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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 6 (146) – marzec 2021   nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 
• wersja klasyczno - tradycyjno - papierowa 
• wersja elektroniczna dostępna pod adresem: 

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

Dawno, dawno temu. Za górami, za 
lasami, za siedmioma 
dolinami. Na polanie, którą 
porastały fiołki stał … 

 Miłego zaczytania 
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 

 

2021r. 
1 marca - Zero dla Dyskryminacji 
2 marca - Dzień Staroci 
3 marca - Międzynarodowy 
Dzień Pisarzy 
4 marca - Dzień Gramatyki 
5 marca - Światowy Dzień 
Modlitwy 
6 marca - Dzień Czystego Stołu 
7 marca - Dzień Płatków Śniadaniowych 
8 marca - Dzień Rudych Osób 
9 marca - Dzień Barbie 
10 marca - Międzynarodowy Dzień Peruki 
11 marca - Dzień Sołtysa 
12 marca - Dzień Matematyki 
14 marca - Dzień Motyli 
15 marca - Dzień Piekarzy i Cukierników 
16 marca - Dzień Pandy 
17 marca - Dzień Łodzi Podwodnej 
18 marca - Światowy Dzień Recyklingu 
19 marca - Dzień Stolarza 
20 marca - Dzień Bez Mięsa 
21 marca - Dzień Wagarowicza 
22 marca - Międzynarodowy Dzień Foki 
23 marca - Dzień Windy       
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24 marca - Narodowy Dzień Życia 
25 marca - Międzynarodowy Dzień Gofra 
26 marca - Dzień Niedźwiedzia Grizzly 
27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru 
28 marca - Dzień Żelków 
29 marca - Dzień Metalowca 
30 marca - Światowy Dzień Muffinka 
31 marca - Światowy Dzień Budyniu 

 
Magiczny Dzień 

Julia Abramowska 
 

Międzynarodowy Dzień Pisarzy. W roku 2021 przypada 
na 3 marca (środa). Międzynarodowy Dzień Pisarzy 
ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club. Jego celem 
jest promowanie literatury oraz obrona wolności słowa i 
rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Przy okazji 
święta organizowane są spotkania autorskie oraz wieczory 
literackie. 

 
Międzynarodowy Dzień Teatru. W roku 2021 przypada 

na 27 marca (sobota). Święto uchwalono w 1961 roku podczas 
9 światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu 
Teatralnego w Helsinkach. Datę 27 marca wybrano na 
pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku. 

 

Cytat miesiąca: 
„No a czary, jak wiadomo, skoro raz się zaczną,  
to nic ich już nie powstrzyma.” - M. Bułhakow 



TORNISTER                                           numer 6 (146) – marzec 2021 

- 5 - 

Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

 
Co u nas? Szkoda, że nadal zdalnie. Mamy 
jednak nadzieję, że wkrótce się zobaczymy 
na spotkaniach stacjonarnych. W tym 
numerze zerknijcie na wywiad z 
Czerwonym Kapturkiem. Nie 
zapomnijcie też przeczytać „Współczesnej 
historii Kopciuszka”. Jak zwykle czekają na 
Was nagrody, więc zapraszam do udziału w 
konkursach.   
   Magicznego  zaczytania! 

Reklama 
Jeśli lubisz pisać! Interesuje Cię świat 

dziennikarstwa! 

Zapraszamy do grupy szkolnych redaktorów. 

Przyjdź – nie czekaj! 

Lub napisz do Nas: tornistersp@onet.pl 

Czekamy na Was  
 

mailto:tornistersp@onet.pl
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Życzenia 
 

Drogie Panie i Dziewczyny! 
Z okazji Waszego święta, 

składam najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, pomyślności, samych pięknych chwil  

w życiu. 
Niech na Waszych ustach zawsze gości uśmiech, 

a każdy kolejny dzień będzie inspiracją 
w realizowanych celach zawodowych i prywatnych. 

 

W imieniu zespołu 
redakcyjnego „Tornistra” 

Krzysztof Gogol 
 
 

Z okazji Dnia Mężczyzny, 
chciałabym 

życzyć wszystkim chłopcom i Panom 
wielu uśmiechów, pogody ducha, 

wiary w to, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, a każde marzenie 

można spełnić oraz dużo zdrowia, 
które w dzisiejszych czasach jest tak ważne. 

 
W imieniu zespołu redakcyjnego „Tornistra” 

Zofia Kurowska 
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
 

Wspaniale!!! Choć inaczej.  
Kolejny finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy już przeszedł do 
historii. Jak co roku przystąpiliśmy 
do działania. Od października 2020 r. 
rozpoczęliśmy przygotowania  do 
udziału w akcji. Ze względu na 
pandemię w tym roku finałowe granie odbyło się 31 stycznia. 
W sztabie zarejestrowanym w Szkole Podstawowej 
zagwarantowaliśmy wszystkie środki ostrożności  
i przeprowadziliśmy bezpieczne zadania z przestrzeganiem 
reżimu sanitarnego. Wolontariusze ze zdwojonym 
zaangażowaniem poświęcali swój weekendowy czas na 
kwestowanie. Finał z głową – to hasło przewodnie, a cel: 
zebranie środków dla laryngologii, otolaryngologii  
i diagnostyki głowy. Zrealizowaliśmy  nasze zobowiązanie  
z radością i wygraliśmy po raz dwudziesty pierwszy. Okazało 
się, że trudny czas pandemii coś zamknął, ale i wiele otworzył. 
Otworzył szeroko przede wszystkim chęć do sprostania 
trudnościom i zwiększoną dobrą energię. Zwiększył 
zaangażowanie tych, którzy zawsze pomagali i nie wyobrażali 
sobie przejść obojętnie obok wolontariusza z puszką. Nie było 
koncertu, który mobilizował widownię w Domu Kultury  
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do licytacji, ale i tak zebraliśmy wiele darów. Można było 
wejść do szkoły i zakupić pamiątkowy gadżet przeznaczając 
przysłowiowe złotówki na pomoc potrzebującym.  

Nie zawiedli nas Ci, co zawsze nie zawodzą. Przyszli. 
Wyciągnąć fajne losy w loterii, zakupić domowe ciasto, 
uczestniczyć inaczej, ale nie rezygnować. Z takim 
postanowieniem uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowali 
swoje siły organizując przez kilka dni różne formy zbierania 
pieniędzy. Do naszego sztabu i wolontariuszy z Kałuszyna 
dołączyła młodzież z Janowa, Wiśniewa, Grębkowa. Efekt 
wspólnego zbierania przeszedł nasze oczekiwania. Zebraliśmy 

50032.66 zł. 

Jest to wynik działań całego sztabu ludzi: dzieci, 
młodzieży, rodziców, nauczycieli i DARCZYŃCÓW, którzy 
zawsze nas wspierają, otwierają swoje serca i pomagają. 
Ogromnie im za to dziękujemy. Jest to efekt ogromnych 
pokładów przyjaźni, tolerancji i wiary, że przyjdą czasy 
normalne i wtedy docenimy jeszcze bardziej to, w czym 
mogliśmy brać udział. Znowu zorganizujemy koncert, występy 
naszych przedszkolaków, członków lokalnych zespołów i znowu 
będziemy pomagać – jak zawsze. Zapraszamy więc za rok.  

Szef Sztabu WOŚP przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie 
Teresa Kowalska  
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Niezwykłe spotkanie 
23 lutego odbyło się  spotkanie uczniów klas I  

z polarnikiem – panem Pawłem Chabierą, który dwukrotnie 
uczestniczył w ekspedycji w Polskiej Stacji Antarktycznej im. 
Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego 
(Antarktyka). W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się 
wielu ciekawych informacji na temat Antarktyki i Antarktydy. 
Z ciekawością oglądali prezentację przygotowaną przez pana 
Pawła i wysłuchali wszystkich informacji. Dowiedzieli się jak 
wygląda pobyt w Stacji Polarnej, czym zajmują się ludzie tam 
przebywający, jak długo trwa wyprawa. Następnie poznali 
przyrodę i klimat Antarktyki. Wysłuchali także ciekawych 
historii z pobytu pana Pawła w  Polskiej Stacji Polarnej.  Na 
zakończenie mogli zadawać pytania i rozwiać wszystkie 
wątpliwości jakie w ciągu godziny zdążyły namnożyć się w 

głowach młodych odkrywców. To 
było niezwykle interesujące 
spotkanie. Dziękujemy panu 
Pawłowi 😊😊 

pani Magdalena Gójska - Gogol 
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Z życia zerówek 
 

Luty w tym roku obfitował w zerówkach wieloma 
atrakcjami. Dzieci ze wszystkich kl. 0 wzięły udział w Dniu  
z Karnawałem – były tańce, przebrania i słodki poczęstunek.  
A skoro mówimy już o jedzeniu na początku lutego dzieci z kl. 
0c samodzielnie przygotowała śniadanie, a 9-10.02 kl. 0a i 0b 
obchodziły Dzień Pizzy. Uczniowie poznali historię tego dania, 
sposób przyrządzania, a na koniec sami przygotowali własną 
pizzę. Jednak to nie wszystko… „zerówkowicze” nie zapomnieli 
również o Tłustym Czwartku – było słodko!  

Niemniej jednak luty nie upłynął nam tylko na jedzeniu 
pyszności. Uczniowie z kl. 0a i 0c realizowali projekt Mały Miś 
w Świecie Wielkiej Literatury i przeprowadzały eksperymenty 
związane z 4 żywiołami. Była hodowla kryształów, zabawy 
powietrzem, a także wulkan!  

W kl. 0b obchodzony był Dzień Kota – 
były wspólne zabawy dydaktyczne i ruchowe, 
praca plastyczna, a dzieci przebierały się za 
koty. W ramach tego dnia zorganizowany był 
również dla chętnych dzieci konkurs 
plastyczny. Wszyscy otrzymali nagrody i dyplomy.  

Na koniec miesiąca kl. 0a odwiedziła Pani 
Wanda Stryczyńska, która wprowadziła dzieci w świat muzyki. 
Uczniowie poznali różne instrumenty oraz sposób grania na 
nich, próbowały z zamkniętymi oczami odgadnąć  dźwięki 
poszczególnych instrumentów, a na koniec utworzyły klasową 
orkiestrę.  

Do zobaczenia w marcu… 
 pani Monika Wocial - Chmielewska 
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Dzień dobry...Cześć....Witajcie.... 

Skrót zimowych wieści z Chrościc...Zapraszamy do czytania.... 

Pizza - kochają ją dzieci i dorośli. Dlatego też, z powodu 
ogromnej popularności wśród smakoszy ,doczekała się ona swojego 
święta. Międzynarodowy Dzień Pizzy obchodzimy 9 lutego. Dzieciaki 
z Chrościc również są fanami tego przysmaku i postanowili także 
celebrować ten dzień w bardzo smakowity sposób. Jak się pewnie 
domyślacie upiekliśmy pizzę, a nawet dwie, które naprawdę 
smakowały wybornie. 🍕🍕 Nie jeden szef kuchni pewnie 
pozazdrościłby nam talentu. Ale to nie wszystko. Na deser była 
pyszna lemoniada pomarańczowa i lody owocowe. Oczywiście 
wszystkie przysmaki były dziełem...jak to się mówi - domowej 
roboty. To był pracowity, ale bardzo przepyszny i smakowity 
dzień.😋😋 

Walentynki - a my znów działamy kulinarnie. Jak to w 
staropolskim przysłowiu - "Przez żołądek do serca''. W tym dniu 
było u nas baaaaardzo...słodko i kolorowo. Królowały gofry. W całej 
szkole roznosił się wspaniały zapach. A to dzięki naszym wspaniałym 
Rodzicom. Mamy Helenki i Mateusza przygotowały sprzęt do 
pieczenia oraz produkty, z których wyczarowaliśmy przepyszne , 
kolorowe gofry. Pięknie Paniom Dziękujemy.❤    
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Ciągną, ciągną sanie, góralskie koniki....Hej, jadą w saniach 
panny, przy nich Janosiki....Jak się pewnie domyślacie ,z 
fragmentu tekstu piosenki, wybraliśmy się na kulig. Zorganizowali go 
Rodzice Laury i Lenki,  p. Ania i p. Łukasz Wąsowscy. Na pięknych 
saniach przemierzyliśmy okoliczne tereny, podziwiając malownicze , 
zimowe krajobrazy. I choć było mroźno, to wróciliśmy zachwyceni, z 
nadzieją na kolejny kulig. Niestety dopiero za rok, bo wiosna 
tuż....tuż..... Dziękujemy pięknie Rodzicom dziewczynek  za tę 
wspaniałą przygodę...❤ 

Teatr Profilaktyczny "Magik” w naszej szkole. Aktorzy 
zaprezentowali się w spektaklu  pt. „Pierwsza zima Bałwanka 
Stefanka”. Głównym celem przedstawienia było wprowadzenie dzieci 
w świat wartości takich jak: przyjaźń, dobro, życzliwość, 
bezinteresowna pomoc słabszym. Śledząc losy głównego bohatera 
dzieci dowiedziały się jak można ciekawie spędzać czas zimą, 
uświadamiając sobie jednocześnie jakie zagrożenia dla zdrowia 
niosą za sobą niewłaściwe zachowania czy też nieodpowiednio 
dobrany strój. Bohaterowie inscenizacji zwrócili również uwagę 
widzów na to, jak ważne jest dokarmianie zwierząt w czasie zimy. 

Przedstawienie było pouczającą  lekcją dobrego 
i bezpiecznego zachowania. 

"Płonie ognisko i szumią knieje...." Zima 
troszkę odpuściła, ptaki śpiewają ,śnieg 
topnieje....w powietrzu czuć wiosnę....Nie 
mogliśmy się oprzeć...Zorganizowaliśmy ognisko, 
oczywiście z pieczonymi, pachnącymi 
kiełbaskami. I znów było kulinarnie i pysznie.  
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Aby wyczarować wiosnę i odgonić zimę, za pomocą magicznych , 
kolorowych eliksirów pomalowaliśmy śnieg. Mamy nadzieję ,że dzięki 
temu wiosna do nas wkrótce zawita. 

Wyprawa na Biegun Południowy...Jak mawia przysłowie - " Idzie 
luty, podkuj buty" - więc postanowiliśmy wybrać  się w tym miesiącu 
na najzimniejszy i piąty pod względem wielkości 
kontynent...ANKTARKTYDĘ...Do tej tajemniczej i mało znanej 
krainy zabrał nas  PAN PAWEŁ CHABIERA ...który był uczestnikiem 
wypraw polarnych na Antarktydę i opowiedział nam jakie przygody 
tam przeżył...Dowiedzieliśmy również  jak wygląda pobyt w Stacji 
Polarnej, czym zajmują się ludzie tam przebywający, jak długo trwa 
wyprawa. Towarzyszem naszego gościa był oczywiście  rdzenny 
mieszkaniec tego kontynentu...pingwin....który wzbudził u dzieci 
ciekawość i zainteresowanie🙂🙂 🤔🤔Pięknie dziękujemy p. Pawłowi za tę 
wspaniałą wyprawę na Antarktydę i bardzo podziwiamy za odwagę , 
bo to nie lada wyczyn.❤ 

Podróż w czasy prehistoryczne...Choć dinozaury dawno już 
wyginęły to nie przestają fascynować ludzi. Święto tych 
prehistorycznych stworzeń obchodzone jest 26 lutego w ramach 
Światowego Dnia Dinozaura. I my w tym dniu wykonaliśmy szkielety 
tych wymarłych już stworzeń. Obejrzeliśmy prezentację  o tym 
niezwykłym  i zadziwiającym świecie , w którym żyły te 
prehistoryczne gady. To była bardzo ciekawa lekcja historii... 

KONIEC.....ciąg dalszy nastąpi.... 
Jak zawsze pozdrawiamy ciepło...już wiosennie...  

Wszystkich Czytelników Tornistra 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

pani Izabela Jackiewicz 
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Ze szkolnych 
zeszytów 

 
W dorobku kunsztownej 
twórczości Wisławy 
Szymborskiej możemy odnaleźć 
także mniej znane wiersze.  
Lepieje, czyli jednozdaniowe  wiersze  z dozą 
improwizowanego żartu rozprawiają w poetycki sposób o 
codzienności. 
Uczniowie klas IV sprawdzili się w tej formie. Ulepili lepieje 
na lekcji języka polskiego. 
 
Lepiej czytać lektury, niż oglądać bzdury. 
Lepiej znać zabaw wiele, niż patrzeć jak bawią się przyjaciele. 
Karina Zasuwik 
 

Lepiej słuchać swojej mamy, niż mieć potem dwie nagany. 
Lepiej niech mnie boli brzuch, niż mam lekcje robić już. 
Damian Łukasiak 
 
Lepiej jeździć na rowerze, niż grać w nocy na komputerze. 
Lepiej nie jeść przy laptopie, niż mieć go w okruchach potem. 
Pełka Maja 
 
Lepszy kompot zdrowy, niż uczeń niegotowy. 
Lepiej dbać o zdrowie, niż dbać o siebie w chorobie. 
Lepiej śpiewać cały dzień, niż po domu snuć się jak cień. 
Maria Borucińska 
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Lepsza osoba życzliwa, niż złośliwa. 
Lepiej dużo z siebie dać, niż ciągle brać. 
Lepiej zjeść kawałek chleba, niż czekać na cud z nieba. 
Kornelia Abramowska 
 
Lepiej mieć kolegów sporo, niż nie mieć nikogo. 
Lepiej zjeść owoce, niż jakieś łakocie. 
Lepiej usiąść nad lekcjami, niż rozrabiać z kolegami. 
Kacper Gałązka 

 
 
 
 
 

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 6 (146) 

 MARZEC 2021   
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ZAGRODA BAŚNI  
Tornistra Gość Specjalny 

- wywiad z Czerwonym Kapturkiem 
Redaktor „Tornistra” 

REDAKTOR „Tornistra”: Witaj Czerwony Kapturku! Jak 
dobrze Cię widzieć. Dziękuję za to, że zgodziłaś się 
udzielić wywiadu da naszej gazetki. 

CZERWONY KAPTUREK: Witam również i pamiętaj, ja zawsze 
chętnie udzielam wywiadów. 

Oczywiście, zapamiętam. Dobrze, a więc na dobry 
początek, czy życie Twoje i Twoich bliskich uległo zmianie 
po zaistniałych wydarzeniach? 

O tak i to bardzo, w końcu nie codziennie wilk zjada babcię  
z wnuczką. Informacja o tym, 
że zostałyśmy zjedzone  
i uwolniłyśmy się z tych 
okropnych czeluści 
spowodowała, że staliśmy się 
(ja, babcia, leśniczy i zły wilk) 
popularni. Nagle do naszego 
lasu zaczęli się zjeżdżać 
reporterzy, chcący 
przeprowadzić wywiad lub 
sfilmować miejsce zbrodni. Na dodatek, fani odkryli gdzie 
mieszkamy i ciągle ktoś pukał  



TORNISTER                                           numer 6 (146) – marzec 2021 

- 17 - 

do domku babci chcąc nas zobaczyć, dotknąć, lub zrobić sobie 
z nami zdjęcie. Było to dość uciążliwe, ale z czasem wszystko 
się uspokoiło.  
 

Ojej, mam nadzieję że moi koledzy po fachu nie 
przysporzyli Wam zbyt wiele kłopotów. Teraz chciałabym 
się skupić na wydarzeniach, myślę, że doskonale wiesz o co 
mi chodzi. Co takiego miał w sobie wilk, że zachęcił Cię do 
rozmowy? 
Niektórzy dziwią się, jak jakiś okropny zwierzak mógł 
zachęcić mnie do rozmowy. Po prostu wilk, gdy do mnie 
zagadał, był taki szarmancki, romantyczny i bardzo elegancki, 
ach, nie wiem dlaczego nikt o tym nie wspomina, gdy opowiada 
moją historię. 
 

Nie wiedziałam o tym, a jak to się stało, że zaczęłaś 
podejrzewać, że wilk wcale nie jest twoją babcią? 
Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na kolejny błąd gawędziarzy 
opowiadających moją bajkę. To prawda, wilk miał długie 
pazury, ostre zęby oraz duże oczy, ach, ale jakie te oczy są 
piękne i głębokie… Ale wracając, wilk może wyglądać, dla 
niektórych strasznie, ale czy Wy widzieliście moją babcię? 
Ona wygląda wręcz okropnie, gdy zobaczyłam wilka w jej 
przebraniu zaczęłam się zastanawiać czy ta osoba leżąca  
w łóżku przede mną, nie jest aby za ładna na moją babcię. 

 

Hi hi, faktycznie ciekawa sytuacja. Nie wiem czy wypada 
zadać takie pytanie, ale czy mogę zapytać jak było  
w brzuchu wilka?       
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Pewnie, że wypada, czekałam na to 
pytanie. W brzuchu było okropnie, nie 
dość, że mokro i brudno, to jeszcze 
ciasno, bo jak wiesz, była tam już moja 
babcia. 
 

Dobrze, a w takim razie mogłabyś 
opowiedzieć nam jak z twojej 
perspektywy wyglądało ratowanie 
Ciebie i babci z wnętrza wilka? 
To oczywiście też wyglądało zupełnie 
inaczej niż myślicie. Co prawda 
leśniczy przyszedł, ale zupełnie nie 
uzbrojony, ponieważ umówił się na 
randkę z babcią (ma problemy ze wzrokiem, to pewnie 
dlatego). Gdy zobaczył wilka, wcale nie zorientował się, że to 
nie jest babcia. Zapytał się go czemu leży w łóżku skoro byli 
umówieni.  
 

I co odpowiedział wilk? 
Cierpliwości zaraz do tego dojdę. Wilk nic nie odpowiedział, bo 
po porostu nie dał rady. Przez nadmiar stresu i małą ilość 
miejsca strasznie pokłóciłam się z babcią, nawet nie pamiętam 
o co nam poszło. Przez to, że zaczęłyśmy się strasznie wiercić, 
babci wypadła z kieszeni szpilka i przebiła brzuch wilka, tym 
sposobem wydostałyśmy się stamtąd. 
 

Takiego obrotu spraw się nie spodziewałam. Ale co  
z wilkiem, wyszedł z tego cało? 
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Tak, nie pozwoliłabym przecież, żeby ginął w męczarniach. 
Babcia zaraz zaszyła mu brzuch, parę dni poleżał w domu i był 
jak nowo narodzony. 
 

W takim razie wszystko dobrze się skończyło. Kapturku, 
czy masz jakieś plany na przyszłość? 

O tak. Z początku chciałam wyjechać stąd, zamieszkać w 
wielkim mieście i zrobić karierę jako wspaniała aktorka. Ale 
jak wiesz, serce nie sługa, mój wybranek który mieszka  
w lesie, nie może pozwolić sobie na takie wyjazdy, więc 
zostaję tutaj, u boku mojego ukochanego. 
 

Mogłabyś zdradzić, kto jest tym szczęśliwcem? 

Nie mogę ujawnić nazwiska ale jego inicjały to ZW. 
 

Czyżby chodziło o Złego Wilka? 

Ja powiedziałam ZW? Nie , och, chodziło o ŻW, tak… Tak ŻW. 
 

W takim razie nie mam pomysłu kim może być twój 
wybranek ale mam nadzieje, że będziecie żyć razem długo 
i szczęśliwie i jeszcze raz dziękuje za udzielenie wywiadu. 

Ja również dziękuję, do zobaczenia.  
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Niezwykli twórcy 
Magdalena Bajszczak 

 
Hans Christian Andersen urodził się w najbiedniejszej 
dzielnicy Odense jako syn szewca Hansa Andersena  
i niepiśmiennej praczki Anne Marie. Ojciec zmarł w 1816 roku 
na skutek komplikacji zdrowotnych po udziale w wojnach 
napoleońskich, matka z powodu alkoholizmu. W dniu urodzenia 
ochrzczono go w domu, ze względu na śmierć wielu 
noworodków tuż po urodzeniu. 15 kwietnia został ponownie 
ochrzczony w kościele Św. Jana w Odense. 
 
Tytuły utworów: Mała Syrenka, Królowa śniegu , Brzydkie 
kaczątko, Dziewczynka z zapałkami, Calineczka  
 
Charles Perrault to francuski pisarz i urzędnik. Współcześnie 
znany przede wszystkim jako autor baśni. Urodził się w 
rodzinie mieszczańskiej jako najmłodsze z siedmiorga dzieci. 
 
Tytuły utworów: Paluszek , Wróżki, Ośla skóra, Sinobrody, 
Śpiąca Królewna, Czerwony Kapturek, Kot w butach 
 
Bracia Grimm. Dwaj rodzeni bracia, pisarze i uczeni niemieccy 
Wilhelm Karl Grimm i Jacob Ludwig Karl Grimm, którzy dużą 
część swoich dzieł publikowali wspólnie, autorzy Baśni braci 
Grimm 
 
Tytuły utworów: Kopciuszek, Jaś i Małgosia, Roszpunka,  
Królewna Śnieżka  
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Sonda z nauczycielami 
Kinga Mielczarek 

Jaką postacią z Baśni chciałaby Pani/Pan być  
i dlaczego? 

 
pan Ireneusz Wierzbicki  
Dawno o czymś takim nie myślałem, ale chyba baśń Dzielny 
ołowiany żołnierz. Dlaczego? Ponieważ tytułowy bohater ma 
tylko jedną nogę, jednak pomimo to stoi na niej tak samo 
pewnie, jak inni na dwóch, co sprawia, że wyróżnia się 
najbardziej spośród wszystkich. Tak więc, jaki morał płynie z 
tej baśni? Otóż taki, że niepełnosprawność czy jakikolwiek 
inny defekt fizyczny nie mogą uczynić z człowieka osoby 
biernej, której życie nie przedstawia niczego wartościowego. 
A wręcz przeciwnie. 
 
pani Monika Marciniak 
Chciałabym zostać Śpiącą Królewną 
albo przynajmniej daleką jej krewną,  
żeby nie martwić się ciągle o zdrowie 
i mieć koronę tylko na głowie, 
a kiedy pandemię szczepionka zmiecie, 
obudzić się wreszcie w normalnym świecie. 
 
pani Anna Wolska  
Dobrą wróżką , aby móc spełniać wszystkie 
marzenia. 
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pani Beata Kopcińska  
Chciałabym być Calineczką. Ta drobna, 
śliczna osóbka zamieszkująca łupinę 
orzecha pokazała, że dzięki 
wrażliwości i naturalnej dobroci 
przezwyciężyć można wszelkie 
przeciwności. Ostatecznie została 
królową wszystkich kwiatów. Na 
jaskółczych skrzydłach odleciała tam, 
gdzie słońce świeciło jaśniej i goręcej.  Zostawiła za sobą 
życie w błotnistej kałuży u boku Ropucha, wysokie progi  
u Chrabąszcza i to co powiedzą sąsiedzi oraz bogactwo 
okraszone ślepotą Kreta. 
 
pani Magdalena Gójska – Gogol 
Kopciuszkiem …. Chciałabym być Kopciuszkiem…. nie dlatego, 
że jest to najbardziej znana z baśń, ale dlatego, że ujmuje 
mnie „postać Kopciuszka”. Dobrej i skromnej dziewczyny, 
która bardzo ucierpiała po śmierci matki. Posłusznie znosiła 
swój los. Służyła innym. Była cierpliwa i wytrwała. Sumiennie  
i starannie wypełniała powierzone jej zadania. Nie sprzeciwiała 
się innym, mimo że czuła smutek w sercu. Kochała otaczający 
ją świat, była bardzo związana z przyrodą. Jej skromność  
i cierpliwość pokonały zło ją otaczające. Kopciuszek zwyciężył 
życie, odnalazł miłość i szczęście.  
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pan dyrektor Marek Pachnik  
Ajaja jaj. 
A kimże  to ja być nie chciałem, kimże nie marzyłem zostać, 
kim nie planowałem zaistnieć???   
W wiele postaci bardziej lub mniej baśniowych, bardziej lub 
mniej wydumanych, bardziej lub mniej fikcyjnych wcielać się 
chciałem i wcielałem. 
Będąc małym pacholęciem chciałem być taki jak świnka Pepa. 
Różnie to wychodziło. Może nie zawsze jak Pepa, ale często 
jak świnka bywałem. 
We wczesnym dziecięctwie poznałem  baśń  " O rybaku i złotej 
rybce" . 
Ale ? 
Ale przez lata zdecydować się nie mogłem, czy i dla kogo być 
rybakiem, a może czy i dla kogo babą rybaka, a może czy i dla 
kogo złotą rybką.  
Potem nadeszły czasy głębokiej walki wewnętrznej bo i 
Supermen, i Kapitan  Ameryka, i Spidermen, i Batman , i 
oczywiście Janek Kos, a nawet Szarik  inspirowali mnie. 
I co ? 
I nic . Ze sporym niezadowoleniem postanowiłem pozostać 
sobą. To niemądre myślałem. Mało twórcze. Bezprzykładnie 
pospolite 
Dzisiaj już nawet się do siebie przyzwyczaiłem. 
Dzisiaj już nawet poznałem i polubiłem swoje wady i kilka 
malutkich zalet. 
Dzisiaj już wiem, że warto być sobą. 
Warto, bo mam pewność, że się nie pogubię w kreacjach. 
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Kopciuszek – historia współczesna,  
na podstawie baśni J. W. Grimm 

Redaktorzy  
 

Za górami, za lasami, a w każdym razie hen, na dalekim 
wschodzie, no dobra może nie tak daleko. Jeszcze raz…  

Za górami, za lasami, w wielkiej aglomeracji, w willi  
z basenem i pięknym ogrodem, mieszkała wdowa z dwiema 
córkami i pasierbicą Rózią. Córki jej nie były ładne, ale chciały 
się wszystkim podobać, dlatego potrzebna im była służąca, na 
którą wzięły sobie Rózię. Nazwały ją Kopciuszkiem.  

W pewne piątkowe popołudnie przeczytały na Facebooku 
o balu organizowanym przez młodego arystokratę – 
Krasnolicego. Był on znany w swym towarzystwie jako 
przystojny singiel. Słyszano również, że jego matka chciałaby, 
aby się w końcu ustatkował i poszukiwała dla niego żony.  

Córki wdowy postanowiły 
na ten bal pójść, a razem z nimi 
ich matka. Niestety nie zabrały 
Kopciuszka mówiąc, że ma 
posprzątać cały dom. Biedna 
dziewczyna została sama, 
smutna i opuszczona. Nagle do 
drzwi zadzwonił dzwonek. Była 
to sąsiadka, która o wszystkim 
wiedziała obserwując siostry 
na Instagramie. Przyniosła 
najnowszą suknię z kolekcji 
JJ’Hause i piękne pantofelki  
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Versace. Kazała Rózi się umyć i przebrać. Wykonała 
dziewczynie perfekcyjny makijaż i zamówiła taksówkę. Ale 
ostrzegła, żeby wróciła przed północą, aby macocha nie 
dowiedziała się o jej wyjściu.  

Na balu grał zespół One direction. Leciał właśnie kawałek 
„You & I”, gdy Rózia przekroczyła próg sali balowej. Wszyscy 
zaniemówili na jej widok. Ale największe wrażenie zrobiła na 
Krasnolicym. Przetańczyli razem kilka godzin. Gdy zbliżała się 
północ Rózia wymknęła się w stylu angielskim.  
I nikt już jej nie widział. Po dziewczynie został tylko zapach 
perfum Chanel i zgubiony przypadkiem iPhone. 

Nikt nie wiedział kim była nieznajoma. Nikt jej nie maił 
wśród znajomych na Facebooku czy Instagramie. Ale 
Krasnolicy nie przestawał jej szukać. Miał przecież jej 
telefon. Dzięki dwóm hakerom, zresztą jego kumplom, udało 
się odblokować telefon i znaleźć jej zdjęcia, które zaraz 
umieścił w poście na Facebooku. Siostry Kopciuszka na widok 
informacji zaniemówiły, ale nie miały wyjścia i poinformowały  
o wszystkim Rózię. Ta skontaktowała się natychmiast  
z przystojnym chłopcem i umówiła w klubie Level 27. Młodzi 
nie mogli oderwać od siebie wzroku. Dogadywali się bez słów. 
Wkrótce wyjechali na Hawaje. A ich losy i rozwój miłości 
możecie śledzić na Instagramie. 😊😊 
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Sonda z uczniami klas I- III 
Aleksandra Namięta, Pola Krasnodębska, Kamila Sosińska, 

Laura Dybicz  
 

Jakiego bohatera bajek i baśni lubisz 
najbardziej ? 
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Pomocna dłoń nauczyciela 
Rosyjskie bajki, które podbiły świat. 

Polscy widzowie przyzwyczajeni są do zalewu animacji 
stworzonych na Zachodzie, zapominając przy tym, że filmy 
rysunkowe to nie tylko Disney i Pixar, ale również produkcje 
stworzone na Wschodzie. W tym artykule chciałabym 
przypomnieć niezapomniane rosyjskie animacje, które na stałe 
zapisały się w historii gatunku. Początek rosyjskiej animacji 
datuje się na pierwszą dekadę XX wieku. To właśnie pokaz 
„Trzech małych świnek” produkcji Disneya na Festiwalu 
Filmowym w Moskwie zainspirował sowieckich filmowców oraz 
zachwycił nawet Józefa Stalina, czego efektem było założenie 
studia Sojuzmultfilm (ros. мультипликационный фильм, pol. 
film animowany, kreskówka).  

Dla większości Polaków na hasło „wschodnia animacja” 
pierwsze skojarzenie będzie tylko jedno „Wilk i Zając”. Tej 
niezapomnianej kreskówki powstało od roku 1969 zaledwie 20 
odcinków. Alternatywne tytuły, pod jakimi ukazywała się 
kreskówka (m.in. „Czekaj, ja ci pokażę!”, „Popamiętasz mnie !”) 
wspaniale oddają fabułę: oto zły Wilk próbuje złapać  
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łagodnego Zająca. Pomimo prostej akcji i niezbyt zaawansowanej 
animacji jej bohaterowie  stali się symbolem czasów PRL-u, a ich 
postaci trafiły na plecaki, piórniki, zabawki itp.  

Kolejną pozycją jest animacja, której bohater Kiwaczek, 
zwany też Czeburaszkiem, wywoła uśmiech i nostalgię  
u niejednej osoby. Łącznie od 1969 do 1983 r. powstały cztery 
filmy o tym tropikalnym zwierzątku (trochę małpka, trochę 
zajączek). Sam bohater został maskotką reprezentacji rosyjskiej na 
Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, Turynie, Pekinie  
i Vancouver. Polscy wielbiciele rosyjskiej pacynki mogą wybrać 
się na poświęconą 
mu ekspozycję  
w Muzeum 
Dobranocek  
w Rzeszowie.  

 

Kolejna 
pozycja w moim 
zestawieniu odniosła spory sukces komercyjny i trafiła do ponad 
stu krajów. Kreskówka "Masza i niedźwiedź" luźno nawiązuje do 
rosyjskiej bajki ludowej i opowiada o niezwykłych przygodach 
małej dziewczynki i misia, który ratuje ją przed kłopotami. 
Niewielka ilość dialogów, króciutkie, kilkuminutowe odcinki, 
pełna kolorów animacja sprawiły, że "Masza i niedźwiedź" 
przemówili do najmłodszych widzów na całym świecie. W Polsce 
kreskówkę można oglądać m.in. na TVP ABC, a także na kilku 
platformach on-line. Serial został przetłumaczony na 25 języków. 
Jak odnotowuje Wikipedia, kanał "Maszy i niedźwiedzia" jest  

https://vod.pl/filmy-i-bajki-dla-dzieci
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obecnie jedynym kanałem nie muzycznym, który może pochwalić 

się dwoma klipami przekraczającymi miliard wyświetleń.  

 

Na ostatnim miejscu mojej listy uplasowała się animacja z 
2011 roku „Iwan Carewicz i Szary Wilk”, która swe źródło 
czerpie z rosyjskiego folkloru. 

 

Serdecznie zachęcam do obejrzenia każdej animacji oraz 
przeczytania bajki.  

pani Iwona Żukowska 

 
 



TORNISTER                                           numer 6 (146) – marzec 2021 

- 30 - 

"OŁOWIANY ŻOŁNIERZYK" 
Komiks autorstwa Maksymiliana Dmowskiego z kl. IIIa 
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Krzyżówka konkursowa 
Zofia Kurowska 

 

Baśnie, bajki, bajeczki… Zapraszam do rozwiązania krzyżówki, 
w której popularne i lubiane historie przeplatają się z tymi 
mniej znanymi, ale wcale nie mniej interesującymi opowieściami. 
 

Uwaga! Uwaga!  

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 kolejnym numerze.             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

mailto:tornistersp@onet.pl
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• Lepka maź, którą została oblana leniwa Dorotka. 
• W jego oku i sercu utkwiły fragmenty zaczarowanego 

zwierciadła. 
• Siostra Jasia. 
• Wyczarował je kwiecień. 
• Kwiat, który zakwita tylko w sobótkową noc to kwiat … 
• Uzupełnij tytuł „ … kaczka”. 
• Właściciel sklepu i sauny w „Krainie Lodu”. 
• Potwór miał znaleźć kogoś, kto go pokocha, nim opadnie 

ostatni płatek ... 
• Ptak pilnujący księżniczki, która mieszkała w zamku na 

Szklanej Górze. 
• Stwory, które swym wyglądem przypominały omszałe 

kamienie. 
• Bałwan kochający lato. 
• W bajce o Szewczyku Dratewce w wieży siedziało … 

panien. 
• Miejsce, gdzie rozgrywa się historia dwóch sióstr (w 

tym jednej obdarzonej mocą władania śniegiem i lodem). 
• Zaczarowana woda to … woda 

 
 

UWAGA! Zwycięzcą zabawy konkursowej z numeru 5 jest  
Oliwia Gołębiewska z kl. Va 
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RELAKS PO SZKOLE 

Książka i ja 

Alicja Drabarek 

 

KONIEC WOJNY 
Po jakimś czasie wojna się skończyła, Mrocznik 

pokonany. Diana się wcale nie cieszyła. Z mamą było coraz 
gorzej. W końcu nadszedł ten dzień, w którym całe królestwo 
pożegnało Królową. Diana czuła, jakby umarła razem z matką. 
Ciągle zastanawiała się kto obejmie teraz tron? Okazało się, 
że to nie ona, a druga córka królowej. 
- Witaj – odezwała się nowa Królowa. 
- Kim jesteś? – zapytała Diana. 
- Jestem córką zmarłej Królowej. 
Dianę zatkało. Czy… ona miała siostrę? Nie była nawet do niej 
podobna. Teraz dotarło do Diany, że nowa władczyni wygląda 
jak mama w młodości. Długie blond włosy, błękitne oczy, ta 
sama jasna łagodna twarzyczka. Diana była ich 
przeciwieństwem, rude włosy, zielone oczęta i piegowaty nos. 
Kim ona właściwie była? 
- Zastanawiasz się pewnie czemu nigdy mnie nie widziałaś? – 
zapytała nowa Królowa. – Jest tak dlatego, ponieważ 
wychowywałam się w zupełnie innej części zamku niż ty. Ty… 
nie jesteś prawdziwą córką zmarłej Królowej. 
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Diana prawie wybuchła płaczem. Jak matka mogła ją tak 
oszukać. Dlaczego nie chciała, żeby poznała prawdę? 

- Wiem, że jest ci ciężko, ale musisz się z tym pogodzić. Tak 
w ogóle nazywam się Kordelia – powiedziała „nowa siostra”. 

- Czy… czy wiesz czemu mama, to znaczy Królowa, nigdy mi o 
tym nie powiedziała? – zapytała przez łzy Diana. 

- Nikt tego nie wie. Diano, czy chcesz zamieszkać ze mną w 
zamku? 

Diana chciała odpowiedzieć tak, ale to wszystko przypominało 
jej mamę i jej sekret. 

- Nie, dziękuję. Postanowiłam zamieszkać w pewnym lesie 
niedaleko i będę pomagać w Dolinie Migotki. 

- Dobrze, jak sobie życzysz – odpowiedziała Kordelia i odeszła 
coś załatwić. Diana poszła do lasu, który wybrał na mieszkanie 
dla nich Jack Elf. Wolała, żeby to wszystko przypominało jej 
ukochanego, niż kłamstwo matki. Po kilku latach zrozumiała 
jednak, że 
Królowa 
bardzo ją 
kochała i 
dlatego nie 
chciała jej o 
tym 
powiedzieć. 
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Warto przeczytać 
Alicja Drabarek  

Witajcie! Dziś chciałabym polecić wam książkę pt. 
„Wielka ucieczka dziadka” autorstwa Davida Walliams’a. 
Książka opowiada o dziadku, któremu z wiekiem zaczęła 
szwankować pamięć. Myślał, że nadal trwa II wojna światowa, 
a on jest asem przestworzy Królewskich Sił Powietrznych. 
Dlatego kiedy musiał zamieszkać w domu spokojnej starości, 
czuł się jak w obozie jenieckim. Postanowił stamtąd uciec.  
W misterny plan wtajemniczył tylko swojego ukochanego 
wnuka. Czy uda im się przechytrzyć przebiegłą siostrę 
przełożoną? Czy zdołają umknąć przed jej podejrzanym 
personelem medycznym? Nie traćcie chwili i sięgnijcie po tą 
cudowną książkę. 

 
Ciekawy rekord skoczni 

Adam Ostrowski  
 
KAMIL STOCH – 146 m – 
Trondheim 2018 
 
JOHANN ANDRE FORFANG – 138 m – Lahti 2017 
 
RYOYU KOBAYASHI – 147,5 m – Ruka 2018 
 
STEFAN KRAFT – 253,5 m – Vikersund 2017 
 
 FREDRIK BJERKENGEEN – 130 m – Westby 2008 

https://sport.tvp.pl/48991729/kamil-stoch
https://sport.tvp.pl/tag?tag=Johann+Andre+Forfang
https://sport.tvp.pl/48991835/ryoyu-kobayashi
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Ciekawostki Naukowe 
Alan Abramowski  

 
18 lutego 2021, w ramach misji NASA Mars 2020, na 

Marsie wylądował łazik Perseverance. Miejscem lądowania był 
krater Jezero. Krater ten został wybrany na miejsce 
lądowania, ponieważ prawdopodobnie występowała tam woda. 
Dodatkowo jest to obszar bogaty w różne skały. Misja łazika 
pomoże w poszerzeniu wiedzy o tym, jak przyszli odkrywcy 
będą wykorzystywać zasoby naturalne dostępne na 
powierzchni czerwonej planety. Możliwości życia na Marsie 
przekształciły przyszłą eksploatację planety. Projektanci 
przyszłych załogowych wypraw na Marsa będą mogli korzystać 
z tej misji, aby zrozumieć zagrożenia jakie stwarza pył 
marsjański i wskazać technologię przetwarzania dwutlenku 
węgla z atmosfery do produkcji tlenu. Doświadczenia te 
pomogą inżynierom dowiedzieć się jak korzystać  
z marsjańskich zasobów do produkcji tlenu do oddychania 
ludzi i ewentualnie jako utleniacza do 
paliwa rakietowego. Przy jego 
lądowaniu został użyty największy 
spadochron w historii lotów na 
czerwoną planetę. Od czasu lądowania 
łazik wysłał pierwsze zdjęcia z planety 
oraz film z lądowania. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/NASA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mars_2020
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Kącik kulinarny 
Zofia Kurowska 

Grono pedagogiczne poleca 

W tym miesiącu przepis poleca pani Iwona Żukowska. 

Przepis na faworki Magdy Gessler 

Składniki: 

• 600 g mąki pszennej  
• 2 łyżki smalcu 
• 15 żółtek 
• 200 g cukru 
• 6 łyżek śmietany 
• 2 łyżki spirytusu 
• 1 łyżka araku 
• 500 g smalcu do smażenia 
• 100 g cukru pudru 
• wanilia 

Wykonanie: 

• Utrzyj smalec aż do momentu, kiedy nabierze 
konsystencji śmietany. 

• Wbij do niego żółtka, dodaj cukier, alkohol oraz 
śmietanę wraz z mąką. 

• Wyrabiaj ciasto rękoma aż do otrzymania gładkiej, 
elastycznej konsystencji. 
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• Cienko rozwałkuj uzyskane ciasto, od czasu do czasu 
delikatnie podsypuj je mąką. 

• Rozwałkowane ciasto pokrój na paseczki o wymiarach 
ok. 3 cm x 15 cm. 

• Każdy z otrzymanych kawałków natnij w środku, 
przewijając jeden z końców przez powstałą dziurkę. 

• Do smażenia rozgrzej smalec w rondlu. Jeśli chcesz 
sprawdzić, czy tłuszcz uzyskał odpowiednią 
temperaturę, możesz wrzucić kawałeczek ciasta. 
Powinien od razu wypłynąć - to znak, że smalec osiągnął 
odpowiednią temperaturę. 

• Smaż faworki do czasu, aż uzyskają złoty kolor. 
Pamiętaj, aby raz przewrócić je widelcem bądź 
szpikulcem. 

• Odsącz faworki ze zbędnego tłuszczy na talerzu 
wyłożonym papierowym ręcznikiem. 

• Smaż kolejne partie faworków. 
• Gotowe słodkości posyp cukrem pudrem z wanilią. 
• Zajadaj się faworkami! 
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Humor i humorek 
Krzysztof Gogol 

 
Pani na lekcji : 
-Jasiu która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 
-Missisipi  
-A o ile ? 
-O 6 liter. 
 
-Tato, czy ten pan to nauczyciel -pyta Jasiu. 
-Tak, a po czym to poznałeś?? 
-Bo gdy siadał to dokładnie obejrzał krzesło. 
 
Pani zadała dzieciom w szkole temat wypracowania: \"Jak 
wyobrażam sobie pracę dyrektora\". 
Wszystkie dzieci piszą tylko Jasiu siedzi 
bezczynnie. 
- Jasiu, dlaczego nie piszesz? - pyta po 
chwili nauczycielka. 
- Czekam na sekretarkę - odpowiada 
Jasiu. 
 

Jasio siedzi w kościele i kręci różańcem założonym na palec. 
Podchodzi ksiądz i mówi: 
- Jasiu, nie machaj tym różańcem, bo na każdym z tych 
paciorków siedzi mały aniołek. 
Ksiądz odchodzi, a Jasio mówi: 
- No to teraz się trzymajcie...  
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 

Do poduszki 
Marysia Kurowska 

 

Cześć, dzisiaj chciałabym polecić wam książkę z serii 
„Harry Potter”, a dokładniej „Harry Potter i Czara Ognia”. 
Autorką książki jest J.K Rowling. Głównymi postaciami  
w książce są przyjaciele Ron, Harry i Hermiona. W szkole 
(Hogwart) do której uczęszczają odbędzie się Turniej 
Trójmagiczny, w którym weźmie udział 3 zawodników, których 
wybierze Czara Ognia. Do Hogwartu przybędzie Beauxbatons 
z Francji, Durmstrangu z Bułgarii, Hogwart też będzie miał 
swojego reprezentanta. 

Kogo wybierze Czara Ognia? 
Jak będzie wyglądał turniej? 
Dowiecie się po przeczytaniu. 
Zachęcam.  
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REBUS 
Maria Kurowska 
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Angielski dla najmłodszych 
Kinga Mielczarek 

 
prince charming - Książę z bajki 

fairy godmother - Dobra Wróżka 

Beauty and the Beast -  Piękna i Bestia 

Dragon-Smok 

Mermaid- Syrena 

Witch-Czarownica 

Castle- Zamek 

Cinderella - Kopciuszek   

Sleeping Beauty – Śpiąca Królewna 

Cat in Boots – Kot w butach 

Red Riding Hood – Czerwony 

Kapturek 

King- Król 
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukała Kinga Mielczarek 
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