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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 9 (140) – czerwiec 2020   nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 

 wersja elektroniczna dostępna pod adresem: 

https://spkaluszyn.edupage.org/text25/ 
 

Wakacje!!!  
Znów będą wakacje! 

Na pewno mam rację, wakacje będą znów!  
 

A z wakacjami morze, plaża, szczyty gór, 
szlaki, nieprzespane noce i wspaniałe przygody. 

Ostatni już numer naszej gazetki w tym roku 
szkolnym będzie poświęcony wakacjom. Ale nie 
tylko...  

Miłego zaczytania, a może nawet zainspirowania 
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 

https://spkaluszyn.edupage.org/text25/
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Do przeczytania w czerwcowym numerze: 
 Kartka z kalendarza s. 3-4 

 Magiczny dzień s. 4-5 

 Z redakcji Tornistra s. 5-7 

 Zabawa dla stałych czytelników "Tornistra" - s. 6 

 UWAGA s. 7 

 Co w szkole piszczy s. 8-18 

 Ciekawostki o szkole i jej patronie s. 8 

 Rymowane hasła o Janie Pawle II s. 9-10 

 Wiersze uczniów z klas III o Janie Pawle II s. 10-11 

 Z życia zerówek s. 12 

 Co słychać w Chrościcach s. 13-18 

 Wakacyjny czas s. 18-31 

 Czy mogę Ci pomóc s. 18-20 

 Życzenia od Eksperta s. 21 

 Gdzie na wakacje? Sonda z nauczycielami s. 22-26 

 Redaktorzy Tornistra polecają s. 27-31 

 Kącik naukowy s. 32-34 

 W świecie geografii s. 32-33 

 W świecie historii s. 34 

 Czas na relaks …  s. 35-41 

 Książka i ja s. 35-36 

 Opowiem Wam o… s. 37 

 Ciekawostki o … s.  38 

 Kącik kulinarny s. 39 

 Humor i humorek s. 40 

 Wykreślanka s. 41 

 Kącik młodego czytelnika s. 42-47 

 Książka dla najmłodszych s. 42 

 Wesołe wierszyki s. 43 

 Kolorowanki i zadania dla najmłodszych s. 44-47  
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Tu możesz wymyśleć własne święto, np. Dzień Ptasiego 

Mleczka , i cały dzień objadać się Ptasim Mleczkiem   

Smacznego! 

KARTKA Z KALENDARZA 
Czerwiec 2020 

1.Dzień Dziecka / Dzień Mleka 

2.Dzień Bez Krawata 

3.Dzień Dobrej Oceny 

4.Dzień Demokracji 

5.Światowy Dzień Środowiska 

6.Dzień Jojo 

7.Dzień Chemika 

8.Dzień Informatyka 

9.Dzień Przyjaciela 

10. 

11. 

12.Dzień Stylisty Paznokci 

13.Świeto Dobrych Rad 

14.Dzień Dziennikarza Obywatelskiego 

15.Dzień Wiatru 

16.Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 

17.Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami 

18.Dzień Ewakuacji  

19.Dzień Leniwych Spacerów 

20.Światowy Dzień Uchodźcy 

21.Święto Muzyki 

22.Dzień Kultury Fizycznej 

23.Dzień Wędkarza 

24.Dzień Przytulania  

25.Dzień Marynarza  
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26.Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 – Wakacje! 

27.Dzień Walki z Cukrzycą 

28.Święto Marynarki Wojennej 

29.Dzień Ratownika WOPR 

30.Dzień Asteroid 
 

Cytat miesiąca: 

 

„Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne 

powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka.”  

Maria Dąbrowska 
 

 

 MAGICZNY DZIEŃ 
Magdalena Bajszczak 

WARTOŚĆ WAKACJI 

Wakacje dla dzieci i młodzieży to nie tylko zasłużony 

wypoczynek po trudach całorocznej nauki, ale także czas 

ważny dla ich rozwoju. To okazja do kolekcjonowania nowych, 

rozwijających przeżyć, doświadczania urozmaiconych 

bodźców, zdobywania wiedzy o świecie społecznym  

i fizycznym, poszerzania horyzontów. To także czas 

kształtowania się umiejętności społecznych i samodzielności  

w sytuacjach dla dziecka  nowych – zwłaszcza podczas 

wyjazdów, kolonii i obozów.  

Wakacje są okazją do rozwoju fizycznego – dzięki 

większej dawce ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu.  
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Jednak letni wypoczynek może mieć te wszystkie cechy 

dopiero wtedy, kiedy jest właściwie zorganizowany. 

Udane wakacje powinny uwzględniać cztery zasadnicze 

aspekty: wypoczynek, zabawę, rozwój i bezpieczeństwo. 

 

  

 

 

 

 

Z REDAKCJI TORNISTRA 
Magdalena Bajszczak; Krzysztof Gogol 

Już czerwiec! Kolejny rok pracy za nami!!! Pracy niezwykłej, 

bo w czasie pandemii wirusa. Mimo tak dziwnego dla nas czasu, 

mimo braku możliwości porozmawiania w cztery oczy, daliśmy 

radę. Redakcja wydała dziewięć numerów gazetki  

w niezastąpionym stylu   W naszym stylu !!! 

Przeprowadziliśmy osiem konkursów krzyżówkowych. 

Rozdaliśmy osiem wspaniałych nagród. Zorganizowaliśmy 

konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, 

wzięliśmy udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym,  
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 byliśmy na wyjeździe integracyjnym, spotkaliśmy się z 

pisarzem Panem Przemysławem Wechterowiczem, 

odwiedziliśmy Zamek Królewski – biorąc udział w warsztatach. 

A to tylko kilka z wielu … Zapraszamy na stronę internetową 

naszej szkoły: https://spkaluszyn.edupage.org/text25/ 

A przed nami zasłużone wakacje!!! 

 

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,  

we wrześniu  2020r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

KUPON NR 9 (140) 

 CZERWIEC 2020   

Już dziś życzymy uczniom, nauczycielom  

i wszystkim pracownikom naszej szkoły 

bezpiecznych, ciepłych, słonecznych, 

ciekawie spędzonych wakacji.  

 Miłego wypoczynku oraz szczęśliwego 

powrotu do szkoły we wrześniu   

Redaktorzy Tornistra 

https://spkaluszyn.edupage.org/text25/
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UWAGA!!! 

UWAGA! Zwycięzcą konkursu krzyżówkowego –  

z numeru 8 „Tornistra”  – jest 

Michał Abramowski z klasy VIc 

  

Nasz coroczny konkurs,  

w którym zbieraliście kupony  

z gazetek, zostaje przeniesiony 

 na wrzesień 2020 roku. 

Drodzy czytelnicy, poprosimy o wasze 9 kuponów – z każdego 

numeru Tornistra wydanego w roku szkolnym 2019/2020 – we 

wrześniu, po powrocie do szkoły. Wtedy też spośród osób, 

które dostarczą wycięte kupony rozlosujemy trzech 

zwycięzców. Pamiętajcie, że kupony mają być zamknięte w 

kopercie, w której umieśćcie również zapisane swoje imię, 

nazwisko oraz klasę. Pamiętajcie nie podpisujcie kopert   
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
CIEKAWOSTKI O SZKOLE I JEJ PATRONIE 

Magdalena Bajszczak 

 

Bolesław Prus ożenił się ze swą kuzynką, Oktawią Trembińską.  

 

Bolesław Prus kochał Nałęczów. Dziś w Nałęczowie znajduje 

się muzeum Bolesława Prusa, które stanowi jedną z części 

Pałacu Małachowskich.  

 

Pisarz był świadkiem na ślubie Stefana Żeromskiego  

z Oktawią Rodkiewiczową. To ona miała być rzekomo 

prototypem Madzi Brzeskiej z „Emancypantek”.  

 

W swoim testamencie ufundował stypendia dla utalentowanych 

dzieci pochodzących z ubogich wiejskich rodzin.  

 

Twórczość prozatorska Bolesława Prusa należy do 

największych osiągnięć literatury polskiej. Najbliższa jest 

kalibrowi prac takich pisarzy jak Charles Dickens i Anton 

Czechow.  

 

Bolesław Prus cierpiał na agorafobię, czyli na lęk, w jego 

przypadku bardzo silny, przed otwartą przestrzenią. Pewnego 

razu podczas jego pobytu w Zakopanem dostał ataku choroby, 

co zaowocowało wstrząsem, z którego wychodził wiele tygodni. 
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RYMOWANE HASŁA… 

…odnoszące się do nauczania Jana Pawła II  

i nawiązujące do obecnej sytuacji pandemii w Polsce 

 

1. Nie martw się pandemią, 

 Papież w modlitwie jest ze mną. 

         Amelia Rutkowska kl Vb 

 

2. Koronawirus na świecie trwa, 

 a Jan Paweł II w opiece nas ma. 

          Julia Abramowska kl.Vd 

 

3. Litania do Jana Pawła II, 

 pomaga w czasie pandemii kolego. 

          Julianna Gujska kl Va 

 

4. Sto lat urodzin Jana Pawła II, 

 przypada na czasy pandemii świata całego. 

          Gabrysia Kruk kl Vb 

 

5. Czy to COVID czy też nie, 

 weź różaniec i módl się 

          Magda Bajszczak kl Vd 

 

6. Zła pandemia po świecie szaleje, 

 a Polska dzięki Janowi Pawłowi II wśród ofiar, nie jest na jej 

czele. 

           Przemek Uchmański kl IIIc     
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7. Wygra wiara, przegra COVID, 

 Papież Polak nas ochroni. 

           Maciek Wąsowski kl Vc 

 

8. Słowa Jana Pawła II wzbudzają nadzieje, 

 że koronawirus minie i będą jeszcze dobre dzieje. 

            Roksana Rucińska kl Vc 

 

9. Czas pandemii naród Polski doświadcza, 

 wiara i nadzieja to nasza największa tarcza 

            Marcin Lewiński kl Vb 

 

10. Mamy wygodne buty, a przed sobą całe życie, 

  uratuje nas higiena i częste rąk mycie. 

            Krystian Wiechetek kl Vb 

 

 WIERSZE UCZNIÓW KLAS III… 

…odnoszące się do nauczania Jana Pawła II  

i nawiązujące do obecnej sytuacji pandemii w Polsce 
 

Z kolegami w piłkę grałeś, kremówkami się zajadałeś, 

zawsze dobrą drogę wybierałeś. 

Jako kardynał na konklawe pojechałeś i Papieżem Janem 

Pawłem II  zostałeś. 

Pielgrzymki uwielbiałeś, dobrym słowem nas obdarzałeś 

i Świętym zostałeś. 

                   Ola Gałach kl IIIc 
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Jan Paweł II spogląda z góry, kiedy się rozproszą chmury. 

Ciemne chmury nad tą ziemią, niech modlitwy już je zmienią. 

I z pomocą Świętego Papieża, koronawirus ku zagładzie zmierza. 

Ludzie się przestaną bać, gdy Jan Paweł II będzie przy nas 

stać. 

                     Daria Dąbrowska kl IIIa 

Karol Wojtyła, wielki Polak - Święty 

spacerował po górach zawsze 

uśmiechnięty.  

Teraz jest w niebie i czuwa nad nami, 

abyśmy w pandemii nie zostali sami. 

                     Lena Wąsowska kl IIIa 

 

Ojcze Święty, przez całe swoje życie uśmiechnięty, 

popatrz z nieba na to, co się tutaj dzieje  

i daj nam - dzieciom nadzieję. 

Nadzieję na powrót do szkoły, bo w zeszytach teraz same 

gryzmoły. 

Nadzieję na I Komunię Świętą, choć podchodzę do niej drogą 

krętą. 

Niech Pan Jezus w moim serduszku zagości, 

a ja będę skakać z radości. 

                      Marysia Borucińska kl IIIb 

 

 Pandemia się rozszalała, w strachu żyje ziemia cała. 

W niebo oczy dziś wznosimy i w modlitwach wciąż prosimy. 

Janie Pawle, niech Twe słowa sprawią, że zacznie się odnowa. 

Świat przybiera nowe blaski, spłyną na nas Twoje łaski. 

                      Igor Rycielski kl IIIb 
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Z ŻYCIA ZERÓWEK 
 

… marzec, kwiecień, maj, czerwiec …. 

Podobnie jak starsi uczniowie od 12 marca najmłodsi uczą 

się zdalnie. Ale nie próżnują! Pilnie pracują pod okiem swoich 

rodziców. Rozwiązują zadania, czytają pierwsze teksty, 

kolorują. A co najważniejsze, przesyłają zdjęcia. Zapraszamy 

na stronę internetową naszej szkoły: 

https://spkaluszyn.edupage.org/text112/ 

Tam możecie podziwiać sukcesy zerówiaków, wystawy ich 

prac plastycznych, czy realizację podstawowych bloków 

tematycznych. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły włączyli się 

również w Akcję Jeden za Wszystkich. To bardzo miłe ze 

strony dzieci i rodziców, że tak aktywnie pracują i angażują 

się w życie szkoły. 

A za kilka dni rozpoczną się zasłużone dla wszystkich 

uczniów wakacje. Po wakacjach najmłodsi staną się uczniami 

pierwszej klasy.  

Życzymy Wam zatem samych sukcesów na drodze nowych 

obowiązków szkolnych, piątek i szóstek oraz nieznikającego 

nigdy  uśmiechu. 

 

Magdalena Gójska - Gogol 

 
  
 

 

 

 

 

https://spkaluszyn.edupage.org/text112/
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Witajcie Kochani po raz ostatni przed Wakacjami. 

Czerwiec to czas pożegnań, czasami tylko na dwa miesiące, ale 

czasami na zawsze. Tak już się dzieje, że przychodzi taki 

moment, kiedy małe pisklaki, gdy już urosną opuszczają 

gniazda, tak i nasi Trzecioklasiści 26 czerwca na zawsze 

pożegnają mury naszej szkoły. Rodzi się wiele pytań. 

 Czy dadzą radę? Czy podołają nowym wyzwaniom  

i obowiązkom? Czy znajdą nowych przyjaciół? 

 Jako ich nauczyciele jesteśmy tego pewni. Może niekiedy 

będą trudne chwile, jak to w życiu bywa, ale wierzymy, że 

dadzą sobie radę. 

  Często, gdy kończymy pewien etap w swoim życiu, 

pojawiają się refleksje, wspomnienia, przychodzi czas na 

podziękowania...i właśnie nimi pragną podzielić się 

uczniowie klasy trzeciej.  
 

Tomasz Domański 
Tyle fajnych chwil, tyle fajnych wycieczek, tyle fajnych przygód i 
tyle spędzonych lat w tej szkole. Najbardziej miło wspominam 
wycieczkę na Farmę Iluzji, podczas której pływaliśmy na tratwach 
oraz do Dzielnicy Filmowej, gdzie mogliśmy zasiąść za 
kierownicą Monster Tracka. Będę tęsknił za Paniami, przyjaciółmi 
, za naszymi wspólnymi chwilami. Dziękuję Paniom za pomoc w 
trudnych chwilach, za to że nauczyłyście mnie czytać i pisać oraz 
wielu potrzebnych rzeczy , które wykorzystam w  dorosłym życiu. 
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Małgorzata Sławińska 
Dziękuję p. Izabeli Jackiewicz za 3 lata szkolnej nauki.  Ale 
niestety ten czas niedługo się skończy, pójdę do nowej szkoły, 
poznam nowych przyjaciół, będę uczyła się nowych, ciekawych  
i trudnych rzeczy. Zawsze jednak  będę tęsknić za tą szkołą, do 
której chodziłam 6 lat. Najbardziej będę tęsknić za naszymi 
wspólnymi spotkaniami, takimi jak: Choinka Noworoczna, Piknik 
Rodzinny oraz za wycieczkami. Dziękuję wszystkim Paniom, 
które  prze te lata  były przy mnie i odkryły przede mną tajniki 
wiedzy.  
Krystian Wąsowski 
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Izie za 
nauczanie, opiekę i wychowanie. Jestem wdzięczny za wspólnie 
spędzone lata oraz za przekazanie mi wiedzy, darzenie sympatią 
i wspieranie w trudnych chwilach. Zawsze będę mile powracał do 
wspomnień spędzonych z Panią.  
Sebastian Abramowski 
Dziękuję za cudowne lata spędzone w Szkole w Chrościcach. 
Dziękuję za wspaniałe Panie, które mnie wspierały i pocieszały. 
Za uśmiech, dobrą radę, a nawet słowa krytyki. Będę tęsknić za 
rodzinną atmosferą, kolegami i koleżankami oraz moją ulubioną 
klasą.  
Dawid Krzyżanowski 
Szkoła w Chrościcach będzie 
przeze mnie miło 
wspominana. Bardzo chętnie 
do niej chodziłem. Bardzo 
lubiłem wspólne wycieczki i 
wspólne zabawy. Miło 
wspominać będę spędzony 
tam czas. Będę tęsknił za 
naszą Panią. Dziękuję jej za 
cierpliwość i wyrozumiałość.  
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Dawid Jachna 
Będę bardzo dobrze wspominał Szkołę w Chrościcach, najlepszy 
czas spędziłem właśnie tu. Jest tyle wspomnień, które zostaną 
na zawsze - gry w hokeja, zabawy z młodszymi kolegami, 
wycieczki, zadania, które wymyślała Pani, wspólne Choinki, 
uroczystości szkolne. Najbardziej będę tęsknił za naszą Panią, 
która miała dużo cierpliwości do nas i była wyrozumiała. Dziękuję 
również innym Paniom za naukę i miłe chwile.  
 

Dziękujemy Wam Kochani Uczniowie za te miłe słowa oraz 
wspólnie spędzony czas.   
Te kilka lat minęło nam bardzo szybko. Było wiele zabawy  
i nauki, było mnóstwo wspaniałych chwil. Mamy nadzieję, że 
wszyscy będziemy wspominać te wspólne lata z uśmiechem na 
twarzy.  Bywało różnie.... czasem słońce... czasem deszcz... ale 
w pamięci zachowamy tylko te dobre wspomnienia... dzięki  
pracy i wzajemnemu wsparciu daliście  radę i wspólnie dotarliście 
do "mety". Zakończyliście w swoim życiu pewien etap  
 Pamiętajcie jednak o jednym... 
 

"Koniec  jest jednocześnie początkiem czegoś jeszcze 

lepszego i piękniejszego, daje szansę na poznanie czegoś 

nowego i nieznanego"... 

I tego Wam Życzymy 

Niestety jest taki jeden, jedyny moment w pracy nauczyciela, 

który jest dla nas smutny i baaardzo!!!  go nie lubimy ☹... czas 

rozstania i pożegnania ze swoimi wychowankami  
Jedyne co nas  napawa optymizmem to przekonanie o tym, iż  
w nowej szkole znajdziecie wielu prawdziwych przyjaciół, 
wspaniałe  Panie Nauczycielki otoczą Was opieką, a Pan 
Dyrektor zadba o to, abyście w nowej szkole czuli się jak  
w domu.   
Mamy jednak nadzieję, że nie zapomnicie o Chrościcach  
i czasami wrócicie do naszej szkoły, chociażby we 

wspomnieniach.  
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Ciąg dalszy wspomnień i refleksji............ 

Z pamiętnika nauczycielki ….:)  - p. Moniki Sosińskiej 

Rok szkolny mija niewyobrażalnie szybko . Pamiętam pierwszy 

dzień zajęć, i mam wrażenie jakby to było wczoraj. Szkoła w 

Chrościcach zachwyciła mnie od pierwszej chwili, kiedy 

przestąpiłam jej próg. Przepiękny krajobraz, zielony teren, 

drzewa, spokojna okolica. Obrazek może utopijny lecz w 

zupełności prawdziwy. Domową atmosferę wyczuwało się na 

każdym kroku. Od razu wiedziałam, że będzie sprzyjała nauce, 

wychowaniu i opiece nad dziećmi. Otaczała mnie wszechobecna 

życzliwość dzieci, ich pomocne ręce, ich uśmiech oraz chęć do 

pogłębiania wiedzy. Dawało to  i nadal daje energię  i siłę do 

codziennej pracy. Jak w każdej pracy przychodziły i trudniejsze 

chwile, ale uwierzcie, widok zza okna wynagradzał wszystkie 

smutki. Świetnie wyposażony plac zabaw, siłownia pod chmurką, 

dają nieskończone możliwości prowadzenia zajęć na świeżym  

powietrzu. Nie zdziwiło mnie, że tak licznie przybywali tam goście 

ze szkoły w Kałuszynie na tzw. „Nocowanie”. Ale oczywiście i 

sam budynek szkoły ma ogromny potencjał. Bogato wyposażone 

sale dają okazję do zaoferowania  szerokiego wachlarza metod i 

form kształcenia. Wiele z zajęć odbywa się cyklicznie: zajęcia 

sensualne, chwila z gotowaniem czy piątkowe eksperymenty to 

hity uwielbiane przez dzieci. Odwiedzało nas wiele grup 

teatralnych ze swoimi sztukami, prowadziliśmy lekcje wśród 

zwierząt wyruszaliśmy też do teatru, sali zabaw, czy Wytwórni 

Elfów, gdzie mieliśmy okazje na spotkanie ze Świętym 

Mikołajem. Dawaliśmy uczniom szanse na zaprezentowanie 

swoich talentów na wspólnym wigilijnym spotkaniu, czy na 

hucznej zabawie karnawałowej. Był zawsze czas na dobrą 

zabawę, smaczny obiadek, indywidualną rozmowę,  
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jeśli zaistniała taka potrzeba. Nawet kiedy nadszedł czas 

epidemii i zdalnego nauczania, nasi uczniowie chętnie brali 

udział we wszystkich  proponowanych przez nas aktywnościach  

i konkursach, recytatorskim, ekologicznym i na wielkanocny 

stroik. Dzieci wraz z rodzicami naprawdę ciężko pracowali. Był to 

czas trudny i przepełniony tęsknotą i ze strony dzieci  

i nauczycieli. Teraz już mogę powiedzieć, że dzieci, rodzice i my 

świetnie daliśmy sobie radę. 

Widać to teraz, gdy możemy już się spotykać w szkole. 

Tegoroczny Dzień Dziecka nabrał jeszcze większej mocy, 

jeszcze bardziej intensywnie mogliśmy się wspólnie cieszyć 

swoją obecnością. Uśmiechnięte dzieci ze zwiększonymi 

pokładami energii, pokazały nam, jak bardzo brakowało im 

zabaw z rówieśnikami. 

Dzieci z naszych klas i oddziału przedszkolnego, mają 

jednak jedno maleńkie  marzenie. Bardzo by chciały , aby do 

ich szkoły uczęszczało jeszcze więcej dzieci. Każdy nowy 

uczeń i przedszkolak, to nowa porcja przygód i szansa na 

jeszcze więcej radości i zabawy.  

 

Idąc oczywiście za dziećmi, i my nauczycielki, 

chętnie zaopiekujemy się jeszcze większą grupą 

dzieci w naszej szkole w Chrościcach.     



TORNISTER                                            numer 9 (140) – czerwiec 2020 

- 18 - 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

  na rozpoczynającą się na nowo, od września przygodę  

w naszej  domowej, zielonej przystani  

w  Chrościcach. ‼  

ŻYCZYMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM, UCZNIOM 

ORAZ RODZICOM SŁONECZNYCH, RADOSNYCH, 

PIĘKNYCH 

 I PEŁNYCH WYPOCZYNKU WAKACJI  

 pani Izabela Jackiewicz  

 

 
 

WAKACYJNY CZAS 
CZY MOGĘ CI POMÓC? 

Bezpieczne wakacje  

Wkrótce wakacje. Przed Tobą wiele przygód, zabaw, 

spotkań. Rozluźnieni letnią atmosferą beztrosko zapominamy 

o zasadach prawidłowego poruszania się po drogach, 

bezpiecznej kąpieli czy bezpiecznym surfowaniu po 

Internecie. A o bezpieczeństwie zawsze trzeba pamiętać!  

Alkohol i papierosy nie są dla młodzieży – dorośli znów 

prawią kazania, prawda? Uwierz – używki naprawdę nie są dla 

Ciebie. Gdy ktoś Cię częstuje, zawsze możesz powiedzieć 

„nie”. W odmowie nie ma niczego wstydliwego  
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– w ten sposób dbasz o swoje bezpieczeństwo. Słowa "nie, 

dziękuję” przydadzą Ci się również, gdy ktoś nieznajomy 

oferuje słodycze lub zaprasza w nieznane miejsce. Skoro 

kogoś nie znasz, nie możesz mu przecież zaufać. Skąd wiesz, 

że słodycze to nie narkotyki, albo nowo poznana osoba nie 

chce zrobić Ci krzywdy? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo  

w ruchu drogowym warto pamiętać, że w mieście chodzimy po 

chodniku, a poza miastem poboczem z lewej strony. Przez 

jezdnię przechodzimy w miejscach do tego przeznaczonych. 

Przechodzimy, a nie przebiegamy! Przed wejściem na jezdnię 

zawsze uważnie rozglądamy się w obie strony i sprawdzamy, 

czy nie nadjeżdża samochód. Jadąc samochodem z rodzicami 

pamiętamy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. 

 
Zapewne znasz podstawowe numery alarmowe i masz je 

zapisane w swoim telefonie. Jeśli nie, nie zapomnij dodać: 

centrum powiadamiania ratunkowego – 112 

policja – 997 

straż pożarna – 998 

pogotowie ratunkowe – 999 
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Surfowanie w Internecie to wspaniała zabawa  

i znakomita pomoc w nauce. Rozmowy na czatach i forach 

internetowych dostarczają nowych wrażeń, pomagają 

nawiązywać znajomości. Pamiętaj jednak, że podobnie jak na 

ulicy, tak i w Internecie nie wolno ufać nieznajomym. Nigdy 

nie umawiaj się przez Internet na spotkanie, nie podawaj 

swego adresu i numeru telefonu. Jeśli koniecznie musisz 

spotkać się ze znajomym z Internetu, powiedz o tym rodzicom 

i poproś, żeby towarzyszył Ci ktoś dorosły. Mama  

i tata będą Ci wdzięczni za okazane zaufanie. 

I wreszcie kąpiel w chłodnej orzeźwiającej wodzie. 

Pamiętaj – rozgrzany grą w piłkę lub dłuższym opalaniem nie 

wskakuj do wody – ochłodź kark, klatkę piersiową i głowę wodą. 

Jeśli przed chwilą zjadłeś posiłek, nie wchodź do wody. Kąp się 

tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych  

i oznakowanych. 

Pamiętając o bezpieczeństwie mile spędzaj czas, 

odpoczywaj i nabieraj sił do powrotu do szkoły we wrześniu. 

pani Agnieszka Borucińska – pedagog szkolny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORNISTER                                            numer 9 (140) – czerwiec 2020 

- 21 - 

ŻYCZENIA OD EKSPERTA 
Życzenia wakacyjne od Pana Dyrektora 

Udanych wakacji życzę Wam. 

Tak bardzo udanych jak bardzo na nie zasłużyliście. 

I każde z Was niech w jeden z początkowych dni kilka chwil 

przeznaczy na autorefleksję, samoocenę, deliberację, 

introspekcję, kontemplację, autokrytykę - nazwijcie ten stan 

ducha jak chcecie, ale mam na myśli zadumę nad rokiem 

minionym. Tym bardziej warto, bo przecież przed Wami 

jeszcze wiele takich lat szkolnych. 

I jeżeli ta autoocena do zbyt optymistycznych należeć nie 

będzie, to po raz kolejny wspomnę Wam - 

 

NIE MOŻNA COFNĄĆ SIĘ W CZASIE I NAPISAĆ 
NOWEGO POCZĄTKU, 

ALE MOŻNA ZACZĄĆ OD DZISIAJ I NAPISAĆ NOWE 
ZAKOŃCZENIE !!!! 

 

I tego Wam życzę.  

A po za tym - odpoczywajcie, bawcie się, wyjeżdżajcie  

i szczęśliwi wracajcie. 

 

Do zobaczenia. 

                     Wasz ojciec dyrektor !! 
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GDZIE NA WAKACJE? 
SONDA Z NAUCZYCIELAMI 

Krzysztof Gogol 

„Czy ma Pan/Pani jakieś ulubione miejsce w Polsce na 
spędzenie wakacji? Jeśli tak, to czy mógłby Pan/Pani je 

polecić? Dlaczego?” 

Marek Pachnik 

Kiedyś, kiedyś.  

A było to w roku 1830 Wincenty Pol popełnił taką to - śpiewaną 

później, w czasach słusznie minionych przeze mnie - piękną 

pieśń. 

Piękna nasza Polska cała 

Piękna żyzna i niemała. 

Wiele krain, wiele ludów. 

Wiele stolic, wiele cudów. 

Lecz najmilsze i najzdrowsze  

Przecie, człeku, jest Mazowsze! 

I dlatego proponuję naszą piękną, przyjazną z przyjaznymi jej 

tubylcami  gminę. 

Jeżeli ktoś mieszka w Gołębiówce niech odwiedzi Garczyn 

Duży lub Mały do wyboru. 

Jeżeli w Zimnowodzie, niech piękne okoliczności przyrody 

popodziwia w Olszewicach. 

Ktoś z Jarkucka niech nawiedzi Glinki. A ktoś z Baraków 

wybierze się w Rogatki. 

I tak dalej i tym podobnie. 

.................................piękna nasza gmina cała. 
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Katarzyna Pawlikowska 

Nie mam ulubionego miejsca w Polsce, jest wiele godnych 

polecenia, ale wybrałabym zdecydowanie polskie góry - Tatry 

lub Bieszczady. Plusem jest możliwość pieszych wędrówek, 

obcowania z przyrodą i odkrywania ciekawych miejsc, 

niekoniecznie w bliskim kontakcie z innymi turystami, ale 

rodzinnie. 
 

Krystyna Raczyńska vel-Wasiluk 

Polecam odwiedzenie cudownej nadbużańskiej 

 miejscowości Zabuże. Walory to piękne 

krajobrazy polodowcowe z morenowymi 

jeziorami,  lasami obfitującymi w pyszności 

runa leśnego i  zakolem Bugu. Rozległe pagórkowate łąki to 

idealne miejsce dla miłośników szaleństw kładem czy 

samochodem terenowym. Na tych, którzy chcą zwiedzić teren  

z perspektywy Bugu czekają kajaki i barka.  Green Velo 

Wschodni Szlak Rowerowy. A na zmęczonych przejażdżki 

bryczkami czy wozami zaprzężonymi w konie. Oczywiście 

miłośnicy jazdy konnej też znajdą coś dla siebie. A jak  ktoś 

uwielbia wędkować to wody Bugu otwierają swoje podwoje. 

 Wędrując czy jadąc rowerem można spotkać m.in. łosia, 

jelenia czy też wilka.  Przeprawa promowa na drugą stronę 

Bugu, a tam cerkiew prawosławna, meczet, kopalnia 

odkrywkowa kredy, góra z ruinami zamku, w którym gościła 

królowa Bona. Po dotlenieniu się na najświeższym powietrzu 

relaks w SPA. Tym którzy wolą odpocząć w mniej luksusowych 

warunkach polecam liczne gospodarstwa agroturystyczne  

z pysznym jedzeniem. I oczywiście najważniejsze - życzliwi 

mieszkańcy. Zapraszam serdecznie.  
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Mariusz Prekurat 

Tatry!!! Góry!! Pozdrawiam 

 

Justyna Oklowicz-Gut 

Uwielbiam góry, bo są dobre na każdą pogodę  

w przeciwieństwie do naszego morza. W góry jeżdżę z rodziną 

do Bukowiny Tatrzańskiej, bo tam wypoczywam najpełniej. 

 

Wiesława Szymańska  

Kuźnica (Hel) - to miejsce godne polecenia. Kuźnica to 

niewielka miejscowość rybacka położona na Półwyspie Helskim. 

Można tam na prawdę odpocząć korzystając z kąpieli 

słonecznych, spacerów czy jazdy rowerem. Nie ma tłumu na 

plaży. Ceny za nocleg przystępne. Serdecznie polecam. 

 

Sylwia Pernach 

Ulubionym miejscem w Polsce, gdzie lubię spędzać czas są 

Mazury, głównie Mikołajki. Jest to cudowne miejsce, świetnie 

usytuowane, które posiada wspaniały klimat. Wiem, że zawsze 

mogę tam odpocząć i oderwać się od codziennych obowiązków. 

 

Beata Monika Marciniak 

Polecam odpoczynek nad polskim morzem. Uwielbiam Morze 

Bałtyckie za to, że pogoda jest  nieprzewidywalna i nigdy nie 

jest nudno, a poza tym zawsze można spotkać kogoś 

znajomego. ;) Moje lubione miejsca z nadmorskich 

miejscowości, które zwykle odwiedzam to: Gdynia, 

Władysławowo, Łeba, Karwia, Krynica Morska. 
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Ks. Jerzy 

W Polsce??? Oczywiście BIESZCZADY!!!! Każda lokalizacja 

jest świetna... nawet w szczycie sezonu dość mało turystów, 

choć na popularnych szlakach można stać w kolejce do szczytu 

:) W czasie wędrówek słychać tylko śpiew ptaków, szmer 

potoku, i spokojny pomruk niedźwiadka pałaszującego maliny w 

zaroślach; Szelest przebiegającego, wygłodniałego wilka, 

szukającego strawy na obiad; Rysia, który pojawia się  

i znika niczym zjawa; Słychać mlaskanie spokojnie pasących 

się na polanach saren, jeleni i łosi; pochrumkiwanie dzików  

w pobliskim zagajniku, szukających żołędzi i kiełków; Kwilenie 

roztańczonych na niebie jastrzębi; Trzepot łabędzi, gęsi, 

kaczek, mew i rybitw latających nad Soliną i oczywiście 

delikatny, muskający skroń wiatr spadający z okolicznych 

wzgórz, poruszający, jakby w tańcu, łany traw i wierzchołki 

drzew i zieleń otaczająca nas dookoła!!!! Nad tym wszystkim 

króluje Żubr, który w swojej ostoi leniwie przemieszcza się na 

miejsce nowego żerowiska; Ciepło pozdrawiający nas piechur, 

który jak ja 

poszukuje 

swego miejsca 

na ziemi...... Po 

prostu 

najwspanialsze 

miejsce na 

ziemi, gdzie 

Boga czuć na 

wyciągnięcie 

ręki :) 
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Agnieszka Borucińska 

Wakacje w Polsce to temat rzeka. Co roku odkrywam nowe, 

ciekawe miejsca. Nie będę oryginalna, jeśli napiszę, że 

wakacje nad zimnym Bałtykiem i w dzikich Bieszczadach 

pociągają mnie najbardziej. Dlaczego? Tam, gdzie jeżdżę jest 

mało ludzi - cisza, spokój. Jest czas na prawdziwy odpoczynek, 

kontakt z przyrodą. 

 

Ewelina Dudzińska 

Bardzo lubię Mazury. Jest to idealne miejsce, aby 

wypoczywać aktywnie nad wodą. Ja najbardziej lubię pływać 

kajakiem lub rowerkiem wodnym. Dodatkowym plusem jest 

nieduża odległość, więc można wyjechać choćby na 2-3 dni. 

 

Magdalena Gójska – Gogol 

Polecam Góry Złote. Zatopione w przepasanej zieleni, idealne 

do pieszych przechadzek, czy tras rowerowych, gdzie natura 

łączy się z człowiekiem w bezpośrednie więzi. Ale 

najważniejsze, że jest to miejsce mojego dzieciństwa, do 

którego zawsze będę chętnie wracała. A … tylko ciii … nie 

można zapomnieć o złocie ukrytym w kopalni - ale to zdradzam 

w tajemnicy   

 

Obiecaliśmy podsumować idealne miejsce na odpoczynek 
wakacyjny polecany przez nauczycieli naszej szkoły. Jak 

pokazuje wykres najczęściej grono pedagogiczne na wyjazd 
wakacyjny poleca POLSKIE GÓRY . 
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REDAKTORZY TORNISTRA POLECAJĄ 

Gdzie wybrać się na wakacje w Polsce? 
 

Grzegorz Kurmanowski 

Dzień dobry miejsce na wakacje jakie polecam to Gdańsk  

Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł 

komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa 

pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem 

handlowym. 

Jest to miasto o ponadtysiącletniej historii, którego 

tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod 

wpływem różnych kultur. Gdańsk był również największym 

miastem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miastem 

królewskim i hanzeatyckim, posiadał prawo do czynnego 

uczestnictwa w akcie wyboru króla, w XVI w. był 

najbogatszym w Rzeczypospolitej. Miasto było też ważnym 

ośrodkiem kulturalnym. Gdańsk uznawany jest za symboliczne 

miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku 

komunizmu w Europie Środkowej. Na terenie miasta znajdują 

się liczne zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji  

i placówek kulturalnych. 

W Gdańsku odbywają się 

największe na świecie 

międzynarodowe targi 

bursztynu i wyrobów 

bursztynowych Amberif. 

 

 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_elekcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Rzeczpospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amberif
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Paulina Skoniecka 

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - to przede wszystkim 

tajemnicze zamki, ale także przepiękne panoramy, malownicze 

dolinki, imponujące ostańce skalne, rozległe tajemnicze groty, 

wzgórza wapienne i jaskinie z nietoperzami. Największą 

atrakcją parku jest Szlak Orlich Gniazd, który łączy 25 

zamków na wapiennych skałach, z których każdy ma ciekawą 

historię. Warto zobaczyć przede wszystkim zamki Mirów  

i Bobolice, ruiny zamku w Ogrodzieńcu, czy też zamek  

w Pieskowej Skale 

 

Adam Ostrowski 

Wszyscy mamy dość tego koronawirusa. Proponuję aby 

wakacje spędzić z dala od tego wszystkiego. Wybieram 

Bieszczady. 

Bieszczady to jeden z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo 

rejonów Polski. To pasmo górskie leżące we wschodniej części 

Beskidów. Bieszczady zajmują południowo-wschodni kraniec 

Polski. To jeden z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo 

rejonów naszego kraju. Spośród wszystkich pasm górskich w 

Polsce to Bieszczady uchodzą za najbardziej dzikie i 

tajemnicze. W Bieszczadach czekają na nas piękne połoniny, 

Solina, kolejka bieszczadzka i inne atrakcje. 

Bieszczady są idealnym miejscem na urlop o każdej porze 

roku.  Oto najciekawsze miejsca :                                     

1.Połonina Caryńska i Wetlińska                                        

2.Tarnica - najwyższy szczyt polskich Bieszczadów              

3.Wyprawa przez Bieszczadzki Worek do Źródeł Sanu     

4. Ustrzyki Dolne i Górne    
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5.Komańcza          

6.Zobacz wystawę przyrodniczą w Mucznem                    

7.Sanok miasto i skansen 

Udanych wakacji dla wszystkich koleżanek i  kolegów. 

 

Alicja Drabarek 

Moim zdaniem bardzo ciekawym miejsce do spędzenia wakacji 

w Polsce jest miejscowość położona w województwie 

Zachodniopomorskim – Międzyzdroje. To miasteczko, które 

słynie m.in. z tego, że co roku odbywa się tam Festiwal Gwiazd. 

W tedy zapraszane są różne znane osoby z Polski, które 

udzielają się podczas związanych z festiwalem atrakcji, a na 

zakończenie całej imprezy odciskają ręce na Alei Gwiazd. Ta 

aleja oczywiście jest dostępna przez cały rok dla turystów i 

można zobaczyć tam odbicia rąk celebrytów oraz porównać je 

ze swoimi dłońmi. W Międzyzdrojach znajduje się również 

liczące 395 m betonowe molo. W Międzyzdrojach i okolicach 

znajdziemy jeszcze mnóstwo innych atrakcji takich jak: 

Bałtycki Park Miniatur, Oceanarium, Labirynt Luster, 

Planetarium, Gabinet Figur Woskowych i wiele innych. 

Oczywiście w tej nadmorskiej 

miejscowości nie może 

zabraknąć malowniczych 

piaszczystych plaż oraz 

deptaków spacerowych, z 

których można podziwiać 

brzeg Bałtyku. Ja sama byłam 

już w Międzyzdrojach dwa 

razy i bardzo mi się podobało. 

Zdecydowanie polecam.   
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Magdalena Bajszczak 

Zachęcam Was do poznawania ciekawych miejsc w Polsce. 

Proponuję Wam odwiedzenie malowniczej wsi Kletno leży ona  

13km od Lądka Zdroju. 

Skarbem tego regionu są marmury. W Kletnie i w Stroniu 

Śląskim powstały potężne kamieniołomy poszukiwanych, 

drogich białych i zielonych marmurów. 

 W 1966r. podczas prac w kamieniołomach odkryte zostało 

wejście do jaskini, która okazała się sensacją polskiej części 

Sudetów. Od szczątków niedźwiedzi jaskiniowych na jakie 

natknęli się naukowcy jaskinię nazwano Niedźwiedzią . 

Fenomenem jaskini jest niezwykle bogata szata naciekowa : 

stalaktyty, stalagmity, stalagnaty (kolumny naciekowe) 

draperie, makarony oraz zaliczane do najpiękniejszych 

wielometrowe kaskady na ścianach, przypominające kamienne 

wodospady. 

We wsi możecie zwiedzić Muzeum Ziemi, do którego 

zapraszają modele dinozaurów, ich gniazda, jaja a także tropy 

tych stworzeń zachowane w skałach. Są tam też skamieniałe 

fragmenty drzew i odciski roślin  sprzed milionów lat. 

W cennej kolekcji mineralogicznej znajdują się górskie 

kryształy , kolorowe kalcyty, agaty, opale a nawet części 

meteorytu. 

Warto tam pojechać jest tam przepięknie. 

 

Kinga Mielczarek 

Ciężko zdecydować się na jedno miejsce, więc polecam kilka: 

Coś dla osób, które lubią wypoczynek w morskim klimacie… 
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 Hel 

 Jurata 

 Świnoujście 

 Gdańsk 

 Gdynia 

 Kołobrzeg 

 Ustka 

Krzysztof Gogol 

Według mnie, w tym roku najlepiej pojechać do Poznania. 

Mamy teraz wyjątkowo mamy dużo czasu, więc dobrze z niego 

skorzystajmy. W Poznaniu można się wiele nauczyć o historii, 

co się może dla młodszych uczniów przydać. Ale przede 

wszystkim można spędzić ciekawie czas z rodziną. 
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KĄCIK NAUKOWY 
 

W ŚWIECIE GEOGRAFII…. 
Krzysztof Gogol 

 

Witam was w ostatniej podroży do świata geografii. Mam 

nadzieję, że ta wyprawa wam się spodoba. Dziś naruszymy 

teren energetyczny, czyli o jakości prądu z słońca, bądź  

z wiatru oraz, czy te środki „prądotwórcze” mają u nas sens? 

Zapraszam na krótką pogawędkę:  
 

1. Elektrownie wiatrowe mają korzystny wpływ na ekosystem 

jak wszyscy wiemy. Jednak najbardziej opłacalne jest to dla 

mieszkańców zachodniego województwa mazowieckiego, 

południowego województwa kujawsko-pomorskiego, środkowej 

części Wielkopolski oraz na środkowego pasa lubelskiego. 

Dodatkowo jeszcze nad całym brzegiem naszego morza. 
 

2. Elektrownie wiatrowe znajduję się głównie nad Bałtykiem. 

Jest to spowodowane tym, że tam są najsilniejsze wiatry. Na 

terytorium województwa 

pomorskiego i łódzkiego znajduje 

się niemal ¼ wszystkich farm.  

I cały czas mam na myśli 

elektrownie wiatrowe. 
 

3.Elektrownie słoneczne powinny 

być najczęściej używane na 

terytorium niemal całego 

województwa łódzkiego,  



TORNISTER                                            numer 9 (140) – czerwiec 2020 

- 33 - 

nad zachodnim brzegiem Bałtyku oraz nad środkowo-

południowym odcinkiem Bugu. Jest to jeszcze opłacalne  

w południowo-wschodnim województwie wielkopolskim, oraz na 

północno-wschodnim skrawku Dolnego Śląska.  

 

4. Na terytorium całego województwa łódzkiego znajduje się 

około 1/3 zasobów energii geotermalnej, czyli z wnętrza 

Ziemi. 
 

5. Największe geotermie mieszczą się w miastach Uniejowie  

i Poddębicach. W samym Uniejowie wydobywana jest tam woda 

o temperaturze około 70oC. Jest ona głównie wykorzystywana 

do ogrzewana budynków bądź w celach rekreacyjnych. 
 

Dziękuję za przeczytanie artykułu. Mam nadzieję, że się 

podobał i 

zapraszam 

po więcej 

na innych 

stronach, 

albo za 

rok może? 
 

Trzymajcie się! 
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W ŚWIECIE HISTORII 
Alicja Drabarek  

Leszek Biały 

(ur. ok. 1186-1187, zm. 1227) – książę krakowsko-

sandomierski, syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny, 

córki Konrada Il. 

Po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego w maju 1194 r. schedę 

po nim podzielono między jego małoletnich synów, Leszka  

i Konrada. Ten pierwszy otrzymać miał ziemię krakowską  

i sandomierską, natomiast drugi – Mazowsze z Kujawami. 

Opiekę nad małoletnim księciem mieli sprawować wspólnie 

matka Helena oraz dwaj najwybitniejsi dostojnicy: wojewoda 

krakowski Mikołaj oraz biskup 

krakowski Pełka, wierni stronnicy 

Kazimierza Sprawiedliwego. 

Jednak już w 1195 r.  

o władzę nad Krakowem upomniał 

się po raz kolejny książę 

wielkopolski Mieszko II Stary, 

najstarszy żyjący 

przedstawiciel dynastii Piastów. 

  
 

 

 

 

 

 

 

https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kazimierz-ii-sprawiedliwy-ksiaze-zwierzchni-polski-1177-1194/
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CZAS NA RELAKS 
KSIĄŻKA I JA 
Alicja Drabarek VI B 

NOWY PRZYJACIEL 

Diana szła przez szumiący ciemny las. Co chwila 

słyszała jakieś szelesty albo krzyki ptaków. Na początku 

bardzo się bała, ale po kilku chwilach przyzwyczaiła się do 

ciemnego otoczenia, które teraz nie wydawało się takie 

straszne. Po kilku godzinach drogi zgłodniała, więc postanowiła 

zrobić przerwę. Za kilka minut napotkała bardzo ładną 

polankę, przez którą przepływał strumyk. Diana przycupnęła na 

kamieniu i wyjęła z plecaka – walizki koszyk z dobrociami od 

cioci Rabarbary. Nagle usłyszała wesoły śpiew: 

- Żyć nad strumykiem to piękna sprawa, całe twoje życie to 

wieczna zabawa! 

„Kto to może być?” pomyślała wróżka. Nagle zza drzew 

wyłoniła się śpiewająca postać. 

- La la la la … O, dzień dobry! – powiedział śpiewający 

wcześniej chłopiec. Nie przypominał on wróża, ponieważ nie 

miał skrzydeł, nie był też człowiekiem gdyż miał spiczaste 

uszy. 

- Czy panienka się mnie boi? Nie trzeba, jestem niegroźny. 

Nazywam się Jack, Jack Elf. 

„ A więc jest elfem” pomyślała Diana i powiedziała:    
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- Miło mi pana poznać. Nazywam się Diana, jestem córką 

Królowej wróżek. 

- Hahahahahahaha! – wybuchnął śmiechem Jack. – 

Przepraszam ale... haha… nie żartujmy sobie. 

- Ja wcale nie żartuję! – zezłościła się Diana. – W moim 

królestwie trwa wojna więc muszę uciekać! 

Jack spoważniał. Nie spodziewał się, że królewna może zawitać 

na jego polanie. 

- Teraz wędruję sama dokąd nogi mnie poniosą – odrzekła 

smutnie dziewczynka – Ale cóż, skoro taki mój los. Teraz 

muszę się pożywić i idę dalej. 

- Poczekaj pójdę z tobą! – zadeklarował się Jack. – Znam ten 

las jak własną kieszeń. Mogę ci wiele pomóc. 

- Jak chcesz, możesz pójść – Diana starała się być stanowcza 

jak jej mama. Po krótkiej przerwie ruszyli w drogę. 
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OPOWIEM WAM O … 

…. SYRENIE 
Grzegorz Kurmanowski 

Dobrze, że czytacie nasz miesięcznik i doszliście aż tu, bo 

dziś zamierzam opowiedzieć wam o syrenie. To jest wodne 

stworzenie pół kobieta pół ryba. Ma rybi długi ogon. Niektóre  

syreny są córkami  Neptuna tak jak na przykład syrenka 

warszawska. Można ja zobaczyć nad  Wisłą to wielka prawda. 

Ja pojechałem raz tam z rodzicami. I spacerowaliśmy późnym 

wieczorem koło brzegu i usłyszeliśmy piękny śpiew Syreny. 

Czekaliśmy, aż skończy ale zrobiła się ciemno i wróciliśmy   

z powrotem. Później ja opowiadałem tą historię, ale nie 

uwierzyli mi. Może wy mi uwierzycie? A mogłem zrobić jej 

zdjęcie. A no tak miałem opowiadać coś o syrenie, a nie  

o moich doświadczeniach. Syreny mieszkały na wyspie 

znajdującej się między wyspą Kirke a Skyllą i Charybdą. 

Siedziały na łące i śpiewały. Na wybrzeżu znajdowało się 

mnóstwo kości tych, którzy usłyszeli ich śpiew i wyszli na 

ląd. Odyseusz , przepływając statkiem w ich pobliżu, za radą 

Kirke kazał przywiązać się do masztu po 

wcześniejszym zalepieniu uszu woskiem 

swoim towarzyszom. Chciał usłyszeć 

ich śpiew i przeżyć. Wydał 

bezwzględny rozkaz, aby go nie 

rozwiązano, mimo błagań. Gdy jego statek 

szczęśliwie minął wyspę, zrozpaczone syreny 

rzuciły się w morskie odmęty. To akurat Syreny z 

mitów. Ale ja ją widziałem i to się liczy, to nie  są  

mity. 
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 CIEKAWOSTKI O … 

…pierwszej elektrycznej lodówce 
Adam Ostrowski 

Pierwszą chłodziarkę opracował australijski wynalazca  

(z zawodu drukarz) James Harrison. Jego chłodziarki pojawiły 

się w sprzedaży już w 1862 r. Następnym krokiem Harrisona 

było opracowanie instalacji chłodzącej w browarze Bendigo  

w stanie Wiktoria.  

Jednak w większości źródeł wynalazcą chłodziarki jest 

bawarski inżynier Carl von Linde, który w 1871 roku 

zastosował system chłodzenia w browarze Spaten  

w Monachium, aby umożliwić produkcję piwa latem. Środkiem 

schładzającym był eter dimetylowy lub amoniak (eter 

metylowy zastosował także Harrison, który zauważył, że 

czyszczone w eterze 

czcionki, ochładzają się 

podczas jego parowania z 

ich powierzchni). Była to 

chłodziarka absorpcyjna. 
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KĄCIK KULINARNY 
Paulina Skoniecka 

 

Mus czekoladowy 

Składniki: 

-200g gorzkiej czekolady  

-3 jajka  

-50g masła 

-50g cukru 

-125ml słodkiej śmietany  

-szczypta soli 

-2 łyżki gorącej wody 

 

Przygotowanie: 

1.Czekoladę razem z masłem rozpuścić w kąpieli wodnej. 

2.Odzielić białka od żółtek, biała ubić ze szczyptą soli na 

sztywną pianę. 

3.Śmietanę ubić  na sztywno. 

4. Żółtka ubić z cukrem na gładką masę,  ubijając, wlewać 

stopniowo 2 łyżki gorącej wody. 

5. Roztopioną czekoladę połączyć z ubitymi żółtkami, mieszać 

do póty powstanie gładka masa. Od razu dodać połowę ubitej 

śmietany i energicznie wymieszać trzepaczką, aby rozrzedzić 

masę. Następnie już delikatnie wmieszać resztę bitej 

śmietany. Kolejno wmieszać delikatnie w 3 porcjach pianę  

z białek. 

6. Gotowy mus przełożyć do szklaneczek. 

7. Schłodzić w lodówce przez ok. 3 godziny. 

Smacznego!!! 
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HUMOR I HUMOREK 
Krzysztof Gogol 

 

Właściciel gospodarstwa 

agroturystycznego zwraca się do 

turysty: 

– Tutaj co rano będzie pana budziło 

pianie koguta. – 

To niech go Pan nastawi na dziesiątą! 

 

 

Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani 

śladu człowieka i nadziei na nocleg. 

– Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! – 

wścieka się jeden z uczestników wycieczki. 

– Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady… 

 

 

Mały Jasio pisze: „Kochani! Dziękuję za długi list. Wkrótce 

odpiszę, jak tylko go przeczytam”. 

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta napotkanego Araba: 

- Panie, jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 

 

 

Jak ci się podobało nad morzem? - pyta brunetka blondynkę. 

- Strasznie się wynudziłam. Wszystkie fale były do siebie 

takie podobne... 
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WYKREŚLANKA WAKACYJNA 

Znajdź 12 ukrytych wyrazów zapisanych poziomo lub pionowo: 

słońce, morze, plaża, góry, woda, kąpiel, radość, rodzina, 

muszelki, Tatry, Bałtyk, meduza 

 

A M O R Z E K R W W 

K Ą P I E L S O O Ą 

M P G T Ó R Ł D D B 

E L D A S Z O Z A A 

D A B T U Z Ń I Y Ł 

U Ż Ń R Ż A C N E T 

Z A L Y K U E A W Y 

A Z R A D O Ś Ć Ń K 

Ż M U S Z E L K I B 

G Ó R Y C F C T M U 
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
KSIĄŻKA DLA NAJMŁODSZYCH 

Alicja Drabarek 
 

Witajcie. W tym numerze Tornistra 

chciałabym polecić wam książkę pt. 

„Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek”. Jest to książka 

autorstwa Justyny Bednarek. Każda 

pani domu doskonale wie, że skarpetki są problematycznym 

elementem garderoby i giną w niewyjaśnionych okolicznościach 

w praniu. Na tej podstawie swoją barwną  

i humorystyczną historię oparła Justyna Bednarek, pisząc 

książkę dla dzieci „Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek”. Gdzie zatem podziały się skarpetki do pary? Co 

się dzieje ze zgubionymi skarpetkami? 

Autorka przedstawia dom Małej Be, w którym skarpetki 

dosłownie znikają w praniu, przez co są nie do pary. 

Zagłębiając się dalej w tę historię, dowiesz się, że zaginione 

skarpetki wyruszają w szeroki świat przez dziurę, którą 

odkrywa również hydraulik wezwany na interwencję. Skarpetki 

wydostają się na wolność i doświadczają wielu ciekawych 

przygód. Jedne stają się gwiazdami filmowymi  

i brylują w Hollywood, inne opiekują się myszkami – sierotami, 

a jeszcze inne zostają detektywami. Książka jest wyrazem 

tego, co jest w stanie wymyślić nasza cudowna, nieskrępowana 

żadnymi ramami wyobraźnia. To zdecydowanie jedna  

z najlepszych książek dla małych czytelników.  
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WESOŁE WIERSZYKI 

Alicja Drabarek  

"Na wakacje ruszać czas" 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 
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KOLOROWANKI I ZADANIA  

DLA NAJMŁODSZYCH 
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TORNISTER                                            numer 9 (140) – czerwiec 2020 

- 46 - 
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