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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 4 (144) – styczeń 2021   nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 
• wersja klasyczno - tradycyjno - papierowa 
• wersja elektroniczna dostępna pod adresem: 

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

Drodzy Czytelnicy  

Rozpoczął się Nowy 2021 Rok. Z tej okazji pragniemy 

życzyć Wam dużo zdrowia. Niech rok 2021 przyniesie 

zadowolenie i satysfakcję z podjętych działań i wyzwań. 

Oby spełniły się wasze marzenia zawodowe i prywatne. 

Wszystkiego dobrego w 

Nowym Roku 2021 !!!  
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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KARTKA Z KALENDARZA 
Julia Abramowska 

 
Rok 2021 
1 stycznia - Światowy Dzień Pokoju 
2 stycznia - Dzień Ptysia 
3 stycznia - Dzień Słomki Do Picia 
4 stycznia - Dzień Spaghetti 
5 stycznia - Dzień Bitej Śmietany  
7 stycznia - Dzień Dziwaka 
8 stycznia - Dzień Elvisa Presleya  
9 stycznia - Dzień Moreli 
10 stycznia - Dzień Obniżania Kosztów Energii  
11 stycznia - Dzień Sprzątania Biurka 
12 stycznia - Dzień Całowania Złotowłosych 
13 stycznia - Dzień Gumowej Kaczuszki 
14 stycznia - Dzień Osób Nieśmiałych 
15 stycznia - Dzień Wikipedii 
16 stycznia - Dzień Pikantnych Potraw  
17 stycznia - Światowy Dzień Śniegu 
18 stycznia - Dzień Kubusia Puchatka  
19 stycznia - Dzień Popcornu 
20 stycznia - Dzień Bigosu 
21 stycznia - Dzień Babci 
22 stycznia - Dzień Dziadka  
23 stycznia - Dzień Najbardziej Kochanych 
24 stycznia - Międzynarodowy Dzień Edukacji 
25 stycznia - Dzień Sekretarki i Asystentki    
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26 stycznia - Dzień Australii  
28 stycznia - Międzynarodowy Dzień LEGO 
29 stycznia - Międzynarodowy Dzień Puzzli 
30 stycznia - Dzień Rogalika 
31 stycznia - Dzień Zebry   
 

 

Magiczny Dzień 
Julia Abramowska 

 
Światowy Dzień Śniegu - w roku 2021 
Światowy Dzień Śniegu przypada na 17 
stycznia (niedziela). Jazda na sankach, 
nartach, lepienie bałwana, wojna na 
śnieżki -pomysłów na to, by fajnie 
spędzić Światowy Dzień Śniegu jest 
multum. Akcja ma na celu promowanie 
nie tylko beztroskiej zabawy, ale i 
edukacji związanej ze śniegiem.  
 
Dzień Najbardziej Kochanych - W roku 2021 Dzień 
Najbardziej Kochanych przypada na 23 stycznia. W tym 
jakże radosnym dniu powinniśmy okazać swoje uczucia wobec 
tych osób, dzięki którym nasze życie jest szczęśliwe. 

 

Cytat miesiąca 
„Pracuj mocniej nad sobą  
niż nad swoją pracą.” -  Jim Rohn 

https://www.kalbi.pl/17-stycznia
https://www.kalbi.pl/17-stycznia
https://www.kalbi.pl/23-stycznia
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Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

 
Już styczeń. Za nami kolejny rok, a przed nami? Ciężko 

powiedzieć co… Dziś wiemy jedno klasy I-III wracają do szkół 
(ale Wam dobrze – tak na marginesie). Ferie minęły szybko, za 
szybko. A redakcja pracowała, czy święta, czy ferie, czy 
nauka zdalna, my cały czas jesteśmy zaangażowani. 😊😊 No 
może z małymi przerwami 😉😉 

Co w numerze?  
A może dziś sami odnajdziecie najciekawsze artykuły 

czytając wszystko? Nie zapomnijcie o Ochronie Danych 
Osobowych… ale o tym więcej dowiecie się czytając dodatek 
specjalny przygotowany przez Panią Izę Borucińską.  

Miłego zaczytania 😊😊 

Reklama 
Jeśli lubisz pisać! Interesuje Cię świat dziennikarstwa! 

Zapraszamy do grupy szkolnych redaktorów. 

Przyjdź – nie czekaj! 

Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 14.45 w sali 35. 

Lub napisz do Nas: tornistersp@onet.pl 

Czekamy na Was 😊😊 

mailto:tornistersp@onet.pl
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Kochane Babcie i kochani Dziadkowie… 

z okazji Waszego Święta chcemy życzyć 

dużo zdrowia i uśmiechu, 

by życie Wasze było kwiatami usłane, 

tak piękne i czyste jak letni poranek. 

Życzymy dużo czasu wolnego, samych 
przyjemności, 

jak najmniej kłopotów i wiele radości. 

Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania, 

tylko miękki fotel i coś do chrupania. 
 

W imieniu Zespołu 
redakcyjnego „Tornistra” 

Zofia Kurowska 
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KOLOROWANKA 
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SŁOWO OD EKSPERTA 
Słowo od Pana Dyrektora M. Pachnika 

Na nowy 2021 rok przekazać w formie życzenia chcę Wam 
jakąś myśl. 
Przecież życzeń już dostaliście dziesiątki !! 
Myśl, która byłaby pomocna w całorocznym kroczeniu od 
tygodnia do następnego tygodnia  aż do końca pięćdziesiątego 
drugiego.  
Myśl, idea, kredo, motto będące drogowskazem, 
ukierunkowaniem, pomocą.  
Myśl lekka, łatwa, przyjemna. 
Myśl pomagająca odrzucić złe, pesymistyczne, złowieszcze, 
dekadenckie, obsesyjnie myśli.  
Myśl - przyjaciel. 
Myśl - dobry druh. 
Myśl dobra. Skutkująca dobrem i dla innych wśród Was. 
I w tych mych myślach, jakąż to myśl Wam wymyślić, naszła 
mnie myśl, by myślą Waszą przewodnią 
dwatysiącedwudziestojednoroczną  była myśl przez Was 
samych zmyślona, wymyślona, przemyślana. 
Tak.  
Życzę Wam, byście znaleźli sobie motto na ten rok. 
Niech każdego dnia z Wami będzie. 
Niech  pomaga. 
Niech podpowiada. 
Niech nie pozwala zapomnieć. 
Niech drąży umysł od rana do wieczora. 
Niech będzie.          
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Oczywiście ! Kierowany nieokiełznaną, wszechobecną, niczym 
nieograniczoną we mnie drzemiącą chęcią pomocy podpowiem 
Wam jeśli już zapomnieliście, bo  wspominałem. Dam 
propozycję. Ale szukajcie sami swej.  
 
Jeżeli nie możesz być sosną na szczycie pagórka, 
Bądź krzakiem w wąwozie - jednak bądź 
Najmilszym małym krzaczkiem po tej stronie strugi 
Bądź krzakiem, skoro nie możesz być drzewem. 
 
Jeżeli nie możesz być krzewem, bądź choć skrawkiem trawy, 
By milszym uczynić gościniec; 
Jeśli nie szczupakiem, bądź chociaż okoniem - 
Ale najweselszym okoniem w jeziorze! 
 
Jeżeli nie kapitanem, to bądźmy załogą,  
To jest być może odpowiednie dla nas. 
Są wielkie dzieła do spełnienia, bywają też mniejsze, 
A my podejmujmy te w zasięgu ręki. 
 
Jeżeli nie możesz być droga, bądź małą ścieżyną, 
Jeżeli nie słońcem, bądź chociaż gwiazdeczką; 
Nie rozmiar stanowi - czy wygrasz czy przegrasz 
Bądź najlepszym czym potrafisz być.                                  

Douglas Malloch 
 
 

 
 



TORNISTER                                                    numer 4 (144) – styczeń 2021 

- 10 - 

ZIMA, ZIMA, ZIMA 
Sonda z nauczycielami 

Kinga Mielczarek  
Jaka była Pani/Pana ulubiona, zimowa zabawa w dzieciństwie? 

 
Pan Marek Pachnik 
Zimą bywały śniegi. 
Mnóstwo śniegu. 
Zaczynał padać i zalegać już w listopadzie, a topniał z końcem 
marca. 
Gromady dzieciaków każdego dnia wybiegały po lekcjach na 
dwór, by wspólnie spędzać wolny czas bawiąc się na śniegu i 
śniegiem. 
Mnóstwo przeróżnych różności śniegowych wymyślaliśmy. 
Zmarznięci późnym wieczorem wracaliśmy do domu oblepieni 
śniegiem, który dopiero w domu na nas topniał. 
Największą frajdą było dla nas wspólne spędzanie czasu. 
Grupa, gromada, mnogość nas, to było najfajniejsze i najlepiej 
to wspominam. 
 
Pan Ireneusz Wierzbicki  
Zjeżdżanie na worku foliowym wypchanym sianem w starej 
żwirowni. 

   
Pani Justyna Olkowicz – Gut 
Zdecydowanie jazda na sankach, tylko nie zawsze była osoba, 
która chciałaby mnie ciągnąć..  
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Pani Beata Kopcińska 
Najlepszą zimową zabawą, jaką 
pamiętam była jazda na 
łyżwach po zamarzniętym 
stawie. Łyżwy wtedy miał 
każdy. Mogliśmy wypożyczać 
je ze szkoły. Ja otrzymałam 
białe. Spadł pierwszy śnieg, 
ścisnął lód i mogliśmy ruszać. 
Ruszać… ale z miotłą, by 
przygotować taflę. Chłopcy 
próbowali gry w hokeja, my 
jazdy figurowej. Bałam się 
wtedy upadków, ale szybko pojęłam, że trzeba ryzykować, 
skoczyć jak najwyżej. Tak mijał dzień. Byliśmy tam szczęśliwi. 
 
Pani Magdalena Kosmalska  
Za czasów mojego dzieciństwa zima to była zima! Moją 
ulubiona zabawą było zjeżdżanie na sankach z górki. 
 
Pani Katarzyna Pawlikowska 
To pytanie nasuwa w mojej pamięci bardzo miłe wspomnienia  
z lat dzieciństwa. Mieszkałam we wsi Mroczki, niedaleko 
Kałuszyna. Kiedy przychodziła zima na pobliskie łąki wylewała 
mała rzeczka - Gawroniec. Tworzyło się naturalne, 
najwspanialsze w świecie lodowisko, którego końca nie było 
widać. Lód lśnił w  słońcu i zapraszał do zimowego szaleństwa.  
Spędzałam tak z moim bratem po kilka godzin dziennie, 
jeżdżąc na łyżwach do woli.      
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Pani Joanna Bielińska 
W moim przypadku były to zjazdy na sankach z góry oraz kulig 
saneczkowy. 

Ks. Jerzy Skłucki  
Budowanie fortec ze śniegu lub igloo... a potem wojna na 
śnieżki  

Pani Marzena Mroczek 
Moja ulubiona zimowa zabawa to lepienie bałwana i zjeżdżanie 
na sankach z górki. 

 
Pani Dorota Kobeszko 
Moje wspomnienie z dzieciństwa związane z zimą to przede 
wszystkim bardzo niskie temperatury i dużo, dużo śniegu, 
którego teraz nie ma. Zabawy na śniegu przede wszystkim 
wspólne z kolegami i koleżankami wyprawy na sanki i narty 
oraz szalone wyścigi na lodowiskach, które były zawsze na 
boiskach przy każdej  szkole. 
 

Pani Izabela Borucińska 
Robienie orzełków. 
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Pani Monika Marciniak  
Ulubiona zimowa zabawa? Lepienie bałwana, prosta sprawa! 
 
Pani Dominika Włodarczyk  
Moją ulubioną zabawą w dzieciństwie była jazda na łyżwach. 
Każdą wolną chwilę spędzało się z koleżankami na lodowisku 
lub gdziekolwiek gdzie dało się jeździć na łyżwach. Wtedy to 
były super zimy 

Pani Krystyna Raczyńska vel Wasiluk  
Budowanie igloo. 

 

Pani Anna Wolska 
Jazda z ośnieżonej górki na worku foliowym  
 
Pani Magdalena Gójska – Gogol 
Ulubioną zabawą były bitwy na śnieżki. … Zimy bywały śnieżne, 
bardzo śnieżne, wspólnie budowaliśmy fortece ze śniegu (żeby 
było gdzie się kryć 😊😊) , a następnie tworzyliśmy amunicję – 
kule śniegowe i do dzieła.  
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Ranking zimowych sportów uprawianych 
przez dzieci i młodzież 

Zofia Kurowska 
1. Narciarstwo aplejskie – to pokonywanie tras 

zjazdowych na ośnieżonych stokach. Naukę można 
rozpocząć zarówno w górach jak i na sztucznych 
stokach. Aby zacząć potrzebujemy przede wszystkim 
narty, kijki, kask i gogle. Jest to dyscyplina uprawiana 
zarówno w celach rekreacyjnych, jak i wyczynowej 
rywalizacji sportowej.  

2. Biegi narciarskie – najlepiej sprawdzą się do nich 
płaskie, ośnieżone tereny. Podczas uprawiania tej 
dyscypliny pracują wszystkie mięśnie ciała, więc jest to 
doskonały sposób na poprawę kondycji. Aby zacząć 
potrzebujemy narty, cienkie kijki oraz wysokiej jakości 
termoaktywną odzież sportową. 

3. Snowboard – inspirowany jest jazdą na deskorolce, ale 
wymaga ogromnej kondycji fizycznej, 
aby utrzymać się na desce. 
Snowboard polega na zjeździe w dół 
ośnieżonego stoku, wykonując 
rozmaite triki. Do uprawiania tej 
dyscypliny oprócz odpowiedniej 
odzieży potrzebujemy także 
deski, którą wybieramy na 
podstawie naszych 
umiejętności i 
preferowanej techniki jazdy.  
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4. Jazda na łyżwach – polega na pokonywaniu lodowiska na 
łyżwach o specjalnych płozach. Bardziej doświadczeni 
łyżwiarze podczas jazdy wykonują piruety, skoki, 
podnoszenia, kroki i spirale. Właśnie dlatego jest to 
jeden z bardziej widowiskowych sportów zimowych. 
Sztuczne lodowiska znajdują się w prawie każdej 
większej miejscowości i jest to stosunkowo tani sport 
zimowy. 

5. Snowkiting – jest to jedne z ekstremalnych sportów 
zimowych, a zarazem jeden z najbardziej 
widowiskowych. Polega na połączeniu jazdy na nartach 
bądź snowboardzie z latawcem. Niestety, ale nie w 
każdym miejscu można uprawiać ten sport, gdyż oprócz 
odpowiedniego sprzętu potrzebny jest też wiatr i duża 
przestrzeń pokryta lodem bądź śniegiem. W tej 
dyscyplinie najlepiej będzie osobom, które w znacznym 
stopniu opanowały jazdę na nartach bądź snowboardzie. 

6. Ice Climbing – jest to kolejny niezwykle ekstremalny 
sport, a uprawiający go ludzie są szczególnie odważni. 
Jest to bowiem wspinaczka lodowa, wymagająca 
poruszania się po pionowych ścianach pokrytych lodem 
lub po lodospadach. Wymaga on ogromnego 
doświadczenia i wytrenowania, a także wytrzymałości i 
specjalistycznego sprzętu, np. Czekanów i raków przy 
butach. 

 
 
 



TORNISTER                                                    numer 4 (144) – styczeń 2021 

- 16 - 

Ranking młodzieżowych i dziecięcych  
zabaw zimowych 

Zofia Kurowska 
 

1) Lepienie bałwana 
2) Rzucanie się śnieżkami 
3) Robienie „anioła” na śniegu 
4) Jazda na sankach 
5) Budowanie igloo 
6) Wydeptywanie wzorów na śniegu 
7) Tropienie śladów zwierząt 
 
 
 

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 2021r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  
Zapraszamy do zabawy.  
  

KUPON NR 4 (144) 

 STYCZEŃ 2021   
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
Ciekawostki o szkole i jej patronie  

Magdalena Bajszczak 
 

• Czy wiecie, że 28.02.1961r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Wkrótce 
będziemy mieć rocznicę 60 lat działania placówki. 

• Od 20.04.1969r. szkoła nosi imię Bolesława Prusa. W 
tym dniu odbyła się również uroczystość wręczenia 
sztandaru naszej szkole.  

• Pierwszym dyrektorem szkoły (wcześniej byli 
kierownicy) był Wiesław Wiącek.  

• 1.09.1974r. - Przekształcono szkołę w Zbiorczą Szkołę 
Gminną. W jej skład wchodziły: SP w Kałuszynie, SP w 
Groszkach, filia w Falbogach, w Chrościcach, w Budach 
Przytockich i w Garczynie. 

 

Dobro zawsze zwycięży 
 

Wśród baśni Braci Grimm   
Podczas ostatniego, piątkowego spotkania na zajęciach 
online w  roku 2020, uczniowie klasy 1b poznali baśń 
autorstwa Braci Grimm „Jaś i Małgosia”.    
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Niby utwór, który znają wszyscy, ale naszym najmłodszym 
został przedstawiony w szczególny sposób. Pracownicy 
Biblioteki Publicznej we współpracy z naszą szkołą nagrali dla 
uczniów ową baśń. W pięknej scenerii teatrzyku kamishibai 
tekst baśni przedstawiła pani Małgorzata Leszczyńska.  Po 
wysłuchaniu i obejrzeniu nagrania uczniowie omówili  
z wychowawczynią najważniejsze zagadnienia baśni. 
Wymieniali bohaterów dobrych i złych, układali plan wydarzeń, 
zagrali w quiz prawda/ fałsz. Ostatnim punktem spotkania 
online z baśnią „Jaś i Małgosia” było wykonanie ilustracji do 
utworu. Jednoznacznie mogę stwierdzić, że nie jest straszny 
nam czas pandemii 😊😊 i nawet w tak ciężkim dla nauki okresie 
możemy fantastycznie bawić się z literaturą.  

Pani Magdalena Gójska- Gogol 
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„Moja wizja matrioszki” 
wyniki głosowania w konkursie 

 
I miejsce Maciej Namięta (274 głosy) 
II miejsce Maciej Kuć (223 głosy) 

III miejsce Pietrzak Emila (130 głosów) 
 

Wyróżnienie: 
Maja Branicka (78 głosów) 

Blanka Leszczyńska (58 głosów) 
Kinga Mielczarek (35 głosów) 

Biorąc pod uwagę  kreatywność, oryginalność, staranność oraz 
estetykę wykonania prac, jako opiekun konkursu, postanowiłam 
przyznać 3 wyróżnienia. 

Wszystkim zwycięzcom gratuluję, dyplomy za uczestnictwo w 
konkursie oraz nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone po 
powrocie do szkoły. 

Poniżej wyniki 
głosowania:  
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Pani Iwona 
Żukowska 

 
 



TORNISTER                                                    numer 4 (144) – styczeń 2021 

- 21 - 

Z życia zerówek 
 Zarówno listopad, jak i grudzień był dla uczniów klasy 
„0” bardzo pracowity. Listopad upływał pod znakiem zadumy,  
a grudzień od samego początku wprowadzał świąteczną 
atmosferę… 

11 listopada „zerówkowicze” obchodzili Święto 
Niepodległości – poznali istotę tego święta, symbole narodowe, 
wykonali chorągiewki, a na koniec dokładnie  
o godzinie 11:11 odśpiewali przed budynkiem szkoły Mazurka 
Dąbrowskiego. 

20 listopada obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka – 
podczas zajęć dzieci poznały swoje prawa, ale również 
obowiązki. 
 27-29 listopada wszystkie klasy „0” obchodziły 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci brały udział  
w zabawach wraz ze swoimi misiami, wykonały prace 
plastyczną związaną z tematem, próbowały miodu, a na koniec 
zjadły słodki poczęstunek. Drugiego dnia poznały postać 
angielskiego misia Paddington’a i wykonały tosty z konfiturą 
pomarańczową. 
 30 listopada klasa 0a 
obchodziła Andrzejki. Za pomocą 
wróżb dzieci próbowały dowiedzieć 
się co je czeka w przyszłości – kim 
będą, jak będzie nazywał/nazywała 
się ich mąż czy żona oraz czy 
spełnią się ich marzenia… 
 Jednak to nie wszystko co 
wydarzyło się w listopadzie…   
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W klasie 0b został zorganizowany konkurs pt. „Mistrz 
układania puzzli”, a w klasie 0a odbyły się zajęcia badawcze pt. 
„Magnesowe czary”, „Plantacja kryształów” oraz „Co by było 
gdyby nie było prądu?”. Dzieci z wielkim zaciekawieniem brały 
udział w zajęciach i zadawały wiele pytań. 
 Grudzień nie był mniej pracowity niż listopad… Już  
1 grudnia w klasie 0a zgodnie ze zwyczajem pojawił się 
kalendarz adwentowy, który zawierał zadanie na każdy dzień. 
Dzieci wykonywały kartkę świąteczną, ozdobę choinkową, 
poznały historię św. Mikołaja, nauczyły się mówić „Wesołych 
Świąt” w różnych językach, ale miały również za zadanie 
pomóc trzem wybranym osobom czy powiedzieć coś 
miłego.  
 9 grudnia wszystkie dzieci z klas „0” 
ubrały wspólną choinkę podarowaną przez 
Państwa Piotra i Dorotę Rozenków – 
rodziców Bartka z kl. 0a. (Bardzo 
dziękujemy!). Dzieci drzewko 
dekorowały bombkami, a także 
samodzielnie wykonanymi ozdobami.  
 14 grudnia klasa 0a wzięła 
udział w akcji MEN „Razem na święta”. Dzieci wykonały kartki 
świąteczne dla rodaków z Kresów.  
 16 i 18 grudnia klasy 0a i 0c wystawiły 
bożonarodzeniowe inscenizacje, które były nagrywane, aby  
w czasie pandemii można było poczuć ducha świąt… 
 Grudzień dla uczniów klasy 0 zakończył się 22 dnia 
miesiąca Wigilią klasową. Uczniowie kosztowali dań wigilijnych, 
obejrzały przedstawienie bożonarodzeniowe  
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w wykonaniu klasy 0b, a następnie odbyło się długo oczekiwane 
spotkanie z Mikołajem, który wiedząc jakie mamy grzeczne 
dzieci rozdał mnóstwo prezentów… Było wiele radości  
i uśmiechu! Na koniec dzieci otrzymały słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Całe spotkanie upłynęło  
w atmosferze radości i szczęścia. 
    Pani Monika Wocial - Chmielewska 
 

 

Dzień dobry! Cześć ! Witajcie! Święta Bożego Narodzenia są 
już za nami. Mamy nadzieję, że Mikołaj obdarował Was 
pięknymi prezentami, a Nowy Rok przyniesie Wam spełnienie 
wszystkich najskrytszych marzeń… 

Ciąg dalszy wieści z Chrościc….Zapraszamy do lektury… 

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto 
obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci  
i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. 
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych 
zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to 
dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” Trudno sobie wyobrazić 
dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i 
dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-
powiernikiem największych sekretów i tajemnic. W naszej 
szkole już po raz kolejny obchodziliśmy święto tej najbardziej 
znanej i ukochanej maskotki dzieci na całym świecie. W dniu 
“Misiowego Święta” uczniowie wzięli udział w licznych 
konkursach sprawnościowych i zabawach ruchowych.  
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Jednak największą radość sprawił im słodki konkurs na 
wyjadanie miodku.:) 

Andrzejkowe czary mary….W Andrzejki jak co roku próbujemy 
troche dla zabawy, a troche serio uchylić rąbka zasłony 
spowijającej przyszłość. Wróżby to stary jak ludzkość sposób na 
oswojenie niepewnej przyszłości. Obchodzone w Polsce od kilku 
pokoleń, nie tracą na popularności, choć trwają nieco w cieniu 
nadchodzących  
i wszechobecnych Świąt Bożego Narodzenia. Również uczniowie 
naszej szkoły, w tym dniu, postanowili uchylić rąbka tajemnicy  
i dowiedzieć się co szykuje im los.  

“Schronisko – azyl dla bezdomnych zwierząt”. Miejsce, gdzie 
nieważna jest metryka, ani wygląd. To miejsce, w którym każdy 
niechciany zwierzak znajdzie ciepły kąt i pełną miskę”. 4 
grudnia, szkolna delegacja wybrała  się z wizytą do schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, która była 
ukoronowaniem kilkutygodniowej akcji pomagania zwierzakom. 
Przekazaliśmy na rzecz schroniska wiele rzeczy niezbędnych 
jego podopiecznym do przetrwania.:) Wszystkim darczyńcom 
bardzo dziękujemy! 

6 grudnia to dzień radości, zabawy i upominków, tzw. 
Mikołajki. Obchodzony na cześć świętego biskupa Mikołaja z 
Miry. Dla wielu to wyraźny sygnał, że święta Bożego Narodzenia 
są tuż, tuż. W tym wyjątkowym dniu zorganizowaliśmy 
warsztaty mikołajkowe, podczas których przy 
dźwiękach świątecznej muzyki wykonaliśmy 
bożonarodzeniowe ozdoby. Miłą niespodzianką 
była wizyta św. Mikołaja, który odwiedził 
naszą szkołę, a następnie obdarował 
uczniów  prezentami. 

14 grudnia w ramach przygotowań do 
Świąt Bożego Narodzenia uczniowie upiekli 
przepyszne świąteczne pierniczki.  
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Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem wałkowali ciasto, aby 
następnie wykrawać przy pomocy foremek różnorodne kształty 
ciasteczek.  Najwięcej jednak frajdy sprawiło dekorowanie 
upieczonych już ciasteczek różnokolorowymi lukrami i 
barwnymi posypkami. Cudowny zapach korzennych przypraw 
unoszący się w całej szkole wprowadził nas w magiczny, 
świąteczny nastrój. Kolejna porcja wypieków już za rok.:) 

18 grudnia w naszej szkole był wyjątkowym dniem. Od samego 
rana było czuć niezwykłą atmosferę. Białe obrusy, a pod nimi 
sianko, stoły pięknie udekorowane, ubrane drzewka świerkowe, 
odświętne stroje, a w tle było słychać piękne kolędy.  Wszystko 
to zapowiadało niezwykły czas. Myślę, że domyślacie się. Tak, 
tak. Tego dnia w naszej placówce była wigilia szkolna. 
Uroczystość rozpoczęła się od słów ewangelii. Po jej  
wysłuchaniu przełamaliśmy się śnieżnobiałym opłatkiem.  Każdy 
otrzymał moc życzeń, serdeczności i wzruszeń. Następnie 
zasiedliśmy do wspólnego stołu. Była to wyjątkowa okazja do 
bycia razem w magicznej i świątecznej atmosferze.  

RAZEM NA ŚWIĘTA… 
Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przyłączyli się do 
w/w akcji. Wykonaliśmy karty świąteczne, przekazaliśmy 
ozdoby świąteczne, które uczniowie wykonali na Konkurs 
Bożonarodzeniowy, upiekliśmy wspólnie i przygotowaliśmy 
słodkie upominki w formie pierniczków dla naszych Rodaków, 
osób potrzebujących i samotnych. Mamy nadzieję, że może dzięki 
temu komuś zrobi się ciepło na sercu, pojawi się uśmiech na twarzy i 
pomyśli, że nie jest sam…choć na chwilę poczuje się szczęśliwy… 

Warto przytoczyć tu pewien cytat…. 
„Każdy ma coś, co może dać innym. Starajcie się zostawić ten 
świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście. Szczęście to 
jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer). 

Do zobaczenia w kolejnym numerze….Pozdrawiamy ciepło 
wszystkich Czytelników… 

Pani Izabela Jackiewicz  
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POMOCNA DŁOŃ NAUCZYCIELA 
Nowy Rok w Rosji ros. Новый год в России  

Dla wielu Rosjan Sylwester i Nowy Rok to największe święta- 
obchodzone uroczyściej i huczniej niż Boże Narodzenie, co 
wynika z faktu, że w prawosławnej tradycji święto to nigdy nie 
odgrywało takiej roli jak w Kościele katolickim. Jak zatem 
pogodzić czterdziestodniowy ścisły post poprzedzający 
Gwiazdkę z sylwestrowymi szaleństwami i tradycyjnym 
rosyjskim noworocznym  „застольем” (zakrapiana 
„posiadówka” przy suto zastawionym stole). Sylwestra zwykle 
spędza się z rodziną, wspólnie oglądając filmy. Jednym  
z ulubionych i obowiązkowych do obejrzenia jest romantyczny 
i zabawny film „Ironia Losu” (ros. Ирония судьбы), oglądany 
przez Rosjan właśnie w ten dzień od 45 lat. Również 
obowiązkowo na stole pojawia się szampan, a także sałatki,  
w szczególności sałatka rybna „śledź pod 
pierzynką” (ros. сельдь под шубой) tj. 
słona surowa ryba przykryta 
gotowanymi warzywami, w tym 
burakami. Dziesięć minut przed 
końcem roku Rosjanie słuchają 
przemówienia prezydenta, a 
przed wybiciem północy śledzą  
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odliczanie ostatnich sekund na głównym zegarze w kraju (ros. 
Кремлёвские кура́нты ), umieszczonym na kremlowskiej wieży 
Spasskiej, co dla wszystkich Rosjan jest precyzyjnym 
wyznacznikiem nadejścia Nowego Roku. Tak jak w Polsce 
podczas Bożego Narodzenia, tak w Rosji podczas obchodów 
Nowego Roku wszyscy składają sobie życzenia oraz dają  
prezenty, które przynosi Dziadek Mróz (ros. Дед Мороз) oraz 
jego pomocnica, zwana też jego wnuczką Śnieżynką (ros. 
Снегурочка). Popularne są też zabawy sylwestrowe na 
świeżym powietrzu. W Moskwie odbywają się one tradycyjnie 
na Placu Czerwonym, Placu Teatralnym i Placu Twerskim. 
Dzieci uczestniczą w licznych uroczystościach choinkowych, 
odbywających się przed, a nawet po Sylwestrze. W ten 
sposób świętują Nowy Rok kilka razy. Okres świąteczny  
w Rosji trwa do nocy z 13 na 14 stycznia, kiedy to obchodzony 
jest stary - według kalendarza juliańskiego - Nowy Rok.  
W Rosji żartuje się nawet, że 1 stycznia kończy się... 13 
stycznia. Duma Państwowa, izba niższa parlamentu, 
potraktowała to niemal dosłownie i zafundowała Rosjanom 10 
dni wolnych od pracy - od 31 grudnia do 9 stycznia. 

Pani Iwona Żukowska 
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RELAKS PO SZKOLE 

Jednak dobry???  

Krzysztof Gogol 

Niedawno zakończył się rok 2020, więc warto go 
podsumować. Dla większości z Was będzie się on kojarzył 
jakoś negatywnie ze względu na wirusa, którego niby 
pokonaliśmy już w lipcu, ale nie daje za wygraną. Chciałbym 
przedstawić pozytywne strony zeszłego dwunastomiesięcznika. 
Pominę zachowania polityków, kupno respiratorów, etc. Zapraszam. 

Rok ten zapamiętamy jako rok sportowców, zwłaszcza 
po sukcesach debiutantki Igi Świątek, rozwiniętej półki ze 
statuetkami Roberta Lewandowskiego, nowego mistrza UFC 
Jana Błachowicza, zwycięstwach Dawida Kubackiego oraz 
sukcesach Piotrka Żyły i Kamila Stocha na niemieckich 
skoczniach. Jednakże to nie były jedyne ważne wydarzenia na 
tle roku. Polski film „Boże ciało” był nominowany do Oscara. Na 
arenie muzycznej poznaliśmy nowego kandydata do waszych 
serc … AD. – przyjaciela Tik Toka. W zeszłym roku wyszła 
nawet jedna polska gra komputerowa, którą pewnie 
przypadkiem widzieliście w telewizji, Cyberpunk 2070. Po 
przesuwanej od kwietnia premierze w końcu można odpalić to 
cudeńko. W naszym kraju powstał jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych 
memów na świecie. Proszę państwa, 
przedstawiam…… Polish dancing cow. …  
I to wszystko, a może to dopiero początek?  
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Rozważania polonisty…  
 

„Czy tu wrosnę mocno w to naczynie i stać będę lato i 
zimę taka piękna i strojna? Pięknie marzyła sobie o 
przyszłości, ale tymczasem bolała ją kora, a 
tęsknota za lasem sam rǳeń przenikała”.  

To krótki cytat z "Choinki" Hansa 
Christiana Andersena. Małe, śliczne drzewko 
miało dobre warunki: dużo powietrza, słońca i 
przyjemne towarzystwo starszych od siebie jodełek i sosen. 
Jednak nic go nie cieszyło. Wiele sobie obiecywało. Patrzyło 
jak drwale wycinają drzewa i wywożą je z lasu. Bardzo chciało 
być wycięte, ustawione w domu, a tam pięknie przystrojone i 
by jak najszybciej zapalono na nim świeczki. W końcu nadszedł 
ten dzień. 
Pozostawiło pień, czule żegnało się z siostrami sosnami... 
     Podobnie wyglądał początek pandemii. Pożegnania na 
korytarzu i odprowadzanie wzrokiem uczniów, którzy zamiast 
być i "rosnąć" razem, mieli zasiąść przed monitorem. Wyrwani 
jednakowo, przybrani zostali w świetlne efekty widokowe 
platformy edukacyjnej. 
Ale... okropna ta "choinka", którą przyszło nam ubierać 
codziennie. Czy nauka zdalna zdała swój egzamin? Może i samo 
nauczanie tak, ale "nasze choinki" „ustawione” w domach 
bardziej więdną niż świecą. Teraz zdaje się jakby „świeczki 
paliły gałązki”. Widzimy przemęczonych uczniów, pustą 
szkołę… Chyba zaczynamy wszyscy tęsknić. Czas wrócić do 
naszego „lasu”, do szkoły  tu kształcić się i rosnąć.  

Najlepsze media nie zastąpią kontaktu z człowiekiem. 
Pani Beata Kopcińska 
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KSIĄŻKA I JA 
Alicja Drabarek 

KOLEJNE PODPOWIEDZI 

Po tygodniu wędrówki Diana znalazła list od Jacka 
wiszący na drzewie. Jego treść brzmiała następująco: 
„Droga Diano! 
Oto mój drugi list do ciebie. Za kilka dni drogi znajdziesz się 
przy wąskiej rzeczce. Obok niej będzie norka, mieszka tam 
moja dobra kumpelka – zajęczyca Rozi. Będziesz mogła u niej 
przenocować i posilić się. Tam też znajdziesz kolejny list ode 
mnie. Domyślam się też, że pewnie postanowiłaś mnie szukać. 
Nie martw się, w listach będą wskazówki gdzie się spotkamy, 
ponieważ nie znam dokładnego miejsca ani godziny. Wiem, że 
spotkamy się w bezpiecznym miejscu, w którym zamieszkamy 
na zawsze (tak powiedziała Wyrocznia). 

Powodzenia 
Jack Elf” 

 
Diana po przeczytaniu listu 
przyśpieszyła kroku, dlatego 
też za 2 dni dotarła do norki 
zajęczycy. 

- Dzień dobry, jestem Diana. Jack wspominał, że przybędę? – 
wparowała zdyszana wróżka. 
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- Tak, tak, siadaj kochanie. Widzę, że jesteś zmęczona. 
Witaj, jestem zajęczyca Rozi – przedstawiła się gospodyni. Po 
chwili zaczęła szukać czegoś w kuchennej szufladzie. 

- Jest! – odrzekła triumfalnie. – Proszę, to dla ciebie od Jacka 
– podała Dianie kopertę z wyhaftowanym na wierzchu 
kwiatkiem. 

- Czy… czy pani wyhaftowała ten kwiatek? – zapytała nieśmiało 
wróżka. 

- Nie, to Jack zrobił. Ja tylko schowałam ten list do szuflady – 
odrzekła Rozi. Dianie zrobiło się ciepło na sercu. Jackowi na 
pewno sprawiło sporo trudu wyszycie tego kwiatu na kopercie, 
gdyż w trakcie podróży oznajmił jej, że nie przepada za 
robótkami ręcznymi i pracami manualnymi. W liście Jack 
napisał, że musi podążać ścieżką wysadzoną tęczowymi 
kamieniami oraz o tym, że po drodze zostawi jeszcze około 
pięciu listów. „ To około 3 tygodnie drogi” –pomyślała Diana. Po 
dwóch tygodniach drogi Diana dowiedziała się, że Jack znalazł 
już bezpieczne miejsce, w którym można się osiedlić. Jest to 
piękny szumiący las, do którego nie zagląda żaden człowiek,  
a tylko zwierzęta ten teren zamieszkują. Został zaledwie 
tydzień drogi. Wróżka znalazła czwarty list. Po jego 
przeczytaniu, Dianie przeszedł po plecach dreszcz. 
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„Droga Diano! 
Postanowiłem, że nie będę siedział bezczynnie i pójdę do 
twojego rodzinnego miasta i zobaczę jaka tam jest sytuacja. 
Jeśli będzie bardzo źle, zostanę tam i pomogę. Nie martw się 
o mnie. Nic mi nie będzie. Przenocuj u borsuka Brunona. 

Pozdrawiam 
Jack Elf” 

Diana nie wiedziała, co począć. Doszła do domu borsuka 
Brunona i zapytała go: 
- Czy wiesz może, czy w królestwie wróżek trwa wojna? 
- Tak, jest bardzo źle. Potrzeba więcej wojowników do walki. 
Wojska Mrocznika są bardzo silne. Niewiele wróżek i wróżów 
wychodzi cało. – odpowiedział smętnie borsuk. 
Diana się załamała. Wiedziała, że Jack będzie chciał walczyć,  
a to może się nie skończyć dla niego zbyt dobrze. Po tej 
wiadomości wróżka wybiegła z norki i popędziła z płaczem 
przez las, szukać swojego przyjaciela. 
- Ej, a prowiant! – 
krzyknął za nią borsuk. 
Ale ona już nie 
słyszała. Biegła jak 
szalona przez las na 
ratunek Jackowi. 

 
 
 



TORNISTER                                                    numer 4 (144) – styczeń 2021 

- 33 - 

Warto przeczytać  
Alicja Drabarek  

Witajcie, w tym numerze postanowiłam wam polecić 
książkę pt. „The kissing booth” autorstwa Beth Reekles. Wielu 
osobom ten tytuł może się wydać znajomy, ponieważ na 
podstawie tej młodzieżowej powieści w 2018 roku powstał film 
o tej samej nazwie, na platformie Netflix. „The kissing booth” 
opowiada o Elle, która uwielbia spędzać czas ze swoim 
przyjacielem Lee, z którym zna się dosłownie od urodzenia. 
Lee, ma jednak starszego brata o imieniu Noah, który w 
swojej szkole ma opinię nieprzewidywalnego podrywacza. Elle i 
Lee postanawiają na szkolnym festiwalu zorganizować 
tytułową budkę z całusami, jednak nie podejrzewają co 
nieoczekiwanego może się tam wydarzyć i jakie mogą być tego 
konsekwencje. Jeśli spodoba wam się ta część przygód Elle i 
będziecie chcieli wiedzieć co wydarzy się dalej, sięgnijcie po 
kolejne części: „Domek na plaży” oraz „The kissing booth 2”. 

Gorąco polecam przeczytać. 

 
Ciekawostki naukowe 

Alan Abramowski  

Radioteleskop Arecibo był jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych radioteleskopów. Miał on 305 metrów 
średnicy. Obserwatorium Arecibo przez lata było bardzo 
ważnym ośrodkiem naukowym, miejscem gdzie między innymi 
realizowano program SETI. To stąd wysłano słynną wiadomość, 
którą skierowano w okolice gromady gwiazd M13.   
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Wiadomość wysłana z prędkością 10 bps składała się z 1679 
bitów, które po odszyfrowaniu powinny potencjalnym 
mieszkańcom odległych światów opowiedzieć coś o naszym. 
Dowiódł on istnienia gwiazd neutronowych, pozwolił odkryć 
jedne z pierwszych egzoplanet (planet krążących wokół 
gwiazd innych niż Słońce).   

Został zamknięty 19 listopada 2020 ze względu na stan 
obiektu. Wtedy już została podjęta decyzja o jego końcu, 
ponieważ praca tam nie była już bezpieczna, a próby naprawy 
mogły skończyć się śmiercią pracowników. Był  jednak nadal 
cenną atrakcją turystyczną tamtego regionu.  

 
Czy wiesz, że … 

Bartek Mojnowski 
- … Korea Północna i Kuba to jedynie miejsca gdzie nie 
kupisz Coca-Coli 

-… ogromny dog niemiecki o imieniu Freddy  z 
Southend-on-Sea jest oficjalnie uznany za 
największego psa świata. Wpisany do Księgi 
Rekordów Guinnessa pies ma aż 1.035 m 
wysokości, a gdy stanie na dwóch łapach 
potrafi osiągnąć 2,24 m.  

- … w dzień matki zawsze jest 
zarejestrowanych najwięcej połączeń 
telefonicznych 

- … w Europie ludzie porozumiewają się w ponad 200 językach 
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- … ciężarne kobiety w Ameryce kolonialnej nie przyjmowały 
środków przeciwbólowych podczas porodu, ponieważ był on 
uważany za karę dla Boga za spożywanie zabronionych owoców 
Ewy 

-… człowiek jeśli płacze ze smutku pierwsza łza wypłynie z 
prawego oka, a jeśli że szczęścia z lewego 

- … powszechnie wiadome jest iż Sahara jest największą 
pustynią na ziemi, jednak mniej znanym faktem jest to że 
pokryta jest piaskiem tylko w 15% 

 
Rekordy Guinnessa 

Adam Ostrowski 
 
W poniedziałek 16 lutego miasto w prefekturze 
Nagano ustanowiło nowy rekord Guinnessa na 
najwięcej bałwanów ulepionych w godzinę. 
Łącznie ulepiono 1585 bałwanów 
 
Jin Songhao, 54-latek z prowincji Heilongjiang 
w Chinach ustanowił nowy rekord Guinnessa w 
przebywaniu pod śniegiem. Mężczyzna ubrany 
tylko w kąpielówki stał otulony mroźną, białą 
pierzynką przez 46 minut i siedem 
sekund. Rekord został ustanowiony w 
Mongolii przy temperaturze 36 stopni poniżej 
zera.  
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Opowiem Wam o … 
Grzegorz Kurmanowski 

W tym numerze opowiem wam o śnieżnym potworze Jemi. 
Tego potwora trudno spotkać ponieważ niema już takich 
śniegów jak za czasów epoki lodowcowej. Jednak może żyć na 
Arktyce lub na Antarktydzie. Podobno zapada w głęboki sen 
letni. Ma ciepłe futro i nigdy u nie jest mu zimno. Żywi się 
fokami i niektórymi pingwinami.  … Ostatnio  dużo się mów  
o zaginionych zwierzakach …. Jemi nie jest agresywny dla 
ludzi, częściej chce pomóc ale się ich boi i dlatego coraz to 
bardziej dziczeje. Ma on białe futro jak śnieg, mieszka raczej  
w jaskiniach i lubi pływać. Może go widziałeś? 

 
 

Kącik kulinarny 
Grono pedagogiczne poleca 

Zofia Kurowska 
 
W tym numerze przepis poleca pani Magdalena Gójska – Gogol. 
 
Witajcie 😊😊 Skoro zima za oknem, to może jakaś pycha, 
kaloryczna słodkość 😊😊  
Zdradzę Wam mój sekretny przepis na ciasto z galaretkami 
uwielbiane przez wszystkich domowników 😊😊 
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3 galaretki (smaki wybieracie sami) rozpuszczamy  (po 300 ml 
wody) i wstawiamy do lodówki aby zastygły. Po zastygnięciu 
kroimy, wedle uznania – większe lub mniejsze kawałki. 
 
Pieczemy biszkopcik: 4 jajka ubijamy z 4 łyżkami cukru pudru 
i 4 łyżkami ciepłej wody, dodajemy 4 łyżki mąki pszennej i pół 
łyżeczki proszku do pieczenia. Pieczemy w tortownicy. 
 
Masa śmietanowo - mleczna: 
 
½ l mleka 
½ l śmietany 18 % 
2 łyżki żelatyny  
½ szklanki cukru 
2 cukry waniliowe  
 
Podgrzewamy mleko z cukrami (nie gotujemy), dodajemy 
żelatynę, mieszamy i studzimy. Do ostudzonego mleka 
dodajemy śmietanę i delikatnie mieszamy, następnie dodajemy 
pokrojone galaretki. Masę wylewamy na biszkopcik. 
Wstawiamy do zastygnięcia do lodówki. 
 
Smacznego 😊😊 
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Humor i humorek 
Bartek Mojnowski 

 
Dziadek pyta się babci: 
- A co ty jesteś dzisiaj taka zadowolona? 
- Bo mnie wyprosili ze sklepu. 
- I to jest powód do zadowolenia? 
- Tak, bo to były godziny dla seniorów!  
 
-Kobieta dzwoni do radia i mówi:  
- Znalazłam portfel, a w nim kilka 
zdrapek i 3000zł. Portfel jest pana 
Stanisława Kowalskiego zamieszkałego 
przy ul. Jana Pawła II w Oświęcimiu. 
Mam gorącą prośbę... Proszę panu 
Stasiowi puścić jakąś fajną piosenkę ode 
mnie.  
 
-Kocham cię mamo! 
- Może powiesz to też tacie. Bardzo się ucieszy. 
- Tato, kocham mamę!  
 
-Dwóch Polaków siedzi na dworcu. Nagle przejeżdża 
obcokrajowiec. 
- Hi, do you speak English? How can I get to the city center? 
- Yyy... 
- Sprechen sie Deutsch 
- Yyy... 
- Parli Italiano? 
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- Yyy.. 
 -Hablan ustedes espanol? 
- Yyy... 
- Never mind!  Odjechał. 
- Widzisz Stachu? Trzeba było się uczyć języków obcych. 
- Niby po co? On zna aż cztery języki i co? Dogadał się?  
 
 

 
Zabawa konkursowa 

Krzysztof Gogol 
 

Pierwsza osoba, która bezbłędnie rozwiąże zagadkę 
 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 kolejnym 
numerze gazetki. 

Wpisz słowa do ramki z lukami. Strzałka to zarówno 
oznaka nowego słowa, jak i kierunku wpisywania. Następnie 
wypełnij hasło wpisując litery z pól oznaczonych cyframi. 
Uwaga skup się, zabawa wcale nie jest taka prosta 😉😉 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:tornistersp@onet.pl
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LÓD, MRÓZ, SANKI, ŁYŻWY, BAŁWAN, IGLOO, 
ŚNIEG, NATRY, SZRON, ZIMA 
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Hasło:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

UWAGA! UWAGA! UWAGA!  
Zwycięzcą konkursu z numeru grudniowego jest Filip 

Zawadzki  z klasy 0a.  
Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy.  

Miło jest nam, że mamy czytelników i zwycięzców wśród 
najmłodszych uczniów naszej szkoły 😊😊. 
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
Do poduszki 
Maria Kurowska 

 
Cześć, tym razem chciałam wam polecić kilka bajek  

w jednej książce, a dokładnie tę "Złotą księgę bajek" "Kraina 
lodu". Książka opowiada o różnych przygodach sióstr Elsy  
i Anny, i mojej ulubionej postaci Olafa. Jeżeli spodobała ci się 
1 i 2 część filmu "Kraina lodu" zapewne spodoba ci się i ta 
książka. Są tam opisane przygody których nie było w filmach. 
Jeśli jesteś ciekaw nowych przygód głównych bohaterów 
przeczytaj książkę. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORNISTER                                                    numer 4 (144) – styczeń 2021 

- 42 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORNISTER                                                    numer 4 (144) – styczeń 2021 

- 43 - 

Krzyżówka dla najmłodszych 😊😊 
Adam Ostrowski 

 
 

   1               
    2              
     3             
      4            
 
 
1. Wieszamy na czubku choinki. 
2. Jeździmy na nich na śniegu. 
3. Wieszamy je na choinkę. 
4. Lepimy go kiedy spadnie śnieg. 
 
Hasło: …………………… 
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Angielski dla najmłodszych 
Kinga Mielczarek  

 
Dziś kilka słów związanych z zimą i minionymi świętami.  

 
Święty Mikołaj - Santa Claus  
Bałwan -  snowman 
Dzwoneczki -bells 
Boże Narodzenie -Christmas Day 
Choinka -  Christmas tree 
Renifer -  reindeer 
Laska cukrowa -  candy cane 
Bombka -  bauble 
Anioł - angel  
Nowy Rok - New Year's Day 
Sanki – sled 
Śnieg – snow 
Lód – ice 
Narty – ski 
Łyżwy – ice-skates 
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
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