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Rys. Zosia Jankowska, kl. 3a  Wiosna!  
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Jak planowaliśmy spędzić ferie zimowe? W jakim kraju? 

Ankietę przeprowadził Jakub Fluks, kl. 5b  

Alicja Maliszewska, kl. 4b 
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Ferie zimowe spędziłam w Egipcie, obok miejscowości Marsa El 

Alam. Hotel, w którym byłam nazywał się LAMAYA i miał  pięć gwiaz-

dek. Pokój hotelowy był przytulny, sprzątany codziennie, a ręczniki 

układane były w formy łabędzi – jak orgiami!!! Jadłam pyszną pizzę 

Margaritę! Wszystko było wliczone w cenę, nawet wstęp do Aquapar-

ku. Znajdowały się tam 2 brodziki, 6 zjeżdżalni, 5 basenów!!! Prawie 

codziennie do godziny 22.30 otwarty był amfiteatr, w którym były wy-

stępy. W morzu moja mama i ja widziałyśmy płaszczkę oraz śliczne 

ryby. Było super!!! 

Polska 14 osób 

Austria 2 osoby 

Egipt 2 osoby 

Francja 1 osoba 

Słowacja 1 osoba 

Turcja 1 osoba 

Czechy  1 osoba 

Wyspy Kanaryjskie  1 osoba 

Włochy  1 osoba 
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Obóz narciarski 8 osób 

Wyjazd do rodziny 5 osób 

Wyjazd na narty 5 osób 

Obóz pływacki 1 osoba 

Nie mam planów 2 osoby 

Rysunki: Julia Przewoźnik, kl. 4b  
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Natalia Mądry i Natalia Troc, kl. 4c 

KOBYŁAMAMAŁYBOK 

Rys. Amelka Skrzypkowska, kl. 4c 

Rys. Gaja Odolczyk, kl. 4c 

Znajdź przedmioty, które 

nie pasują do pozostałych. 

Napisz, dlaczego! 

Rys. Tola  Jamka, kl. 4c 

Rys. Kalina Porazińska, kl. 4b 
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 Co kojarzy Ci się z wiosną? 

Pytaliśmy Was o skojarzenia z wiosną? Po czym poznajemy, 

że już wiosna przyszła? Oto Wasze odpowiedzi: 

TRAWA 

4 

zielony kolor 

Rysunki i ankieta: Julia Przewoźnik, kl. 4b. 

rolki 
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ROWER!!! 

bazie 
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piłka nożna 

krokusy 

pszczoły 

pąki 

SŁOŃCE 

KWITNĄCE ROŚLINY 

 

 

 

Twoje skojarzenia: 

ZNAJDŹ 

SZCZEGÓŁY, 

KTÓRYMI  

RÓŻNIĄ SIĘ 

TE  

DWA 

OBRAZKI! 
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ZADANIE DLA SPOSTRZEGAWCZYCH 
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Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy! 

Podczas zajęć Koła Bibliotecznego poruszaliśmy temat prawa autorskiego. 

To temat niełatwy i obszerny! 

Czy rysunek Hani jest utworem? 

A wypracowanie Julki? 

Czy wiersz Janka to też utwór? 

Tak! Takie dzieła to przejawy działalności twórczej o indywidualnym cha-

rakterze. Każda praca jest inna! Utwory te podlegają ochronie! Takiej samej 

ochronie podlegają zdjęcia, hasła reklamowe, filmy, utwory muzyczne, książ-

ki, artykuły, strony internetowe itp. 

Co to znaczy, że utwór jest chroniony? 

Czy Hania musi umieścić symbol © na swoim rysunku? 

Utwór jest chroniony prawem, a to oznacza, że nikt nie może podpisać się 

pod cudzym rysunkiem czy wierszem. Jak widzicie, autor nie musi być pełno-

letni, aby jego utwory były chronione. Nie trzeba też umieszczać symbolu ©, 

prawo działa również bez tego. 

Jak korzystać mądrze i zgodnie z prawem z materiałów dostępnych w sieci? 

1. Dozwolony użytek osobisty – prawo pozwala korzystać z utworów (w 

celu rozrywkowym, naukowym, kolekcjonerskim) bez ograniczeń, jednak nie 

można na tym zarabiać!!! Możecie: 

- skopiować muzykę z płyty na odtwarzacz mp3, 

- pożyczyć płytę z filmem od kuzyna, 

- zrobić kopię wiersza z podręcznika dla koleżanki, 

- obejrzeć film z kolegami, 

- pożyczyć książkę od cioci. 

NIE MOŻNA pożyczać programów komputerowych!!! 

2. Dozwolony użytek publiczny – to prawo, które pozwala na korzystanie z 

utworów innych osób w celach edukacyjnych, naukowych, kulturalnych. 

Aby dowiedzieć się kim był Leonardo da Vinci czy Krzysztof Penderecki 

uczniowie muszą mieć dostęp do ich dzieł! 

3. Prawo cytatu – dopuszcza udostępnianie fragmentu utworu, który opisuje-

my lub wyrażamy własną opinię o nim, możemy też wydrukować ten frag-

ment w darmowej gazetce szkolnej. 

NIE MOŻNA tworzyć utworu, który składałby się z samych cytatów różnych 

autorów! 

Podajemy zawsze tytuł utworu oraz autora. Jeżeli cytujemy fragment stro-

ny internetowej np. blog – podajemy zawsze adres i datę odczytania. 

4. Ochrona wizerunku osób. Nie możemy rozpowszechniać zdjęcia Julki, 

Janka czy Hani! To jest zabronione! Jeżeli jednak Julka i Hania wybiorą się 

na szkolną wycieczkę (czyli według prawa będą uczestniczkami zgromadze-

nia), możemy śmiało opublikować zdjęcie klasowe na stronie internetowej 

szkoły. 

Zdjęcia osób pełniących funkcje publiczne mogą być rozpowszechniane bez 

zezwolenia. Jeżeli Janek zostanie prezydentem, to wtedy będziemy wszędzie 

się chwalić, że jest absolwentem naszej szkoły i dołączać jego aktualne zdję-

cie. I nie będzie to wbrew prawu.   

Uczymy się korzystać z cudzych utworów mądrze, nie łamiąc prawa! 

Wejdź i  utrwal wiadomości z prawa autorskiego: 

http://pa.ok.oeiizk.waw.pl/course83377/course/course83377.html 

Prawo  

autorskie 

Zbiór norm 

prawnych, któ-

rych przedmio-

tem jest zapew-

nienie ochrony 

twórczości na-

ukowej, literac-

kiej i artystycz-

nej; prawa oso-

biste  twórcy 

nie wygasają 

nigdy . 

Copyright 

© 

Copyright, 

znak oznacza-

jący prawa 

autorskie. 

Red. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Copyright_(znak)
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Kasia Łuchniak,  IVc 

W moim domu zawsze spieramy się, które święta są ważniejsze: Boże Naro-
dzenie (ze względu na choinkę), czy Wielkanoc (ze względu na malowanie jajek i 
śmigus-dyngus:)). Każde z tych świąt są inne, mają różny klimat  i charakter. Jednak 
to, co je zasadniczo różni, to tematyka i ....potrawy z nimi właśnie związane.   
 Wielkanoc, kojarzy się z JAJAMI na wiele sposobów:)  Z majonezem, chrza-
nem, pieczone, gotowane. Jajo to symbol życia, więc nie może go zabraknąć na 
Wielkanocnym stole. Ja sama nie lubię jajek,  ale mogę je zjadać pod postacią omle-
tu, gofrów, naleśników... Dlatego teraz opisze Wam sposób, w jaki ja urozmaicam 
sobie "jajeczne" święta, czyli jak zrobić, by JAJO Wielkanocne nie było nudne :). 

Przepis na przekąskę: 
Ugotuj jajko na twardo. Obierz je i połóż na nim majonez. Posyp je szczypiorkiem, 
wcześniej pokrojonym. Proste, a cieszy ;) 
 
Teraz podam trochę mniej wielkanocny przepis - przepis na mega słodką rzecz - czyli 
kogiel-mogiel. Jest to proste! 
Wyjmij żółtko z jajka. Przygotuj min. 3 łyżeczki cukru. Mieszaj żółtko i cukier razem, 
aż cała 'mikstura' będzie biała.  Gotowe :)  Smacznego! 

- O widzę, że ma pan nowego psa – mówi sąsiad do sąsiada. – A czemu jamnik? – pyta. 

- Mam trójkę dzieci, będą mogły go głaskać równocześnie. 

Mama ślimaków mówi do swoich dzieci: 

- Zejdźcie z drogi, bo za trzy godziny 

będzie tędy przejeżdżał autobus. Żarciki wybrała dla Was  Natalia Troc z kl. 4c. 

Pewna  mała mrówka nie mogła się doczekać wiosny. Ciągle pytała rodzi-

ców: - A kiedy przyjdzie wiosna? 

Rodzice odpowiadali: - Lada dzień, lada chwila, może jutro… 

Lecz mrówka nie mogła się doczekać. Szukała jej wszędzie! Za krzakiem, 

pod łóżkiem, nawet na dachu! Ale wiosny… ani śladu! 

Czekała miesiąc - nic, aż zrobił się marzec. Kwiatów w ogrodzie nie było. 

Śnieg padał i padał!  

Następnego dnia mała mrówka szła do szkoły, idzie, idzie, a tu … krokus, 

żonkil, trochę dalej przebiśnieg… WIOSNA! 

Mała mrówka tak zachwycała się wiosennymi kwiatami, że spóźniła się 

do szkoły! 

Rysunek i tekst: Natalia Mądry, kl. 4c 

O mrówce, która czekała na wiosnę 
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Wielkanoc we Francji 

Vocabulaire de Pâques: 
Dimanche de Pâques - Wielka Niedziela 
Lundi de Pâques - Poniedziałek Wielkanocny 

Vendredi Saint - Wielki Piątek 
La chasse aux oeufs - polowanie na jajka 

Les cloches sont passées! - dzwony przeleciały! 

(okrzyk oznaczający początek polowania na jajka) 
L'agneau Pascal - jagnięcina wielkanocna 

Joyeuses Pâques! - Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

Jan Jasiński, kl. 6a 

Babcia pyta Jasia: - Co stało się z twoją złotą rybką? 
Nie ma jej w akwarium! 
Jaś: - Mam ją w kieszeni, idziemy na spacer. 

Chodzi sobie jeżyk dookoła beczki, chodzi i chodzi. 

W końcu zdenerwował się i krzyczy: 

- Kiedy wreszcie skończy się ten płot??? 

Dwa szczury jedzą taśmę filmową. 

- Nawet dobry ten film! – mówi jeden. 

- Ale książka była lepsza!!! – dodaje drugi. 

Nazwa Pâques, francuskich Świąt Wielkiej Nocy, pochodzi z łaciny ("pascua", czyli je-

dzenie) i z hebrajskiego ("pessah", czyli przejście). 
Jak świętujemy we Francji i w Belgii? 

Wbrew powszechnie znanej tradycji w krajach anglosaksońskich "królika wielkanocne-
go", w krajach frankofońskich czekoladki przynoszą... Dzwony! I to nie byle jakie 

dzwony, tylko te, które dzwonią na wieżach kościelnych. Zgodnie z tradycją,  dzwony 

kościelne nie biją między Wielkim Piątkiem a Niedzielą Wielkanocną, aby ciszą upa-
miętnić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. W krajach frankofońskich uważa się, że 

dzwony w tym czasie odlatują (tak, to nie literówka) z kościołów do Rzymu, aby Papież 
mógł je poświęcić. 

Lecąc z powrotem do Francuzów i Belgów w sobotnią noc, wyrzucają z siebie na ziemię 
prezenty (czekoladki) z Watykanu do dzieci, sprawiając, że wielkanocny poranek jest... 

Polowaniem na jajka! 

Po wielkanocnej wizycie w Kościele, dzieci biegają po mieszkaniu (lub ogródku) z ko-
szyczkami w poszukiwaniu małych, czekoladowych jajek. Takie polowania najczęściej 

urządzane są również przez gminy w lokalnych parkach. 
Co jemy? 

Tradycyjną potrawą jest pieczona jagnięcina. Jada sie również pierwsze wiosenna wa-

rzywa, jajka, szparagi z sosem winegret, jajkami na twardo i natką. 
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

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

Mój pies ma na imię Gumiś. Jest koloru biało-

beżowego. To terier tybetański. Dzień spędza na 

zabawie, spacerach i spaniu. Je ryż, ugotowane 

mięso     i warzywa. Na spacery chodzimy naj-

częściej do lasu. Kiedyś w lesie Gumisia ugryzł 

kleszcz i musieliśmy iść z nim do weterynarza. 

Jego największym wybrykiem była ucieczka! 

Idziemy sobie lasem,  a tu nadbiegają dwie szare 

sarny. Gumiś rzucił się za nimi      i zaczął je 

ścigać!!! Po 15 minutach przybiegł, ale wszyscy 

byli na niego bardzo źli. Takich wybryków miał 

więcej… Ale i tak bardzo lubimy naszego      

Gumisia. 

GUMIŚ 

Aleksandra Wasilewska, kl. 4c 

Tekst i rysunek Zosia Konopka, kl. 3c 

BOBIK 

Mój piesek ma na imię Bobik. Lubi żuć swoją gumową 

rybkę. Często wychodzę z nim na spacery, a on płoszy 

wszystkie ptaki i wiewiórki. Wielki z niego rozrabiaka! 

Gryzie moje buty i poduszki. Ma jedną łatkę na uszku. 

Napisaliśmy tekst 

większą czcionką, aby 

nasi młodsi koledzy 

mogli  z łatwością 

przeczy tać teks t           

o Bobiku.  
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Książki i czasopisma 
www.bajka.pl 

www.wolnelektury.pl 

www.ibby.pl 

www.przecinekikropka.pl 

www.ryms.pl 

www.swierszczyk.pl 
 

Encyklopedie i słowniki 
www.encyklopedia.pwn.pl 

www.so.pwn.pl 

www.sjp.pwn.pl 
 

Ortografia 
www.dyktanda.net 

http://www.ortofrajda.pl/gry_on_line.htm 
 

Język francuski 
www.mowimypofrancusku.pl 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/ 

http://www.francuski.ang.pl/ 

www.e-francja.pl 
 

Historia 
www.archeodzieciaki.pl 

www.zamki.pl 
 

Przyroda 
www.erys.pl 

www.dzieci.mos.gov.pl 
 

Matematyka 
http://www.matzoo.pl 
 

Edukacyjne  ogólne 
www.interklasa.pl 

www.wiw.pl 
 

Fotografia 
http://pokochajfotografie.pl 

http://www.szerokikadr.pl 

http://www.fotopolis.pl 
 

Tworzymy kolekcję ciekawych edukacyjnych 

stron www! Znasz takie? Podaj link! 

Olek Maliszewski, kl. 4b 

Lena, kl. 3a 

Kasia Łuchniak, kl. 4c Ju
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http://pokochajfotografie.pl
http://www.szerokikadr.pl
http://www.fotopolis.pl
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Lampa (bibliotekarz), z-ca red.nacz. p. K. Cichońska 

(polonista).  Adres redakcji: biblioteka szkolna;   

e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Ten numer redagowali - Uczniowie z klasy 

1b, 3a: Zosia Jankowska, Lena Krzywik; 3c: 

Mateusz Bilszta, Zosia Konopka; 4b: Alicja 
Maliszewska, Olek Maliszewski, Kalina Poraziń-
ska, Julia Przewoźnik; 4c: Tola Jamka, Kasia 

Łuchniak, Natalia Mądry, Gaja Odolczyk, 

Amelia Skrzypkowska, Natalia Troc; Alek-

sandra Wasilewska; 5b: Jakub Fluks; 6a: 

Jan Jasiński. 

 

Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu 

kolejnego  wakacyjnego numeru „TUZINKA”! 

To dział naszej gazetki, do którego zaglądamy z podziwem i dumą! Zobaczcie jak wiele 

konkursów i osiągnięć! Gratulujemy laureatom!!! Zachęcamy do udziału w kolejnych 

zawodach i konkursach. Namawiamy także tych, którzy mają ochotę, a odwagi wciąż 

mało. Oglądając osiągnięcia i wyniki innych - motywujemy się do pracy! Akcja! Start! 

Vice-mistrzostwo  

Dzielnicy Śródmieście  

Warszawskiej  

Olimpiady Młodzieży  

w łyżwiarstwie  

„Złoty Krążek”  

wywalczyli: 

Vincent Denier 

Kirył Gromov 

Jakub Małecki 

Jan Trzcionkowski 

Jerzy Welman 

Stanisław Woźniak 

Igor Oleksy 

Aleksy Baltaza 

Vice-mistrzostwo  

Dzielnicy Śródmieście  

Warszawskiej  

Olimpiady Młodzieży  

w pływaniu 

wywalczyli: 

Ignacy Gos 

Mateusz Kamiński 

Karol Korzeniowski 

Igor Oleksy 

Hugo Tarres 

Jan Trzcionkowski 

Antoni Widy-Wirski 

Mateusz Dzik – Wesołowski 

August Tarres 

Brązowy medal  

na Mistrzostwach  

Dzielnicy  

Śródmieście  

Warszawskiej  

Olimpiady Młodzieży  

w gimnastyce sportowej  

zdobyły dziewczęta: 

Maria Bubień 

Maja Dziedzic 

Wiktoria Garbarczyk 

Nika Grabczan 

Lena Grudziecka 

Zofia Kalinowska 

Hanna Kostrzewa 

Alicja Maliszewska 

Aleksandra Sobczak 

Natalia Wieczorek  
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Uczniowie,  

którzy zakwalifikowali się  

do II etapu  

37  

Konkursu Recytatorskiego  

„Warszawska Syrenka”: 

Mateusz Gil kl.  Ia 

Izabela Skowrońska kl. I b 

Kajetan Harenża kl. II b 

Iga Ratajczak kl. III c 

Aleksandra Sobczak kl. III c 

Tola Jamka kl. IV c 

Gaja Odolczyk kl. IV c 

Małgorzata Gowin kl. VI b 

37. Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" - 

eliminacje dla uczestników z dzielnicy Śródmieście 

Jury eliminacji 37. Konkursu Recytatorskiego Warszawska 

Syrenka w eliminacjach dla szkół z dzielnicy Śródmieście, 

które odbyły się w dniu 19 marca 2014 r. w Stołecznym 

Centrum Edukacji Kulturalnej,  

postanowiło zakwalifikować do kolejnego etapu  

w kategorii I (klasy 0-III Szkoły Podstawowej) -  

IGĘ RATAJCZAK  

ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Warszawie. 
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 Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Wyniki ogólnopolskiego konkursu z przyrody 

„MULTITEST” 

Wojciech Wójcik z klasy VI b - laureat II miejsca  
Grzegorz Wójcik z klasy VI b - laureat IV miejsca  

Julia Ślebioda z klasy VI a – laureatka VI miejsca 

Filip Stępień z klasy VI a- laureatka IX miejsca 

Maria Polańska z klasy IV c - laureatka IX miejsca 

Mikołaj Pochopień z klasy IV a – wyróżnienie 

Adam Kuligowski z klasy VI a – wyróżnienie 

Natalia Troc z klasy IV c – wyróżnienie 

Jan Grabowski z klasy IV a – wyróżnienie 

Jan Jasiński z klasy VI a – wyróżnienie 

Magdalena Niewczas z klasy VI a – wyróżnienie 

Jakub Rajewicz z klasy VI a – wyróżnienie 

Wojciech Wójcik   

z klasy 6b 

zakwalifikował się  

do drugiego  etapu  

konkursu  kuratoryjnego 

z przyrody. 

Wyniki Konkursu na Francuską 

Kartkę Świąteczną 

 

Kategoria klas  IV-VI 

I    Dominika Wieczorek - kl. IV c 

II    Tola Jamka - kl. IV c 

III    Daniel Jarosz - kl. IV b 

III    Iga Mencel - kl. IV a 

Wyróżnienia                                                   

Tymon Hyc - kl. IV c 

Helena Baltaza - kl. VI b 

Miłosz Rogowski - kl. IV a 

 

Kategoria klas I 

I    Bartłomiej Janicki - kl. I b 

II    Maciej Kulig - kl. II a 

III    Julia Ludwisiak - kl. II a   

                      

Kategoria klas  II-III 

I    Maria Delibska - kl. III a 

II    Maciej Starkowski - kl. II a 

III    Zuzanna Kuźniewska - kl. II a 
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Brązowy medal na Mistrzostwach Dzielnicy Śródmieście 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży  

w piłce nożnej zdobyły dziewczęta: 

Natalia Żebrowska, Hanna Durka, Aurelia Toulsaly, Ewa  
Wiśniewska, Nina Majszyk, Natalia Szczepańska, Wiktoria     
Sikorska, Julia Miąskiewicz, Matylda Rybicka, Kaja Zimiń-
ska, Antonina Gizińska.  
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Franek Madzia Sergio Jacek Bartek Julka S. 

Iza Zosia L. Julka K. Janek 

Milena 

Ula Zuzia L.  Zosia T.  Iwo Anika 

Gaja 

Mikołaj S. Aldarmaa Grześ Zuzia R. 


