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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 1(132) – październik 2019          nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 
 

Drodzy Czytelnicy 
Rozpoczynamy szesnasty rok wydawania 

gazetki „Tornister”. Od pierwszego numeru zmieniali 
się redaktorzy, pomysły, artykuły, ale niezmienny 
pozostaje charakter naszej gazety. Dziś oddajemy w 
wasze ręce pierwszy numer miesięcznika w roku 
szkolnym 2019/2020. Mamy nadzieję, że będziecie z 
nami przez wszystkie miesiące. Śledźcie z uwagą 
kolejne numery i bierzcie aktywny udział zarówno 
w konkursach, jak i we współtworzeniu czasopisma.  
Miłej lektury. 

Zespół Redakcyjny „Tornistra” 
 II miejsce w "Powiatowym Konkursie na Najlepszą Gazetkę Szkolną" - 

rok 2019 

 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 

Kalendarz świąt nietypowych 

1 Października - Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu 

2 Października - Dzień Anioła Stróża 

4 Października - Światowy Dzień Uśmiechu 

5 Października - Światowy Dzień Nauczyciela 

6 Października - Dzień Polskiej Harcerki 

7 Października - Światowy Dzień Mieszkalnictwa 

9 Października- Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego 

10 Października - Światowy Dzień Owsianki 

11 Października - Dzień Wychodzenia z Szafy 

12 Października - Dzień Bezpiecznego Komputera 

13 Października - Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru 

14 Października – Dzień Edukacji Narodowej 

15 Października - Światowy Dzień Mycia Rąk 

16 Października - Dzień Szefa 

18 Października - Dzień Poczty Polskiej 

20 Października - Dzień Pasztecika Szczecińskiego 

21 Października - Dzień Bez Skarpetek 

22 Października - Dzień CAPS LOCKA 

24 Października - Światowy Dzień Origami 

25 Października - Dzień Kundelka 

28 Października - Światowy Dzień 

Animacji 

30 Października - Święto Napojów 

Wyskokowych 

31 Października - Światowy Dzień 

Oszczędzania 
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Z REDAKCJI TORNISTRA 
Krzysztof Gogol 

W naszej redakcji nowe twarze i nowe pomysły. Od 

pierwszych dni września zaczęliśmy wprowadzać na łamy 

czasopisma nowe działy. Sami sprawdźcie! Zapraszamy do 

lektury. Ale zanim przekręcicie kartkę, oto relacja z naszego 

czerwcowego wyjazdu do Krakowa i Energylandii. Bardzo 

dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy w zeszłym roku 

szkolnym wsparli naszą działalność. Dzięki waszej hojności 

mogliśmy zrealizować kolejny wyjazd. Mamy nadzieję, że  

w tym roku również Was nie zabraknie. Bo jak mawiał Henry 

Ford „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, 

wspólna praca to sukces”. 

REDAKTORZY „TORNISTRA”  

NA KOLEJNEJ WYPRAWIE 

W dniach 10-12 czerwca 

2019r. wraz z opiekunkami 

wybraliśmy się do Krakowa, 

Energylandii i Wieliczki. W słoneczny poniedziałek 

wyruszyliśmy w podróż na południe Polski. O 12.00 witaliśmy 

już Kraków. Zjedliśmy obiad u podnóża Wzgórza Wawelskiego 

i wybraliśmy się z wizytą do Gazety Krakowskiej. Niezwykle 

miły i dowcipny dziennikarz przeprowadził z nami rozmowę. 

Wyjaśnił na czym polega praca dziennikarzy, opowiedział  

o swojej pasji do pisania, a następnie oprowadził nas po 

redakcji gazety.  Potem rozpoczęliśmy zwiedzanie Krakowa  

z przewodnikiem - miłośnikiem historii i tradycji polskiej.  
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Zwiedziliśmy Katedrę na Wawelu i spacerkiem udaliśmy 

się na Stare Miasto, odkrywając kolejne, niezwykłe zakątki 

Krakowa. Miły dzień zakończyliśmy lodami   Drugiego dnia, 

zwarci i gotowi, wybraliśmy się do Energylandii. Zabawy, 

zabawy, zabawy - nie było im końca. Pierwszy strzał padł na 

HYPERION – najszybszą i największą kolejkę – Mega Coaster 

w Europie, jadącą z prędkością 142 km/h. Po udanym zjeździe 

na Hyperionie udaliśmy się na inne atrakcje: Bumerang, 

Anakonda, Dragon, a dla chwili relaksu skorzystaliśmy ze 

Splash Battle, Atlantis czy Energusia. Po obiedzie, 

korzystając z uroków pogody spędziliśmy czas w strefie 

basenowej. Słonko, woda, czego chcieć więcej? I na 

horyzoncie pojawił się pomysł wizyty w Wadowicach. 

Wybraliśmy się do Bazyliki Mniejszej Ofiarowania 

Najświętszej Marii Panny. Oczywiście nie zabrakło wizyty  

w cukierni i degustacji papieskich kremówek. Dzień 

zakończyliśmy ogniskiem i zabawami integracyjnymi.    

Trzeciego dnia o świcie obudził nas blask słońca  

i śpiew ptaków znad jeziora. Był to znak, że czas ruszać  

w drogę. W czasie podróży czekała na nas Kopalnia Soli  

w Wieliczce. Schodząc na głębokość 135 m pod ziemię 

mogliśmy poznać legendy o Św. Kindze, o Skarbniku,  

o Bielance. Podczas wyprawy podziwialiśmy solne komory  

i kaplice, rzeźby z soli i podziemne jeziora solankowe. 

Zwiedzanie zakończyliśmy obiadem w restauracji mieszczącej 

się 125 m pod ziemią. A na powierzchni czekały na nas pyszne 

śmietankowo–czekoladowe lodowe świderki.   Zwarci i gotowi 

wyruszyliśmy w drogę powrotną. Zadowoleni, opaleni i pełni 

wrażeń wróciliśmy do domów. 
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SŁOWO OD EKSPERTA 
SŁOWO OD PANA DYREKTORA  

MARKA PACHNIKA 
I nowy kolejny już rok szkolny ruszył z kopyta. To już 16 

raz rozpoczynamy z Tornistrem. 

Macie w rękach 132 numer. Sprawa warta podkreślenia. 

Szkolne gazetki jak iskierki w ognisku pojawiają się i znikają. 

Przypomnijcie sobie, ileż to przeróżnych uczniowskich 

czasopism w ręku mieliście, które za chwil kilka odchodziły  

w niebyt. A nasz Tornister trwa. 

Konsekwentnie informuje o 

tym co dzieje się u NASZYCH 

uczniów , co słychać w NASZEJ 

szkole , co wydarzyło się  

w NASZEJ pięknej gminie. 

Ale!  

Ale ktoś może powiedzieć - 

no, czas już szatę zmienić, inne czasy, jak długo można 

kserować itd. itp. !!! 

 Nie. Nie. W tej, takiej właśnie gazetce jest duch, jest 

tradycja, czuć zapach szkolnego tuszu, zapach domu.  

I życzę Redakcji, by przez następne piętnaście lat nie 

zmieniali formy i formuły. 

Za wytrwałość, za konsekwencję, za tornistrowy 

całokształt dziękuję bardzo dziesiątkom redaktorów 

minionych 15 lat i opiekunkom - paniom Izabeli 

Borucińskiej i Magdalenie Gójskiej- Gogol.  
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A  wszystkim uczniom, rodzicom i czytelnikom -    

     Nie można cofnąć się w czasie i napisać nowego początku,  

     ale można zacząć od dzisiaj i napisać nowe zakończenie !! 

Więc ? 

Więc jeśli w poprzednich latach coś Wam nie wychodziło, to 

spróbujcie jeszcze raz. 

Próbujcie każdego dnia, podnoście się, zaczynajcie bieg. A my, 

my wszyscy dorośli pomożemy Wam. 

Pomożemy ale za Was nic nie zrobimy. 
 

                Dwa najważniejsze dni w roku!! 

                To ten, w którym się urodziłeś  

                i ten, w którym zrozumiałeś po co!! 
 

Wszystkiego co najlepsze w nowym szkolnym roku!!! 

 

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 2020r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

 

KUPON NR 1 (132) 

 PAŹDZIERNIK 2019   
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CO W SZKOLE PISZCZY 
Z ŻYCIA SZKOŁY 

Kinga Mielczarek 

5.09.2019r. 

Tego dnia odbył się koncert zespołu ,,Limbos”. Koncert 

był podzielony na dwie grupy. Pierwszą grupą były klasy 0-III,  

a drugą IV-VIII. Przy dwóch ostatnich piosenkach dużo osób 

śpiewało i  najlepiej się bawiło. 

12.09.2019r. 

Tego dnia nasza szkoła obchodziła 80 rocznicę bitwy pod 

Kałuszynem. Po  wyjściu ze szkoły wszyscy uczniowie wraz  

z nauczycielami poszli do parku, gdzie odbyły się przemówienia 

i śpiewanie hymnu polskiego. Następnie wszyscy wyruszyli na 

cmentarz, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta. 

Przyjechało tego dnia wiele służb wojskowych  

i obowiązywał strój galowy. 

13.09.2019r. 

Tego dnia odbyło się nocowanie w szkole w Chrościcach 

klasy VIB. Wszyscy uczniowie tej klasy przygotowali sobie 

karimaty, koce bądź śpiwory, na których kładli się spać. … 

Cisza nocna zaczęła się o godz. 1:00. Więcej dowiecie się  

z artykułu Ali. Zapraszam na następne strony. 

20.09.2019r. 

Tego dnia odbył się szkolny etap biegów przełajowych. 

Meta była na szkolnej bieżni, a start pod lasem niedaleko 

szkoły. Chłopcy i dziewczynki z równoległych klas biegli 

oddzielnie. Na koniec, gdy pobiegły już wszystkie klasy, odbyło 

się wręczanie medali za trzy najlepsze miejsca.  
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Najlepsze osoby pojechały również na zawody do Mińska 

Mazowieckiego. 

20.09.2019r. 

Tego dnia odbyła się trzecia Ekumeniczna Noc Biblijna. 

Większość osób była tam z koła biblijnego pod 

przewodnictwem pani Ewy Paruzal. W nocy dla uczniów 

przygotowane było ognisko, gry i zabawy z zagadkami. 

Uczniowie robili również scenki i przebierali się za postacie  

z Biblii. 

23.09.2019r. 

Tego dnia do naszej szkoły zawitał Minister Cyfryzacji 

Pan Marek Zagórski. Na temat tej wizyty i jej przebiegu 

przeczytacie w artykule pani Izy Borucińskiej. Zapraszam. 

 

Zdjęcia z tych wydarzeń znajdziecie na stronie szkoły  

w zakładce Fotogaleria. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych       

2 września 2019r. 

2. Rocznica walk pod Kałuszynem 12 września 2019r. 

3. Spotkania klasowe z rodzicami 
uczniów 

wg terminarza 
wychowawcy klasy/ 
do końca września 

4. Dzień Edukacji Narodowej - dzień 
wolny od zajęć dydaktycznych*   

14 października 
2019r. 

5. Zebranie Rady Rodziców     16 października 
2019r. 

6. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni 
wolnych ustalonych przez dyrektora 

szkoły)* 

31 października 
2019r. 

7. Szkolenie Rady Pedagogicznej   18 listopada 2019r. 
godz. 14.00 

8. Zebranie rodziców - ogólne z 
prelekcją, spotkania klasowe 

27 listopada 2019r. 
godz. 17.00 

9. Przerwa świąteczna 23 grudnia 2019r. - 
31 grudnia 2019r. 

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

2-3 stycznia 2020r. 

11. K1asyfikacja uczniów za I półrocze - 
rada pedagogiczna   

29 stycznia 2020r. 
godz. 14.00 

12. Półroczne zebranie rodziców -
 spotkania klasowe 

5 lutego 2020r. 
godz. 17.00 

 
 

 



TORNISTER                                 numer 1 (132) – październik 2019           

- 11 - 

13. Ferie zimowe 10 lutego - 23 

lutego 2020r. 

14.    
        

Szkolenie Rady Pedagogicznej  marzec 2020r. 
(dokładny termin do 
ustalenia) 

15.  Wiosenna przerwa świąteczna   9 - 14 kwietnia 
2020r. 

16.    
        

 Egzamin ósmoklasisty 21 - 23 
kwietnia 2020r. 

17. Zebranie rodziców - spotkania 

klasowe 
13 maja 2020r. 

godz. 17.00 

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

12 czerwca 2010r. 

19. Klasyfikacja uczniów za II półrocze - 
rada pedagogiczna   

22 czerwca 2020r.  
godz. 14.00 

20. Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych       

26 czerwca 2020r. 

21. Podsumowanie pracy w roku 
szkolnym 2019/2020 - rada 
pedagogiczna   

30 czerwca 2020r. 
godz. 10.00 

  

* - Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla chętnych 
uczniów po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców. 
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SONDA Z UCZNIAMI NA PRZERWIE 
Kinga Mielczarek, Dominika Wąsowska 

 

Jak widać, większość uczniów jest zadowolona ze zmian, jakie 

zaszły w szkole po wakacjach! A ty? Jeśli nie brałeś udziału w 

sondzie, a chcesz się na ten temat wypowiedzieć, zapraszamy! 

Napisz do nas na adres tornistersp@onet.pl  
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Podoba mi się Nie podoba mi się Może być 

Jak Wam się podoba w szkole po 
zmianach wakacyjnych? 

mailto:tornistersp@onet.pl
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V POWIATOWY TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO W DĘBEM WIELKIM 
Pan Jacek Chodubski 

 

Dnia 28 września 2019 roku w hali 

sportowej w Dębem Wielkim odbyła się piąta 

już edycja tenisowych zmagań w ramach 

Powiatowego Cyklu Turniejów o Puchar 

Starosty Mińskiego. Zawody zorganizowało 

Stowarzyszenie „Sports4 Kids” przy współpracy Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. Nasi uczniowie 

z klasy sportowej wyjechali po raz pierwszy na taki Turniej  

i mierzyli się z wieloma uczestnikami w swojej kategorii 

wiekowej – kl.4-6. Najlepszą naszą uczestniczką okazała się 

Julianna Gujska, która zajęła V miejsce! To wyjątkowe 

wyróżnienie, biorąc pod uwagę fakt, że przeciwnicy trenowali 

kilka lat dłużej od nas. Wszyscy nasi tenisiści spisali się 

znakomicie godnie reprezentując szkołę, za co zostali 

uhonorowani pamiątkowymi medalami za udział w zawodach. Po 

tak wyczerpującym i pełnym emocji Turnieju, w drodze 

powrotnej zatrzymaliśmy się w restauracji MacDonald, gdzie 

dzięki dofinansowaniu Pana Dyrektora mogliśmy się posilić  

i szybko zregenerować siły ;-)  
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CO ROBIŁ MINISTER CYFRYZACJI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAŁUSZYNIE? 
23 września 2019r. do Szkoły Podstawowej  

w Kałuszynie dotarła informacja, że następnego dnia 

przybędzie do nas gość specjalny - Minister Cyfryzacji Pan 

Marek Zagórski. Wiele osób pytało - dlaczego? Już wyjaśniam. 

W maju 2019r. członkowie koła informatycznego 

prowadzonego przez p. Izabelę Borucińską wzięli udział  

w konkursie "Cyfrowa Majówka" na inicjatywę dla lokalnych 

społeczności. Konkurs został zorganizowany w ramach 

projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji  

i Państwowy Instytut Badawczy NASK. Nasz projekt został 

doceniony i wspólnie z 9 innymi inicjatywami zajęliśmy  

I miejsce w Polsce. Nagrodą był bon na  

4-godzinne profesjonalne warsztaty z programowania i robot 

edukacyjny.  

Minister Cyfryzacji wybrał naszą szkołę, aby osobiście 

wręczyć nam nagrodę. Krótkie spotkanie upłynęło w bardzo 

miłej atmosferze. Pan Minister podziękował nam za udział  

w konkursie i pogratulował zwycięstwa. Życzył członkom koła 

informatycznego jeszcze wielu 

sukcesów (nie tylko 

informatycznych), mądrego 

korzystania z cyfrowych technologii, 

nazwał ich "liderami cyfryzacji". Na 

ręce Dyrektora Szkoły Pana Marka 

Pachnika przekazał obiecaną nagrodę 

- interaktywnego robota 

edukacyjnego Jimu Astrobota.  
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Dodatkowo uczniowie z koła informatycznego otrzymali 

drobne upominki, zaś Pan Minister dostał od nas piękny bukiet 

kwiatów i materiały promocyjne Kałuszyna i naszej szkoły.  

Po pożegnaniu z Panem Ministrem rozpoczęła się 

realizacja II nagrody - warsztatów z programowania. Wzięło 

w nich udział 10 uczniów z klas VII-VIII. Warsztaty 

prowadziły bardzo sympatyczne trenerki z EduSense i NASK.  

Ćwiczenia dotyczące kodowania i programowania 

odbywały się na matach do kodowania, na papierze  

i w komputerze. Uczniowie układali sudoku z pomocą 

kolorowych kubeczków i obrazków, grali w grę podobną do 

"Okrętów" i układali planszę na wzór kostki Rubika. Najwięcej 

frajdy było podczas programowania robota Ozobota. Młodzież 

sterowała Ozobota na wiele sposobów:  za pomocą kodów, 

drewnianych puzzli i na platformie internetowej Ozoblockly.pl. 

Niecodziennym widokiem było przykładanie robota do 

monitora i kalibrowanie go, a potem ładowanie programu  

i obserwowanie zachowań Ozobota.  

4 godziny upłynęły momentalnie.  Temat warsztatów 

był tak ciekawy, że nikomu czas się nie dłużył. Członkowie koła 

informatycznego przekonali się, że potrafią sami programować 

i sterować Ozobota. Mały robocik skradł ich serca.  

Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali 

trenerkom i wręczyli każdej z nich piękną czerwoną różę. 

Panie były mile zaskoczone i wzruszone.  

A my... niedługo zaczniemy składać i poznawać 

kolejnego robota - Astrobota i wspominać 24 września - dzień 

pełen wrażeń i miłych gości.  

Izabela Borucińska 

opiekun koła informatycznego 
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DLACZEGO TRZEBA WALCZYĆ DO KOŃCA? 
p. Izabela Borucińska 

1 października 2019r. społeczność Szkoły Podstawowej 

w Kałuszynie przystąpiła do projektu realizowanego w aplikacji 

Endomondo "100km na 100-lecie powstania Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego".  

Inauguracją projektu było spotkanie z Panem Kajetanem 

Broniewskim - wioślarzem, trzykrotnym olimpijczykiem, 

brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich  

w Barcelonie w 1992 roku. Pan Kajetan to przesympatyczny 

człowiek, który momentalnie nawiązał kontakt z uczniami.  

Z pasją opowiadał o igrzyskach olimpijskich. Tłumaczył, jak 

ważne jest to wydarzenie w życiu każdego sportowca. 

Wyjaśniał, że sukces nie przychodzi sam, że wymaga wiele 

wysiłku, setek godzin treningów. 

Ale największe wrażenie Pan Kajetan zrobił na 

wszystkich obecnych prezentując film, w którym pokazał,  

w jakim stylu i w jaki sposób zdobył brązowy medal podczas 

Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie.  Tłumaczył, że niezależnie 

od okoliczności, nie można się 

poddawać, że trzeba walczyć do 

końca. On sam jest tego żywym 

przykładem, kiedy to ostatnie metry 

olimpijskiego wyścigu kajakarzy 

zdecydowały o trzecim miejscu  

i wymarzonym medalu olimpijskim.  

Godzina minęła momentalnie. Na 

zakończenie Pan Kajetan  

wraz z podziękowaniami otrzymał  
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piękny bukiet kwiatów, a uczniowie wyszli ze spotkania 

naładowani pozytywną energią, zarażeni ideą "fair play", pełni 

wiary, że mogą wszystko.  

Spotkanie zorganizowały koordynatorki projektu 

"100km na 100-lecie powstania Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego": p. Joanna Bielińska i p. Izabela Borucińska. 

 

 

NOC INTEGRACYJNA KL. VIB 
Alicja Drabarek  

Noc z 13 na 14 września 2019r. 

klasa VIb spędziła w Filialnej Szkole 

Podstawowej w Chrościcach. 

Uczestnicy tej zabawy przyjechali tam 

o 1800 wraz z wychowawcą - panem 

Mariuszem Prekuratem. Na początku 

zagraliśmy w kilka ciekawych gier 

integracyjnych. Dość późnym wieczorem rozpaliliśmy ognisko, 

nad którym piekliśmy kiełbaski. Niestety nie mogliśmy zjeść 

ich na świeżym powietrzu, ponieważ zaczęło padać. Potem 

graliśmy w różne gry planszowe oraz w tzw. „butelkę”. Około 

100 w nocy pan włączył nam film pt. „Gol”. Po projekcji 

powędrowaliśmy do naszych śpiworów. Pan ogłosił ciszę nocną, 

lecz i tak kilkoro z nas nie miało zamiaru spać. Wszyscy byli 

już na nogach ok. 600 więc zagraliśmy w jeszcze jedna grę 

integracyjną i zjedliśmy śniadanie. Po posiłku zaczęliśmy 

sprzątać klasy. O godzinie 900 przyjechali odebrać nas 

rodzice. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tej nocy  

i chcielibyśmy to powtórzyć .   
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Z ŻYCIA ZERÓWEK 
p. Magdalena Gójska- Gogol 

 

2 września próg szkoły przekroczyli najmłodsi uczniowie. 

Nie byli przerażeni, wręcz przeciwnie bardzo zaciekawieni.  

Z dnia na dzień poznawali nowe zakątki budynku szkoły  

i szybciutko zaczęli czuć się w niej jak w domu. Wrzesień był 

dla nich bardzo aktywny.  

Koncert zespołu „Limbos” wprowadził najmłodszych 

uczniów w świat muzyki, nie tylko klasycznej. Wszyscy 

świetnie bawili się przy współczesnych hitach muzycznych. 

Natomiast spotkanie z policjantem i spacer po najbliższych 

ulicach oraz ćwiczenie bezpiecznego przejścia przez pasy to 

lekcja, którą zapamiętają na dłuższy czas.  

Uczniowie z chęcią uczestniczyli w obchodach 80 

rocznicy Walk pod Kałuszynem – 12.09.2019r. W strojach 

galowych dumnie reprezentowali szkołę w Parku Miejskim.  

Kolejnym wyzwaniem było dla nich spotkanie z bohaterką 

książek dla dzieci, Kicią Kocią. 26 i 27 września wybrali się do 

Biblioteki Publicznej aby tam poznać 

słynną Kicię. Mali zerówiacy bawili się 

przy muzyce, czytali książki, ale też 

sprzątali świat – ucząc Kicię Kocię 

segregacji odpadów. Oczywiście 

najmilsze było przytulanie z Kicią Kocią, 

bo któż nie lubi miłej kotki.  
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Dzień dobry! Cześć! Witajcie!...To my, Wasi koledzy  
i koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Chrościcach. 
Cieszymy się, że w nowym roku szkolnym nie zapomnieliście o 
nas i po raz kolejny mamy okazję gościć na łamach gazety 
"Tornister”, co pozwoli nam 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.. 
 

Oczywiście w naszej szkole jak co roku dzieje się dużo fajnych 
rzeczy... 
 

We wrześniu po raz kolejny przyłączyliśmy się do akcji 
"Sprzątanie Świata", która w tym roku przebiegała po 
hasłem "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!". 
W tym dniu wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz  
z nauczycielami wyruszyli „posprzątać świat”. 
Zorganizowaliśmy również warsztaty recyklingu. Aż trudno 
sobie wyobrazić, na ile sposobów można wykorzystać zużyte 
plastikowe korki i butelki, tekturowe pudełka i wytłaczanki, 
czy stare gazety. Zajęcia miały na celu pokazanie uczniom, jak 
w twórczy sposób nadać drugie życie przedmiotom, które 
mamy na co dzień w domu, a które normalnie trafiłyby do 
kosza. Połączenie ekologii ze sztuką, przy wykorzystaniu  
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"śmieci - surowców", pozwoliło uczniom w kreatywny sposób 
wyczarować nowe przedmioty. Mamy nadzieje, że podczas 
zajęć uczniowie przekonali się, że do zabawy można stworzyć 
zabawki, których wyprodukowanie nie powoduje 
zanieczyszczenia środowiska, a także rozwinęli swoją 
świadomość ekologiczną oraz zamiłowanie do bycia "EKO". 

We wrześniu odwiedziły naszą szkołę panie z Biblioteki  
w Kałuszynie z niezwykłym gościem ”Kici Kocią”, w której 
postać wcieliła się pani Bożenka. 

Kicia Kocia to bohaterka serii książeczek autorstwa Anity 
Głowińskiej dla najmłodszych czytelników. Tytułowa 
rezolutna kotka wraz z wyrozumiałymi opiekunami  
i wiernymi przyjaciółmi odważnie odkrywa świat i uczy się 
sama ,a przy okazji swoich czytelników, najważniejszych zasad 
w codziennym życiu. Celem wizyty było promowanie 
czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci, więc oczywiście nie 
zabrakło w tym dniu wspólnego czytania przygód Kici, jak 
również wspólnych radosnych zabaw przy muzyce. Jeszcze raz 
dziękujemy p. Ani, p. Małgosi i p. Bożence za przemiłe 
spotkanie i liczymy na kolejne:-) 

A skoro o czytaniu mowa to nasza szkoła przystąpiła w tym 
roku do projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 
Jest to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie 
czytelnictwa . Podążając za 
słowami Wisławy 
Szymborskiej warto 
czytać, bo ”Czytanie 
książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła”.  
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Na zakończenie relacji z Chrościc jeszcze kilka informacji  
w skrócie. Pamiętacie jak w zeszłym roku zapraszaliśmy Was 
do naszej szkoły na nocne biwakowanie?..Cieszymy się bardzo, 
bo zaproszenie nie zostało ”bez echa”...We wrześniu 
biwakowała u nas kl. VI b z p. Mariuszem Prekuratem...odbyła 
się już po raz trzeci Noc Biblijna...a w październiku na nocne 
biwakowanie zapowiedziały się już p. Marzena Mroczek  
z klasą 6a oraz p. Barbara Chrościcka z kl.5b,5d,5c... Cieszymy 
się bardzo z Waszych odwiedzin w naszej szkole...;-)  
I zapraszamy ponownie;-) 

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"....Do zobaczenia i poczytania....: )Pozdrawiamy:)  

  Izabela Jackiewicz 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
Polskie święto oświaty i szkolnictwa 

wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Od 

1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela 

obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.  

Z okazji Waszego święta, życzymy 

wszystkim nauczycielom dużo zdrowia, energii  

i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować 

swoje plany życiowe oraz zawodowe.  

Zespół Redakcyjny Tornistra 
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IDEALNY NAUCZYCIEL – W OCZACH UCZNIÓW 
Paulina Skoniecka 

Każdy z nas ma swój idealny typ nauczyciela. Wiele  

z nas uważa, że nauczyciel musi być sprawiedliwy, wyrozumiały 

a najlepiej by było jakby na lekcjach były puszczane filmy,  

a zamiast sprawdzianów i kartkówek nauczyciel by z nami 

żartował i prowadził  zwykłe luźne rozmowy. Ale co z tego 

byśmy wynieśli? Jaką wiedzę?  

Wydaje mi się, że cechy idealnego nauczyciela to 

przede wszystkim poczucie humoru. Tak, to zdecydowanie 

najlepsza cecha, ale też żeby umiał tłumaczyć uczniom ich 

błędy i czasem rozmawiał o życiowych problemach. Wiadomo, 

że musi być cierpliwy i wyrozumiały, ale oczywiście każdy ma 

swoje granice wytrzymałości. Przecież nauka to nie tylko 

siedzenie w ławkach, ciągłe pisanie i nic poza tym. Każdy 

nauczyciel stara się prowadzić lekcje w inny ciekawy  sposób. 

Na pewno chce nam przekazać jak najlepiej i jak najwięcej 

wiedzy - wiadomo, że jeden uczeń zrozumie lepiej, a drugi 

gorzej. 

Ale i my uczniowie 

starajmy się budować miłą  

atmosferę na lekcjach, a na 

pewno będzie uczyło nam się 

lepiej. 
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CZY MOGĘ CI POMÓC? 
pani pedagog Agnieszka Borucińska 

 

Jak Cię widzą, tak Cię piszą 

 Obiegowa prawda mówi, że przysłowia są mądrością 

narodów. Co więc znaczy przysłowie będące tytułem tego 

artykułu? Najkrócej można powiedzieć, że ludzie oceniają nas 

po wyglądzie zewnętrznym. Estetyka, schludność ubrania, 

higiena osobista, fryzura jest naszą wizytówką, to oceniają 

inni w pierwszym kontakcie. I niekoniecznie chodzi tu  

o markowe ubrania, wyrazisty makijaż czy krzykliwy kolor 

włosów. Poprzez swój wygląd prezentujemy się w określony 

sposób – możemy zadziwiać, prowokować, wzbudzać zaufanie, 

albo sprawiać wrażenie, że nam na niczym nie zależy. 

Poza wyglądem zewnętrznym ważny jest sposób,  

w jaki się wypowiadamy. Ton, język używany w wypowiedziach 

dużo mówią o nas. Milej przecież rozmawiać z kimś 

kulturalnym niż z osobą 

używająca wulgaryzmów, 

napastliwą, wchodząca w słowo. 

Pomyślmy więc, jak 

chcemy być widziani przez 

innych. 
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KĄCIK NAUKOWY 
  

W świecie biologii  
Alan Abramowski 

Główne części ciała człowieka to: głowa, szyja, tułów, 

oraz kończyny dolne i górne. W jego skład głównie wchodzą 

układy takie jak: układ oddechowy, układ kostny, układ 

pokarmowy, układ krwionośny oraz układ nerwowy.  

Skład chemiczny ciała ludzkiego to: około 70 % wody, 

pozostałe 30 % to składniki organiczne (zbudowane na bazie 

węgla) i nieorganiczne (składniki mineralne). 
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W świecie fizyki 
Alan Abramowski 

Prędkość ucieczki jest to prędkość startowa, którą 

musi osiągnąć ciało, aby opuścić strefę przyciągania 

grawitacyjnego danego obiektu. Prędkości ucieczki z obiektów 

układu słonecznego wynosi: 

617,5 kilometra na sekundę dla "powierzchni" Słońca, 

4,4 kilometry na sekundę dla Merkurego 

10,4 kilometra na sekundę dla Wenus 

11,2 kilometra na sekundę dla Ziemi 

2,4 kilometra na sekundę dla Księżyca 

5 kilometrów na sekundę dla Marsa 

59,5 kilometra na sekundę dla Jowisza 

35,5 kilometra na sekundę dla Saturna 

21,3 kilometra na sekundę dla Urana 

23,5 kilometra na sekundę dla Neptuna. 

 

W świecie astronomii 
Alan Abramowski 

Słońce  - jest to gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół 

niej krąży ziemia i pozostałe: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, 

Jowisz, Saturn, Uran oraz Neptun. Stanowi on około 99,86 

masy Układu Słonecznego i ma masę około 333 tysięcy Ziem. 

Jego masę w większości stanowi wodór oraz hel. Jest ono 

żółtym karłem i ma 5505 stopni Celsjusza. Znajduje się  

w odległości 149 600 000 kilometrów (osiem minut świetlnych) 

od Ziemi.  
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W świecie geografii 
Krzysztof Gogol 

Czyli….. ciekawostki o granicach polskich. 

Cześć! Dzisiaj chciałbym przytoczyć kilka ciekawostek 

 o naszych granicach, jednak nie mam nawet zamiaru mówić 

wam o rzeczach oczywistych, o których możesz usłyszeć lub 

usłyszysz na lekcjach czy to na historii, czy na geografii. 

Zatem, by nie przedłużać, zaczynajmy, czyli  

5 ciekawostek o granicach.: 

1.  Pewnie niektórzy z was zastanawialiście się „czy jak było 

tyle wojen, to gdzie było najspokojniej?”. Otóż istniało takie 

miejsce, i wystarczy spojrzeć na południową granicę, oraz na 

północną granicę….. Węgier! Tak, to nie błąd w druku. Granica 

polsko-węgierska była najspokojniejszą granicą ogólnie  

w historii, więc mamy czym się pochwalić. 

2. Jakich mamy sąsiadów, spójrzmy: Rosja, Niemcy, Dania…….. 

zaraz, co?! Tak, to znowu nie błąd w druku, to prawda, tylko że 

to nie granica lądowa, lecz morska. Mamy o co kłócić się  

z twórcami klocków LEGO, ponieważ przy okolicach wyspy 

Bornholm (wiem, trudna nazwa) znajduje się granica duńsko-

polska, i o ten skrawek morza chodzi. 

3. Podczas tworzenia granic po II Wojnie Światowej, musiało 

się Churchillowi naprawdę nudzić, bo nasze granice są 

naprawdę „leniwe”, ponieważ przebiegają tylko wzdłuż rzek 

 i pasm górskich. Wystarczy spojrzeć na mapę oraz znać 

trochę historii XX w.  

 

 



TORNISTER                                 numer 1 (132) – październik 2019           

- 27 - 

4. Teraz coś krótszego, długość granic polskich to (łącznie  

z morskimi) ponad 1,2,…… 3351km! 

 

5. Była granica z Węgrami, była granica morska z Danią, była 

długość obecnej granicy, oraz naśmiewanie się z nich, co 

jeszcze ?!? Otóż granice polskie w 1612 osiągały ponad 3 razy 

większe wymiary, niż dzisiaj Niemcy, bo wynosiły ponad 

1000000 km2(1 mln. km2).  

 Jeśli jeszcze nie zasnęliście, to zapraszam do dalszego 

czytania „Tornistra”. 

MIŁEJ LEKTURY!!  
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W ŚWIECIE HISTORII  
Alicja Drabarek  

Witajcie! W tym roku szkolnym będę ukazywała wam 

kolejne ciekawostki o władcach Polski. W ostatnim numerze 

„Tornistra” z roku szkolnego 2018/19 przedstawiłam wam 

kilka wiadomości o Bolesławie II Szczodrym (Śmiałym). Tym 

razem opowiem wam o Władysławie I Hermanie. 

Władysław I Herman (ur. ok. 1043, zm. 4 czerwca 

1102) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1079–

1102. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i jego żony 

Dobroniegi.  

Władzę objął po wygnaniu brata, króla Bolesława 

Szczodrego. Zmienił kierunek polskiej polityki: zawarł pokój z 

Czechami i wznowił uległość wobec Świętego Cesarstwa, 

wyrażoną niepodejmowaniem starań o koronę królewską oraz 

popieraniem go w sporze z papieżem. Dążył, wraz z wojewodą 

Sieciechem, do wzmocnienia autorytetu monarchy i 

zapobieżenia potencjalnej interwencji ze strony Czech i 

Niemiec. Wkrótce jednak w ręce palatyna przeszła faktyczna 

władza w państwie. Wobec sprzeciwu możnych, wrogo 

nastawionych do wszechwładzy Sieciecha, książę został 

zmuszony do jego oddalenia i podziału państwa między swoich 

synów: Zbigniewa (otrzymał Wielkopolskę, Kujawy, ziemie 

sieradzką i łęczycką) i Bolesława (przypadły mu w udziale 

Śląsk i Małopolska) w 1097 roku. Herman do śmierci (1102) 

zachował jedynie Mazowsze i władzę zwierzchnią.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/1043
https://pl.wikipedia.org/wiki/4_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1102
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_I_Odnowiciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobroniega_Maria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_II_Szczodry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_II_Szczodry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palatyn_(tytu%C5%82)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sieciech_(palatyn)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palatyn_(tytu%C5%82)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_(polski_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sieradzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_%C5%82%C4%99czycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_III_Krzywousty
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
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RELAKS PO SZKOLE 
Książka i ja 
Alicja Drabarek  

Cześć, to ja Ala! W tym roku szkolnym chciałabym dalej 

kontynuować wam moją książkę  

pt. „Wielka tajemnica zaginionego 

sera”. Mam nadzieję, że nie 

zapomnieliście jeszcze Elizy. Jeśli 

nie czytaliście poprzednich 

rozdziałów lub musicie coś sobie 

odświeżyć, wchodźcie śmiało na 

stronę naszej szkoły, na której 

znajdują się wszystkie gazetki  

z poprzednimi rozdziałami. Zapraszam do lektury. 
 

III.  PIERWSZY DZIEŃ WAKACJI CZYLI NUDA I SER 

Godzina 10:00.  

 

Zadzwonił budzik Elizy.  

- Mamo! Gdzie mój puder?! – krzyknęła Ewka. 

- Poszukaj w szufladzie w łazience! Witaj kochanie, nareszcie 

się obudziłaś. Szybko wstawaj.      

        

PPiiiiiiiiiiiipp,,  

ppiiiiiiiipp!! 
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- Ale… po co? – spytała Eliza. 

- Jak to po co? Przecież idziesz do parku na zajęcia. 

- O nie! 

- O tak! Wstawaj już zrobiłam śniadanie.  

- Dziewczynki, ja idę już do pracy. Ewa, zaprowadzisz Elizę do 

parku, dobrze? – powiedziała mama. 

- Noooo… dobra. 

Za kilka minut Ewka z Elizą wyszły z domu. Do samego parku 

szły w milczeniu, lecz ciszę przerwała Ewka, gdy zobaczyła 

porozstawiane na kostce zamki i smoki z kartonu. 

- Ha ha ha! Mama zapisała cię na zajęcia dla dzidziusiów!  

 - Przestań! – krzyknęła Eliza. 

Gdy Ewka poszła zaczęły schodzić się dzieci. Za kilka minut 

zajęcia się rozpoczęły. 

- Witajcie! – powiedziała jedna z bibliotekarek – Mam na imię 

Klara, ale mówcie do mnie ciociu Klaro. 

- Dzień dobry ciociu Klaro! – odezwał się wesoły chór 

dziecięcych głosów, ale nie było w nim głosu Elizy. Po 

półgodzinie nudnych dla Elizy zajęć panie zawołały wszystkie 

dzieci do stolików, przy których miały robić kanapki. 

- Dzieciaczki, teraz będziemy robić kanapki na drugie 

śniadanie. Na stolikach macie położony chleb, szynkę, sałatę, 

pomidora, posiekany szczypiorek oraz żółty ser. Czy każde 

dziecko ma talerzyk?  

- Tak, ciociu Klaro! – rozległ się szum głosów, a ich mali 

właściciele zabrali się do pracy. Elizie bardzo spodobało się 

robienie kanapek, brała wszystkie składniki po kolei. Młodsze 

dzieci robiły dokładnie to co ona. Eliza tak wciągnęła się  

w pokazywanie, jak robi kanapki, że aż zaczęła uczyć  
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młodszych kolegów i koleżanki. Dodawała różne składniki, lecz 

gdy w końcu chciała sięgnąć po ser okazało się, że go nie ma. 

Nim zdążyła zgłosić brak sera wyręczył ją jeden z piskliwych 

dziewczęcych głosików:  

- Plosę pani, sel się skońcył – wyseplenił, a wtedy jedna z 

bibliotekarek pobiegła po kolejną porcję, ale… 

- Klara, Monika! – wydyszała Kasia, bo właśnie 

tak miała na imię bibliotekarka – czy na 

pewno zakupiłyście kilogram sera?  

- No oczywiście że tak – potwierdziła 

Klara. – A co się stało? 

- Nie ma sera! – krzyknęła Kasia. 

- Oh! – westchnęły dzieci, bo poczuły, że nada to 

nastroju tej sytuacji.   

 

IV.  TAJEMNICZA TAJEMNICA  

CZYLI SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁKĄ I UŻALANIE SIĘ 

NAD SWOIM LOSEM 
 

Dalsze zajęcia były odwołane, co Elizę bardzo ucieszyło, 

ponieważ mogła spotkać się ze swoją przyjaciółką Magdą. 

Umówiła się z nią o 14:00 w parku. Eliza czekała już na 

przyjaciółkę, gdy nagle ta nadjechała rowerem. 

- Cześć! – powiedziała Magda – Co to za pilna sprawa, że tak 

szybko chciałaś się ze mną spotkać? 

- Muszę opowiedzieć ci co okropnego przydarzyło mi się przez 

te feralne trzy dni, czyli poniedziałek, wtorek i środę. Ale 

musisz przyrzec, że nikomu tego nie powiesz i nie uciekniesz 

jak wtedy kiedy opowiadałam Ci o ptaszku, którego uratował 

mój tata, zgoda? 
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- Zgoda.  

- Więc tak,  w poniedziałek gdy wróciłam ze szkoły do domu,  

a mama była w pracy, mój tata spadł z taboretu i złamał nogę. 

Mama zaraz po powrocie z pracy pojechała z tatą do szpitala, 

a gdy rodzice wrócili, oznajmili mi i Ewce, że nigdzie nie 

pojedziemy na wakacje! 

- Co z tego? 

- Poczekaj, po drodze ze szpitala zapisała mnie na zajęcia  

w parku na które chodzą same maluchy! Nie dość, że we 

wtorek musieliśmy pożegnać się z panią Dorotą, to jeszcze 

dziś musiałam robić te okropne kanapki w parku z bandą 

przedszkolaków! 

- Przestań wreszcie się nad sobą użalać! – krzyknęła Magda, 

która już dosyć długo nie mogła znieść zażaleń koleżanki. – 

Może jednak na tych zajęciach wydarzyło się coś ciekawego? 

- Chwilę… A tak! Stała się dziwna rzecz, zaginął ser! 

- Ha ha ha! Ser, serio?! Ha ha ha! 

- Przestań się śmiać. To może być zagadka, którą to my 

rozwikłamy. 

- A może po prostu bibliotekarka zapomniała go kupić? 

- Była pewna, że go kupiła. 

- Wiesz, muszę już iść. Ale w sumie ta zagadka to niezły 

pomysł na zabawę w wakacje, dlatego się nad tym zastanowię. 

To pa! 

- Na razie! 
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PORADY I RADY 
Angelika Ciborowska 

Ulubieniec dziewczyn – 

kosmetyk 
 

Moim ulubieńcem w kategorii 

kosmetyk jest wielofunkcyjny 

zestaw do makijażu ust. Jest 

to produkt z firmy Lovely, 

która produkuje nie tylko 

szminki i pomadki, ale także 

cienie i podkłady. Zestaw 

nazywa się Holo lips i jest go  

4 rodzaje: Rainbow Drops, Horn Dust, Paradise Sunset oraz 

Unicorn Paradise . Najbardziej polecam Rainbow Drops oraz 

Unicorn Paradise, ponieważ najbardziej pasują do dziewczyn 

typu klas. 6-8. Zestawy można kupić w każdej drogerii 

Rossman oraz Natura.  
  

 

Uwaga! Uwaga! Zapraszamy do udziału w konkursie. 
Pierwsza osoba, która bezbłędnie rozwiąże krzyżówkę i wyśle 

rozwiązanie na adres mailowy: tornistersp@onet.pl,  

(z dopiskiem: imię i nazwisko, klasa) - liczy się data i godzina 

wysłania wiadomości, otrzyma kupon upominkowy do EMPIKU. 

Imię oraz nazwisko zwycięzcy opublikujemy w numerze 

listopadowym.  
 

 

mailto:tornistersp@onet.pl
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JESIENNA KRZYŻÓWKA KONKURSOWA 
Dominika Wąsowska 

 

1. JESIENIĄ SZYBKO ZAPADA 

2. KOLOR JESIENI 

3. JESIENIĄ SPADAJĄ Z DĘBÓW 

4. JESIENIĄ WŁÓŻ CIEPŁE 

5. ZWIERZĘTA ROBIĄ NA ZIMĘ 

6. MA CZERWONE KORALE 

7. JESIENIĄ CZĘSTO PADA 

8. JESIENNY MIESIĄC 

9. SPADAJĄ Z DRZEW 

10. JESIENIĄ CORAZ NIŻSZA 

11. POCHMURNY 
 

     1.            

    2.             

    3.             

  4.               

    5.             

     6.            

    7.             

   8.              

    9.             

    10.             

 11.                
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KĄCIK KULINARNY 
Paulina Skoniecka 

 Jesienna zupa krem z dynię i grzankami 
 

Składniki na zupę: 

-1 kg dyni 

-1 marchew 

-1 cebula 

-2 ząbki czosnku 

-3 szklanki bulionu 

drobiowego 

-sól, pieprz  

-3 łyżki oliwy z oliwek lub 

oleju 

-śmietana 18% 

 

Składniki na grzanki: 

-1 ząbek czosnku 

-2 kromki chleba tostowego 

 

Przygotowanie: 

1. Dynie obierz, usuń pestki.  

2. Marchew, cebulę, dynię i czosnek pokrój na mniejsze 

kawałki . 

3. Wszystkie składniki przełóż do garnka, dodaj oliwę bądź 

olej i podsmaż przez  ok. 3min stale mieszając. 

4. Warzywa zalej bulionem i gotuj pod przykryciem przez ok. 

30min. 

5. W tym samym czasie chleb tostowy i czosnek pokrój w 

drobną kostkę  

6. Chleb z czosnkiem wrzuć na patelnię i praż aż pieczywo 

będzie chrupkie. 

7. Ugotowaną zupę rozdrabniamy blenderem. 

8. Przyprawiamy solą, pieprzem do smaku. 

9. Całość podawaj ze śmietaną i grzankami. 

SMACZNEGO!!! 
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CIEKAWOSTKI O … 
Adam Ostrowski 

… o pierwszym 

samochodzie  
Daimler 

opatentował silnik w 

1885 roku. W 1885 

roku Carl Benz (1844–

1929) zbudował samochód trójkołowy z takim silnikiem – Benz 

Patent-Motorwagen Nummer 1, który rozwijał prędkość 16 

km/h. ... W 1886 roku Daimler skonstruował kolejny pojazd. Za 

pierwszego konstruktora samobieżnego pojazdu kołowego 

zdolnego do przewozu osób – protoplasty samochodu – uznaje 

się francuskiego inżyniera Nicolasa Josepha Cugnota (1725–

1804), który zbudował pojazdy o napędzie parowym mające 

pełnić funkcję ciągnika artyleryjskiego dla armii francuskiej – 

pierwszy ok. 1765 roku i kolejny ok. 1770 roku ze swoim 

silnikiem – pierwszy samochód czterokołowy.  

 

OPOWIEM O 

Grzegorz Kurmanowski 

Witajcie będę opowiadał wam o stworzeniach różnych  

i przeróżnych. Dziś opowiem o potworze z  Loch Ness  

zamieszkujące szkockie jezioro Loch Ness, objętościowo 

największy słodkowodny zbiornik Wielkiej Brytanii.  Potwór  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Joseph_Cugnot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_parowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85gnik_artyleryjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Loch_Ness
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_s%C5%82odka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
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z Loch Ness jest kryptydą, jedną z najbardziej znanych 

zagadek kryptozoologii. Większość naukowców uznaje obecną 

dokumentację mającą udowodnić istnienie zwierzęcia za 

nieprzekonującą. Twierdzą najczęściej, że relacje ze spotkań 

z Nessie są oszustwami lub obserwacjami znanych zwierząt 

czy zjawisk. Jednakże wiara w istnienie zwierzęcia istnieje 

pośród wielu osób na całym świecie. Najbardziej popularne 

teorie próbujące wyjaśnić naturę rzekomego zwierzęcia 

określają je jako rodzaj plezjozaura, foki, węgorza lub 

jesiotra. 

Opisy Nessie najczęściej mówią o tym, że potwór ma 

długą szyję zakończoną paszczą, dwu- lub jednogarbny grzbiet 

i ciemną skórę.  

W następnym numerze opowiem o yeti. 

 

 

Humor i humorek  
Krzysztof Gogol 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 

wakacjach"? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze.  
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptyda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptozoologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plezjozaury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fokowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gorzowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jesiotrowate
https://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-jezyka-polskiego-nauczyciel
https://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-jezyka-polskiego-nauczyciel
https://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-jezyka-polskiego-nauczyciel
https://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-jezyka-polskiego-nauczyciel
https://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-jezyka-polskiego-nauczyciel
https://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-jezyka-polskiego-nauczyciel
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Mały Jaś wpada do domu i pyta taty: 

- Tatooo, a czy ty umiesz się podpisywać z zamkniętymi 

oczami? 

- Umiem, synku. 

- To podpisz mi dzienniczek. 

 

Zdyszany Jasiu wbiega do klasy. 

Pani pyta go: 

- Jasiu co się stało? 

- Gonili mnie dwaj mężczyźni 

- Jesteś cały? 

- Tak, ale zabrali mi wypracowanie z polskiego. 

 

Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i mówi: 

- Cześć mamo. 

- Jasiu jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają, a ja o niczym nie 

wiem. 
4.02 

Jaś przychodzi do taty i mówi: 

- Tato miałem dzisiaj szczęście w szkole. 

- Co, dostałeś 6? 

- Nie, pani chciała mnie postawić 

do konta, ale wszystkie były już 

zajęte. 

 
 

 

 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-jas-wpada-do-domu-i-pyta-taty
https://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-jas-wpada-do-domu-i-pyta-taty
https://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-jas-wpada-do-domu-i-pyta-taty
https://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-jas-wpada-do-domu-i-pyta-taty
https://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-jas-wpada-do-domu-i-pyta-taty
https://kawaly.tja.pl/dowcip,zdyszany-jasiu-wbiega-do-klasy-pani
https://kawaly.tja.pl/dowcip,zdyszany-jasiu-wbiega-do-klasy-pani
https://kawaly.tja.pl/dowcip,zdyszany-jasiu-wbiega-do-klasy-pani
https://kawaly.tja.pl/dowcip,zdyszany-jasiu-wbiega-do-klasy-pani
https://kawaly.tja.pl/dowcip,zdyszany-jasiu-wbiega-do-klasy-pani
https://kawaly.tja.pl/dowcip,zdyszany-jasiu-wbiega-do-klasy-pani
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-przychodzi-ze-szkoly-do-domu-i-1
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-przychodzi-ze-szkoly-do-domu-i-1
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-przychodzi-ze-szkoly-do-domu-i-1
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-przychodzi-ze-szkoly-do-domu-i-1
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jasiu-przychodzi-ze-szkoly-do-domu-i-1
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jas-przychodzi-do-taty-i-mowi-tato
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jas-przychodzi-do-taty-i-mowi-tato
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jas-przychodzi-do-taty-i-mowi-tato
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jas-przychodzi-do-taty-i-mowi-tato
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jas-przychodzi-do-taty-i-mowi-tato
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jas-przychodzi-do-taty-i-mowi-tato
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INFORMUJEMY… 

Weronika Peciak 

4 października obchodzimy  

Światowy Dzień Dobroci dla zwierząt 

Czy wiecie ile dobrych uczynków możecie zrobić: 

 Jechać do schroniska i pomóc przy wyprowadzaniu 

czworonogów na spacer 

 Zaadoptować jakiegoś zwierzaka. 

 Można zakupić karmę dla zwierząt. 

 Można kupić zabawki dla pupili. 

 Przekaż datek na dowolną fundacje pomagającą 

zwierzętom, nieważne czy to będzie 10zł czy 100zł 

 Opowiedz wszystkim o tym 

święcie. Zachęć innych do 

pomagania, a szybko 

poczujesz, jak cudownym 

uczuciem jest dawać coś z 

siebie. 
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REKLAMA 
Uwaga! Jeśli chcesz zamieścić w „Tornistrze” 

swoją reklamę, zapraszamy do współpracy.   
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
ORTOGRAFIA ŁATWA RZECZ 

Alicja Drabarek  

Dziś po dyktandzie w szkole 

Wrócił Jerzyk, do domu markotny. 

Ziewał, ziewał — i zdrzemnął się przy stole, 

Bo i dzień był jakiś senny i słotny. 

I przyszły do Jerzyka trzy słówka: 

"Brzózka", "Jabłko" i "Główka" 

I powiedziały: 
 

- Jestem Brzózka, nie "bżuska". 

- Jestem Jabłko, nie "japko". 

- Jestem Główka, nie "głufka". 
 

Jak można tak znieważać urodę naszą i ród ? 

Trzeba się uczyć! Uważać! Na pewno opłaci się trud. 

Nie pomogą tu żadne wykręty, wymówki. 

I rzuciły mu na stół swoje wizytówki, 

Żeby wiedział, z kim ma do czynienia, 

I wyzbył się takich zwyczajów prostackich: 

Jabłko z Jabłońskich, 

Brzózka z Brzozowskich, 

Główka z Głowackich. 

— A gdy i nadal będziesz sadził błąd po błędzie, 

To zrobimy z Jerzego — Jeżego, 

Złego jeża kolczastego; 

I co? Przyjemnie ci będzie? 

Wystąpiły na Jerzyka siódme poty! 

Obudził się — i do roboty! 
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KSIĄŻKA DLA 

NAJMŁODSZYCH 
Alicja Drabarek  

 

W tym numerze polecę Wam 

książkę pt. „Baśń o zaczytanym 

niedźwiedziu i o króliku, który spadł  

z nieba”. Jest to książka autorstwa 

Przemysława Wechterowicza. Opowiada 

ona o pewnym niedźwiedziu, który 

wydaje się podobny do innych misiów. Jednak różni się od nich 

tym, że… uwielbia czytać. Jego koledzy nie podzielają jego 

zainteresowania i się z niego wyśmiewają. Nagle przybywa 

niezwykłe zwierzę, a mianowicie królik, który spadł z nieba. 

Jeśli chcecie dowiedzieć co stało się z królikiem  

i niedźwiedziem, czy zaprzyjaźnili się, przeczytajcie tą 

niesamowitą książkę. 

 

KOLOROWANKI I ZADANIA  

DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukała Emila Pietrzak 
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