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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 1 (124) – październik 2018        nakład 100 sztuk CENA 2,00 zł 
 

 

Cześć! Witajcie w nowym roku szkolnym! 

Wrzesień już za nami! Pierwsze kroki  
po wakacjach zostały postawione. W szkole  
zaszły zmiany. Na korytarzach mijamy uczniów  
od klasy „0” do „8”. Jest już nas ponad 560 osób.  
W naszym miesięczniku również zaszły zmiany.  
Pracę rozpoczęli nowi redaktorzy. Nie zabraknie  
ciekawych artykułów, nowych działów i pomysłów! 
Życzymy wam miłej lektury!   

  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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 KARTKA Z KALENDARZA 
Julia Abramowska 

PAŹDZIERNIK 
 

1 - Międzynarodowy Dzień Ptaków 

2 -  Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych 

4 -  Światowy Dzień Zwierząt 

5 - Światowy Dzień Uśmiechu 

6 - Dzień Tkaczki  

7 - Dzień Polskiej Harcerki 

9 - Światowy Dzień Poczty I  Znaczka Pocztowego 

10 - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

11 - Dzień Wychodzenia z Szafy 

12 - Dzień Bezpiecznego Komputera 

13 - Międzynarodowy Dzień noszenia Garnituru 

16 - Dzień Szefa 

17 - Światowy Dzień Godności 

18 - Europejski Dzień Przeciwko Handlowi 

Ludźmi 

20 - Europejski Dzień Seniora 

21 - Dzień Bez Skarpetek 

22 - Dzień CAPS LOCKA 

24 - Międzynarodowe Święto Uciekających Na Rowerze 

25 - Światowy Dzień Makaronu 

27 - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego 

28 - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów 

30 - Dzień Spódnicy 

31 - Dzień Rozrzutności 
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Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
 

 Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny! 

Od pierwszych dni września ruszyliśmy pełną parą.  

W naszej redakcji pojawiły się nowe koleżanki Julia i Kinga. 

Spotykamy się w każdy czwartek tygodnia. Dużo 

rozmawiamy, analizujemy, zmieniamy, właśnie po to 

abyście mogli sięgać co miesiąc po szkolne 

czasopismo. Zachęcamy was do 

kupowania „Tornistra” i do brania 

udziału w konkursach, które 

będziemy organizować. Szukajcie 

na łamach gazety kuponów 

konkursowych i nie tylko!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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KILKA WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ 
 

SONDA Z UCZNIAMI NA PRZERWIE 
Weronika Milewska, Karolina Kalisz 

Gdzie spędziłaś/ spędziłeś wakacje? 

Na Ukrainie - Nadia Wierzbicka 0a 

Nad morzem - Bartek Pietrzak 0a 

Na Mazurach - Oliwia Piwowar 0b 

W Chorwacji - Karol Sosiński 0b 

W Karwii - Marika Jakowiuk 0c 

W Karwii - Kinga Wąsowska  0c 

W domu - Pola Krasnodębska  1a 

W Augustowie - Laura Dybicz 1a 

W Dębkach - Maciej Kazimierski 1b  

Na Mazurach - Ola Namięta  1b 

Nad morzem - Paweł Laskowski  1c  

U babci - Julka Kwiejda  2a 

Nad morzem - Oliwia Kwiejda  2a 

Nad jeziorem - Iza Kuć 2b 

W Turcji - Jaśminka Dziedzic  2b 

W Zakopanym - Ola Gałach 2c 

W domu - Mateusz Proczka 2c 

W domu - Ola Florowska  3a 
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W domu - Malwina Grzeszczuk 3a  

W domu - Daria Jackowicz  4b 

W domu - Weronika Peciak  5a 

Nad morzem - Igor Boruciński  5a 

W Chorwacji - Karolina Burakowska  5b 

W domu - Krystian Walecki  5d 

W górach - Jakub Worzyński  5d 

W Niemczech - Michał Gałuszewski  6a 

Na obozie harcerskim - Paulina Duniec 6a 

Nad morzem - Roksana Więcko  6b 

U babci - Wiktor Kopeć  6b 

Na Słowacji - Weronika Leszczyńska  6c 

W Łebie - Oliwier Mroczek 6c 

Na Słowacji - Weronika Witowska 7a 

W domu - Paulina Troć 7a 

Nad zalewem - Wiola Lipka 7b 

W górach - Ola Mroczek 7b 

Nad morzem - Marcin Konieczny 8c 
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FLECIKI NA WAKACJACH 
Maja Krasnodębska 

 

W sierpniu tego roku "Fleciki" wyjechały na wyjazd 

rekreacyjny na Słowację.  

Chodziliśmy po górach, nagrywaliśmy teledysk  

i graliśmy występy. Oczywiście codziennie mieliśmy 4 godziny 

zajęć. Poznaliśmy tam słowacką kulturę, ludzi i próbowaliśmy 

pyszne jedzenie. Jedną ze wspaniałych atrakcji był Aquapark. 

Wszyscy śmiali się i krzyczeli ponieważ była super zabawa i 

ekstremalne zadania, np. zjeżdżanie z najwyższej zjeżdżalni. 

Mieliśmy również wiele niezapomnianych historii i wspomnień, 

o których nie opowiem, ponieważ to nasza tajemnica. Ogólnie 

wyjazd był fantastyczny, a towarzystwo i kadra opiekunów 

wyjątkowa. Dziękuję wszystkim za ten wyjazd! 

 

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 2019r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

 

KUPON NR 1 (124) 

PAŹDZIERNIK 2018r. 
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SONDA Z NAUCZYCIELAMI 
Maja Krasnodębska, Weronika Milewska, Karolina Kalisz 

Co najmilej wspomina Pan/Pani z minionych wakacji? 
Dlaczego? 

 

Marek Pachnik – Co najmilej wspominam? 

Wspominam najmilej ostatni dzień wakacji. Wtedy wiedziałem, 

że to już jutro. Już za kilka godzin. Już za chwil parę 

korytarze, sale, klasy, boiska wypełnią się gwarem i śmiechem 

radosnym. 

Waszym. 

I dopełni się moja radość gdy rozstanę się z uczucia bezsensu 

istnienia szkoły bez uczniów. Porzucę stan nikomu 

niepotrzebnego wakacyjnego nauczyciela. Wyzbędę się 

krzyczącej z każdego pustego zakamarka ciszy. Ciszy 

przeszywającej uszy i drążącej mózg swoją dwumiesięczną 

permanentną konsekwencją.  

Zostawię, wydawać by się mogło, bezpowrotnie nonsensowność 

dzwonka, który nikomu nie dzwoni. Psychodeliczność pustych 

korytarzy nie służących żadnemu uczniowi do biegania. 

Bezgraniczną niedorzeczność pustego placu zabaw, na którym 

nikt nie bawi się.  

Wasza głucha bezwaszość 

przygniatała mnie i im 

bardziej na Was czekałem, 

tym bardziej was nie było. 

Ale to już przeszłość. 

Jesteście. 

To fajnie.  
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Dominika Włodarczyk - Najmilej z minionych wakacji 

wspominam to, że z niczym nie musiałam się spieszyć i miałam 

więc czasu dla rodziny i dla siebie. 

Ewa Paruzal - W lipcu wyjazd z koleżankami nad morze do 

Błot Karwieńskich. W sierpniu wyjazd z Flecikami w słowackie 

góry. Jeden i drugi wyjazd to piękne widoki, świetne 

towarzystwo i cudowny odpoczynek! REKREACJA!!! 

Monika Marciniak - Najmilej wspominam swój wyjazd nad 

morze, ponieważ była piękna pogoda i na plaży spotkałam 

znajomych, z którymi nie widziałam się już kilkanaście lat. 

Krystyna Raczyńska - Spotkanie po 15 latach z przyjaciółką 

ze studiów. Było to cudowne spotkanie. Nie mogłyśmy się 

nagadać. Ela nadal jest życzliwą, szczerą, bezpruderyjną 

osobą, której można zaufać. Zawsze mogłyśmy na siebie liczyć 

w nawet najbardziej trudnych sytuacjach, nie udając niczego 

przed sobą. Teraz czekam na odwiedziny w Siedlcach. 

Agnieszka Borucińska - Każdy dzień wakacji był piękny. 

Szczególnie miło i ciepło wspominam wyjazd z koleżankami. 

Błota Karwieńskie to piękne i magiczne miejsce. Spacery 

brzegiem morza, zachody słońca, pyszne rybki, gry planszowe, 

pogaduchy - to wszystko sprawiło, że lipcowy pobyt nad 

morzem był niezapomniany. A w sierpniu byłam na równie miłym 

wyjeździe w góry - tym razem rodzinnym. Będę miała co 

wspominać w ciągu roku szkolnego. 

Magdalena Gójska- Gogol - Najmilsze mi były przede 

wszystkim same wakacje. Czas spędzony z rodziną, 

odpoczynek, długie, słoneczne i ciepłe dni.   
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SZKOŁĘ CZAS ZACZĄĆ 
 

PYTANIE DO EKSPERTA 

PYTANIE DO PANA DYREKTORA 
Paulina Skoniecka, Maja Krasnodębska 

 

Uczniowie skarżą się na ciężkie plecaki, brak miejsca na 
osobiste przybory szkolne i książki. W związku z powyższym, 

czy jest możliwość zakupienia i ustawienia na korytarzach 
szafek dla starszych uczniów, podobnych do szafek z szatni 

zerówiaków? 

 
I fajnie, że pytacie!! 

Bardzo ciekawe pytanie. 

Lubię gdy zadajecie pytania dotyczące naszej szkoły i tego co 

w niej się dzieje. 

Podoba mi się to, że chcecie czegoś innego, że poszukujecie, 

że szkolna i dziejąca się w niej i około niej rzeczywistość, 

którą przecież każdego dnia współtworzycie, nie jest wam 

obojętna. 

Takie postawy pochwalam. 

Brawo!  

Więc? 

Gdy tylko macie jakieś pytania, 

pytajcie. 

I fajnie, że pytacie! 
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CZY MOGĘ CI POMÓC 
pani pedagog Agnieszka Borucińska 

Co przyniesiesz nowy roku nam? 

Powoli tegoroczne wakacje stają się wspomnieniem. 

Odpoczynek, swoboda, mniej obowiązków, przygody - tak było. 

A tu wrzesień i wszystko się zmienia. Trzeba rano wstawać do 

szkoły, odrabiać lekcje, pracować i uczyć się.  

Jak dobrze zacząć rok szkolny, aby w czerwcu  

z czystym sumieniem móc powiedzieć: „zrobiłam\em wszystko 

co w mojej mocy, dobrze wykorzystałam\em ten czas” . 

Warto nie odkładać w nieskończoność konieczności zabrania 

się do nauki. Kto w pierwszych dniach szkoły dba  

o systematyczność, ten szybciej dostosuje się do 

nieuniknionych obowiązków. Lepiej nie robić sobie zaległości na 

początku nowego roku.  

Dobrze jest zastanowić się nad tym, co chcę osiągnąć 

przez kolejne 10 miesięcy. Najlepiej postawić sobie cele. Aby 

o nich pamiętać, można je 

zapisać na kartce lub w 

zeszycie. Powinny być tak 

przemyślane, aby łatwo je było 

zrealizować. Może to wyglądać 

tak: „Zamierzam poprawić się  

z matematyki. Na półrocze 

chcę mieć czwórkę”,  
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„Planuję przeczytać wszystkie lektury do Bożego Narodzenia”. 

Takich zapisów warto stworzyć kilka  

i zaznaczyć, które są najważniejsze. I jeszcze warto 

pamiętać, jak zaistnieć w klasie. Wiadomo, ze każdy lubi być 

postrzegany jako ciekawy i doceniany przez innych człowiek. 

Klasa to dobre miejsce, by zaistnieć i zainteresować sobą 

innych. Jeżeli ktoś jest dobrym organizatorem, może 

zaproponować wspólne wyjście, zaplanować wycieczkę klasową. 

Jeśli ktoś pasjonuje się historią może pokazać swoją kolekcję 

modeli czołgów czy samochodów z okresu II wojny światowej. 

Warto też zastanowić się i robić wszystko w kierunku 

osiągnięcia jak najlepszej oceny z zachowania w myśl zasady 

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Dlaczego należy o to zadbać? 

Bo jeśli swoim sposobem bycia, postępowaniem, okazuje się 

szacunek innym, można tego samego oczekiwać w zamian. 

 

 100 KM NA 100-LECIE 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

PRZEZ POLSKĘ 
1 X 2018r. rozpoczęliśmy realizację 

projektu "100 km na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę".  

W projekcie może wziąć udział każdy uczeń i nauczyciel.  

Wstępnym zadaniem uczestnika projektu jest pobranie 

na swoje mobilne urządzenie (smartfon) aplikacji 

ENDOMONDO, zainstalowanie jej, założenie konta  
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i dołączenie do rywalizacji zatytułowanej "100 km na 100-lecie 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę".  

Główne zadanie to pokonanie dystansu 100 km uprawiając 

następujące dyscypliny sportowe: 

- bieganie; 

- chodzenie; 

- hulajnoga; 

- jazda na 

deskorolce; 

- jazda na rolkach; 

- jazda na rowerze; 

- nordic walking; 

- piesze wycieczki.

Rozpoczynając "trening" należy uruchomić aplikację, 

która monitoruje Wasze osiągnięcia, w tym zlicza kolejne 

pokonane kilometry. Koniecznie pamiętaj o uruchomieniu 

lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia przenośnego. 

Na przebycie 100 km uczestnicy projektu mają czas od  

1 X do 11 XI 2018r.  Można dołączyć w każdej chwili! 

Każdy, kto pokona 100 km będzie zwycięzcą i otrzyma 

nagrodę - niespodziankę. Nie liczy się czas, w którym 

osiągniecie upragnione 100 km, liczy się Wasza aktywność 

fizyczna, zdrowa rywalizacja, Wasza chęć udziału  

w projekcie, który powstał, aby uczcić 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę.  

Zapraszamy wszystkich chętnych! 

Zachęcamy również do dokumentowania poprzez 

fotografie i filmiki Waszych "treningów" i na zakończenie 

przekazanie ich do organizatorów. Planujemy stworzyć z nich 

prezentację multimedialną podsumowującą projekt. 

WAŻNE! 

ENDOMONDO można zainstalować na urządzeniach 

mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS, Windows 

Phone i Symbian. 
Opiekunowie projektu: Joanna Bielińska i Izabela Borucińska 
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PROJEKT mPOTĘGA  

„Klub Matematyków” 
Koordynator projektu pani Katarzyna Kwiatek 

 

Od 10 września w naszej 

szkole rozpoczęła się realizacja 

grantowego projektu mPotęga „Klub 

Matematyków”, finansowanego 

przez Fundację mBanku. W czasie 

trwania projektu odbędą się 

warsztaty dla uczniów klas IV – VI, 

zainteresowanych matematyką. W trakcie zajęć będziemy 

wykonywać wyszywanki matematyczne – ucząc się własności 

wielokątów, składać kartki papieru – metodą Origami – poznając 

własności brył, a także szybko i sprytnie wykonywać obliczenia w 

pamięci, pisemnie i na kalkulatorach. Ponadto będziemy 

wykorzystywać gotowe gry planszowe i komputerowe oraz materiały 

stworzone przez uczniów w czasie zajęć – rebusy, krzyżówki, 

łamigłówki. Zostaną zorganizowane trzy konkursy matematyczne: 

Najlepszy Rachmistrz w październiku, Najlepszy Logik w listopadzie 

oraz Super Budowniczy – konkurs na przestrzenną ozdobę 

świąteczną – w grudniu. W konkursach będą mogli wziąć udział 

wszyscy chętni uczniowie. W ramach projektu (w listopadzie) 

odbędą się także warsztaty dla rodziców, w czasie których 

dowiedzą się, jak mogą się włączyć w naukę matematyki swoich 

dzieci. Projekt zakończy się w grudniu uroczystym podsumowaniem, 

w czasie którego zostaną wręczone nagrody za konkursy i dyplomy 

za udział w projekcie.  
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KALEDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych       
3 września 2018r. 

2. Rocznica walk pod Kałuszynem 12 września 2018r. 

3. Spotkania klasowe z rodzicami 
uczniów 

wg terminarza 
wychowawcy 
klasy/ cały 
wrzesień 

4. Zebranie Rady Rodziców     18 października 
2018r. 

5. Dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych 
(w ramach dni wolnych 
ustalonych przez dyrektora 
szkoły)* 

2 listopada 2018r. 

6. Szkolenie Rady Pedagogicznej   15 listopada 
2018r. godz. 14.00 

7. Zebranie rodziców - spotkania 
klasowe 

20 listopada 
2018r. godz. 17.00 

8. Przerwa świąteczna 23 grudnia 2018r. 
- 
31 grudnia 2018r. 

9. K1asyfikacja uczniów za I 
półrocze - rada pedagogiczna   

21 stycznia 2019r. 
godz. 14.00 
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10. Półroczne zebranie rodziców - 
ogólne z prelekcją, spotkania 
klasowe 

24 stycznia 2019r. 
godz. 17.00 

11. Ferie zimowe 28 stycznia - 10 
lutego 2019r. 

12.     
       

Szkolenie Rady Pedagogicznej  12 marca 2019r. 
godz. 14.00 

13. Egzamin ósmoklasisty 15 - 17 kwietnia 
2019r. 

14.     
       

Wiosenna przerwa świąteczna    18 - 23 
kwietnia 2019r. 

15. Dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych 
(w ramach dni wolnych 
ustalonych przez dyrektora 
szkoły)* 

2 maja 2019r. 

16. Zebranie rodziców - spotkania 
klasowe 

9 maja 2019r. 
godz. 17.00 

17. Klasyfikacja uczniów za II 
półrocze - rada pedagogiczna   

13 czerwca 2019r.  
godz. 14.00 

18. Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych       

21 czerwca 2019r. 

19. Podsumowanie pracy w roku 
szkolnym 2018/2019 - rada 
pedagogiczna   

25 czerwca 2019r. 
godz. 10.00 
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 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Po lekcjach uczniowie mogą rozwijać swe 
zainteresowania: 

 w kołach: jęz. polskiego, jęz. angielskiego, historycznym, 
matematycznym, informatycznym, przyrodniczym , biblijnym i 
artystycznym; 

 na zajęciach SKS-u; 
 w zespole ludowym 'Kasianiecka'; 

 w zespole tanecznym 'Eksplozja'; 

 w zespole instrumentalno - wokalnym 'Fleciki'; 

 w grupie teatralnej "Skrzaciki"; 

 podczas redagowania gazetki szkolnej "Tornister"; 

 w Klubie Miłośników Książki; 

 podczas zajęć na basenie. 
  

 Służymy także wsparciem i pomocą specjalistów:  
psychologa, pedagogów, logopedów, reedukatorów. 
Prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, z zakresu wsparcia 
psychologicznego i pedagogicznego, logopedyczne oraz 
gimnastyka korekcyjna. 

  

PONIEDZIAŁEK 

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Koło teatralne kl. I - III (p. Dorota 
Kobeszko i p. Agnieszka Broniarek); 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Koło polonistyczne dla kl. VIIIc  
(p. Katarzyna Berska); 

 Koło matematyczne kl. VIIIa (p. Barbara 
Pachnik) 

 Koło matematyczno-informatyczne kl. 5d 
(p. Katarzyna Kwiatek); 

 SKS (p. Mariusz Prekurat); 
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8 godz. lekcyjna 
(14.50 - 15.35) 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. 7 i 8  
z chemii (p. Krystyna Raczyńska); 

 SKS (p. Mariusz Prekurat); 

 Koło artstyczne (p. Alicja Wąsowska); 
 grupa "Eksplozja (p. Katarzyna Berska) 

9 godz. lekcyjna 
(15.40 - 16.25) 

 SKS (p. Mariusz Prekurat); 

 

WTOREK 
 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Klub Miłośników Książki  
(p. Grażyna Michalska); 

 Koło polonistyczne kl. VIIIb  
(p. Monika Marciniak); 

 Koło historyczne kl. 5b, 6b  
(p. Katarzyna Mroczek); 

 Koło jęz. angielskiego kl. 8a (p. Ewelina 
Dudzińska); 

 Koło Młodych Przyrodników kl. 6a i 6c  
(p. Krystyna Raczyńska); 

 Koło przyrodnicze kl. 5c i 6b  
(p. Wiesława Szymańska); 

8 godz. lekcyjna 
(14.50 - 15.35) 

 Koło jez. angielskiego kl. 7b  
(p. Anna Wolska) 

 

ŚRODA 
 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Koło jęz. angielskiego kl. IV  
(p. Magdalena Kłoszewska); 

 Koło jęz. angielskiego  
(p. Magdalena Kosmalska); 

 Koło informatyczne kl. VI  
(p. Izabela Borucińska); 

 Koło matematyczne kl. Vc  
(p. Katarzyna Kwiatek); 
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CZWARTEK 

  

6 godz. lekcyjna 
(13.00 - 13.45) 

 Zespół "Fleciki" (p. Wanda Stryczyńska); 

 Koło matematyczne  
(p. Barbara Chrościcka); 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Zespół "Fleciki" (p. Wanda Stryczyńska); 

 Koło matematyczne kl. VIIIc/VIIIb  
(p. Marzena Mroczek); 

 Gazetka szkolna "Tornister"  
(p. Magdalena Gójska - Gogol); 

 Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla  
kl. VI (p. Izabela Borucińska) - I i III 
czwartek miesiąca 

8 godz. lekcyjna 
(14.50 - 15.35) 

 Zespół "Fleciki" (p. Wanda Stryczyńska); 

 Koło polonistyczne  (p. Krystyna Osińska); 

13.30 - 16.30 
 Wyjazd na basen (p. Mariusz Prekurat 
 i p. Justyna Olkowicz-Gut); 

  

PIĄTEK 

  

0 godz. lekcyjna 
(7.30 - 8.15) 

 Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla  
kl. VII i VIII (p. Izabela Borucińska) - II i IV 
piątek miesiąca 

7 godz. lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Koło biblijne (p. Ewa Paruzal); 

8 godz. lekcyjna 
(14.50 – 15.35) 

 SKS (p. Mariusz Prekurat); 

9 godz. lekcyjna 
(15.40 - 16.25) 

 SKS (p. Mariusz Prekurat); 

16.00 - 18.00  zespół "Kasianiecka" )p. Teresa Kowalska) 

16.30 - 18.30  grupa "Eksplozja (p. Katarzyna Berska) 
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SKŁADY SAMORZĄDÓW KLASOWYCH 

1a  przewodniczący: Kaczorek Maciej  

zastępca przewodniczącego: Drabarek Joanna 

łącznik z biblioteką: Luśnia Bartosz 

skarbnik: Kielak Kacper 

1b Przewodnicząca klasy: Idzikowska Zuzanna  

Zastępca przewodniczącej: Kopeć Kacper 

Łącznik z biblioteką: Śledziewska Maja 

1c   Przewodniczący klasy: Krystian Wysocki 

Zastępca przewodniczącego: Kacper Bakal 

Łącznik z biblioteką: Maja Romańczuk 

2a   Przewodnicząca klasy:  

Zastępca przewodniczącej:  

Łącznik z biblioteką:  

2b   Przewodnicząca klasy:  

Zastępca przewodniczącej:  

Łącznik z biblioteką:  

2c  Przewodnicząca klasy: Taciak Barbara  

Zastępca przewodniczącej klasy: Wąsowska Milena 

Łącznik z biblioteką: Ołowski Igor 

3a  Przewodnicząca: Surowiec Maja 

Zastępca przewodniczącej : Guzek Nikola  

Skarbnik: Dąbrowski Stanisław 

Łącznik z biblioteką: Milewski Mateusz 
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4a   Przewodnicząca klasy:  

Zastępca przewodniczącej:  

Łącznik z biblioteką:  

Skarbnik: 

4b  przewodnicząca: Rutkowska Amelia 

zastępca: Jackowicz Daria  

skarbnik: Rutkowski Kacper 

łącznik z biblioteką: Kruk Gabriela 

4c  przewodniczący: Gryz Michał  

z-ca przewodniczącego: Szostak Natalia  

skarbnik: Abramowski Fabian  

skarbnik 2: Wrzosek Jakub 

łącznik z biblioteką: Grzywacz Anna 

4d  przewodniczący klasy: Goźliński Szymon 

łącznik z biblioteką: Wierzbicka Natasza 

5a  przewodniczący klasy: Robak Nicolas  

zastępca przewodniczącego: Szczęśniak Jakub 

łącznik z bibloteką: Surowiec Mateusz 

skarbnik klasowy: Boruciński Igor 

5b  przewodnicząca klasy: Burakowska Karolina  

z-ca przewodniczącego klasy: Abramowski Mateusz 

skarbnik: Chrościcki Bartłomiej 

sekretarz/łącznik: Zagórska Oliwia 

5c  Przewodniczący: WĄSOWSKI JAN  

Zastępca przewodniczącego: WOCIAL GABRIELA 

Łącznik z biblioteką: KUROWSKA ZOFIA 

Skarbnik: JACKIEWICZ-KOPER KLAUDIA 
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5d  przewodniczący: Bernaciak Dawid 

zastępca przewodniczącego: Serwatka Patrycja 

skarbnik: Dworzyński Jakub 

łącznik z biblioteką: Szymańska Klaudia 

6a  przewodniczący: Abramowski Alan 

z-ca przewodniczącego: Jakowiuk Alan  

skarbnik: Duniec Paulina 

łącznik z biblioteką: Pyziński Albert 

6b  przewodniczący: Tkaczyk Dawid 

zastępca przewodniczącego: Pachnik Paweł  

skarbnik: Sosińska Julia 

łącznik z biblioteką: Zasuwik Julia 

6c  przewodnicząca klasy: Skoniecka Paulina 

zastępca przewodniczącej: Wąsowska Magdalena 

łącznik z biblioteką: Leszczyńska Weronika 

skarbnik I: Rydzewska Maja  

skarbnik II: Mroczek Oliwier 

7a  przewodnicząca klasy: Witowska Weronika 

zastępca przewodniczącej klasy: Piotrowska Anna 

skarbnik klasowy: Ołowska Maja 

łącznik z biblioteką: Książek Paweł 

7b  przewodnicząca klasy: Mroczek Aleksandra 

z-ca przewodniczącej: Dąbrowska Ewelina  

skarbnik: Sosinowska Martyna 

łącznik z biblioteką: Patocka Amelia 
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7c  przewodniczący: Adamiec Michał 

z-ca przewodniczącego: Kusy Milena  

łącznik z biblioteką: Abramowski Stanisław 

skarbnik: Broniarek Daniel 

8a  przewodnicząca: Szczęśniak Katarzyna 

zastępca przewodniczącego: Mroczek Anna  

skarbnik: Skoniecki Jakub 

łącznik z biblioteką: Grabarek Marcin 

8b  Przewodnicząca klasy: Cymbalińska Ewa 

Zastępca przewodniczącej klasy: Jackowski Michał 

Skarbnik klasowy: Pietrzak Laura 

Łącznik z biblioteką: Ratuska Natalia 

8c  Przewodniczący klasy: Nastaga Dawid  

Zastępca przewodniczącego: Konieczny Marcin 

Łącznik z biblioteką: Chabiera Jakub 

Skarbnik: Damętka Wioletta 

Sekretarz: Wąsowski Patryk 
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p. IZABELA JACKIEWICZ 
 

Dzień dobry! Cześć! Witajcie po wakacjach.!...To my ,Wasi 

koledzy i koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Chrościcach. Mamy 

nadzieję, że wypoczęliście , odetchnęliście od książek i zeszytów , 

przeżyliście wiele pięknych chwil. Nabraliście nowych sił i energii do 

pracy i nauki. Cieszymy się , że w nowym roku szkolnym nie 

zapomnieliście o nas i po raz kolejny mamy okazję gościć na łamach 

gazety "Tornister” , co pozwoli mam informować Was na bieżąco co 

nowego u nas słychać. Jesteśmy Waszymi stałymi czytelnikami już 

od dawna i zawsze z zaciekawieniem czytamy co fajnego wydarzyło 

się w Waszej szkole... 

 

A co słychać u nas?... 

Minął już miesiąc jak zabrzmiał pierwszy dzwonek...Od 

początku roku wzięliśmy się solidnie do pracy i nauki...ale takim 

najfajniejszym dniem był 21 września... Po raz kolejny 

przyłączyliśmy się do akcji "Sprzątanie Świata", która w tym roku 

obchodziła swój jubileusz 25 – lecia i przebiegała 

po hasłem "Akcja segregacja - !2X WIĘCEJ , 

2X CZYŚCIEJ". Celem tegorocznej edycji było 

wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. W 

tym dniu wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z 

nauczycielami wyruszyli „posprzątać świat”. Jak 

co roku wyjście w teren poprzedziła pogadanka 

instruktażowa dotycząca bezpieczeństwa 

podczas akcji oraz zasad i celowości segregacji 

odpadów.  
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Warto wiedzieć..... 

Akcja "Sprzątanie Świata" (Clean Up the World) została 

wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena i żeglarza 

Iana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan Zatoki 

Sydnejskiej, nad którą mieszkał. W tym celu udało mu się 

zmobilizować 40 tys. osób, które pracowały społecznie nad 

oczyszczaniem zatoki z całych ton plastikowych śmieci, butelek, a 

nawet wraków samochodów. W kolejnych latach akcja roztaczała 

coraz szersze kręgi, a w1993 roku za sprawą mieszkającej w 

Australii pani Miry Stanisławskiej-Meysztowicz trafiła również do 

Polski, gdzie jej koordynacją już od 20 lat zajmuje się Fundacja 

"Nasza Ziemia".Jak mówią organizatorzy - jubileusz akcji 

prowokuje do refleksji, czy było warto, czy rzeczywiście działania 

uczestników akcji coś zmieniły w Polsce, czy podejmowane działania 

miały i mają jakikolwiek sens? Z pomocą przychodzą słowa Miry 

Stanisławskiej-Meysztowicz, inicjatorki akcji w Polsce i założycielki 

Fundacji Nasza Ziemia -„Dla mnie ekologia ma bardzo osobisty, 

ludzki wymiar. Jest to sprawa powietrza, którym oddycham ja i 

moja rodzina (i nie tylko moja); parku, do którego chodzimy na 

spacer; wody, którą pijemy. To sprawa życia każdego z nas”. 

Nawiązując do hasła „Akcja – segregacja” wzięliśmy udział w 

konkursie plastycznym na plakat promujący i zachęcający do 

selektywnej zbiórki odpadów -„ŚMIECI SEGREGUJESZ - 

PLANETĘ ZIEMIĘ RATUJESZ”. 

Laureatami zostali: 

Kategoria - Oddział przedszkolny; 

I miejsce- Szymon Marciniak , Ksawery Kowalik 

II miejsce – Weronika Śledziewska , Jan Komuda 

III miejsce – Magdalena Abramowska , Maja Domańska 
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Kategoria - kl. I-III 

I miejsce – Małgorzata Sławińska 

II miejsce – Malwina Gryz 

III miejsce-Krystian Wąsowski 

Wyróżnienie – Tomasz Domański 

Na zakończenie, korzystając ze słonecznej pogody, 

zorganizowaliśmy pieczenie kiełbasek przy ognisku. To był naprawdę 

fajny i udany dzień w szkole, wszyscy świetnie się bawiliśmy. Idąc 

za słowami pani Miry, mamy nadzieję, że poprzez udział w takich 

akcjach, już od najmłodszych lat, ukształtują się w uczniach 

postawy proekologiczne, skorygują się błędne zachowania  

w stosunku do środowiska. Zrozumieją oni również, że ekologia 

powinna znaleźć się w życiu człowieka na początku piramidy potrzeb, 

a nie na końcu, gdyż jest ona pierwotna i niezbędna do życia 

każdego człowieka. Zachęcamy rodziców i dzieci do zajrzenia na 

n/w strony internetowe, gdzie można znaleźć m.in. wiele ciekawych 

gier o tematyce ekologicznej:) 

http://dzieci.mos.gov.pl/Gry,301.html 

www.honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html 

www.buliba.pl/gry/gry-ekologiczne.html 

http://ciufcia.pl/gry-przygody/ekologiczna-planeta 

 

P.S. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji ekologicznej ”Wszystkie 

dzieci zbierają elektrośmieci"...Jeżeli macie ochotę nam pomóc, to 

zapraszamy na naszą stronę internetową , gdzie można poczytać  

o w/w akcji. Im więcej zbierzemy, tym więcej zyskamy!!!Liczy się 

każda pomoc!!! 

 

 

 

 

http://dzieci.mos.gov.pl/Gry,301.html
http://www.honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html
http://www.buliba.pl/gry/gry-ekologiczne.html
http://ciufcia.pl/gry-przygody/ekologiczna-planeta
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Październik jest Miesiącem Dobroci dla 

Zwierząt...Już od kilku lat organizujemy 

zbiórkę darów dla Schroniska Bezdomnych 

Zwierząt w Celestynowie...To naprawdę 

szczytny cel... 

Jeżeli chcecie pomóc zwierzakom to 

zajrzyjcie na naszą szkolną stronę lub na 

stronę http://www.celestynow.toz.pl...  

 

Na razie tyle wieści z Chrościc...Zapraszamy do lektury 

kolejnego wydania "Tornistra"....będzie się u nas działooo.!!!...Do 

zobaczenia i poczytania....: )Pozdrawiamy:)  

  

 POLSKA I ŚWIAT  
POLSKA JEST NAJ… 

Kinga Mielczarek 

 Największym polskim województwem pod względem 

powierzchni jest województwo mazowieckie. Liczy ono 

35 558,47 km. 

 Największym wodospadem w Polsce jest Siklawa  

w Tatrach Wysokich na potoku Roztoka. Spada on  

z wysokości 70 m. 

 Najwyższą temperaturę powietrza na terenie Polski 

zanotowano 29 lipca 1921r. w Prószkowie w województwie 

opolskim. Wynosiła ona 40,2oC w cieniu.  
          

 

http://www.celestynow.toz.pl/
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 Najdłuższą  i  zarazem najgłębszą  jaskinią  w  Polsce jest  

Jaskinia Wielka Śnieżna.  Łączna długość  jej korytarzy  

wynosi  23 619 m, a głębokość – 824 m.  

 Najdłuższa granica Polski to ta z 

Czechami. Wynosi ona 796 km. 

 Najkrótszą granicę Polska dzieli 

z Litwą. Jej długość to 104 km.  

 Największa polska wyspa o 

powierzchni 265 km2 to wyspa 

Wolin. Leży w północno- 

zachodniej części kraju,  

w południowej części Zatoki Pomorskiej. 

 Najstarsze na ziemiach polskich  przedsiębiorstwo solne 

to kopalnia soli w Wieliczce, jedyny obiekt górniczy na 

świecie czynny bez przerwy od średniowiecza do 30 

czerwca 1996 roku, kiedy to zaprzestano eksploatacji 

złoża. 

 

 Najpiękniejsze miasto w Polsce… moim zdaniem Kałuszyn � 
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WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA HISTORII 
Alicja Drabarek kl. Vb 

W tym roku szkolnym chciałabym podawać wam różne 

wiadomości o dziejach Polski. Ja sama bardzo lubię historię  

i jest to jeden z moich ulubionych przedmiotów, więc 

zachęcam was do przeczytania tego i innych artykułów, które 

ukażą się w kolejnych miesiącach. Zacznijmy więc od 

pierwszego historycznego władcy Polski i jego żony. 

 

MIESZKO I 
Mieszko I (-992) – książę z dynastii Piastów, 

pierwszy chrześcijański władca Wielkopolski. Urodził się około 

roku 935. Władzę po ojcu, Siemomyśle, przejął w latach 

pięćdziesiątych X wieku, szybko wplątując się w trudną wojnę 

z zachodnim sąsiadem – związkiem słowiańskich plemion 

określanych wspólną nazwą Lutyków. W walkach stracił 

jednego z braci, a dla odwrócenia losów konfliktu zdecydował 

się na sojusz z księciem Czech, Bolesławem Okrutnym. W 965 

roku poślubił czeską księżniczkę Dobrawę, a w 966 – 

najprawdopodobniej za jej namową – zdecydował się przyjąć 

chrzest. Na skutek zwycięskiej wojny z Lutykami zajął część 

Pomorza. Na początku swojego panowania podbił też 

Mazowsze. Za sprawą granicznych utarczek i sojuszu  

z Czechami wdał się w konflikt z władcami Niemiec: Ottonami 

I i II. W 972 roku wygrał potyczkę pod Cedynią, a w 979 

najpewniej odparł cesarską inwazję na swój kraj. W tym 

samym lub kolejnym roku zawarł drugie małżeństwo, tym 

razem z niemiecką możnowładczynią Odą,     

 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/dobrawa-977/
http://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/bitwa-pod-cedynia-24-czerwca-972/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/oda-dytrykowna-1023/
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córką margrabiego Marchii Północnej Teodoryka. W ostatnich 

latach panowania zerwał sojusz z Czechami i doprowadził do 

podboju Śląska oraz Małopolski. Zacieśnił też współpracę  

z Rzeszą niemiecką, a w źródłach był 

nawet określany mianem niemieckiego 

„margrabiego”. Niewykluczone, że to  

z jego inicjatywy rosnące w siłę 

państwo zyskało nazwę Polski. Zmarł w 

roku 992, władzę w kraju dzieląc 

między synów z pierwszego i drugiego 

małżeństwa. 

 

 

DOBRAWA 
Dobrawa (-977) – księżna państwa Piastów, żona 

Mieszka I. Urodziła się około roku 935 jako córka znanego  

z okrucieństwa władcy Czech, Bolesława I Srogiego. 

Najprawdopodobniej odebrała staranne wykształcenie. 

Niektórzy historycy przypuszczają też, że w młodości zawarła 

małżeństwo z nieznanym partnerem politycznym ojca. W 965 

roku – być może jako wdowa lub rozwódka – poślubiła 

pogańskiego księcia Wielkopolski, Mieszka I. W zgodnej opinii 

źródeł to właśnie ona przekonała męża do chrztu, uciekając się 

w tym celu do podstępu, a nawet szantażu. W roku 967 

urodziła jedynego syna, Bolesława. Umarła w roku 977  

w nieznanych okolicznościach. Według jednej z hipotez 

została pochowana pod posadzką kaplicy poznańskiego pałacu 

Mieszka. 

  

 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/mieszko-i-992/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/boleslaw-i-chrobry-967-1025/
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PODRÓŻE PO POLSCE 
Maciej Kuć 

Zamek w Liwie 

Dziś chciałbym pokazać wam jedno z ciekawych, mniej 

znanych i interesujących miejsc w naszej okolicy. Zamek  

w Liwie został zbudowany na polecenie księcia mazowieckiego 

Janusza I Starszego, który przed 1429 rokiem zlecił to 

zadanie mistrzowi murarskiemu Niclosowi. Warownię 

wzniesiono na lewym brzegu Liwca, na wschód od miasta 

lokowanego w 1421 r., w celu kontroli przeprawy przez rzekę. 

Stanowił także wartownię na wschodniej granicy księstwa 

mazowieckiego. Zamek Liw po dziś dzień zachwyca swym 

urokiem i dobrym stanem murów. W jego wnętrzu znajduje się  

interesujące muzeum pełne różnych eksponatów. Dodatkowo 

każdy może wpaść nad pobliską, urokliwą rzekę Liwiec. Co 

ciekawe w lato odbywają się tam turnieje rycerskie. Dla 

każdego,  kto chce pobawić 

się w rycerza, postrzelać z 

armaty czy dowiedzieć się 

wielu ciekawych informacji  

o dawnych wiekach, zamek  

w Liwie  będzie odpowiedni. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_I_Starszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1429
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Niclos_(mistrz_murarski)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liwiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsch%C3%B3d
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 
Alan Abramowski 

  

Góry Izerskie są masywem skalnym znajdującym się na 

południowym zachodzie, granicy Polsko- Czeskiej. Najwyższym 

wzniesieniem Gór Izerskich jest Bukowiec (1005 m.n.p.m). 

Wzniesienie te jest zbudowane z bazaltu (skała wulkaniczna). 

W górach tych występują kamienie szlachetne, 

półszlachetne i surowce mineralne. 

W okolicach Hali Izerskiej znajdowano rubiny, szafiry 

i agaty. 

W ujściu szafirowego potoku znajdowano amfibole, 

apatyty, diopsydy, tytanity, ametysty, awanturyny, 

chalcedony, chryzoprazy, kryształy górskie, granaty, cyrkony, 

turmaliny i czarne ilmenity.  

W dolinie Kamienicy oraz w okolicy góry Złotych Jam 

znajdowano samorodki złota. 

Na Rozdrożu Izerskim do dziś można znaleźć okazy 

kwarcu występującego w żyłach kwarcowych. Największa żyła 

kwarcu ciągnie się na przestrzeni 10 km. pasem o szerokości 

10-80 m i była wydobywana w kopalni Stanisław. 

Granaty obficie pojawiają się w łupkach Kamienickiego 

Grzbietu, a turmaliny w zbudowanych z łupków grzebieniach 

Wysokiego Grzbietu. 

Na północnych zboczach Grzbietu Kamienickiego 

występują rudy cyny i rudy kobaltu wydobywane z przerwami 

od XV do XIX wieku.  
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PODRÓŻE PO ŚWIECIE 
Amelia Bielińska  

 

Mongolia, to państwo leżące między 

Rosją a Chinami. Wiem, że na pierwszy rzut 

oka, Mongolia wydaje się nudna i zupełnie 

nieciekawa. Przecież są kraje bardziej 

interesujące, np.: Francja, Włochy, Hiszpania, 

Portugalia itd. Jednak każde państwo jest ciekawe na swój 

sposób. Oto 10 ciekawostek o Mongolii: 

1. 30% mieszkańców prowadzi koczowniczy tryb życia. 

2. W styczniu temperatura spada do -35oC. 

3. Mongolski koń Takhi to ostatni dziki koń na świecie. 

4. Kraj ten, zamieszkuje około 10 Polaków. 

5. Trzy najpopularniejsze sporty w tym kraju, to wyścigi 

konne, strzelanie z łuku i mongolskie zapasy. 

6. Skamieniałości dinozaurów wciąż nie są zabezpieczone i 

są zbierane przez turystów jako pamiątka 

7. Navaandorjiin Jadambaa w 1924 został pierwszym 

prezydentem Mongolii. Jego prezydentura trwała jedynie 1 

dzień. 

8. Mongolia ma najstarszy park narodowy na świecie. Został 

założony w 1778 roku. 

9. Jest to wyjątkowo słoneczny kraj. Bywa tam ponad 250 

bezchmurnych dni w roku. 

10. Mongolskie śmieciarki grają melodie jak ciężarówki 

z lodami :D 
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NADESZŁA JESIEŃ 
 

CIEKAWOSTKI O … Jesieni  
Kamila Dominiczak 

Polska złota jesień - przez niektórych uważana jest 

za najpiękniejszą z pór roku, a Ty jak uważasz? 

O tej porze roku dzień jest coraz krótszy, słońce 

świeci krócej, więc do drzew dociera mniejsza ilość promieni 

słonecznych i dlatego liście przyjmują inny barwnik-żółto 

pomarańczowy. Jest to efekt rozkładu chlorofilu czyli barwnik 

zielony rozkłada się na związki proste :) Opadające liście 

również są efektem skróconego dnia. Drzewa otrzymują 

sygnał, że pora zrzucić je. Wtedy między liściem a gałązką 

powstaje przegroda, która ogranicza dopływ wody. W wyniku 

tego procesu liść usycha i opada poprzez podmuch wiatru. 

Kasztany ...są przepiękne zwłaszcza w tych swoich 

zielono kolczastych kubraczkach :) 

Dzieci uwielbiają je zbierać i robić z 

nich ludziki. Kasztany inaczej 

nazywane owocem jesieni mają również 

zastosowanie w kosmetyce. 

Udowodniono, że kasztany posiadają 

zdolność pochłaniania szkodliwego 

promieniowania.  
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Cechą charakterystyczną jesieni są umiarkowane 

temperatury, w Polsce niestety są to ciągłe opady deszczu. 

Jest to znak dla roślin i zwierząt do gromadzenia zapasów 

przed nadchodzącą zimą. Brak pożywienia powoduje, że 

niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów czyli na tereny 

południowo-zachodniej Europy i Afryki.  

23 września przypadła równonoc jesienna. Tego dnia 

dzień i noc trwały tyle samo. Każdego następnego dnia noc 

zacznie się wydłużać, zaś dzień skracać. Taki stan rzeczy 

potrwa aż do 22 grudnia, czyli przesilenia zimowego dlatego 

zachęcam do korzystania z uroków otaczającej nas Złotej 

jesiennej  przyrody.   

 

RELAKS PO SZKOLE 
 

RELAKS PO SZKOLE 
Kinga Mielczarek 

Odpoczynek pomiędzy codziennymi obowiązkami jest 

bardzo ważny dla naszego umysłu i organizmu. Pomaga się 

wyciszyć i nabrać siły do działania. Dla uczniów pracujących 

umysłowo ważny jest odpoczynek aktywny, np.: 

- jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze czy deskorolce, 

- skakanie na trampolinie, skakance czy w gumę, 

- spacery, biegi czy uprawianie ulubionego sportu. 
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Ale dla tych, którzy nie lubią uprawiać sportów też coś 

się znajdzie: 

- 15-30 minut drzemki,  

- czytanie ulubionej książki, 

- słuchanie ulubionej muzyki  

z zamkniętymi oczami, 

- zabawa ze zwierzakiem, 

- pomoc mamie w kuchni czy tacie  

w garażu, 

- bierny odpoczynek na świeżym powietrzu. 

Serdecznie zachęcam wszystkich czytelników do 

chociaż krótkiego relaksu po szkole. Odłóżmy na bok telefony, 

tablety czy laptopy i pozwólmy naszym mózgom na 

regenerację.  

POLECAM… 
Krzysztof Gogol 

„Hobbit , czyli tam i z powrotem” 
 

Dzisiaj przedstawię wam książkę o pewnym Niziołku  

i o jego przygodach. 

Akcja książki J.R.R.Tolkiena rozpoczyna się wiosną 

trzeciej epoki tolkienowskiej, a dokładnie w 2941.r.( to dla 

bardziej dociekliwych czytelników). Przygoda tytułowego 

bohatera zaczyna się w jego własnym domu w Bag-End,  

a dokładnie na pagórku w Hobbitonie. Do Bilba przychodzi 

Czarodziej Gandalf i paru niespodziewanych gości. Uważam, że 

książka warta jest kilku wieczorów, żeby rozpoczęła się 

zabawa z wesołą gromadą w podróży po malowniczej krainie 

czarów i fantastyki.        
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Polecam ją każdemu, kto lubi książki fantasy. Książka 

jest ciekawa, ale więcej wam nie opowiem. Aby dołączyć do 

kompanii Bilba i jego przyjaciół wystarczy tylko ją przeczytać.  

Miłej lektury! 

 

KSIĄŻKA I JA 
Alicja Drabarek kl. Vb 

Cześć! Pamiętacie jeszcze Sarę – bohaterkę mojej 

książki? Jeśli nie, to przeczytajcie poprzednie numery 

„Tornistra”, Jeśli ich nie posiadacie, nie martwcie się, 

wszystkie numery możecie zobaczyć na stronie internetowej 

naszej szkoły. W tym roku szkolnym będziecie mogli poczytać 

o przygodach rezolutnej suczki. Zapraszam do lektury. 

 

Uwaga intruz! 
 

Parę dni później Ania z Pimpkiem przyszli do mnie  

i Amelki. Ania przyszła się pouczyć, a Pimpek pobawić się ze 

mną.  

- Cześć! – zawołał Pimpek.  

- Hej! – odpowiedziałam.  

Gdy dziewczynki poszły do domu zaczęliśmy się 

zastanawiać w co się pobawić.  

- Może w berka? – zaproponował Pimpek.  

- Może być – odpowiedziałam.  

Po dwudziestu minutach znudziło nam się.  
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- Wiem! – zawołałam. – Zbudujemy zasadzkę na intruzów!  

- Wspaniały pomysł! – zawołał Pimpek. – Ale jak to 

zrobimy?  

- Wykopiemy przy furtce bardzo głęboką i szeroką 

dziurę, a potem przykryjemy ją patykami, trawą i liśćmi – 

odpowiedziałam. 

Jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. Po wykopaniu dziury  

i jej przykryciu, wzięliśmy sobie z garażu dwa średniej 

wielkości pudła i ukryliśmy się w nich. Widzieliśmy w nich 

wszystko, ponieważ były tam dziurki.  

- Kiedy on przyjdzie? – zapytał Pimpek.  

- Kto? – spytałam.  

- Intruz! – denerwował się Pimpek.  

- Nie wiem – odpowiedziałam.  

Nagle coś zaszurało i zza krzaków wyskoczył malutki 

kotek, przeszedł obok dziury i zaczął lizać łapki.  

- Chodźmy na trawnik za domem – szepnęłam do Pimpka  

i powoli posunęliśmy w stronę trawnika.  

- Mamy intruza, ale to nie koniec pracy, musimy 

pozbierać trochę szyszek,         a później będziemy w niego 

rzucać, żeby się przestraszył  

i wpadł w dziurę. – powiedziałam. 

- Dobra – zgodził się Pimpek.  

Gdy zebraliśmy wszystkie 

szyszki, poszliśmy z powrotem do 

intruza.  

- Trzy, dwa, jeden. Start! – 

krzyknęłam i zaczęliśmy w niego 

rzucać.  
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Nagle intruz zrobił kilka kroków w tył i wpadł do dziury.  

- Mamy go! – zawołał Pimpek, a kot zaczął okropnie głośno 

miauczeć. Próbowaliśmy go uspokoić, ale on i tak nie chciał 

przestać miauczeć. Po chwili przybiegła Amelka z Anią, 

ponieważ usłyszały miauczenie.  

- Co tu się dzieje? – zapytała Amelka.  

- Och! To przecież Pucuś! – powiedziała Ania wyciągając 

kota z dziury.  

- Niegrzeczne pieski! – zezłościła się Amelka. – Nie wolno 

dręczyć kotów!  

- Nie bądź na nich zła, przecież wiesz, że psy nie 

przepadają za kotami – powiedziała spokojnym tonem Ania.  

- Dobrze już dobrze, nie będę na nich zła, ale wytłumacz 

mi, kto to w ogóle ten Pucuś?  

- Pucuś to kot mojej sąsiadki. Choć niewielu znam tu 

ludzi, ją zdążyłam już poznać, tak jak i jej kota. Pucuś ciągle 

gdzieś ucieka, jego wygląd znam jak własną kieszeń, ponieważ 

w całej okolicy rozwieszają zdjęcia z wiadomością o jego 

zaginięciu – odpowiedziała Ania. 

- Twoja sąsiadka ma kotka? Ale super! Często się z nim 

bawisz? – zawołała Amelka.  

- Raczej częściej go szukam, niż się z nim bawię – Ania 

zachichotała i spojrzała na zegarek. – Już siedemnasta, muszę 

wracać do domu i przy okazji odnieść sąsiadce kotka. Pa pa! 

Do zobaczenia! – zawołała Ania i razem z Pimpkiem 

powędrowali do domu.  
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TOP 10 

10 CIEKAWOSTEK  

ZE ZNANYCH FILMOWYCH PRODUKCJI 
Amelia Bielińska 

10. W filmie ,,Park Jurajski’’ z 1993 roku, jedna ze scen 

ukazuje atak olbrzymiego tyranozaura na samochód, w którym 

ukryta jest dwójka dzieci. Warto wspomnieć, że tyranozaur 

nie był komputerowym efektem, a robotem! Dinozaur uderza 

paszczą w przeszklony dach samochodu, który zawala się 

wprost na dzieciaki! W rzeczywistości dach nie miał się 

zarwać, ale ta scena okazała się tak dobra, że reżyser 

zostawił ją w filmie. A dzieciaki były przerażone, w obawie, że 

zostaną przygniecione. 

9. Kojarzycie kultową scenę z filmu ,,Psychoza’’, tą pod 

prysznicem? Myślę że kojarzycie. A wiecie, że odgłosy dźgania 

nożem, to w rzeczywistości odgłosy wbijania noża  

w melona? Biednego melona dźgano tak długo, aż uzyskano 

odpowiednie dźwięki. I co ten biedny melon komu zrobił? 

Natomiast krew, płynąca do odpływu, to w rzeczywistości 

czekoladowy sos. 

8. W filmie ,,Kac Vegas’’ jest taka scena, gdzie jeden  

z głównych bohaterów, czyli Stu, traci ząb i później świeci tak 

zwaną ,,przerwą na papierosa’’. Oczywiście aktorowi, który 

grał Stu nie wybito zęba specjalnie na potrzebę filmu, ani nie 

jest to żaden efekt specjalny, bo Ed Helence, faktycznie nie 

ma naturalnego zęba, a jedynie implant, który ma od czasów,  
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kiedy był nasto-

latkiem. Na potrzebę 

filmu zgodził się go 

usunąć, żeby sceny 

wyglądały bardziej 

realistycznie. 

7. We włoskiej 

wersji ,,Gwiezdnych 

Wojen’’ Lord Vader, 

został zmieniony na Lorda Fenera. A to ze względu na to, że 

słowo Vader, brzmi jak jakaś wariacja na temat słowa 

,,toaleta’’ po włosku i brzmiało by to dość niepoważnie.  

6. Film ,,Koszmar z ulicy wiązów’’, opowiada o mężczyźnie, 

który zabijał swoje ofiary w snach. Wydawało by się, że taka 

fabuła nie może być prawdziwa, a jednak historia  

o poparzonym mężczyźnie w swetrze w czerwono-zielone pasy, 

który zabijał w snach była tak dość luźno inspirowana historią, 

gdzie rzekomo pewien chłopiec, syn jakiegoś fizyka, wydał 

ostatnie tchnienie właśnie podczas snu. Jest to chyba 

logiczne, ponieważ ludzie zazwyczaj umierają we śnie, jednak 

ten chłopiec podobno zmarł w okropnych męczarniach.  

5. W 1982 roku powstał film pt. ,,Poltergeist’’, czyli po polsku 

,,Duch’’. Fabułę dzisiaj uznalibyśmy za taką banalną, bo rodzina 

wprowadza się do nowego domu, który jest nawiedzony. W 

jednej ze scen opętany klaun, a w rzeczywistości 

zrobotyzowany klaun (który wygląda tak, że aż odczuwam 

niepokój :D), miał dusić Robbiego, czyli chłopca granego przez 

Oliviera Robbinsa.     
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Twórcy filmu uważali, że chłopiec świetnie wczuł się w rolę, 

kiedy to niby udawał, że się dusi. Szybko się jednak okazało, 

że uścisk klauna był zbyt silny, że chłopiec faktycznie się 

dusił, o czym zaalarmował twórców siny kolor jego twarzy.  

4. Teraz ciekawostka z filmu ,,Mechanik’’. Główną rolę zagrał 

Christain Bale, który wcielił się w rolę tytułowego mechanika, 

cierpiącego na chroniczną bezsenność, no i wiążące się z nią 

urojenia. Dobry aktor jest w stanie dla roli zrobić wszystko,  

i tak Bale, chcąc ukazać człowieka umęczonego brakiem snu, 

schudł 30 kilogramów! Oczywiście wszystko pod kontrolą 

lekarza, ale z 80 kilku kilogramów, schudł do 55! 

3. A teraz ciekawostka o serialu ,,The walking Dead’’. "The 

walking Dead" to serial oparty na komiksie. Mimo, że różni się 

on nieco od tego, co oglądamy na ekranie, niecierpliwi mogą 

zaserwować sobie solidny spojler czytając papierową wersję 

przygód swoich ulubionych bohaterów. 

2. Teraz już przedostania ciekawostka, będzie o bajce 

,,Aladyn’’. Pierwotnie to Patricka Stewarta poproszono, by 

podłożył głos pod Jafara w filmie "Aladyn". Sir Patrick 

odmówił, gdyż terminy pokrywały się z nagrywaniem kolejnych 

scen do "Star Trek: Następne pokolenie". Dziś uważa, że była 

to decyzja, której żałuje najbardziej w całej swojej karierze. 

1. Jako ostatni film w tym zestawieniu będzie ,,Legion 

Samobójców’’. W tym filmie pojawia się wiele bardzo trudnych 

do zagrania scen, wymagających kaskadera. Jednak Margot 

Robbie, wcielająca się w Harley Quinn, wykonała aż 93% 

ekstremalnych scen. To nazywa się determinacja odwaga! 
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KRZYŻÓWKA 
Kamila Dominiczak 

 

      1        

 2             

      3        

4              

   5           

   6           

      7        

   8           

      9        

   10           

     11         

12              

13              

    14          

 

1. Owoc dodawany do szarlotki? 

2. Mienią się różnymi kolorami na drzewie? 

3. Pomieszczenie w szkole, w której zostawiamy odzież 

 wierzchnią ? 

4. Można z niej robić korale? 

5. Między lekcjami? 

6. Zwierzę z trąbą ? 

7. Dynia, pomidor, marchew? 
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8. Jesienna krzewinka? 

9. Duma lisa? 

10. Zupa na niedzielny obiad? 

11. Świeci na niebie w ciągu dnia? 

12. Jesienią spadają z drzew? 

13. Miesiąc ze Świętem Niepodległości? 

14. Orzech, ale nie włoski? 

 

 

HASŁO: 

.................................................................................. 

 

 

ZRÓB TO SAM 
Klaudia Szymańska 

 

Własnoręczne etui na telefon  

Do wykonania tego etui potrzebujemy: 

zwykły przezroczysty pokrowiec pasujący na 

nasz telefon i kartkę papieru lub jakiś 

kolorowy papier. Docinamy go do wielkości 

pokrowca i dowolnie ozdabiamy np. na 

pomarańczowym papierze, możemy narysować liście z racji 

tego, że mamy jesień. Pamiętajcie, żeby wyciąć otwór na 

kamerkę. Gotową ozdobę wkładamy pomiędzy telefon,  

a pokrowiec. Taki case to bardzo fajna sprawa, bo jest to  
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rozwiązanie zarówno dla chłopaków jak i dla dziewczyn  

i jeszcze fajne jest w nim to, że codziennie możemy tą 

karteczkę wymieniać i praktycznie nic to nas nie kosztuje. 

Gniotek z mąki ziemniaczanej 

Do naszego gniotka potrzebujemy balon o wybranym 

kolorze, lejek i mąkę ziemniaczaną. Do  balona wkładamy lejek 

i przez niego wsypujemy mąkę, jeśli balon będzie prawie pełny 

zawiązujemy go, a dodatkowo możemy z włóczki zrobić mu 

włosy. I zabawka antystresowa gotowa! 

 Ombre zakładka do książki 

Potrzebujemy karton najlepiej twardy i farby. Z kartonu 

wycinamy dowolny kształt zakładki. Będzie nam potrzebna 

gąbeczka. Na połowę gąbeczki nakładamy jeden kolor farby,  

a na drugą połowę drugi kolor. Aby wyszedł ładny efekt ombre 

to kolory powinny odrobinę na siebie nachodzić. Ja używam 

tego sposobu. Polecam zmieszać kolory: fioletowy z różowym  

i niebieski z różowym dla dziewczynek a dla chłopców niebieski 

z granatowym lub żółty z zielonym. Naniesiony na gąbce wzór 

odciskamy na zakładce czekamy aż wyschnie i gotowe. Taka 

zakładka jest bardzo prosta i wydaje się banalna, ale daje 

naprawdę fajny efekt i od razu zachęca do czytania.                         
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KĄCIK KULINARNY 
Paulina Skoniecka 

Blok czekoladowy 

 
Zaczęła się szkoła, zaczęła się jesień. W tym numerze 

przepis na chwilkę zapomnienia ze słodkością. Smacznego! 

SKŁADNIKI 

*250 g masła 

*500 g mleka w proszku 

*1/2 szklanki wody  

*1,5 szklanki cukru lub cukru pudru 

*6 łyżek kakao 

*ok. 450 g herbatników 

*  można dodać garść orzechów i rodzynek 

 

SPOSÓB WYKONANIA: 

1. Do rondelka wlewamy wodę i dodajemy masło. 

2. Podgrzewamy tak długo ,aby masło się rozpuściło. 

3. Następnie dodajemy cukier i podgrzewamy. 

4. Dodajemy kakao, cały czas na małym ogniu gotując . Masa 

nie  może się gotować musi być tylko bardzo gorąca. 

5. Ciasto zostawiamy do wystudzenia. 

6. Kruszymy herbatniki. Łączymy z wystudzoną masą. 

Dodajemy mleko w proszku. Wszystko mieszamy. 

7. Wykładamy ciasto do formy. I wstawiamy do lodówki. 

 

SMACZNEGO!!! 
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ULUBIENIEC MIESIĄCA  
Amelia Bielińska 

 

W dzisiejszym ulubieńcu miesiąca, chciałabym wam 

polecić jaglane ciasteczka. Ostatnio spróbowałam je zrobić  

i wyszły przepyszne! Są niezwykle sycące i bardzo zdrowe.  

A tutaj macie przepis: 

 

Składniki: 

- Kasza jaglana 

- Mleko kokosowe lub zwykłe 

- Żurawina 

- Sezam 

- Cynamon 

- Cukier 

- Ziarna słonecznika 

 

Wykonanie:  

Kaszę jaglaną (ugotowaną) wkładam do miski. Potem 

dodaję szklankę mleka kokosowego, żurawinę, sezam i ziarna 

słonecznika. Mieszam i następnie dodaję ok. dwie łyżki 

cynamonu i trochę cukru, po czym znowu mieszam. Powstałą 

masę formuję w kulki, które układam na papierze do pieczenia, 

i spłaszczam je. Potem wkładam je do piekarnika i piekę je 

przez 30 minut w 180 stopniach. Po wyjęciu z piekarnika 

przekładam je na talerz, i można zacząć jeść! Ale uwaga! 

Ciastka są dosyć kruche i łamliwe, więc trzeba zachować 

ostrożność. ;)  
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HUMOR I HUMOREK 
Krzysztof Gogol 

 

Pani w przedszkolu rozdała dzieciom rysunek kaczki  

z parasolem do pokolorowania. Zbierając prace zauważyła, że 

Jasiu pomalował kaczkę na czerwono. 

- Jasiu - spytała - Ile razy w życiu widziałeś czerwoną kaczkę? 

- Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mama pyta Jasia:  

- Brałeś prysznic? 

- Jak coś zginie to zawsze na mnie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jasiu mówi do ojca: 

- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole. 

- Co masz na myśli, mówiąc "małe"? 

- No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor... 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mama gotuje obiad, a tu nagle do kuchni wpada Jasiu  

i zaczyna marudzić: 

- Mamo, kup psa... 

- Nie przeszkadzaj, nie kupię! 

- No, proszę, kup! 

- Nie, nie chcę! Idź na podwórko i tam komuś sprzedaj. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Katechetka pyta się Jasia 

- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? 

- Jesienią. 

- A dlaczego akurat jesienią? - pyta zdziwiona katechetka. 

- Bo wtedy dojrzewają jabłka. 
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ORTOGRAFIA ŁATWA RZECZ 
Alicja Drabarek kl. Vb 

Pewnie niektórzy z was pozapominali po wakacjach 

trochę wiadomości z poprzedniego roku szkolnego. Poniżej 

znajdziecie wierszyk, dzięki któremu będziecie mogli 

przypomnieć sobie zasady ortograficzne. Wystarczy tylko 

abyście wpisali odpowiednie litery w puste miejsca. 

Powodzenia! 
 

Wlazł wół na stół 

Wlazł w_ł na ST_ł- 

Nie chodź, w_le, po ST_le 

Idą krety krętą dr_żką, 

żuk po prostej dr_dze łazi. 

tutaj stoją ł_dzie Bodzia, 

a tam płynie ł_dka Kazi. 

K_zki mają małe br_dki, 

k_zy mają duże br_dy, 

taczki maja jedno k_łko, 

cztery k_ła – samochody. 

S_wa uczy latać s_wki, 

do mr_wiska idą mr_wki, 

hen, wśród p_l hasają kr_wy, 

a Staś w p_lu żuje kr_wki. 

S_l nas s_li, b_l nas b_li, 

mr_z nas mr_zi, a w_z w_zi, 

chł_d nam chł_dzi, smr_d nam smr_dzi, 

a o z kreską nam nie szkodzi! 
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
 

KSIĄŻKA DLA NAJMŁODSZYCH 
Alicja Drabarek kl. Vb 

 

W tym numerze chciałam wam polecić książkę Marzeny 

Kwietniewskiej -Talarczyk pt. „Buba! Ty łobuziaku!”. Książka 

opowiada o Agnieszce, której tata wyjeżdża na rok do pracy 

do Afryki. Aby pomóc córce przetrwać tą rozłąkę, kupuje jej 

na urodziny psa rasy 

Beagle, który wabi 

się Buba. Agnieszka 

bardzo szybko 

zakochuje się  

w Bubie, jednak 

piesek sprawia coraz 

więcej problemów. 

Pewnego dnia 

suczka ucieka  

z domu. Czy Bubie 

uda się odnaleźć 

drogę do Agnieszki, 

która bardzo się o 

nią martwi i za nią 

tęskni? O tym 

musicie przeczytać 

w tej właśnie 

książce.  

Gorąco polecam.  
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KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 

Wyszukała Emila Pietrzak                    
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