Rys. Maja Góral,
Wojtek Decewicz kl. 5a
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PRZYGODA KLAUDII z klasy 4a
W pewien upalny dzień byłam nad morzem, piasek
parzył jak rozżarzony węgiel. Biegłam jak najszybciej
do wody. Na początku pomalutku, bo myślałam, że
jest zimna, ale od słońca była w miarę ciepła. Tata
mnie spytał czy chcę moją dmuchaną orkę. Odpowiedziałam tacie, że chcę. Gdy mi podał orkę, wsiadłam
na nią i zaczęłam płynąć. Po jakimś czasie przypłynęła większa fala i mnie przewróciła. Gdy wynurzyłam
się z wody, próbowałam złapać orkę, ale była o kilka centymetrów dalej. Zaczęłam
płynąć, ale fale zalewały mi twarz (w buzi nie miałam miłego smaku, a oczy mnie
szczypały). Nie mogłam płynąć, dlatego zaczęłam biec, ale w morzu wolno się biega.
Starszy pan, który płynął obok zobaczył, że gonię orkę i próbował ją złapać, ale mu
się nie udało. Zauważyłam, że orka sama dopływa do brzegu popychana przez fale.
Gdy przybiegłam do brzegu mama stała przy orce i powiedziała mi, że cały czas
robiła mi zdjęcia.

PRZYGODA BLANKI z klasy 4a
Przepływając przez cieśninę zatrzymaliśmy się na kąpiel. Mój tata odkrył
jakąś jaskinię, więc wpłynęliśmy do niej. Na początku był długi korytarz. Potem były wielkie kamienie, na których było mnóstwo krabów, a na górze była
wielka dziura. Był też mały korytarzyk zalany do połowy wodą. Popłynęłam
tym korytarzem. Na końcu było wyjście na górę. Wyszłam i okazało się, że
wyjście prowadzi na polanę, z której był piękny widok.

O której godzinie
wstawaliście podczas wakacji?

Rodzinka Podróżników jedzie na wakacje!

8.00 - 10 osób
11.00 - 10 osób
10.00 - 9 osób
7.00 - 8 osób
6.00 - 7 osób
9.00 - 6 osób
4.00 - 2 osoby
Ankietę przeprowadziła (i narysowała
budzik) Kalina Porazińska z kl. 4b.

Rys. Agata Bogdanowicz,
Ewa Wiśniewska, z kl. 5a

BEZLUDNA WYSPA
Najciekawszym miejscem, do którego trafiłem w czasie wakacji, była
wyspa Atokos. Leży ona na Morzu Jońskim w Grecji. Po drodze spotkaliśmy w
wodzie wielkiego, starego żółwia, obok którego nurkowałem, a nawet go dotknąłem. Gdy dopłynęliśmy do Atokos, okazało się, że jest tam przepięknie i
dlatego zostaliśmy w tym miejscu aż dwa dni.
Wyspa jest bezludna. Przy samej plaży
znajduje się głęboka studnia i kaplica, do której z
bratem i koleżanką wkradliśmy się niczym James
Bond. Niedaleko, w lesie na wzgórzu stoi pusty
domek. Z ciekawości weszliśmy do niego przez
okno, ale były tam tylko stare sprzęty domowe.
W zatoce, w której zakotwiczyliśmy, zobaczyliśmy wiele interesujących
stworzeń morskich, takich jak rozgwiazdy, różnobarwne ryby i jeżowce, więc
dużo nurkowaliśmy przy skałach. Łowiliśmy też ryby.
Jedynymi mieszkańcami wyspy są zwierzęta, na przykład kozy skaczące po skałach. Czaszka jednej z nich stała się naszym totemem i do końca rejsu była na
rufie.
O zmierzchu zobaczyliśmy również małe, puszyste króliczki, które okazały się szczurami, gdy dotarliśmy na brzeg, żeby rozpalić ognisko. Kiedy
piekliśmy ryby, musieliśmy cały czas odganiać
gryzonie, a one wcale się nas nie bały. Mieliśmy
jeszcze dużo przygód w wakacje, jednak Atokos
wspominam najlepiej, ponieważ było to najbarTekst i fot.:
dziej dzikie miejsce w czasie naszej podróży.
Tomek Rozwadowski, kl. 4a.

Możesz zabrać na bezludną wyspę tylko jedną rzecz!
Co by to było?
Najwięcej
odpowiedzi:

- wodę
- telefon
- jedzenie
- picie

- książkę
- kucyka
- psa
- tratwę
- leżak

Ankietę przeprowadziły: Maja Góral, Ewa Wiśniewska
oraz Marysia Ludwisiak z klasy 5a

- zegarek
- jedzenie
- picie
- łódź
- notatnik
- aparat fotograficzny
- trampolinę
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Pytaliśmy Was o umiejętność liczenia. Do czego się przydaje
w życiu? Co nam ułatwia? Dlaczego jest bardzo potrzebna?
Oto wyniki naszej ankiety:

Umiejętność liczenia przydaje się ...
Znajdź cyfry i je pomaluj!
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SUDOKU

Ankietę przeprowadziły: Gaja Odolczyk, 4c, Klara Porazińska, 5b.

Sprawa jest prosta. W każdej kolumnie i w
każdym rzędzie i w pogrubionych kwadratach
muszą się znaleźć cyfry od 1 do 9.

Pies „Siedem”
Rys.
Mateusz
Kamiński 5b

SUDOKU - od sūji wa
dokushin ni kagiru, czyli
cyfry muszą być
pojedyncze.
Nie wiesz
co to znaczy?
Sowa wytłumaczy!
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HISTORIA ZEGARA
Ludzie mierzyli czas od dawna. Służyły im do tego zegary.
Zmieniały się one z upływem lat. Różniły się od siebie stopniem
zaawansowania technicznego oraz precyzją pomiaru.
Pierwszymi zegarami były: zegar słoneczny, który pokazy- Zegar słoneczny
wał czas w oparciu o pozycję Słońca, a także zegary wodny i piaskowy (2700 r .p.n.e.) – inaczej zwane klepsydrami, które odliczały
czas w oparciu o przepływ wody i piasku.
Z biegiem lat mechanizmy zegarów stawały się coraz bardziej skomplikowane. Gdy odkryto właściwości działania wahadła
powstały pierwsze zegary mechaniczne (724 r.n.e).
Wiek XIV był momentem, w którym pojawiły się zegary
wieżowe, czyli takie, które były duże, ich mechanizm umieszczony
był wewnątrz budynku, a tarcze wyprowadzone na zewnątrz.
Z kolei wiek XVI i XVII obfitował w odkrycia, które czyniły zegary coraz mniejszymi, a także odmierzały czas w sposób bardzo precyzyjny: w 1510 r. powstał zegar kieszonkowy, 1676 r. powstała wskazówka minutowa, a w 1680 r. wskazówka sekundowa.
Klepsydra
Zegarek na rękę ludzie mogli zakładać dopiero od 1810 r,
wówczas skonstruowano zegarek naręczny.
W XX wieku stworzono jeszcze bardziej skomplikowane zegary: zegar elektromagnetyczny (1860 r.n.e.), zegar kwarcowy
(1927 r.n.e.), zegar atomowy (1949 r.n.e.), zegar pulsarowy (2011
r.n.e.). Ten ostatni to zegar, którego działanie opiera się na zliczaniu
impulsów fal radiowych emitowanych z dużą regularnością okresu
przez pulsary. Pierwszy zegar pulsarowy został zainstalowany w
Gdańsku, w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Zegar
kosztował około 450 tysięcy złotych.

Zegar wieżowy

POMALUJ
ZEGARY
I ZEGARKI

Rys. Patrycja Karpińska, 5b

Karol Kidawa, kl 4a
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KOSZĘCIN
Tego zimnego, ciemnego i mokrego poranka nie zapomnę. Wstałem wcześnie rano i po szybkim śniadaniu,
ruszyłem z mamą i dziadkiem na parking Torwar.
Mimo padającego deszczu wszyscy cierpliwie czekali
na przyjazd autokaru. Po sprawdzeniu przez policjantów sprawności pojazdu, odczytaniu przez panią
listy obecności wyruszyliśmy na wycieczkę.
Już w autokarze panowała wesoła atmosfera. Na miejsce
dotarliśmy koło południa.
Pierwszy dzień upłynął nam głównie na zapoznawaniu
się z miejscem, gdzie mieliśmy spędzić najbliższe dni – z
pięknym ośrodkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W
ośrodku tym mieliśmy nocować, jeść posiłki, a przede
wszystkim mieć zajęcia. Pod koniec tego długiego dnia
mieliśmy dyskotekę, która mimo naszego zmęczenia,
bardzo się udała.
We wtorek pobudka była o 6.30.
Po wczesnym śniadaniu wyruszyliśmy na całodzienną
wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzaliśmy zamek na Pieskowej Skale i muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, spacerowaliśmy Doliną
Prądnika, ale największe wrażenie zrobiła na mnie Jaskinia Łokietka. Szczególnie zainteresowały mnie procesy geologiczne, które doprowadziły do jej powstania.
Pani przewodniczka cały czas opowiadała nam miejscowe legendy. Zaprowadziła nas do Jaskini Łokietka,
którą wspólnie zwiedziliśmy. W tej pieczarze było ślisko, a na dodatek wystąpiła awaria prądu. Po wyjściu z
jaskini poszliśmy do Zamku na Pieskowej Skale, a następnie pod Maczugę Herkulesa.
Tego dnia na warsztatach tanecznych nauczyliśmy się
tańczyć trojaka – ludowego tańca polskiego.
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Przewodnicy bardzo ciekawie opowiadali i oprowadzali
nas po kopalni. Następnie poszliśmy do K8, czyli kawiarni i wyjechaliśmy na powierzchnię.

Zwiedzaliśmy tunele na głębokości 170-320 metrów. Wysłuchaliśmy opowieści o Skarbniku – duchu kopalni, który informował górników o zbliżających się niebezpieczeństwach.
Według mnie była to najciekawsza wycieczka podczas całego
naszego wyjazdu. Mogliśmy zaobserwować, jak się wydobywa
węgiel i jak ciężką pracę wykonują górnicy.
Wieczorem po kolacji wszyscy udaliśmy się na dyskotekę,
zorganizowaną przez naszych nauczycieli, na której uczniowie mogli wykazać się swoimi zdolnościami tanecznymi.
Po wczesnej pobudce zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do Muzeum Chleba w Tarnowskich Górach. Będę to miejsce dobrze
wspominać, między innymi z powodu upieczenia tam własnej bułki!
Następnie udaliśmy się do sztolni Czarnego Pstrąga, gdzie
pływaliśmy łódkami 30 metrów pod powierzchnią ziemi.
Po tej atrakcji pojechaliśmy do aqua parku w Tarnowskich Górach.
To był już niestety nasz ostatni dzień w Koszęcinie. Spakowaliśmy
się, a następnie odbyliśmy warsztaty wokalne.
Potem oglądaliśmy próby artystów z Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”.
W piątek o godzinie 13.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną,
dotarliśmy na miejsce o godzinie 18.10.
Ogólnie zielona szkoła była miła i przyjemna. Szkoda, że nie będę na takiej drugi raz.
Wycieczka pozwoliła uczniom poznać się lepiej, nawiązać nowe przyjaźnie, zwiedzić nieznane tereny województwa śląskiego. Wycieczka dostarczyła nam wielu
wrażeń.
Uważam, że to była urozmaicona wyprawa. Przede wszystkim miło spędziłem czas z
nową klasą. A pomyśleć, że o mały włos nie zostałem w Warszawie z powodu choroby…
Mateusz Dzik – Wesołowski, kl. 6a

Jan Jasiński, kl. 6a

Filip Stępień, kl. 6a
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Galeria MATeMATYczNa
Matematyk naukowiec

Początkujący matematyk
Rys. Olek Maliszewski, kl. 4b

WIELCY MATEMATYCY

Janek Grabowski i Ignacy Łuka, 4a

Od Euklidesa do Banacha. Bez nich nie mielibyśmy m.in. telewizji, komputerów,
radia i nie wiedzielibyśmy, w jakim rozmiarze uszyć spodnie czy suknię. Razem
opisaliśmy kilku z nich.

Euklides z Aleksandrii
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Bardzo mało wiemy o Euklidesie. Przypuszcza
się, że urodził się ok. 325 r. p. n. e, a zmarł w roku 265
p.n.e. Pochodził z Aten w Grecji. Euklides wykształcił
się w Akademii Platońskiej, gdzie zdobył szeroką wiedzę nie tylko na temat matematyki, ale także filozofii.
Później został zaproszony przez Ptolemeusza I do
Aleksandrii, która wówczas była centrum życia naukowego i kulturalnego, by nauczać w jego Szkole Aleksandryjskiej. Tam Euklides założył szkołę matematyki.
Interesował się także fizyką, optyką, astronomią i muzyką.

Uczony jest znany, jako ojciec geometrii. Napisał doskonałe dzieło pt.
„Elementy”, które zostały przetłumaczone na wiele języków i było głównym podręcznikiem do geometrii przez kilkanaście wieków. Dzieło to jest najlepszym tekstem matematycznym, jaki został napisany.

Isaac Newton urodził się w 1643 roku w Anglii. Był bardzo wszechstronny, zajmował się nie tylko matematyką, ale także filozofią, fizyką, optyką, historią, astronomią i był badaczem
biblii, i alchemii. Stworzył teleskop zwierciadlany oraz rachunek
różniczkowy i całkowy (rachunek różniczkowy jest jednym z podstawowych narzędzi matematycznych fizyki i techniki).

Isaac Newton

Stefan Banach był wybitnym polskim matematykiem. Urodził się w 1892 roku w Krakowie. Jego rodzice byli góralami, ale Stefan Banach
mały Stefek wychowywał się w rodzinie zastępczej. Znał tylko
swojego ojca i czasem się z nim spotykał. Już jako mały chłopiec
wykazywał duże zdolności matematyczne. Po maturze matematykę studiował samodzielnie i w 1920 roku bez dyplomu magistra
doktoryzował się na uniwersytecie we Lwowie. Napisał pracę na
temat analizy funkcjonalnej.
Banach współtworzył słynną lwowską szkołę matematyczną. Sam był twórcą
wielu twierdzeń matematycznych. Zmarł w 1945 roku na raka płuc. Został pochowany przy grobie Marii Konopnickiej. Został upamiętniony na złotej 200 złotowej
monecie.
Karol Borsuk to drugi polski matematyk, którego chcielibyśmy wam przedstawić. Urodził się w 1905 w Warszawie. Był
uczniem, a potem wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, z
którym był bardzo związany. W czasie wojny prowadził tajne wykłady z matematyki i aktywnie działał w ruchu oporu. Stworzył grę
„Farmer” podczas okupacji, żeby utrzymać rodzinę. Jest autorem
wielu podręczników dla studentów. Karol Borsuk wymyślił teorię

Karol Borsuk

Znanymi matematykami byli nie tylko panowie, ale także panie. Hypatia z
Aleksandrii (370 – 415) uczyła się matematyki i filozofii pod okiem swojego ojca
uczonego Teona z Aleksandrii. To ona między innymi redagowała pisma Euklidesa.
Podobno stworzyła astrolabium (pomiarowy przyrząd astronomiczny służący do nawigacji). W XX wieku uznano ją za człowieka o najwyższym IQ w historii. Inne sławne matematyczki, to na przykład francuska Sophie Germian czy angielka Ada
Lovelace matematyczka i informatyczka, uważana za pierwszego programistę przyczyniła się do powstania komputerów.

Warto uczyć się matematyki, bo mimo tego, że czasem wydaje się trudna, może
być także bardzo interesująca. Na tym kończymy nasz przegląd znanych matematyków. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się z niego ciekawych rzeczy.
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LABIRYNT

ZADANIA i zadanka

POWIĘKSZ
JEZIORO

Doprowadź kotka do myszki!

Rys. Natalia Mądry, 4c
OPOWIADANIE O SEJFIE I O RABUSIACH

Powiększ jezioro tak, aby
było 2 razy większe.
Musi być kwadratowe! I nie
wolno wyrywać drzew!
Miłosz Rogowski, kl. 4a

Pewnego dnia w małym miasteczku, o nazwie Kundziuklikundziu, położonym w południowej Afryce, doszło do kradzieży ogromnego diamentu.
Był to diament o wielkiej wartości, więc od razu rozpoczęły się poszukiwania cennego kamienia. Bandytów znaleźli od razu, byli martwi. Jeden trzymał pistolet, drugi nóż. Co dziwne, nóż nie był zakrwawiony, a pistolet miał pełny magazynek. Mieli też diament, ale nie wiadomo było, o co chodziło w tej całej historii.
Różni detektywi głowili się nad tą sprawą i nikt nie wiedział, co się wydarzyło, ale najbardziej dziwił ich sejf. Nie był to zwykły sejf, lecz prawdziwy bunkier. Sejf był ogromny i bardzo dobrze zabezpieczony w zamek, ale to nie był
zamek, a raczej zagadka. Żeby go otworzyć, trzeba rozwiązać takie oto działanie: 6 : 2 x (1 +2).

Czy Tobie udałoby się otworzyć sejf?

Tymon F. kl. 4a

Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” Klaudia Sękowska; 4b: Olek Maliszewski,
SP 12 w Warszawie; red.nacz., skład komp. p. A.
Lampa (bibliotekarz), z-ca red.nacz. p. K. Cichońska
(polonistka). Adres redakcji: biblioteka szkolna;
e-mail: biblioteka12sp@interia.pl

Ten numer redagowali: 3c: Charlotte Juda;

4a: Tymon Fabiszewski, Blanka Gierych, Jan
Grabowski, Karol Kidawa, Ignacy Łuka, Iga
Mencel, Mikołaj Pochopień, Miłosz Rogowski,
Tomasz Rozwadowski, Nina Wojtczak,

Kalina Porazińska; 4c: Kasia Łuchniak,
Natalia Mądry, Gaja Odolczyk; 5a: Agata
Bogdanowicz, Wojciech Decewicz, Maja
Góral, Marysia Ludwisiak, Michał Kisilowski,
Kuba Schab, Ewa Wiśniewska; 5b: Mateusz
Kamiński,
Patrycja
Karpińska,
Klara
Porazińska; 6a: Mateusz Dzik-Wesołowski,
Jan Jasiński, Filip Stępień.

To dział naszej gazetki, do którego zaglądamy z podziwem i dumą! Zobaczcie jak wiele konkursów i
osiągnięć! To Wasza praca! Gratulujemy!!! I tym samym zachęcamy do udziału w kolejnych zawodach i konkursach. Namawiamy także tych, którzy mają ochotę, lecz odwagi nie starcza.
Ten dział ma być zachętą do działania! Oglądając osiągnięcia i wyniki innych - motywujemy się do
pracy! Akcja! Start!

Do II etapu konkursów
kuratoryjnych zakwalifikowali
się:
- z języka polskiego:
Konstancja Barankiewicz kl. 6b
Maria Kostro kl. 6b
Magdalena Niewczas kl. 6a
- z matematyki:
Julia Ślebioda kl. 6a
Wojciech Wójcik kl. 6b
- z przyrody:
Wojciech Wójcik kl. 6b
Gratulujemy!

Wyniki wyborów
do Samorządu Uczniowskiego

Do II etapu
Quizu Wiedzy o Francji
zakwalifikowały się:
Jan Jasiński 6a - 49 p.

Przewodnicząca:
Zuzanna Gregorowicz kl. 6a

Aurelia Toulsaly 6b 46 p.

Julia Zmijewska 6a - 44
p.

Michał Starkowski 6a 42 p.

Zastępca Przewodniczącej:
Maja Góral kl. 5a
W skład SU weszły także:
Maria Ludwisiak kl. 5a
Klara Porazińska kl. 5b

Zuzanna Gregorowicz
6a - 39 p.
Filip Stępień 6a - 39 p.

Opiekunowie SU:
p. Monika Drężek
p. Paulina Kwaczyńska

Félicitations!
Gratulujemy
i życzymy owocnej pracy!

Nasza szkoła zajęła
II miejsce
w akcji „Gorączka Złota”
zorganizowanej przez
Warszawską Grupę Społecznych
Instruktorów Młodzieżowych
Polskiego Czerwonego Krzyża

Małgorzata Gowin
zajęła II miejsce
w Mistrzostwach Mazowsza
Juniorów — dziewczęta do lat 13.
Kategoria: szachy.
Gratulujemy!

Rys. 1-5 Ewa Wiśniewska, 6-Agata Bogdanowicz, klasa 5a
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ZWIERZAK
NUMERU

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze gazetki! Zrób mu zdjęcie i opisz wygląd, zwyczaje, wszystko! Przyślij na e-mail:
biblioteka12sp@interia.pl lub przynieś do biblioteki .

TOFFIK
Mój piesek ma oklapnięte uszka i zielone oczy. Na całym
ciele ma brązowe łatki. Nazywa się TOFFIK. Lubi bawić
się swoją gumową kostką.
Chartlotte Juda, kl. 3c.

Nudzi Ci się? Wejdź na stronę www.bobcraft.pl.tl
i graj w LIFECRAFTA! Do zobaczenia!
Zapraszają Michał Kisilowski i Kuba Schab z 5a
Przedstawiamy modę
matematyczną! Cyfry
mogą być świetną dekoracją ubiorów! Możecie je naszyć lub namalować specjalnymi
farbami do tkanin!

Rys. 1, 2 Iga Mencel; 3,4 Nina Wojtczak. z kl. 4a.

Znajdź w tym projekcie ukryte cyfry i symbole matematyczne!
Zadanie wymyśliła
i zilustrowała Kasia
Łuchniak z kl. 4c.
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Witajcie Tuzinianie i Tuzinianki!
Oto przed Wami wyczekany, wytęskniony pierwszy w
tym roku szkolnym numer „TUZINKA”! Wspominamy
wakacje i … poznajemy matematykę, która jest królową nauk!
Liczymy na współpracę! Czekamy na artykuły, rysunki,
rebusy i zadania, wywiady oraz ankiety! Pochwalcie
się Waszymi zainteresowaniami! Przedstawcie nam
swojego zwierzaka, swoje hobby, siebie!
Krótko mówiąc - zostańcie Redaktorami „TUZINKA”!
Nasz adres e-mail: biblioteka12sp@interia.pl

