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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 7 (147) – kwiecień 2021   nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 
• wersja klasyczno - tradycyjno - papierowa 
• wersja elektroniczna dostępna pod adresem: 

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

Radosnych Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją budzącej się  

do życia wiosny  

i wiarą w sens życia. 

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób  
życzy 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 
Krzysztof Gogol 

Kwiecień 2021 r. 
1. Międzynarodowy Dzień Ptaków 
2. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 
3. Dzień Tęczy 
4. Wielka Niedziela – 

Zmartwychwstanie Pańskie 
5. Śmigus Dyngus 
6. Światowy Dzień Sportu 
7. Światowy Dzień Zdrowia 
8. Dzień Miłośników Zoo 
9. Światowy Dzień Gołębia  
10. Międzynarodowy Dzień 

Agrafki 
11. Dzień Radia 
12. Dzień Czekolady 
13. Dzień Scrabble 
14. Dzień Delfina 
15. Światowy Dzień Sztuki 
16. Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci  
17. Światowy Dzień Cyrku 
18. Europejski Dzień Praw Pacjenta 
19. Dzień Rowerowy 
20. Dzień Języka Chińskiego 
21. Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji 
22. Dzień Ziemi        
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23. 23. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  
24. 24. Europejski Dzień Śniadania 
25. 25. Światowy Dzień Pingwina 
26. 26. Światowy Dzień Własności Intelektualnej 
27. 27. Dzień Florysty 
28. 28. Dzień Sera Camembert 
29. 29. Międzynarodowy Dzień Tańca 
30. 30. Ogólnopolski Dzień Koni  

 
 

Magiczny dzień 
Krzysztof Gogol 

Wielkanoc w religii chrześcijańskiej 
pojawiła się po soborze nicejskim w 325 
roku, zwołanym przez cesarza Konstantyna 
Wielkiego. Podjęto wówczas ważnie kwestie, między innymi 
zdefiniowanie relacji pomiędzy Jezusem a Bogiem. To 
właśnie w tym czasie ustalono datę Wielkanocy na niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Ustalono tak, bo 
wtedy używano kalendarza lunarnego. Przypadało to mniej 
więcej na okres pomiędzy 22 marca a…. 25 kwietnia. 
Wielkanoc, którą znamy dziś opiera się głównie na 
starosłowiańskim święcie pod nazwą Jare Gody. Przykładem 
takiego wkładu jest na przykład robienie pisanek oraz 
śniadanie wielkanocne jak i zwyczaj śmigusa dyngusa.  

Cytat miesiąca: 
„Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności  
i daje więcej światła” -  Archibald Joseph Cronin 
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KOLOROWANKA WIELKANOCNA 
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Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

 
Witajcie Drodzy Czytelnicy 😊😊 
Dzisiejszy numer gazetki poświęciliśmy głównie tematom 
świątecznym, chociaż nie każdemu teraz do świętowania :(  
Ale, jak zawsze mamy dla Was konkursy, a dla najmłodszych 
ciekawe artykuły i kolorowanki. Zachęcamy do czytania. 😊😊 
Zaglądajcie również na stronę internetową naszej szkoły, 
gdzie w fotogalerii zobaczycie zdjęcia z pracy i działania 
uczniów. 
Bądźcie zdrowi 😊😊 

 
PROŚBA 

60 lat temu nastąpiło uroczyste 
otwarcie Szkoły Podstawowej w 
Kałuszynie.  
W związku z powyższym pragniemy 
wydać specjalny numer gazetki. 
Mamy do Państwa wielką prośbę:  
Chcielibyśmy zebrać jak najwięcej wspomnień o naszej szkole. 
Na pewno wiele osób spędziło 
 w niej mnóstwo dobrych chwil i mogłoby o nich napisać, dodać 
zdjęcia. Zachęcamy do udziału w akcji. Nadesłane prace 
zostaną opublikowane. Prosimy nadsyłać je na adres gazetki: 
tornistersp@onet.pl do 15 kwietnia.  
Zachęcamy do wspomnień :) 
 

 

mailto:tornistersp@onet.pl
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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 😊😊 
 

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 7 (147) 

 KWIECIEŃ 2021   
 

mailto:tornistersp@onet.pl
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
Z życia zerówek  

 Wiosna, a właściwie przedwiośnie. Początek marca był 
kontynuacją wrażeń kulturalnych. Najpierw „zerówkowicze” 
wybrali się Domu Kultury w Kałuszynie, aby obejrzeć film pt. 
„Mambo, Luna i piraci”. Zaledwie parę dni później uczniowie 
obejrzeli przedstawienie kukiełkowe pt. „Kocmołuszek”  
w wykonaniu aktorów z Teatru Lalek, którego celem było 
promowanie zdrowego odżywiania się oraz higieny własnej  
i otoczenia. Zainspirowani przedstawieniem uczniowie kl. 0a  
i 0c wykonali własne kukiełki – były smoki, księżniczki  
i różnego rodzaju zwierzątka.  
 Nie da się ukryć, że „zerówkowicze” 
uwielbiają świętować, dlatego też nie mogli 
zapomnieć o Dniu Kobiet i Dniu Mężczyzny – 
były prezenty, kwiaty i czekoladki. 
Uczniowie klasy 0a obchodzili również Dzień 
Matematyki. Było mnóstwo zabawy przy 
rozwiązywaniu zagadek matematycznych  
i grach tj. Bingo!, Szpieg czy Mucha Matematyczna. Na koniec 
każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom Mistrza 
Matematyki. To jednak nie koniec konkursów… Klasy 0 wzięły 
również udział w wewnątrzszkolnym etapie konkursu  
pt. „Ozdoba Wielkanocna”, a cztery wyróżnione prace zostały 
wysłane do Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Kraina 
Marzeń” w Nowym Sączu, które jest organizatorem 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego. Trzymamy kciuki!  
I czekamy z niecierpliwością na wiosnę… 

  Pani Monika Wocial - Chmielewska 
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Dzień dobry... Cześć ... Witajcie... Marcowe wieści  
z Chrościc..... 

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty! 

Taki dzień raz się w roku zdarza, 

gdy 8 Marca z gwarem wiosny 

wytryśnie z kartek kalendarza. 

Tak, to wspaniałe, wielkie Święto, 

więc śpieszą chłopcy i panowie 

z bukietem życzeń w barwach kwiatów - 

Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet. 

( Ryszard Przymus ) 

8 marca to od ponad 100 lat Międzynarodowy Dzień Kobiet. 
Tego dnia Panie - i te starsze i te młodsze - świętują na całym 
świecie. Jak co roku nasi Panowie nie zapomnieli o swoich 
Paniach i przygotowali niespodzianki. Uczniowie klasy 2 upiekli 
przepyszne, kolorowe  babeczki. Smakowały wybornie. 
Dodatkowo nasze szkolne i przedszkolne kobietki zostały 
obdarowane pięknymi kwiatami oraz tym co dziewczyny kochają 
najbardziej... no może nie były to diamenty...  
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ale przepiękna kolorowa biżuteria... Ale hitem dnia było SPA  
u PANI MONI... zupełny relaks... makijaż... maseczki... 
malowanie paznokci... to niezapomniane przyjemności z tego 
dnia. No i jeszcze herbatka serwowana przez Panów. 
Dziewczyny czuły się jak KRÓLOWE. W końcu to był nasz 
dzień... 

Wycieczka do Warszawy... w poprzednim numerze pisaliśmy  
Wam o obchodach Dnia Dinozaura.. Aby poznać prawdziwą 
historię istnienia tych stworzeń na Ziemi, wybraliśmy się do 
Muzeum Paleontologii i Ewolucji w Warszawie...... Widzieliśmy 
szkielety dinozaurów... skamieniałości stworzeń, które żyły 
miliony lat temu... To była niezwykła podróż w czasy 
prehistoryczne... 

Zbliżają się Święta Wielkanocne... już po raz kolejny inne niż 
zawsze... Ale w tym innym ... świątecznym czasie życzymy 
Wam tego co najważniejsze... przede wszystkim  zdrowia... 

miłości... radości... wiary w to, że wrócimy do naszego...  
po prostu zwykłego... 

codziennego... 
normalnego życia...  

WESOŁYCH ŚWIĄT 
KOCHANI  !!! 

Pani Izabela Jackiewicz 
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ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, ŚWIĘTA 
Słowo od Eksperta – 

- czyli pana Dyrektora 
 

      "Najlepszą przyprawą napoju jest pragnienie "  
O! Coś takiego mądrego, acz oczywistego powiedział wielki 
radziecki pedagog Anton Siergiejewicz Makarenko. 
Słyszeliście już o nim, bo często, to niby żartem, to niby 
serio,  wspominam go  cytując. 
        I  podpowiedzcie mi, znajdźcie figurę stylistyczno-
retoryczną, jak od takiego cytatu przejść do świąteczno-
wielkanocnych życzeń. Jak powiązać,   jak z’aproposować, że 
tak neologistycznie się wyrażę. Taka zabawa intelektualna dla 
Was, by siedząc w domu, izolując się pandemicznie nie 
dopuszczać, by styki Wam zaśniedziały  w mózgu, bawić się  
z kolegą/koleżanką różnymi słowy i skojarzeniami bardziej lub 
mniej oddalonymi znaczeniowo. Zadajcie koledze/koleżance 
zadanie, by udowodniła/udowodnił Wam (dla przykładu) jaki 
wpływ miało życie chłopów w carskiej Rosji na dynamiczny 
rozwój kolarstwa w Argentynie. Lub inne nielogiczne 
powiązania. 
       A ja wracam do początkowego cytatu i wykonuję zadane 
sobie ćwiczenie -  Jak bardzo będą smakowały nam Święta gdy 
spragnieni ich normalności przyjdą, bo przecież przyjdą takie 
Święta.  Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie te. Ale przyjdą. 
       I życzę Wam Moi Drodzy, by te najbliżej, ciut jeszcze 
kalekie upłynęły rodzinie, ciepło i dostojnie.  
Ale !!!         
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Ale następne Święta, aby były już bizantyjsko oprawione. 
Pełne gości, śmiechów, radości, przepychu na stołach  
i w głowach. Mocno przyprawione pragnieniem normalności!!! 
                                       
                                           Wesołych Świąt !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

CZYM SĄ ŚWIĘTA? 

Zofia Kurowska 

Święta Wielkanocne są najważniejszym okresem  
w kalendarzu liturgicznym, gdyż to właśnie wtedy świętujemy 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bardzo ważne w tym 
czasie są liczne tradycje, takie jak malowanie pisanek 
(szczególnie uwielbiane przez dzieci), święconka czy obchody 
Niedzieli Palmowej, która wypada tydzień przed Wielkanocą. 

Kiedyś te Święta oznaczały również spotkania w gronie 
rodzinnym. Niestety, w ubiegłym roku z powodu światowej 
pandemii koronawirusa zostaliśmy zmuszeni do spędzenia ich 
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w wąskim gronie domowników. Na obecną chwilę, nic nie 
zapowiada, aby tegoroczne Święta miały się pod tym względem 
różnić od poprzednich. 

Dla wielu ludzi ten okres ma bardzo symboliczną wymowę. 
Przypomina o tym, że każdy człowiek ma szansę na zbawienie  
i wzmacnia wiarę w Królestwo Niebieskie. Każda rzecz, która 
znajduje się w wielkanocnym koszyczku także ma swoje 
znaczenie (np. jajko – symbolizuje odradzające się życie,  
a chleb – Ciało Chrystusa). Pora roku podczas której wypada 
Wielkanoc też nie przypadek. Wiosna to czas, w którym cała 
przyroda budzi się do życia, a świat pokrywa się tysiącem 
kolorów – od zieleni młodych listków przez wszystkie kolory 
tęczy aż do barwnych kwiatów. Otoczenie, które „budzi się  
z zimowego snu” można porównać do duszy człowieka, która 
„odradza się” po nawróceniu. 

Mogłabym tutaj pisać wiele rzeczy w oparciu o to, co 
przeczytałam w Internecie i to, co usłyszałam od rodziny, ale 
wydaje mi się, że nie o to tutaj chodzi. Sądzę, że każdy z nas 
powinien zastanowić się, co dla niego oznaczają Święta 
Wielkanocy, co jest najważniejsze w tym okresie, a co może 
zejść na „drugi plan”. Nie ma tutaj ani złych, ani dobrych 
odpowiedzi, bo każdy z nas jest inny, w inny sposób postrzega 
świat i inaczej przeżywa święta. 
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Ciekawe sposoby na ozdabianie pisanek 
Alicja Drabarek 

 
Jeśli znudziły się wam już zwykłe farbowane jajka i chcecie, 
żeby wasze pisanki wyróżniały się na tle innych, to poniżej 
znajdziecie parę kreatywnych sposobów na ozdobienie 
wielkanocnych jajek. 
 
1. 
Jajko wielkanocne wcale nie musi tkwić w plastikowej 
koszulce, pod warstwą farby czy być upiększone milionem 
kryształków, choć każde własnoręcznie wykonane ma urok  
i jest wyjątkowe. Jest jednak sposób na jajko zupełnie inne, 
śliczne i zwracające uwagę mimo prostoty. Do jego wykonania 
będą potrzebne: jajko, pisak, klej i kilka płatków kwiatów. Na 
czubku jajka przyklej kilka płatków, jeden na drugim  
i poczekaj, aż przeschną. Następnie namaluj oczka i buźkę,  
a uzyskasz uroczą wiosenną postać. Oczka zamknięte 
koniecznie opatrz gąszczem rzęs i narysuj na jajku ziewającą 
buźkę. To fajna opcja dla osób uwielbiających kwiaty! 

 
2. 
W domu masz z pewnością zapas kaszy, ryżu czy innych 
sypkich produktów, które z powodzeniem mogą stać się 
ubraniem dla wielkanocnego jajka. Sypkie produkty przesyp do 
niewielkich miseczek. Jajka posmaruj klejem i obtocz  
w kaszy lub ryżu. Tak ozdobione jajko jest dość delikatne, 
zwłaszcza jeśli użyjesz słabszego kleju (ozdoby mogą 
odpadać), dlatego najlepiej odtłuścić skorupkę octem  
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i posmarować solidnym klejem. Pamiętaj, by każdy sypki 
produkt spożywczy przechowywać w przeznaczonych do tego 
celu zamykanych pojemnikach. Dzięki temu unikniesz  
w żywności nieproszonych gości. 
3. 
W domu roi się od starych krawatów, która już dawno wyszły 
z mody? A może masz inne zbędne wzorzyste tkaniny, albo 
jesteś częstym gościem secondhandów? Owiń jajka starym 
krawatem i gotuj je w wodzie z octem. Barwniki na tkaninie 
odbiją  się na skorupce. 
4. 
Gotowanie w cebuli to stary sposób ozdabiania jajek przez 
nasze babcie. Gotowanie w cebuli przyciemni ich skorupkę. 
Wcześniej możemy wykorzystać pierwsze wiosenne kwiatki, 
zielone listki i wsadzić jajko do napiętej rajstopy. Efekt? 
Przepiękny! 
5. 
Pomysł, aby wielkanocne pisanki 
obszyć kolorowym materiałem lub 
wykonać na drutach „wdzianko” dla 
jajka, wydaje się bardzo ciekawy. 
Jeśli zatem masz skrawki 
niepotrzebnego materiału i 
niestraszne ci szycie, warto 
wykonać takie patchworkowe 
cudeńka. Robótki na drutach lub na 
szydełku prezentują się niezwykle 
interesująco, a w dodatku można je 
wykorzystać podczas kolejnych świąt.  

     

https://allegro.pl/kategoria/przybory-kuchenne-akcesoria-kuchenne-110917?bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-4-1003&offerTypeBuyNow=1&order=qd&stan=nowe&string=pojemniki%20zestaw&bi_s=internal&bi_c=LvKyg0LjEC7&bi_m=dom-i-ogrod-art-txtLink&bi_term=poradnik-diy-expert
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=secondhand%C3%B3w&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjvpIfQw8TvAhWw-ioKHUkKD9IQkeECKAB6BAgBEDU
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6. 
Modne cieniowania, czyli konwencja ombre, widzieliśmy już na 
włosach i paznokciach. W ostatnich latach pojawiały się też  
w dodatkach dla domu, zwłaszcza szklanych dekoracjach. 
Teraz przyszedł czas na pisanki wielkanocne w stylu ombre! 
Do ich przygotowania potrzebne nam będą oczywiście jajka,  
a do tego kubeczek napełniony wodą i różnokolorowe lakiery. 
Do kubka z wodą wlewamy po kilka kropel lakieru do paznokci 
(wybór kolorów zależy wyłącznie od nas), a następnie 
zanurzamy w nim jajko. Po chwili wyciągamy je i mamy gotową 
pisankę w oryginalne wzory. Warto pamiętać, że może ona 
pełnić funkcję wyłącznie dekoracyjną ze względu na obecność 
lakieru! 

 
 

Co powinno znaleźć się  
w koszyczku 

wielkanocnym… 
Uczennice klas III 

 
Koszyczek powinien być 

wiklinowy, wyściełany białą 
serwetą i ozdobiony gałązkami 

bukszpanu.   
1. Jajka - symbol życia, które się odradza, ale także 
Zmartwychwstania Chrystusa. Jajka najczęściej barwi się 
różnymi kolorami lub ozdabia specjalnymi wzorami (pisanki).  
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2. Chleb - symbol, który wiąże się z ciałem Chrystusa  
i wydarzeniami Wielkiego Czwartku oraz Ostatniej 
Wieczerzy.  
3. Baranek - oznacza Chrystusa prowadzonego na rzeź, 
umierającego za człowieka, a następnie zmartwychwstałego  
i triumfującego. Baranka wykonuje się masła, z ciasta lub  
z cukru. Najczęściej zawiera także chorągiewkę z napisem 
Alleluja - okrzykiem radości wychwalającym Boga. 
4. Sól - symbolizuje ochronę przed zepsuciem, ale także 
obronę przed wszelkim złem i działaniem diabła.  
5. Mięso i wędliny - są symbolem witalności, zdrowia  
i dostatku.  
6. Chrzan - oznacza ludzką krzepę, fizyczną siłę i zdrowie, 
wzmacnia właściwości pozostałych potraw. 
7. Ciasto - najlepiej, gdy jest zrobione przez nas, nie kupione 
w sklepie. Symbolizuje ludzkie umiejętności, kunszt wykonania 
i zdolności. Jest także oznaką słodyczy, która następuje po 
dniach postu i wyrzeczenia. 
8. Ser - pokazuje związek między człowiekiem a przyrodą. 
Nawiązuje do dziękczynienia za pokarm otrzymany od 
zwierząt i szacunku wobec nich. 
9. Pieprz - przypomina o gorzkich ziołach, które Izraelici 
jedli na pamiątkę swojego pobytu w Egipcie. 
10. Woda - spotykana czasem jako symbol odrodzenia  
i chrztu, który obmywa nas z grzechu. 
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„PECHOWA ŚWIĘCONKA” 
KOMIKS AUTORSTWA  

MAKSYMILIANA DMOWSKIEGO KL. IIIa 
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KĄCIK KULINARNY 
Zofia Kurowska 

Grono pedagogiczne poleca 
Przepis poleca p. Lidia Wierzbicka 

PRZEPIS NA MAZUREK KAJMAKOWY- moim zdaniem 
najprostszy i najsmaczniejszy...a i na pewno każdemu się uda. 

 
SKŁADNIKI 
CIASTO 
-masło -30dag 
-cukier -15dag 
-żółtka 4 
-mąka 0,5 kg 
MASA 
-masa kajmakowa /40 dag 
-masło do masy - 10dag 
 
PRZYGOTOWANIE 
1. CIASTO- utrzeć miękkie masło z cukrem do uzyskania 
białej i gładkiej masy, następnie dodawać po kolei żółtka, a na 
koniec mąkę. Ciasto schłodzić w lodówce około godziny. 
Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. Ciasto podzielić na 2 części 
(pierwsza większa, druga mniejsza). Większą część 
rozwałkować i wyłożyć formę (22/27cm) wyłożoną papierem do 
pieczenia, z pozostałej części wyłożyć brzegi mazurka.  
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Całe ciasto lekko podziurkować widelcem i piec od 15 do 20 
minut, wystudzić. 
MASA- miękkie masło utrzeć na puch dodając masę 
kajmakową ,aż się bardzo dokładnie połączy. 
Wystudzone ciasto posmarować masą i ozdobić wg własnego 
pomysłu (najlepiej tym co lubicie, mogą to być orzechy, 
migdały, czekolada). 
 
A teraz można spokojnie usiąść i zajadać się smacznym 
ciasteczkiem....tylko proszę uważać na kalorie :) 
 
SMACZNEGO! 

 
 

Krzyżówka konkursowa 
Kinga Mielczarek 

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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1.              
2.              
3.              
4.              
5               
6.              
7.              
8.              
9.              
 
1. Pora roku w której obchodzimy Zmartwychwstanie Jezusa. 
2. Kolorowe jajka. 
3. Zielona roślina w ziarenkach, sadzona najczęściej w wacie 
na Wielkanoc. 
4. Żółte wiosenne kwiatki. 
5. Zarówno taniec jak i ciasto. 
6. Rodzinny, wielkanocny posiłek. 
7. Śmigus … 
8. Niedziela … 
9. Zanosimy  go do Kościoła na święcenie. Znajdują się w nim 
miedzy innymi: jajka, babka, chleb… 
 
 

UWAGA! Zwycięzcą zabawy konkursowej z numeru 6  jest  
Leon Nosowski z kl. 0a 

Gratulujemy! 
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WIELKANOCNE KOLOROWANKI 
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RELAKS PO SZKOLE 
Książka i ja  
Alicja Drabarek  

W GRONIE ZASŁUŻONYCH 
Po kilkudziesięciu latach spędzonych na pomaganiu 

wróżkom, Diana została przyjęta do grona najbardziej 
zasłużonych wróżek w królestwie. Na zasłużoną nie została 
jednak pasowana przez swoją „siostrę”, lecz przez nową 
władczynię, gdyż Kordelia wyszła za bogatego czarodzieja  
i przeniosła się gdzieś, gdzie nikt nigdy z wróżek nie był. Po 
pasowaniu przeszła na emeryturę i zaczęła opiekować się 
lasem, w którym mieszkała. Wtedy postanowiła postawić sobie 
jakiś przyzwoity domek. O pomoc poprosiła 
myszy, od tamtej pory myszy są stałymi 
tubylcami Domku w Mysiej Dziurce.  

I powoli dochodzimy do końca tej 
historii. Diana, albo jak wolą zwierzęta – 
Babcia Diana, ma teraz 104 lata i mieszka w 
lesie ze zwierzątkami. Nigdy nie zapomniała o 
Jacku Elfie, o swojej prawdziwej miłości.  

 

To już niestety koniec przygód naszej dzielnej wróżki 
Diany. Mam nadzieję, że moja trzecia książka wam się 
podobała. Dziękuję wszystkim czytelnikom, którzy śledzili 
losy bohaterki. 
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Warto przeczytać 
Alicja Drabarek  

Witajcie, w tym numerze 
chciałabym polecić wam książkę pt. 
„Małe kobietki”. „Małe kobietki” są 
powieścią dla dziewcząt amerykańskiej 
pisarki Louisy May Alcott, jednej z 
pionierek literatury kobiecej. Powieść 
należy do światowego kanonu literatury dziecięcej  
i młodzieżowej. Jej bohaterkami są cztery siostry March: 
rozsądna siedemnastolatka Meg, odważna szesnastolatka Jo, 
opiekuńcza i wrażliwa jedenastolatka Beth i obdarzona silnym 
charakterem, dumna sześciolatka Amy. Akcja powieści 
rozgrywa się w czasach Wojny Secesyjnej w mieście Concorde 
w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Pod 
nieobecność ojca Pascala, pastora zmobilizowanego jako 
kapelan w Armii Federalnej, siostry pozostają w domu  
z matką i wierną służącą Hanną. Rodzina March była niegdyś 
bogata, jednak została zrujnowana, kiedy ojciec dziewcząt 
podjął próbę ratowania bankrutującej firmy swojego 
przyjaciela. Pomimo codziennych trosk i trudności życia w 
czasach wojny, dorastające dziewczęta potrafią cieszyć się i 
pomagać bardziej poszkodowanym niż one same. Małe kobietki 
należą do najpoczytniejszych powieści w dziejach literatury. 
Książka miała ogromny wpływ na rozwój literatury kobiecej w 
Stanach Zjednoczonych i na świecie. Była także przedmiotem 
wielu inscenizacji filmowych, teatralnych i operowych.  
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Gorąco polecam przeczytać 
😊😊 

Ciekawostki naukowe  
Alan Abramowski  

 
Pod koniec 2018 roku na Marsie wylądował próbnik 

InSight, jego głównym zadaniem było wykonywanie pomiarów 
pogody (temperatury, siły wiatru i ciśnienia), ale jego 
zadaniem jest także nasłuchiwanie fal sejsmicznych. Do tej 
pory jedyną planetą której jądro zostało zbadane była 
Ziemia.  Teraz Mars stał się drugą planetą, dla której udało 
się określić średnice jądra. Dalsze badania pozwolą odkryć 
kolejne wiadomości o wnętrzu Czerwonej Planety by lepiej 
poznać jej budowę. To właśnie dzięki pomiarom InSight udało 
się określić średnicę jądra Marsa, która wynosi 1810 do 1850 
km. To oznacza, że jest ono niemal dwukrotnie mniejsze niż 
jądro Ziemi, którego średnica wynosi ok. 3483 km. Nowe dane 
pozwalają również podejrzewać, że jądro Marsa jest rzadsze, 
niż wcześniej podejrzewano, co oznacza, że musi zawierać 
lekkie pierwiastki, np. tlen. Dane dotyczące jądra Marsa są 
ważne, ponieważ na ich bazie można określić 
jak planeta ewoluowała. Dalsze 
badania z wykorzystaniem 
sejsmografu, pozwolą naukowcom 
określić wewnętrzną strukturę 
Czerwonej Planety. Do tej pory 
udało się wykryć 500 wstrząsów 
sejsmicznych, dzięki czemu 
udało się potwierdzić, że Mars 
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jest bardziej aktywny niż Księżyc, ale mniej niż Ziemia. 

Ciekawy rekord 
Adam Ostrowski  

 

Jaki jest mój cel? 
Mam marzenie zostać najszybszym człowiekiem 
na świecie. No ale to nie jest łatwy cel do 
osiągnięcia. Trzeba na to poświęcić dużo czasu, 
ale ja się nie poddaje się. Gram dużo w piłkę, 
chodzę na spacery itd. Pamiętaj, jeżeli 
chciałbyś osiągnąć jakiś cel, to nie poddawaj 
się. Jeśli ci   
nie wyjdzie pierwszy raz czy drugi, pamiętaj  
idź dalej, dąż do niego. 
 

A teraz kilka rekordów szybkości:  
Najszybszy człowiek na świecie przebiegł 100m w nie całe 10s. 
To jest bardzo niesamowity wynik jak na człowieka. 
 

Najszybsze zwierzę w historii to sokół wędrowny, który może 
lecieć z prędkością dochodzącą do 350km/h. 
 

Najszybsze zwierzę lądowe to gepard. Jego prędkość 
dochodzi do 123km/h. 

 
Czy wiesz, że … 

Bartosz Mojnowski 
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W Stanach Zjednoczonych jest więcej pustych domów niż 
bezdomnych.       
  
Ośmiornica olbrzymia ma 9 mózgów i 3 serca. 
 

Sushi jest bardziej popularne w Rosji, niż w Japonii. 
 

Język jest najsilniejszym mięśniem człowieka. 
 

Na Marsie dzień trwa 24 godziny i 37 minut. 
 

Najdłuższy korek świata trwał 9 dni. 
 

Kobiety mrugają szybciej od mężczyzn. 
 

Tylko 1% ludzi jest oburęcznych. 
 

Robert Pershing Waldow był najwyższym człowiekiem w 
historii. Osiągnął 272cm wysokości. 

 
Opowiem wam o ...  

Grzegorz Kurmanowski 
 

…Cartoon cat to dziwne stworzenie stworzone przez Trevora 
Hendersona. 

Pierwotnie była to normalna kreskówka, ale w pewnym 
momencie wyszła z serialu do prawdziwego świata, ale  

w przeciwieństwie do innych kreskówek zachowywała się 
bardzo brutalnie i niebezpiecznie. Obecnie jest najbardziej 
niebezpiecznym i agresywnym potworem spośród wszystkich  

i mieszka w opuszczonym centrum handlowym. 
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 Ten kot faktycznie nosi maskę, ma zdolność zmiany kształtu. 
Jego ciało jest plastyczne. Ma czarne futro. Jest 

przyjacielem siren hada.  
 

Humor i humorek 
Bartosz Mojnowski  

 

Zakłopotany Jaś na ulicy pyta się przechodzącej kobiety. 
-Proszę pani, gdzie jest druga strona ulicy?  
Na to ona: 
-No tam. - I pokazała na drugą stronę ulicy. 
-Niemożliwe! Jak tam byłem to mi powiedzieli że jest tutaj. 
 
Żona przegląda kobiecą prasę. Nagle zrywa się z fotela i 
biegnie do męża. 
-Marian, ty wiesz ile trzeba się nabiegać, 
aby spalić jednego pączka?  
Mąż leniwie odwraca wzrok od telewizora 
i mówi. 
-A po co do diabła palić pączki?! 
 
Mówi syn do matki. 
-Mamo, jutro poznasz moją dziewczynę. Ale pod jednym 
warunkiem. Przyprowadzę ją i dwie koleżanki, a ty sama 
zgadniesz która jest moją wybranką. 
Zgodziła się. Następnego dnia syn przyprowadził trzy panny i 
dał matce pół godziny na rozmowę. 
Czas minął. Syn się odezwał. 
-Teraz mamo zgadnij, która będzie moją żoną.  
Mama po chwili namysłu odpowiada. 
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-Hmmm.. Ta trzecia.  
Odpowiedziała poprawnie. 
-Mamo, skąd wiedziałaś? 
-Bo od razu jej nie lubię. 
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
DO PODUSZKI 

Marysia Kurowska 

 

Cześć, dzisiaj chciałabym polecić wam książkę 
pt. „Kto pokocha Psotkę?”. Autorką książki 
jest Holly Webb. Główna bohaterka Maja jest 
nieszczęśliwa, bo musi się przeprowadzić. 
Pewnego dnia Karol (jej starszy brat) woła 
Maję, aby zeszła do kuchni. Dziewczynka 
spojrzała na stół, gdzie stało pudełko. A co 
było w pudełku tego dowiecie się gdy sami 
przeczytacie książkę „Kto pokocha Psotkę?” 
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Angielski dla najmłodszych 
Kinga Mielczarek  

 
Easter – Wielkanoc 
Easter eggs –jajka 
wielkanocne 
carrot – marchewka 
chick – kurczaczek 
spring – wiosna 
cake – ciasto  

chocolate bunny – króliczek z 
czekolady 
bunny – króliczek 
Easter basket – wielkanocny 
koszyczek 
Easter egg hunt –szukanie 
wielkanocnych jajek 
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