
- 1 - 

TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 5 (128) – luty 2019              nakład 100 sztuk   CENA 2,00 zł 

 

Witamy po feriach! 
Prezentujemy Wam numer 
szczególny, walentynkowy. 

Możecie pomyśleć, ale już po  
14 lutego, już po Święcie 

Walentego. Cóż odpowiemy – 
miłość i przyjaźń należy 

pielęgnować cały rok – nie tylko 
w lutowy poranek, czy 

popołudnie. Dlatego sięgnijcie po 
nasz miesięcznik, przeczytajcie, zapoznajcie się  

z jego treścią, a z pewnością znajdziecie coś dla siebie?!  
Zespół Redakcyjny „Tornistra” 

 
 Zdobywca IV miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 

Szkolnych MAM Forum Pismaków 2016  

 Brązowy laureat XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM Forum Pismaków 2015  

 Pięciokrotny laureat konkursu "Redaktor - Uczeń"  w latach 
2008/2009;  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 i 2012/2013  

 I miejsce  w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych "Młodzi 
Dziennikarze – Papieżowi” – rok 2012 

 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych promujących 
powiat miński – rok 2010 
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SPIS TREŚCI: 
 Kartka z kalendarza s. 3 

 Z redakcji Tornistra s.  4 

 Co w szkole piszczy s. 5-16 

 Szkolne Orły s. 5-7 

 Biała szkoła s. 8-9 

 27 Finał WOŚP s. 10-11 

 Z życia zerówek s. 12-13 

 Co słychać w Chrościcach s. 13-16 

 Walentynki s.17-27 

 Czy mogę Ci pomóc s. 17 

 Lektura na Walentynki s. 18-19 

 Zrób to sam s. 20-21 

 Pomysł ma prezent walentynkowy s. 21-22 

 Kącik kulinarny s. 23 

 Podróże po Polsce - polska Wenecja s. 24 

 Krzyżówka s. 25-26 

 Humor i humorek s. 26-27 

 Polska i Świat s. 28-30 

 Polska jest naj s. 28 

 Wiadomości ze świata historii s. 29-30 

 Zabawa dla stałych czytelników "Tornistra" s. 30 

 Relaks po szkole … s. 31-35 

 Książka i ja s. 31-32 

 Do poczytania  s. 32-33 

 Zwierzęta w pigułce s. 33 

 Ciekawostki przyrodnicze s. 34-35 

 Kącik młodego czytelnika s. 36-39 

 Książka dla najmłodszych s. 36 

 Ortografia s. 36-37 

 Kolorowanki s. 38-39 
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KARTKA Z KALENDARZA 
Julia Abramowska 

 

1 lutego - Dzień Gumy do Żucia 

2 lutego - Dzień Pozytywnego Myślenia 

3 lutego - Dzień Ciasta Marchewkowego 

5 lutego - Światowy Dzień Nutelli 

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy 

11 lutego - Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej 

13 lutego - Światowy Dzień Radia 

14 lutego - Walentynki 

15 lutego - Światowy Dzień 

Wielorybów 

16 lutego - Dzień Poczty Polskiej 

17 lutego - Dzień Kota 

21 lutego - Międzynarodowy Dzień 

Przewodnika Turystycznego 

24 lutego - Dzień Niespodziewanego Całusa 

25 lutego - Światowy Dzień Powolności 

26 lutego - Dzień Spania w Miejscach Publicznych 

27 lutego - Dzień Niedźwiedzia Polarnego 
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Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

 

Już po feriach, a w Waszych rękach numer 

walentynkowy. 

Zaczynamy pracę nad kolejnymi numerami gazetki. 

Wspólnie omawiamy artykuły, zastanawiamy się co ulepszyć w 

naszym miesięczniku. Przed nami wyjazdy na kolejne 

warsztaty, wspólne spotkania. O wszystkim będziemy Was na 

bieżąco informować. Zapraszamy do lektury. 

P.S. Nie zapomnijcie o naszych comiesięcznych 

konkursach. Czekają na Was wartościowe nagrody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chciałbyś, aby Twój artykuł, wiersz, list znalazł 

się w gazetce szkolnej „Tornister”, mimo że nie 

jesteś jej redaktorem!? 

Napisz do nas, a my umieścimy Twoje wpisy w 

gazetce. 

 

A może chciałbyś, aby w „Tornistrze” powstały 

nowe rubryki,  

tematy, które interesują właśnie Ciebie?!  

Czekamy na Twoje pomysły. 

 

Nasz adres mailowy: tornistersp@onet.pl  

Czekamy na Twoje maile, listy, propozycje. 

Redaktorzy 

mailto:tornistersp@onet.pl
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
SZKOLNE ORŁY 

Gala Szkolnych Orłów już wkrótce. Ale już dziś 

prezentujemy Wam uczniów 

naszej szkoły, którzy uzyskali 

najwyższą średnią w pierwszym 

semestrze roku szkolnego 

2018/2019 

 

1.    Kurowska Zofia                 5c        śr. 5,75 

2.    Wąsowska Magdalena       6c        śr. 5,70 

3.    Zduńczyk Paulina             6c        śr. 5,64 

4.    Kaźmierczak Wiktoria       7b       śr. 5,54 

5.    Drabarek Alicja                 5b       śr. 5,50 

6.    Bielińska Amelia               6c        śr. 5,45 

7.    Mroczek Aleksandra          7b       śr. 5,43 

8.    Rydzewska Maja               6c        śr. 5,36 

9.    Goźlińska Aleksandra       5a       śr. 5,33 

10. Smolińska Oliwia              5b       śr. 5,33 

11. Dmowska Dominika          6c        śr. 5,27 

12. Sęktas Wiktoria                5a       śr. 5,25 

13. Leszczyńska Blanka          5b       śr. 5,25 

14. Tylutki Zuzanna               4d       śr. 5,18 

15. Lewiński Mikołaj               6b       śr. 5,18   

16. Zagórska Oliwia                5b       śr. 5,17 
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17. Luśnia Natalia                  4a       śr. 5,09 

18. Skoniecka Paulina            6c        śr. 5,09 

19. Sosiński Jakub                  5b       śr. 5,08 

20. Rosłaniec Szymon              5c        śr. 5,08 

21. Branicka Maja                   5d       śr. 5,08 

22. Kwiatkowski Bartosz         7c        śr. 5,07 

23. Gontarski Mikołaj             5a       śr. 5,00 

24. Goźlińska Zofia                 5a       śr. 5,00 

25. Mielczarek Kinga              5b       śr. 5,00 

26. Grabska Weronika            6b       śr. 5,00 

27. Pachnik Paweł                  6b       śr. 5,00 

28. Wójcik Bartosz                 6b       śr. 5,00 

29. Zasuwik Julia                   6b       śr. 5,00 

30. Krasnodębska Maja           6c        śr. 5,00 

31. Kuć Maciej                        6c        śr. 5,00 

32. Szczęśniak Katarzyna       8a       śr. 5,00 

33. Grubek Jan                       8c        śr. 5,00 

34. Chrościcka Oliwia             5b       śr. 4,92 

35. Namięta Maciej                 5b       śr. 4,92 

36. Michalik Natalia                5c        śr. 4,92 

37. Wąsowski Jan                    5c        śr. 4,92 

38. Wiechetek Krystian           4b       śr. 4,91 

39. Witon Justyna                  4c        śr. 4,91 

40. Kołak Maja                        6b       śr. 4,91 

 
41. Lewiński Bartosz              6b       śr. 4,91 



TORNISTER                                           numer 5 (128) – luty 2019 

7 

42. Mroczek Maciej                 6c        śr. 4,91 

43. Abramowski Alan              6a       śr. 4,90 

44. Patocka Amelia                 7b       śr. 4,86 

45. Cembrowska Julia            7c        śr. 4,86 

46. Mroczek Anna                   8a       śr. 4,86 

47. Kopeć Karol                      5c        śr. 4,83 

48. Szymańska Klaudia           5d       śr. 4,83 

49. Kuć Adrianna                    4a       śr. 4,82 

50. Patocki Jakub                   4a       śr. 4,82 

51. Abramowska Julia            4d       śr. 4,82 

52. Goździk Julia                    4d       śr. 4,82 

53. Goźliński Szymon              4d       śr. 4,82 

54. Pietrzak Emila                  6a       śr. 4,82 

55. Gogol Krzysztof                6c        śr. 4,82 

56. Sosińska Oliwia                 5a       śr. 4,75 

57. Abramowski Mateusz        5b       śr. 4,75 

58. Dworzyński Jakub             5d       śr. 4,75 
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Biała Szkoła 2019 uczniów ze Szkoły Podstawowej 

im. Bolesława Prusa w Kałuszynie 

pani Sylwia Pernach 

 

Zima to fantastyczny czas na białe szaleństwo na 

nartach. Doskonale to rozumiemy, dlatego w dniach 07-13.01 

wyjechaliśmy do Zakopanego na białą szkołę. Po bardzo 

przyjemnej podróży, zakwaterowaniu, zapoznaniu ze wspaniałą 

okolicą i obfitym posiłku każdy otrzymał swój sprzęt 

narciarski. W następnych dniach czekała nas intensywna, ale 

jakże wyczekiwana, nauka oraz doskonalenie jazdy na nartach 

pod czujnym okiem nauczycieli oraz instruktorów na stokach w 

Białym Dunajcu, Małym Cichym, Czarnej Górze oraz Bukowinie 

Tatrzańskiej.  

Popołudnia spędzaliśmy na ciekawych spacerach po 

Krupówkach, oraz innych zaplanowanych w programie 

wycieczki atrakcjach takich jak: wejście na Gubałówkę, 

odwiedzenie lodowego labiryntu pod Wielką Krokwią, który 

okazał się być naprawdę trudny do 

przebrnięcia, kąpiele w basenach 

termalnych w Termach 

Chochołowskich czy podczas kuligu na 

saniach z pochodniami. W sobotę 

wieczorem zorganizowaliśmy dla 

naszych podopiecznych ognisko z 

kiełbaskami. W trakcie wyjazdu nie 

brakowało dobrego humoru, śmiechu i 

radosnej zabawy. 

Jeden z dni wykorzystaliśmy na 
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przerwę i regenerację, więc postanowiliśmy wybrać się na 

dłuższy, wieczorny spacer po Zakopanem, podczas którego 

podziwialiśmy bajkowe iluminacje świąteczne, które naprawdę 

zapierały dech  

w piersiach. Po zakupie pamiątek i oddaniu sprzętu 

narciarskiego udaliśmy się w drogę powrotną, oczywiście  

z posiłkiem w McDonald’s.  

Wyjazd można przede wszystkim zaliczyć do udanych 

pod względem terminu w jakim wyjechaliśmy, ponieważ było to 

jeszcze przed feriami, zatem nasi uczniowie nie tracili czasu 

na zbędne kolejki na stokach, tylko w pełni mogli oddawać się 

białemu szaleństwu. Podczas całego wyjazdu mieliśmy 

zróżnicowaną pogodę, większą część na szczęście sypał śnieg, 

choć jego ilość przeszła nasze wszelkie wyobrażenia, dzięki 

temu wszystkim dopisywały fantastyczne humory. Postawione 

przez nas cele zostały zrealizowane – osoby jeżdżące już na 

nartach poprawiły swoją technikę, a ci początkujący zaczęli 

jeździć. Wszyscy wróciliśmy pełni pozytywnych wrażeń, 

bogatsi o nowe doświadczenia i z planami kolejnej wycieczki  

w następnym roku.  

Ogromne podziękowania należą się naszemu 

niezastąpionemu kierownikowi  p. Mariuszowi Prekuratorowi, 

który pieczołowicie zorganizował każdy szczegół wyjazdu  

i czuwał nad jego całym przebiegiem. 

A wszystkich czytelników "Tornistra" odsyłamy na 

naszą stronę internetową, na której zamieściliśmy wiele 

ciekawych zdjęć z naszego wspaniałego wyjazdu 

Pozdrawiamy z Nowym Rokiem! 
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27 FINAŁ WOŚP W KAŁUSZYNIE ZA NAMI 

Teresa Kowalska 

27 Finał WOŚP już za nami. Czas na podsumowania. 

Sztab w Kałuszynie po raz kolejny sprawdził się w działaniu. 

Aktywnie pracowali nauczyciele 

Szkoły Podstawowej, uczniowie, 

rodzice wolontariuszy. Włączyli 

się pracownicy Biblioteki 

Publicznej i Domu Kultury.  

13 stycznia od wczesnych 

godzin porannych 50 

wolontariuszy (uczniów Szkoły 

Podstawowej z Kałuszyna ze wsparciem 9 wolontariuszy  

z Zespołu Szkół w Janowie) kwestowało na ulicach. Do puszek 

kwestarskich zebrano 24 073,02 zł. Reprezentacja Sztabu w 

6 osobach rodziców i wolontariuszy wyjechała do Warszawy z 

wizytą w Studio TVN. Opowiedziała o naszym programie 

finałowym i przekazała od kałuszynian pozdrowienia wraz  

z kwiatowym sercem dla Fundacji niosącej pomoc dzieciom 

najciężej chorym. Od godz. 12.00 do 20.00 trwały imprezy 

towarzyszące: w hali sportowej Sportowy Turniej Tenisa 

Stołowego, w Domu Kultury prezentacje kałuszyńskich 

zespołów w tym: występy najmłodszych artystów  

z Przedszkola, występy klas „0” ze Szkoły Podstawowej. 

Zwieńczeniem pokazów na scenie był Koncert Finałowy pod 

hasłem „Obudź w sobie dziecko” w wykonaniu zespołów  
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podstawówki: Kasianiecki, Eksplozji, Flecików oraz Pinezki  

z Domu Kultury. W trakcie tychże  imprez działała kawiarenka 

/dziękujemy darczyńcom za pyszne ciasta i torty/, loteria 

fantowa z różowym koniem na biegunach, kiermasz książki 

dziecięcej pod kierunkiem Publicznej Biblioteki, kiermasz 

rękodzieła i rozmaitości, w tym prac artystycznych 

wykonanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli oraz 

licytacja gadżetów orkiestrowych, z której uzyskano 

12073,02 zł. Najdroższy gadżet – szalik sportowca sprzedał 

się za 800,00 zł.  

Efekt wszystkich działań to w sumie kwota 

47213,95zł. Czyli kolejny rekord /ponad 12 000 zł więcej  

w stosunku do roku ubiegłego/ licząc na jednego mieszkańca 

gminy Kałuszyn około 8 zł/. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego 

sukcesu: tym, którzy pomogli zorganizować Finał w Kałuszynie, 

tym którzy nie szczędzili czasu na działania w Sztabie, tym 

którzy ofiarowali przedmioty do licytacji, tym którzy dali 

pieniądze na leczenie małych dzieci i zakup urządzeń dla 

szpitali specjalistycznych . Okazało się, że w Kałuszynie ludzie 

mają wielkie serca, a Pomaganie jest dla nich dziecinnie 

proste jak mówiło główne hasło 27 Finału.  
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Z ŻYCIA ZERÓWEK 
pani Magdalena Gójska- Gogol 

 

Styczeń – nowy miesiąc, nowy rok, a uczniowie zerówek 

bez wytchnienia przygotowali się do Finału WOŚP oraz do 

Dnia Babci i Dziadka. 

13 stycznia o godzinie 16.00 na deskach sceny Domu 

Kultury w Kałuszynie, podczas 27 Finału WOŚP, wystąpili 

młodzi artyści prezentując swoje talenty taneczne. Jako 

pierwsza wystąpiła klasa 0a, wykonując taniec Gwiazdki. 

Kolejna klasa – 0b - zaprezentowała się w układzie 

rockandrollowym do utworu „Rock Around The Clock”. Klasa 0c 

pokazała swoje umiejętności tańcząc do muzyki „Papaya”. 

Kolejne tańce do współczesnych utworów „Holidays”, „Bara, 

Bere” oraz „Waka, Waka” pokazały, że uczniowie zerówek 

potrafią odnaleźć się w każdym rytmie.  

Ponadto zerówkowicze włączyli się w akcję zbiórki do 

Małych Puszek. Kwestowali wśród rodziny i znajomych.  

25 stycznia o godzinie 10.00, uczniowie klas 0 wspólnie 

z Panem Dyrektorem oraz wychowawczyniami, przywitali 

zebranych gości na 

Uroczystości z okazji Dnia 

Babci i Dziadka.  Młodzi 

artyści wystąpili przed 

swoimi dziadkami w Domu 

Kultury w Kałuszynie. Były 

wierszyki i piosenki, życzenia 

i uściski.  
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Zwieńczeniem pierwszej części uroczystości było 

wspólne odśpiewanie „Sto Lat” oraz wręczenie upominków. 

Kolorowe kwiatuszki niosły w swym przesłaniu życzenia 

wszelkiej pomyślności i długich lat życia. Po części 

artystycznej młodzi artyści, babcie i dziadkowie rozpoczęli 

wspólne świętowanie przy filiżance kawy, soczku i pysznym 

cieście.  

 

 
pani Izabela Jackiewicz 

 

Dzień dobry! Cześć! Witajcie po feriach!! Mamy nadzieję, że 
wróciliście do szkoły wypoczęci i pełni zapału do nauki. No  
i oczywiście jesteście ciekawi, co się u nas wydarzyło? Życzę 

więc miłej lektury..... 

„Sto lat dla Babci i Dziadka”....21 stycznia obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Babci i Dzień Dziadka. Była to doskonała okazja, by 
przypomnieć sobie o osobach, którym często zawdzięczamy 
większość wspaniałych wspomnień naszego dzieciństwa. U Babci 
zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło. Z Dziadkiem można 
porozmawiać o dawnych czasach, które znane są nam tylko z kart 
książek historycznych. Dla Dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi. 
Szanujemy ich za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość,  
i ogromne doświadczenie życiowe. Kochają, wspierają, pocieszają  
i zawsze są przy nas, a na każdy problem mają łatwe rozwiązanie. 
W tym uroczystym dniu uczniowie zaprezentowali swój talent 
aktorski w czasie przedstawienia świątecznego. Uwieńczeniem  
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części głównej były piosenki i życzenia, w których zawarte były 
słowa podziękowania i wdzięczności za miłość, trud, oddanie oraz 
za wszystko to, co wnukowie otrzymują, na co dzień od swoich 
Dziadków. Niespodziankę sprawiły Babciom i Dziadkom drobne 
upominki własnoręcznie wykonane przez uczniów. Następnie 
wszyscy razem bawili się świetnie podczas szeregu konkursów. 
Nasze kochane Babcie, jak co roku zadbały o to, aby na stołach nie 
zabrakło słodkości i łakoci. Wspaniała atmosfera, która 
towarzyszyła spotkaniu była okazją do umocnienia więzi rodzinnej 
oraz miłego spędzenia czasu z ukochanymi Dziadkami -:) 

„ W karnawale same bale.....” 
Zabawa Noworoczna to dzień 
najbardziej wyczekiwany przez 
nas wszystkich w ciągu roku. 
Zawsze z przyjemnością 
przygotowujemy tę wyjątkową 
uroczystość, gdyż jest ona 
wspaniałą okazją do aktywnego 
spędzenia czasu z rodziną, do 
wspólnej radosnej zabawy, a 
także sprzyja integracji 
środowiska lokalnego. Zawsze licznie przybywają na nią dzieci, 
uczniowie, rodzice, mieszkańcy Chrościc oraz okolicznych wsi, a 
także wiele osób, które na co dzień nie są związane z naszą 
placówką. Co oczywiście bardzo nas cieszy!!!.  
W tym roku wydarzenie to miało miejsce 26 stycznia. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście, m.in.  
p. Arkadiusz Czyżewski – burmistrz Kałuszyna, p. Henryka 
Sęktas – zastępca burmistrza, p. Bogusław Michalczyk-
przewodniczący Rady Miejskiej w Kałuszynie, p. Barbara 
Chrościcka- sołtys Chrościc , p. Marek Pachnik -oraz p. Marcin 
Goźliński. Mamy nadzieję, że nasi goście mile wspominają chwile 
spędzone w naszej szkole i dobrze się bawili.  
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Zapraszamy serdecznie za rok i oczywiście liczymy na 100% 
obecność. Zabawa rozpoczęła się od części artystycznej, podczas 
której uczniowie zaprezentowali swój talent i kunszt aktorski, za co 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie do tańca, w 
rytmie karnawałowych przebojów, porwał nas zespół muzyczny 
SPECJAL z Mińska Mazowieckiego. P. Kasia i p. Mariusz rozruszali 
nawet tych najbardziej nieśmiałych. Oprócz szalonej karnawałowej  
zabawy przygotowaliśmy jeszcze wiele innych atrakcji, min.; loterię 
fantową, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem; 
kawiarenkę z pysznymi ciastami, słodkościami, kawą i herbatą, 
którą przygotowały niezawodne mamy naszych uczniów. Kącik 
wizażu, w którym mama Szymona wykonywała dzieciom piękne 
karnawałowe makijaże. Jednak najbardziej wyczekiwanym 
momentem imprezy była wizyta Św. Mikołaja, który obdarował 
dzieci wymarzonymi prezentami. Było naprawdę super!!! 

DZIĘKUJEMY Rodzicom za poświęcony czas przy dekorowaniu 
szkolnego korytarza, za przygotowanie kawiarenki oraz fantów na 
loterię. DZIĘKUJEMY za finansowe wsparcie p. Marcinowi 
Goźlińskiemu, p. Leszkowi Wąsowskiemu, p. Bogusławowi 
Michalczykowi, p. Monice Wysockiej -Kusy. DZIĘKUJEMY 
wszystkim, którzy podarowali fanty na szkolną loterię. 
DZIĘKUJEMY sklepowi TOPAZ za przygotowanie 
noworocznych paczek dla naszych uczniów. DZIĘKUJEMY 
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszej 
Noworocznej Imprezy. I oczywiście zapraszamy do wspólnej 
zabawy już za rok!!!        
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W ostatni czwartek przed feriami podsumowaliśmy 2 szkolne 
konkursy; 
 

Konkurs plastyczny - „Mój przyjaciel-miś” 

kategoria kl. I-III 

I miejsce –Malwina Gryz 

II miejsce – Krystian Wąsowski 

III miejsce – Małgorzata Sławińska 

Wyróżnienie – Sebastian Abramowski 

organizator:p. Izabela Jackiewicz 

kategoria – oddział przedszkolny 

I miejsce – Magdalena Abramowska 

II miejsce – Jan Komuda 

III miejsce – Weronika Śledziewska 

Wyróżnienie – Ksawery Kowalik 

 

Konkurs - „Karmnik dla Ptaków” 

I miejsce – Malwina Gryz kl. II 

II miejsce – Ksawery Kowalik kl.0 

III – Magdalena Abramowska kl.0 

organizator:p. Małgorzata Chrościcka 

To na razie tyle naszych szkolnych wieści. Trzymajcie się 
cieplutko!!! Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia, a raczej 
poczytania w kolejnym numerze-:) 
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WALENTYNKI 
 

CZY MOGĘ CI POMÓC? 
pani pedagog Agnieszka Borucińska 

 

Dzień Zakochanych. To święto  od niedawna weszło do 

kalendarza, ale patrząc choćby na naszą szkołę – staje się 

coraz bardziej popularne. Każda dziewczyna i każdy chłopak  

w skrytości marzy, aby stać się dla kogoś kimś ważnym, kimś 

wyjątkowym, aby kochać i być kochanym. 

Miłość – czym jest, a czym nie jest? Napisano już  

o niej tyle, a wciąż chcemy wiedzieć o niej więcej i więcej… 

Każdy potrafi  przywołać w pamięci fragment wiersza  

o miłości, każdy potrafi zanucić piosenkę. Powstało tyle 

książek, obrazów, rzeźb, a i tak zakochanym wydaje się, że 

ich uczucie jest jedyne, niepowtarzalne, największe. Miłość to 

nie tylko „motyle w brzuchu”, unoszenie się kilka centymetrów 

nad ziemią. Czasami to smutek, ból. Przeczytałam kiedyś 

piękne słowa.. ”Zawsze jest trochę prawdy w każdym 

„żartowałem”, trochę wiedzy w każdym „nie wiem”. Trochę 

emocji w każdym „nic mnie to nie 

obchodzi” i trochę bólu w każdym  

„u mnie w porządku”. I zawsze jest 

rozczarowanie w każdym 

„zapomniałem”.  

W kalendarzu zima, biel  

i szarość, ale mam nadzieję, że w 

sercach będzie kolorowo, radośnie, 

ciepło. I że te kolory pozostaną na dłużej. 
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LEKTURA NA WALENTYNKI 
Prezentujemy Wam wiersz jednego z największych polskich 

poetów - Adama Mickiewicza. Autor tworzył w pierwszej 

połowie XIX wieku. Czy możemy ten wiersz odnieść do 

romantyzmu XXI wieku? Zostawiamy decyzję Wam. Miłej 

lektury. 

                   ZR 

 

ADAM MICKIEWICZ 
NIEPEWNOŚĆ 

  

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 

Jednakże gdy cię długo nie oglądam, 

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; 

I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

 

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu 

W myśli twojego odnowić obrazu? 

Jednakże nieraz czuję mimo chęci, 

Że on jest zawsze blisko mej pamięci. 

I znowu sobie powtarzam pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

 

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, 

Abym przed tobą szedł wylewać żale; 

Idąc bez celu, nie pilnując drogi, 

Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi; 

I wchodząc sobie zadaję pytanie; 

Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie? 
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Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, 

Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił; 

Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, 

Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. 

I znowu sobie powtarzam pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

 

Kiedy położysz rękę na me dłonie, 

Luba mię jakaś spokojność owionie, 

Zda się, że lekkim snem zakończę życie; 

Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie, 

Które mi głośno zadaje pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie? 

 

Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał, 

Wieszczy duch mymi ustami nie władał; 

Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem, 

Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem; 

I zapisałem na końcu pytanie: 

Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie? 
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ZRÓB TO SAM 
Klaudia Szymańska 

Opaska z serduszkami na sprężynkach 

Do wykonania potrzebujemy: zwykłą czerwoną opaskę, dwie 

sprężynki wybranej długości i cztery plastikowe lub kartonowe 

serduszka. Do sprężynek z obu stron przyklejamy serduszka 

(najlepiej gorącym klejem). Kiedy mamy przyklejone 

serduszka, przyklejamy sprężynki do opaski. Taka opaska 

nadaje się dla małych, jak i dla dużych. Sprężynki, które są na 

opasce, kiedy będziemy się poruszać będą lekko skakać. 

Waletynkowa deska do krojenia 

Potrzebna będzie zwykła deska, farby, jakieś walentynkowe 

naklejki i kolorowe brokaty. Deskę malujemy wybranym 

kolorem. Rysujemy serduszka, przyklejamy różne naklejki,  

w niektórych miejscach można 

posypać brokatem. I deska gotowa, 

co prawda nie nadaje się do 

krojenia pieczywa, ale stanowi 

piękną ozdobę, a jeśli napiszemy na 

niej napis KOCHAM CIĘ możemy 

dać ją komuś na prezent. 

 

 
Walentynkowe świeczki 
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Potrzebujemy: cztery świeczki i arkusze woskowe, polecam 

złoty i czerwony. Z jednego arkusza wycinamy literki: L, V i E, 

a na drugim serduszko, które będzie zastępowało literę: O. 

Kiedy mamy już je wycięte, rozgrzewamy w dłoniach  

i przyklejamy je na świeczki, żeby utworzył się napis: LOVE.  

I gotowe !!!  

 

POMYSŁ NA PREZENT WALENTYNKOWY 
Kinga Mielczarek 

WALENTYNKOWY SLIME 

Przygotuj: 

*bezbarwny klej PVA 

*płyn do prania 

*czerwony barwnik spożywczy 

*brokat 

*konfetti w kształcie serduszek 

*miska 

*łyżka  

1. Do miski wlej 6 łyżek kleju. 

2. Teraz pora wlać i dokładnie 

wymieszać barwnik. Dosyp do tej mieszanki konfetti i brokat. 

3. Po wymieszaniu kleju z ozdobami zacznij dodawać 

aktywatora - w tym przypadku płynu do prania. Mieszaj  

i wyrabiaj łyżką swój slime, wlewając po trochu płynu.  
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Kiedy masa oderwie się od brzegów miski, rozpocznij 

ugniatanie palcami. 

 

SŁOICZEK NA SLIME 

Przygotuj: 

*kawałek brystolu 

*umyty i osuszony słoik 

*cienki papier dekoracyjny 

* farba w sprayu 

*sznurek  

* czekoladki 

  

1 Narysuj na kawałku kartonu kilka serc o różnych rozmiarach. 

Odrysuj je na arkuszu  brystolu. Wytnij. 

2 Przymocuj serduszka do słoika. Przetestuj kilka różnych 

kompozycji. 

3 Za pomocą farby w sprayu pomaluj słoik na wybrane kolory. 

Poczekaj, aż farba wyschnie i nałóż kolejną jej warstwę.  

W razie potrzeby spryskaj słoik trzeci raz. W pobliżu 

serduszek nałóż więcej farby. 

4 Ostrożnie oderwij  serduszka. Uważaj, żeby farba nie 

odprysła. Włóż slime do słoika. Zakręć. Na wieczko nałóż koło 

wycięte z papieru dekoracyjnego. Owiń całość sznureczkiem. 

5 Tak prezentuje się gotowy słoik słodkości. Idealny prezent 

na Walentynki. 

 

 

 
KĄCIK KULINARNY 
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Paulina Skoniecka 

WALENTYNKOWE CIASTECZKA 

 Zbliżają się walentynki, nie masz pomysłu na prezent?  

A może zamiast kupionych prezentów obdarujesz ukochaną 

osobę słodkimi ciasteczkami?  

Składniki: 

 700 g mąki pszennej  

 3 jajka 

 250 g masła, zimnego 

 1 szklanka cukru pudru 

 2 opakowania cukru waniliowego  

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 powidła śliwkowe lub inny ulubiony dżem 

Przygotowanie  

1. Ze wszystkich składników wyrobić ciasto. Ciasto zawinąć  

w folię spożywczą i włożyć do lodówki na 1 godzinę. 

2. Zimne ciasto rozwałkować na grubość około 2 mm (lekko 

podsypując mąką przy wałkowaniu) i wykrawać ciasteczka.  

W połowie ciasteczek w środku wykroić dziurkę. 

3. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Wyłożyć na nią 

ciasteczka i piec około 10 minut w temperaturze 190ºC. 

Pilnować, by ciastka pod koniec pieczenia zbyt mocno się nie 

spiekły. Wystudzić na kratce. 

4. Po ostygnięciu ciastka bez dziurki posmarować powidłami  

i przykryć (oprószonymi wcześniej  cukrem pudrem) ciastkami 

z dziurką. 

SMACZNEGO!!! 
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PODRÓŻE PO POLSCE 
Polska Wenecja 

Maciej Kuć 

 

Pewnie każdy choć raz przynajmniej w zimę marzył  

o odwiedzeniu ciepłych i słonecznych Włoch. Bardzo znanym 

ich elementem jest Wenecja czyli miasto na wodzie. Pełne 

jest ono kanałów wysepek statków i gondolierów. Nie każdy 

wie, że aby znaleźć się w Wenecji nie trzeba jechać do Włoch. 

Polskie miasto Wrocław  nazywane jest Wenecją Północy. Na 

malowniczej Odrze i czterech  jej dopływach, które wpadają 

do niej w granicach miasta znajduje się ponad 20 wysp 

(najbardziej znane to Wyspa Słodowa, Wyspa Piasek, Wielka 

Wyspa i Kępa Mieszczańska) oraz ponad 130 mostów  

i kładek. Dodatkowo miasto posiada wypełnioną stale 

wodą fosę miejską oraz rozbudowaną sieć kanałów, które wraz 

z rzekami tworzą tzw. wrocławski węzeł wodny. Oprócz tego 

znajduję się tam największa fontanna w Polsce *i jedna  
z najbardziej spektakularnych w Europie. Jej uroczyste 
otwarcie miało miejsce w 2009 roku przy okazji 20. rocznicy 
pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Już od 
pierwszego dnia wzbudzała ogromne zainteresowanie turystów 
z kraju i zagranicy. Fontanna wpisana jest w założenie parku 
Szczytnickiego, mieści się przy historycznym kompleksie* 
Hali Stulecia. Zajmuje powierzchnię blisko 1 ha, a na jej dnie 

umieszczono aż 800 punktów świetlnych oraz 300 dysz 

wodnych. W okresie zimowym niecka fontanny służy jako 

największe w mieście otwarte lodowisko. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosty_i_k%C5%82adki_we_Wroc%C5%82awiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosty_i_k%C5%82adki_we_Wroc%C5%82awiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosa_Miejska_we_Wroc%C5%82awiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82awski_w%C4%99ze%C5%82_wodny
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WALENTYNKOWA KRZYŻÓWKA KONKURSOWA 

Adam Ostrowski  

 

       1        

       2        

  3             

      4         

 5              

     6          

7               

 8              

       9        

      10         

 

1. PATRON ZAKOCHANYCH. 

2. BÓG MIŁOŚCI. 

3. SŁODKI PREZENT NA WALENTYNKI. 

4. SYMBOL WALENTYNEK. 

5. MOŻE BYĆ W USTA. 

6. ZAKOCHANI MAJĄ W BRZUCHU. 

7. KOLOR ZAKOCHANYCH. 

8. MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO…….. 

9. WRĘCZANE DZIEWCZYNOM. 

10. NAJPIĘKNIEJSZE UCZUCIE. 

 

Uwaga! Uwaga! Zapraszamy do udziału w konkursie.   
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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. 

Nazwisko zwycięzcy opublikujemy w marcowym numerze 

„Tornistra”.  

Laureatem konkursu z numeru styczniowego „Tornistra” 

jest: Zofia Abramowska z klasy VIIIb GRATULUJEMY!!! 

NAGRODA – KUPON DO EMPIKU DO ODEBRANIA 

BĘDZIE OD 25 LUTEGO U PANA DYREKTORA! 

 

 

HUMOR I HUMOREK 
Grzegorz Kurmanowski 

 

Chłopak mówi do swej dziewczyny: 
- Ale będziemy mieli super walentynkowy wieczór. Mam trzy 
bilety do kina! 
- Po co nam trzy? 
- Dla twojej mamy, dla twojego taty i dla twojej siostry. 
 
 

Jaś pisze list do Małgosi: 
Nie jem śniadania, bo myślę o tobie, 
Nie jem obiadu, bo myślę o tobie, 
Nie jem kolacji, bo myślę o tobie, 
Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!! 
 

 

Co oznacza BMW ? – Będziesz Moją Walentynką. 

mailto:tornistersp@onet.pl
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Na randce. Ona się spóźnia, wreszcie jest: 

- Kochanie, dużo się spóźniłam? 

- Drobiazg, data się jeszcze zgadza. 

 

W Walentynki sprzedawczyni  
z kwiaciarni mówi do zakochanego 
młodzieńca 
- Najlepszy dla narzeczonej będzie 
bukiet róż. Niech kwiaty same 
powiedzą o pańskim uczuciu. 
- Poproszę jedną. Nie jestem gadułą.  
 

 

Kowalska pyta córkę: 

- Czy twój chłopak poważnie o tobie 

myśli? 

- Bardzo poważnie. Chodzimy ze sobą już od miesiąca i on 

jeszcze ani razu się nie uśmiechnął. 
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POLSKA I ŚWIAT 
POLSKA JEST NAJ… 

Kinga Mielczarek 

 

Najniżej położony wodospad w Polsce znajduje się pod ziemią. 

W dawnej kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku. Ma on 8m 

wysokości i znajduje się 23m pod ziemią. 

 

 Najmniejszym pod względem liczby ludności miastem polski 

są Wyśmierzyce. Podobnie jak największe znajduje się  

w województwie mazowieckim, a liczy ono 942 mieszkańców. 

 

Najwyżej położoną miejscowością w Polsce jest wieś Ząb, 

leżąca w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. 

Budynki w tej wsi położone są na wysokości od 1013 m n.p.m. 

do 1040m n.p.m.  

 

Najstarszy most wiszący znajduje się w Ziomku, na rzece 

Mały  Panew, w województwie opolski. Konstrukcja ta pochodzi 

z 1827 roku. 
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WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA HISTORII 
Alicja Drabarek  

 

Pewnie domyśleliście się już, że postanowiłam 

oprowadzać was po szlaku polskich królów i książąt  

i niektórych małżonek. W tym numerze również przedstawię 

wam pewną parę władającą Polską. 

Mieszko II Lambert (ur. 990, zm. 10 lub 11 maja 

1034) – król Polski w latach 1025–1031, książę Polski 1032–

1034 z dynastii Piastów, drugi syn Bolesława I Chrobrego,  

a pierwszy z małżeństwa z Emnildą, księżniczką słowiańską. 

Przejął władzę po śmierci ojca i prawdopodobnie wypędził  

z kraju swoich dwóch braci. Zorganizował dwa niszczycielskie 

najazdy na Saksonię w 1028 i 1030. Następnie prowadził wojny 

obronne przeciw Niemcom, Czechom i książętom Rusi 

Kijowskiej. Opuścił kraj w 1031 w wyniku kolejnej wyprawy 

Konrada II na ziemie polskie, oraz po ataku książąt ruskich 

Jarosława Mądrego i Mścisława, którzy pomogli na polskim 

tronie osadzić jego brata Bezpryma. Następnie uszedł do 

Czech, gdzie został uwięziony przez księcia Udalryka. 

Odzyskał władzę w 1032 jako książę jednej z trzech dzielnic. 

Zjednoczył państwo, ale nie udało mu się odtworzyć stabilnych 

struktur władzy. Za jego czasów od Polski odpadły nabytki 

terytorialne Bolesława Chrobrego: Milsko i Łużyce, Grody 

Czerwieńskie oraz Morawy (i być może Słowacja). Był 

pierwszym władcą Polski umiejącym czytać i pisać. 

Rycheza Lotaryńska (Richeza, Richenza), zwana 

również Ryksą (Rixa) (ur. ok. 993, zm. 21 marca 1063  

w Brauweiler) – królowa Polski jako żona Mieszka II,  

https://pl.wikipedia.org/wiki/990
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1034
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emnilda_s%C5%82owia%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saksonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Kijowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Kijowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_II_Salicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_I_M%C4%85dry
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%9Bcis%C5%82aw_Chrobry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezprym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oldrzych_(zm._1034)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81u%C5%BCyce_G%C3%B3rne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81u%C5%BCyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grody_Czerwie%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grody_Czerwie%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Analfabetyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/993
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1063
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Brauweiler
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_kr%C3%B3lowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II_Lambert
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zwana błogosławioną. W 1025 roku wraz z mężem została 

koronowana na królową Polski. Pod koniec 1031 roku,  

w związku z zaistniałą sytuacją polityczną (objęcie władzy 

przez Bezpryma i ucieczka Mieszka II do Czech), 

zdecydowała się na wyjazd z Polski (z podobnych przyczyn 

kraj w 1037 opuścił jej syn Kazimierz I Odnowiciel). Udała się 

do Niemiec, zabierając insygnia królewskie i cały majątek 

(insygnia znalazły się na nowo w kraju wraz z powrotem 

Kazimierza Odnowiciela). Możliwe, że powróciła na krótko do 

Polski po śmierci Mieszka II w 1034 roku. Do końca życia 

używała tytułu królowej.  

Wraz z synem Kazimierzem Odnowicielem dążyła do 

wzmocnienia władzy monarszej oraz do odbudowania 

osłabionego aparatu państwowego po powstaniu ludowym  

i buncie Miecława.  

 

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 2019r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

KUPON NR 5 (128) 

LUTY 2019                    

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezprym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insygnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_ludowe_w_Polsce_1038_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miec%C5%82aw
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RELAKS PO SZKOLE 
KSIĄŻKA I JA 

Alicja Drabarek kl. Vb 

 

Przykra niespodzianka 

 

Następnego dnia postanowiłam zwiedzić ogród. Najpierw 

zwiedziłam grządkę z kapustą. Nie było tam nic ciekawego 

oprócz śmiesznych włochatych robaków, które przy 

powąchaniu łaskotały w nos. Później postanowiłam zobaczyć 

czerwone tulipany, gdy nagle zobaczyłam tajemniczą, srebrną 

furtkę. Szybko pospieszyłam w jej kierunku. Drzwiczki furtki 

były uchylone, więc z łatwością się wślizgnęłam. Za furtką 

ujrzałam ogromny krzak róż. Pomyślałam, że może                    

w tych różach, tak jak w bajce, którą opowiadał Amelce tata, 

jest ukryty magiczny tunel.  

Musiałam to sprawdzić!  

Postanowiłam wejść w ten ogromny krzew róż.  

Szybko wbiegłam w krzew, gdy nagle stanęłam, ponieważ cały 

czas coś mnie boleśnie kuło po całym ciele. Dopiero w tej 

chwili przypomniałam sobie, że róże mają kolce. Powoli 

wycofywałam się do tyłu, gdy w pewnym momencie uderzyłam 

w coś. Była to babcia razem z Amelką. Okazało się, że poszły 

podlać truskawki i usłyszały jak buszuję w krzakach róż.  
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- Ty nieznośny psie! – krzyczała babcia. – Zniszczyłeś moje 

róże!  

- Och, babciu Sara nie chciała – Amelka próbowała udobruchać 

babcię.  

- Jesteś … - babcia chciała znowu na mnie 

nakrzyczeć, ale akurat w tej chwili 

przyjechała taksówka i głośno  zatrąbiła. 

- Tata! – ucieszyła się Amelka i wybiegła z 

ogrodu. 

Tata przyszedł jeszcze na herbatę. Gdy 

wracaliśmy do domu, postanowiłam 

koniecznie powtórzyć wizytę u babci.  

 

DO POCZYTANIA 
 

SKĄD SIĘ WZIĘŁO OBCHODZENIE URODZIN 

Urszula Włodarczyk 

 

Obchodzenie dnia narodzin wywodzi się z kultury 

starożytnego Rzymu, pierwotnie święto ku czci Geniusza 

(półboska istota, która przynosi szczęście). Dlatego też 

Chrześcijanie nie obchodzili tego dnia. Zamiast urodzin 

świętowali oni imieniny (zwyczaj uroczystego obchodzenia 

dnia z kalendarza chrześcijańskiego) oraz rocznicę śmierci. 

Nieodłącznym elementem urodzin w Europie jest 

przyrządzanie tortu. Ozdobiony on jest świeczkami, jest ich 

tyle, ile lat kończy solenizant. Po odśpiewaniu przez gości  
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tradycyjnego ”Sto lat” osoba obchodząca 

urodziny zdmuchuje świeczki i myśli sobie 

życzenie. Wierzy się, że jeśli nie wypowie go 

głośno, spełni się.  

Jednymi z najważniejszych urodzin jest 

tzw. osiemnastka. Impreza ta jest 

organizowana po to, by uczcić wejście w dorosłość młodego 

człowieka. Polskimi zwyczajami jest podrzucanie solenizanta o 

północy oraz ”obdarowywanie” go symbolicznymi klapsami 

paskiem. 
 

ZWIERZĘTA W PIGUŁCE 
Alan Abramowski 

 

Pelagothuria natatrix jest to gatunek morskiego 

ogórka z rodziny  Pelagothuriidae. 

Ten morski ogórek jest niezwykle rzadki, ale jego 

zasięg występowania wydaje się bardzo szeroki: został 

zebrany na Oceanie Atlantyckim, Pacyfiku i Indyjskim, na 

głębokości od 200 do 4433 m.  

Gatunek ten został opisany przez Huberta Jacoba 

Ludwiga w 1893 roku. Ten morski ogórek ma nieco niezwykły 

wygląd w porównaniu z innymi morskimi ogórkami (a nawet w 

obrębie rodziny), ponieważ przypomina raczej meduzę z dużą, 

parasolową strukturą pływacką wspartą pierścieniem około 12 

silnie zmodyfikowanych macek małe stożkowe ciało i pozycja 

do pływania z ustami na górze. Ciało jest półprzezroczyste z 

bladofioletowym zabarwieniem.  Usta otoczone są przez około 

15 krótkich macek, jak każdy morski ogórek, a zasłona może być 

skurczona. Wydaje się, że zwierzę osiąga około 16 cm średnicy całkowitej. 
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 
Alan Abramowski  

  

Neptun jest ósmą i zarazem najdalszą 

planetą układu słonecznego. Należy on do 

grupy gazowych olbrzymów (są to planety 

zbudowane z gazu). Jest 17 razy bardziej 

masywny od naszej planety. Odkryty 23 września 1846. 

Neptun jest jedyną planetą Układu Słonecznego, której 

istnienie wykazano nie na podstawie obserwacji nieba, ale na 

drodze obliczeń matematycznych. Niespodziewane zmiany  

w ruchu orbitalnym Urana doprowadziły astronomów do 

wniosku, że podlega on perturbacjom (zakłóceniom ruchu) 

pochodzącym od nieznanej planety. Planeta ta ma 14 

księżyców z czego największy z nich nazywa się Tryton. Jego 

atmosfera składa się w większości z wodoru i helu. Wieją tam 

wiatry o prędkości sięgającej 2100km/h. Neptun ma słaby  

i pozornie niekompletny system pierścieni. Pierwsze sygnały  

o istnieniu tych struktur pochodzą z lat 60. XX w., ale dopiero 

w 1989 roku sonda Voyager 2 bezsprzecznie potwierdziła ich 

istnienie. Na głębokości 7000 km warunki mogą być takie, że 

metan rozkłada się, tworząc kryształy diamentu, które 

opadają w kierunku rdzenia. Możliwe, że na Neptunie, 

podobnie jak na Uranie, występują deszcze diamentów i 

oceany z roztopionych diamentów. Modele wskazują na to, że 

troposfera Neptuna jest przetykana warstwami chmur o 

składzie zmieniającym się z wysokością. Chmury górnego 

piętra pojawiają się przy ciśnieniu poniżej  

1 bara, gdzie panuje temperatura odpowiednia  
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do kondensacji metanu. Uważa się, że przy ciśnieniu pomiędzy 

1 a 5 barów (100 do 500 kPa) formują się chmury amoniaku  

i siarkowodoru. Chmury o ciśnieniu powyżej pięciu barów mogą 

składać się z amoniaku, wodorosiarczku amonu, siarkowodoru  

i wody. Chmury z zamarzniętej wody powinny mieć ciśnienie 

około 50 bar (5,0 MPa), gdzie temperatura dochodzi do 0 °C. 

Poniżej można znaleźć chmury amoniaku i siarkowodoru. 

Neptun przypomina Urana również budową 

magnetosfery, z polem magnetycznym, którego oś jest mocno 

nachylona do osi obrotu – o 46,9° – i przesunięta o ok. 0,485 

promienia planety czyli około 12 000 km od jej 

geometrycznego centrum. Przed lotem Voyagera 2 w kierunku 

Neptuna uważano, że nachylenie pola magnetycznego Urana 

jest wynikiem nachylenia osi jego obrotu. Porównawszy pola 

magnetyczne obu planet, naukowcy doszli jednak do wniosku, 

że takie pole magnetyczne może być charakterystyczne dla 

przepływów we wnętrzach planet. Neptun ma układ pierścieni, 

choć jest on mniej spektakularny niż otaczający Saturna. 

Pierścienie mogą składać się z cząsteczek lodów pokrytych 

krzemianami lub materiałami na bazie węgla, które to 

najprawdopodobniej dają im czerwony odcień. Trzy główne 

pierścienie są wąskie i noszą nazwy: Pierścień Adamsa (63 000 

km od centrum Neptuna), Pierścień Le Verriera (53 000 km) i 

Pierścień Galle (szerszy i słabszy 42 000 km). Słabe 

zewnętrzne rozszerzenie Pierścienia Le Verriera zostało 

nazwane Lassell i jest ograniczone w jego zewnętrznej 

krawędzi przez Pierścień Arago na wysokości 57 000 km. 

Średnia odległość Neptuna od Słońca wynosi 4,495 miliarda 

km (ok. 30,05 au), jeden pełny obieg trwa 164,79 lat. 
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
KSIĄŻKA DLA NAJMŁODSZYCH 

Alicja Drabarek  

 

W tym numerze opowiem 

Wam o jednej z moich ulubionych 

książek. Jest to „Alicja z Krainy 

Czarów” autorstwa Lewisa Carrolla. 

Opowiada ona o dziewczynce, która 

po przez zobaczenie białego królika  

z zegarkiem w ręku trafia do 

wspaniałej krainy w której spotyka 

m.in. królową Kier, pana Gąsienicę, 

Humpty’ego Dumpty’ego  i wiele,  wiele  innych. Zachęcam was 

do przeczytania tej niezwykłej powieści.  
 

ORTOGRAFIA ŁATWA RZECZ 
Alicja Drabarek  

 

Ale heca! 

_ - w dziedzinie _ec jest specem, 

strasznie ceni sobie _ece. 

Takie właśnie _obby ma: 

,,Gdzie jest _eca , tam i ja!” 

Na biwaku raz w _ajnówce 

_arcerz grał na _ejnałówce. 

A _ myśli: ,,_eca _ecą, 
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trzeba dmuchnąć mocniej nieco!” 

I dmuchnęło takim dmuchem, 

że zrobiło zawieruchę, 

wydmuchało _alny wiatr 

od _ajnówki aż do Tatr. 

Ale _eca! _eca _ecą –  

z _alnym wiatrem wszyscy lecą. 

Ludzie oprzeć sie nie mogą - 

dzieciak leci z _ulajnogą, 

kołki się _uśtają w płotach, 

w zoo fruwa _ipopotam! 

_uk, _armider, straszny _ałas –  

_ipopotam wpadł na szałas! 

Krzyczy baca, krzyczy ju_as: 

_ipopotam to nie mucha! 

Szałas z _ukiem się zawalił 

Ju_as goni _ po _ali. 

To nie _eca – to jest piekło! 

A gdzie _ jest? _ uciekło. 

zamiast płacić za te straty, 

dało nura do _erbaty.  

                            Wanda Chotomska 
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukał Michał Abramowski 
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