo 

zrzeszeni są w Krajowych Związkach Łyżwiarskich. 

Łyżwiarstwo szybkie – dyscyplina zimowa, w której celem 

zawodnika jest jak najszybsze przejechanie na łyżwach 

określonego dystansu po torze lodowym. Sportowca 

uprawiającego łyżwiarstwo szybkie nazywa się panczenistą.   

Łyżwiarstwo figurowe – to zimowa dyscyplina sportu, 

polegająca na jeździe na łyżwach przy jednoczesnym 

wykonywaniu dodatkowych elementów, tj.: skoki, piruety, 

kroki, spirale itp. Często łączy się je w sekwencje  

i kombinacje. Jest to sport podobny do gimnastyki 

artystycznej, więc wymaga również zdolności tanecznych,  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo_figurowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo_synchroniczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo_szybkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Short_track
https://pl.wikipedia.org/wiki/Short_track
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piruet_(%C5%82y%C5%BCwiarstwo)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kroki_%C5%82y%C5%BCwiarskie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spirale
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnastyka_artystyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnastyka_artystyczna
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poczucia rytmu, dobrej giętkości ciała oraz koordynacji 

ruchów. Dlatego łyżwiarze trenują też balet i gimnastykę. 

Zawody rozgrywane są indywidualnie, w parach bądź w 

zespołach (tzw. formacjach). Łyżwiarstwo figurowe jest jedną 

z dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich. Jest ono jednym  

z najpopularniejszych sportów zimowych. 

Aby rozpocząć swoją karierę łyżwiarza należy zakupić 
łyżwy (odpowiednio do rozmiaru stopy) i znaleźć odpowiednie 
miejsce do ćwiczeń – polecam głównie lodowiska do tego 
przystosowane. Zakładamy łyżwy. Powoli rozpędzamy się  
i uczymy jeździć. Początek zawsze kończy się wieloma 
upadkami:) 

Miejsca,  gdzie można uprawiać łyżwiarstwo w naszej 

okolicy to: lodowisko w Mińsku Mazowieckim oraz czasowo 

(przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) boisko 

szkolne. 

 

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA ŁYŻWIARSTWA 
1. Łyżwiarstwo dzieli się na figurowe, synchroniczne  

i szybkie. 

2. Sportowców uprawiających łyżwiarstwo szybkie 

nazywa się panczenistami. 

3. Wyścigi łyżwiarzy są sportem olimpijskim od 1924 

roku. 

4. Łyżwiarstwo figurowe polega na wykonywaniu skoków, 

piruetów, kroków, spiral i podnoszeń. 

5. Łyżwiarstwo figurowe na zimowych igrzyskach 

olimpijskich pojawiło się w 1908 roku.      
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
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6. Najstarsze odnalezione łyżwy mają ponad 5 tysięcy 

lat. Do buta przywiązano rzemykiem zwierzęcą kość. 

7. Pierwsze sztuczne lodowisko w Polsce zbudowano  

w Warszawie w 1911 roku. 

8. Polka Zofia Nehring ustanowiła jako pierwsza kobiece 

rekordy świata na dystansach 500, 1000, 1500, 3000 i 5000 

metrów. 

9. Łyżwiarstwo przez długi czas było traktowane jako 

środek lokomocji w krajach z długimi, mroźnymi zimami 

jak: Norwegia, Szwecja, Finlandia jak również Holandia.  

 

POLECAM… 
Krzysztof Gogol 

W tym numerze „Tornistra” chciałbym polecić wam PS4  

z grą FIFA 18, który zakupiłem wspólnie z rodzicami kilka 

tygodni temu. Konsola jest bardzo fajna. Odbiera gry, które 

obsługują HDR, dzięki temu ożywają wyrazistością  

i nasyceniem kolorów, oferuje bardziej żywe i realistyczne 

obrazy. Do tego bezprzewodowy kontroler DUALSHOCK 4 

jest jednym z najlepszych i ergonomicznych kontrolerów, 

jakie dotąd zaprojektowano. Sama gra FIFA 18 jest super dla 

prawdziwych fanów piłki nożnej. Można organizować spotkania 

z przeróżnymi klubami piłkarskimi. Posiadasz umiejętność 

treningu, czyli możesz także trenować swoją grę. Postacie 

wyglądają, jak prawdziwe!  

POLECAM, ale UWAGA! 

Pamiętajcie, że obok 

was są przyjaciele, koledzy  

i rodzina, nie zatraćcie się w grze, to tylko gra! 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
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ZWIERZĘTA W PIGUŁCE 
Alan Abramowski 

 

Japoński krab pacyficzny nazywany też krabem 

japońskim lub krabem olbrzymim.  

Odkryty został w roku 1836 przez holenderskiego 

zoologa i arystokratę Coenraada Jacoba Temmincka. Jest 

ostatnim żyjącym jeszcze gatunkiem z rodzaju Macrocheira, 

pozostałe gatunki dawno wymarły. Rozpiętość jego odnóży 

osiąga nawet od 3 do 4 metrów. Krab waży około 20 

kilogramów. Posiada wprawdzie stosunkowo mały głowotułów, 

ale za to ma imponujące odnóża. Jego najpowszechniejsze 

ubarwienie to kolor czerwony z białymi plamkami, chociaż 

są spotykane również osobniki całe czerwone bądź białe. 

Występuje w oceanie spokojnym na głębokości od 200 do 300 

metrów. Żyją do 100 lat. 
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HUMOR I HUMOREK 
Amelia Bielińska, Krzysztof Gogol 

 

Co mówi Chińczyk, kiedy widzi szybę? 

-TOSHIBA! 

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

Dwaj górale kłócą się kto jest 

silniejszy: 

-Ja 300 kg. 

-Ja 400 kg. 

-Ja 500 kg. 

Jeden wpadł do wody i krzyczy: 

-Ja tonę.  

-A ja dwie. 

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

Przychodzi Jaś do ojca i mówi: 

-Tato! Ja ożenię się z moją babcią! 

-Synu! Nie możesz ożenić się z moją matką. 

-A ty z moją mogłeś? 

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

Idzie blondynka do pizzerii i mówi: 

-Kelner! Kelner! 

-Słucham. 

-Poproszę pizzę. 

-Pokroić na sześć czy na dwanaście kawałków? 

-Wie Pan co… dwunastu to ja chyba nie zjem. 

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

 
 



TORNISTER                           numer 5 (119) – luty 2018 

55 

Jasiu biegnie do babci i krzyczy : 

-Babciu, babciu a dziadek poszedł utopić kota! 

-Jasiu i bardzo dobrze ten kot był nieuleczalnie chory. 

-Tak wiem ale kot już wrócił, a dziadek nie! 

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

W nadmorskim kurorcie panika. Wszyscy się pochowali, bo 

dwa lwy uciekły z cyrku. Poszły na plażę, usiadły na brzegu i 

jeden mówi : 

- Zupełnie nie rozumiem tych ludzi. Pełnia sezonu, a ani żywej 

duszy! 

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

Jasio wraca z szkoły z  pokrwawionym nosem. 

- Co ci się stało?- pyta mama. 

- To przez tego magika z cyrku, który wyciągnął mi z nosa 

złotą monetę! 

- I zostawił cię w takim stanie? 

- On nie!  Po przedstawieniu moi koledzy szukali następnych 

monet! 
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KRZYŻÓWKA DLA ZAKOCHANYCH 
Krzysztof Gogol 

 

      1.          

      2.          

 3.               

     4.           

5.                

 6.               

   7.             

    8.            

      9.          

     10.           

 

1. Miłość od pierwszego … 

2. Bożek Miłości. 

3. Mleczna, deserowa lub gorzka. 

4. Bije szybciej gdy się zakochasz. 

5. Kolor miłości. 

6. Patron Święta Zakochanych. 

7. Miesiąc, w którym obchodzimy Święto Zakochanych. 

8. Można się na nią umówić. 

9. Wręczane dziewczynie. 

10. Najpiękniejsze uczucie na świecie. 
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WYKREŚLANKA WALENTYNKOWA 
Weronika Milewska, Karolina Kalisz 

1. Walentynki 2. Róże 3. Serce 4. Amor 5. Czerwień  

6. Wosk 7. Walenty 8. Wróżby 9. Miłość 10. Zakochani 

 
 

 

 

 

W A L E N T Y N K I U S 

M M W S E R A Z X G R E 

K O Q S I Ż C Y W Z H R 

L R E Ó M Ł E W A Y S C 

C E W T I K F U L T H E 

Z T Ż S Ł R Ó Ż E M C E 

E P U W O S K S N J G Ś 

R O X R Ś P H P T G W X 

W I I E Ć O J N Y D L Q 

I L Z A K O C H A N I P 

E J H O J H C L X A A K 

Ń N Ł Ó W R Ó Ż B Y S J 
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MATEMATYKA DLA NAJMŁODSZYCH 

Opracowała Julia Cembrowska 

 

Zamaluj wszystkie pola, w których wynikiem działania  

jest liczba 30.  
 

24 + 1 40 - 10 32 - 7 2 x 4 39 - 6 27 + 3 8 + 7 

16 - 8 12 + 18 29 + 1 25 + 6 15 x 2 39 - 9 5 x 7 

12 + 6 30 - 0 28 + 4 25 + 5 7 x 2 6 x 5 5 x 3 

36 - 8 3 x 10 7 + 7 19 - 4 13 + 14 10 + 20 35 - 20 

4 x 4 21 + 9 5 x 2 10 + 5 17 - 7 1 x 30 26 - 6 

12 + 13 35 - 5 40 - 15 1 x 8 5 + 11 45 - 15 15 + 10 

6 - 2 5 x 5 16 + 5 19 - 4 15 + 2 4 - 4 8 + 5 
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WARTO PRZECZYTAĆ 
Alicja Drabarek  

 

W tym numerze chciałabym 

polecić wam książkę pt. „Cwana 

Ciotuchna”.  

A teraz kilka słów o książce… 

Ciotka Alberta to najstraszniejsza ze wszystkich ciotek, 

jakie chodziły po ziemi. Nosi czapkę myśliwską, pali fajkę i ma 

oswojoną bawarską sowę górską. A do tego zamierza pozbawić 

majątku swoją bratanicę Stellę!  

Czy jest ktoś, kto przyjdzie dziewczynce z pomocą? 

Tak. 

Ale to przyjaciel nie z tego świata… 

Opowieść, wręcz kryminalna. Wspaniała książka Davida 

Walliams’a. 

Gorąco polecam!   

 

ZAGADKI 
Alicja Drabarek  

 

To dzień, w którym zakochani 

są w rytm serc swych 

zasłuchani, 

dają swym połówkom róże, 

lewitują w uczuć chmurze. 

 

Z jednych - liście i kwiatki, 
inne - przysmak rzadki. 

Każdy na pewno odpowie mi, 

który to miesiąc ma najmniej 

dni? 

 

Przerwa w szkolnej edukacji 
znacznie krótsza od wakacji, 
gdy dzieci chodzą na sanki 
w wolne od nauki poranki.
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukały: Angelika Ciborowska i Emila Pietrzak 
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TORNISTER                           numer 5 (119) – luty 2018 

62 

WALENTYNKOWE LABIRYNTY 
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