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 Spotkanie  

z Panem Marianem Kobzą 

 Wesołych 

Świąt!!! 

KORESPONDUJEMY 

Z FRANCUSKIMI  

PRZYJACIÓŁMI 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Przed Wami trzeci numer gazetki w tym roku szkolnym. Marcowy, a więc jeszcze 

trochę zimowy, ale już zapowiadający nadchodzącą wiosnę. Poszukajcie jej               

dobrze! Kryje się we wszystkich odcieniach zieleni! A jeśli będzie jej zbyt mało…. 

pomalujcie na zielono rysunki z gazetki. Pamiętacie zapewne, że kolor zielony 

otrzymujemy z połączenia dwóch barw podstawowych - żółtej i niebieskiej. To jak 

słońce i błękit nieba! I już będzie wiosennie! Rośliny zbudzą się do życia, a my 

zaczniemy działać ze zdwojoną energią.  

Przeczytajcie z zainteresowaniem całą gazetkę TUZINEK! I pamiętajcie, że sami 

też możecie zostać redaktorami ! Czekamy na Wasze teksty, rysunki i zadania. 

Piszcie do nas na adres e-mail:biblioteka12sp@interia.pl 

Redakcja 

Wywiad z absolwentem naszej szkoły – moim tatą 
Cześć tato, powiedz proszę, gdzie spędzałeś czas w trakcie przerw? 

W czasie długich przerw najczęściej spędzałem czas w bibliotece, gdzie mogłem w ciszy 

i spokoju czytać książki, odrobić lekcje. Czasami pomagałem pani bibliotekarce               

w porządkowaniu czasopism i układaniu książek. 

A co najbardziej lubiłeś czytać? 

Moją ulubioną literaturą były opowiadania science-fiction i książki popularno-naukowe. 

Dzięki tym pierwszym przeżywałem fantastyczne przygody bohaterów gdzieś na krań-

cach kosmosu w innych galaktykach. Literatura popularno-naukowa dostarczała mi wie-

dzy o otaczającym nas świecie techniki i przyrody. 

Jak wyglądała szkoła za twoich czasów? 

Dyrektorem naszej szkoły był Pan Marian Kobza. Generalnie, budynek niewiele się różnił 

od obecnego. Nie mieliśmy łącznika na piętrze pomiędzy pawilonem a klasami. W pawi-

lonie, w miejscu gdzie teraz jest korytarz był gabinet stomatologiczny. Pawilon przezna-

czony był tylko dla klas starszych czyli  5-8. Mieliśmy tu pracownię przyrodniczą – po-

dobnie jak wy, ale była również pracownia chemiczna i fizyczna.  

Kto był twoją wychowawczynią? 

Do szkoły zacząłem chodzić od klasy 5 i moją wychowawczynią była fantastyczna pani 

Ewa Rukat, z którą uczyliśmy się języka rosyjskiego. 

A czy mieliście naukę języka francuskiego? 

Nie, nie mieliśmy. Jedynym, obowiązkowym językiem obcym był język rosyjski 

Pamiętasz jakiegoś innego nauczyciela? 

O tak. Lekcję języka polskiego prowadziła pani Radomska, historię pan Orłowski, fizykę 

pan Kotkowski – bardzo wesoły człowiek, a WF mieliśmy z panem Olszko, który uczył 

nas dyscypliny. Czasami trudno było nas opanować. Sporo przez to straciliśmy, ale po 

latach człowiek dopiero uświadamia sobie, że mógł się więcej nauczyć. 

A ile osób mieliście w klasie? 

Nie pamiętam  dokładnie, ale około 25-30 osób.  

Dziękuję za rozmowę! 

Jan Czerwiński, kl. 6b 
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8.00 - Obudziłem się z ohydną mazią na głowie. Na początku myślałem, 

że to po prostu brudna woda kapiąca ze strychu, ale gdy ją powąchałem, 

zdałem sobie sprawę, że to nie woda. To korektor! A kto spał tuż obok 

mnie? Oczywiście, mój starszy brat  z dwoma pustymi opakowaniami po 

korektorach w ręku. To był najgorszy poranek w moim życiu. Kolejną 

godzinę spędziłem w łazience na myciu głowy. Potem wróciłem jeszcze 

do łóżka. 

9.00 … lecz nie na długo. Tata obudził mnie o 9.00 i kazał się natych-

miast pakować do samochodu. Zupełnie nie rozumiałem tego człowieka. 

Przecież są ferie! Kiedy byliśmy już w połowie drogi nie wiem dokąd – 

włączyła się kontrolka informująca o braku benzyny. Auto zaczęło zwal-

niać. Nagle samochód gwałtownie skręcił w bok i z szaloną prędkością 

zjechaliśmy z górki. I tylko dlatego na czas dotarliśmy na stok, choć to 

dosyć dziwny sposób. Jednak gdy dotarliśmy na miejsce, samochód oka-

zał się niezdolny do jazdy.  

11.00 - Myślałem, że wstanę około 11. Niestety. Dawno już byłem na 

nogach. Tata wpadł na „genialny” pomysł – nudny rodzinny spacerek. To 

był koszmar!!! Miałem ścigać się z moim kuzynem! Opracowałem w my-

ślach, jak prześcignąć ciocię Basię, ale wszystkie plany legły w gruzach.  

- W co się będziemy bawić? – spytała babcia. 

- W ornitologów! – wypaliłem, chociaż nie wiedziałem, co oznacza to kie-

dyś zasłyszane w telewizji słowo. Wydawało mi się mądre.  

- A co to, chłopcze, ornitologia? – spytał dziadek. Zamurowało mnie! 

12.00 – Chciałem zjeść obiadek. Kiedy usiadłem do stołu, mój tata za-

czął dużo   i długo mówić. Mama krzyknęła – Frank, przestań ciągle wy-

głaszać te swoje monologi!  

Już obiad zaczął się źle… poczułem, że takie mogą być całe ferie. Za-

cząłem grać na tablecie, ale po 10 minutach coś się zacięło…. 

13.00 Po południu wybraliśmy się razem z tatą i Rowleyem na spacer… 

tak naprawdę poszliśmy do restauracji. Chcieliśmy dojeść trochę, bo 

pomimo zjedzonego obiadu, byliśmy głodni. Szczególnie tata. Pewnie 

przez te monologi. W restauracji złożyliśmy zamówienie i po niedługiej 

chwili już zajadaliśmy wybrane dania. Z jedzeniem Rowleya było coś nie 

halo, bo mu się odbiło i zaczął wyglądać jak Fregley, który zjadł torebkę 

żelków. Następnie zaczął, jak to określił mój tata – „pląsać”. Nie tylko 

narobił nam obciachu, ale też zniszczył kilka drogich dekoracji. Całe 

szczęście, że nie było z nami Rodricka, bo byłby sławny  w Internecie 
 

Dziennik Cwaniaczka. Jeden dzień ferii.  

(na podstawie fantazji klasy 6c) 

ornitolog 

monolog 

korektor 

Zadanie  

polegało na  

Napisaniu  

fragmentu  

dziennika  

Cwaniaczka  

i użyciu  

wylosowanych 

wyrazów.  

Prezentujemy  

je obok tekstu! 

Miłej lektury! 

1. przyrząd w 

postaci pisaka, 

pojemnika z farbą 

i pędzelka albo 

taśmy, służący do 

zamalowywania 

błędów w napisa-

nym lub wydru-

kowanym tekście; 

2. podkład ko-

smetyczny do 

tuszowania wad 

cery. 

specjalista w  

zakresie ornitologii 

ornitologia 

gałąź zoologii 

zajmująca się  

badaniem ptaków  

dłuższa  

wypowiedź  

jednej osoby  



4 

i w całej szkole, jako „tańczący dziwak”. Po tym oryginalnym występie 

musieliśmy mu dać leki uspakajające, a za szkody zapłacić z MOICH pie-

niędzy. Na szczęście tata pozwolił nam szybko wyjść, a sam został, żeby 

wyjaśnić zaistniałą sytuację. 

15.00 Mama wpadła na GENIALNY pomysł. Mieliśmy pojechać na 

„Zbiegowisko Czytelników Książek z Całego Świata”. Nie chciałem. Symu-

lowałem nawet chorobę, żeby nie pojechać. Nie wiem jak, ale udało się. 

Zostałem! Rodzice powiedzieli, że za pół godziny przyjdzie do mnie 

Rowley. Grałem więc w gry wideo. Gdy przyszedł zaczął mi opowiadać baj-

ki dla małych dzieci. Już chyba wolałbym poznać ludzi z całego świata na 

tym Zbiegowisku… 

16.00 Poszedłem na łyżwy. Zbiegowisko się przedłużyło. Nudziłem się. 

Lodowisko było tak duże, że zastanawiałem się czy to morze czy jezioro. 

Chciałem nawet to sprawdzić. Ale jak? Po kilku chwilach miałem już po-

mysł! Wziąłem rurkę, maskę, płetwy oraz wiertarkę….wywierciłem ogrom-

ną dziurę i włożyłem strój pływacki. Gdy pływałem w lodowatej wodzie 

noga zaplątała mi się w glony. Sytuacja stawała się rozpaczliwa! Nie uwie-

rzycie, komu zawdzięczam życie. Morświnowi!!!! Tak to był morświn! 

Szybko wypłynąłem na powierzchnię, aby zaczerpnąć powietrza i już nie 

miałem wątpliwości. To było morze! Zupełnie zapomniałem, że przyszedłem 

pojeździć na łyżwach. Od tej pory zawsze koło godziny 16 w dowód 

wdzięczności dokarmiam Morświna Maćka. Tak go nazwałem! 

17.00 Po atrakcjach na saneczkach chciałem odpocząć. Wymyśliłem, że 

mógłbym pozostawić dla potomnych rękopis. Ale co pisać? Postanowiłem, 

że napiszę o swoim życiu! To będzie autobiografia. Już marzyłem o sławie 

i bogactwie, kiedy o ten rękopis będą walczyć biblioteki świata. Niestety, 

okazało się, że opisywanie własnego życia do zadań łatwych nie należy. 

„Moje życie wcale nie jest takie ciekawe…”- pomyślałem smutno. Zmieni-

łem więc temat i uznałem, że napiszę książkę pt. „Harry Potter”. To bę-

dzie super! O nie, nie mogę tak zrobić. Harrego już wymyślił ktoś inny. Są 

prawa autorskie, nie mogę o nim pisać… szkodaaaaaa…. Kiedyś wrócę do 

pisania. Tymczasem z braku pomysłu wróciłem do grania.  

morświn 

rękopis 

tekst lub zapis 

nutowy pisany 

ręcznie;  

manuskrypt  

ssak morski.  

Jest blisko spo-

krewniony z 

delfinowatymi. 

Istnieje siedem 

gatunków mor-

świnów za-

mieszkujących 

we wszystkich 

oceanach, naj-

częściej blisko 

wybrzeży. Naj-

bardziej znany 

jest morświn 

zwyczajny, 

żyjący także  

w Bałtyku. 

Zabawy z literami 

Zaciągnij zagadkowy zgryz do zaintrygowanego zęba. 

Zagraniczny zamek zniknął zaniedbując zwyczajny zaułek. 

Załamana zima zachrypła zachmurzona. 

Żółta żaba żerowała w żołądku życiodajnego żonkila. 

W żłobionym żłobku żmudny żniwiarz żałował żelatyny dla żyrafy Żanety. 

Gaja Odolczyk, kl. 6c 



SPOTKANIE Z PANEM MARIANEM  KOBZĄ 

9 marca 2016 roku zorganizowaliśmy spotkanie z panem Marianem Kobzą -                        

wieloletnim nauczycielem i dyrektorem naszej szkoły. Spotkanie odbyło się w czytelni.  

Poniżej prezentujemy fragment wywiadu z Panem Dyrektorem. 

Witamy serdecznie wieloletniego nauczyciela i dyrektora naszej Dwunastki  pana Mariana Kobzę, który 

przyjął zaproszenie na spotkanie z nami. Panie Dyrektorze, chcielibyśmy dowiedzieć się, jak wyglądała 

nasza szkoła i nauka w niej kilkadziesiąt lat temu. W tym roku przypada 70-lecie istnienia Dwunastki, jako 

uczniowie chcielibyśmy poznać jej historię. Przygotowaliśmy pytania i prosimy o udzielenie odpowiedzi. 

Czy jako dziecko lubił Pan szkołę?  

Lubiłem szkołę. Nie miałem problemów. Należałem do uczniów, którzy sobie dobrze radzili. Wcześnie 

poszedłem do szkoły. Miałem 6 lat, kiedy zostałem uczniem pierwszej klasy. Nie narzekałem. Ważne było 

to, że było fajnie. 

Ile lat pracował Pan w naszej szkole? 

Trzeba wziąć kalkulator. Trzydzieści jeden lat byłem dyrektorem, wcześniej 

pełniłem przez dwa lata funkcję zastępcy dyrektora,  doliczmy jeszcze sześć 

lat pracy.  Trzydzieści dziewięć  lat pracowałem w tej szkole. 

Ile lat temu skończył pan pracę w szkole? 

W 2008 roku skończyłem pracę z końcem roku szkolnego, czyli osiem lat 

temu. Koniec roku szkolnego to dla dyrektora ostatni dzień sierpnia.  

Jakiego przedmiotu Pan uczył? 

Jako nauczyciel zaczynałem pracę z klasą trzecią – uczyłem wtedy wszystkich 

przedmiotów, jednocześnie w starszych klasach uczyłem biologii i chemii.  

Czy pamięta pan ilu uczniów było w szkole, gdy zaczynał pan pracę? 

Było około 1200 uczniów, dlatego wprowadzono naukę na trzy zmiany. Wte-

dy druga klasa, którą uczyłem, zaczynała lekcje popołudniu i kończyła o  

godzinie 18, czyli późno.   

Czy pracę dyrektora szkoły można połączyć z pracą nauczyciela? 

Oczywiście, nie wyobrażam sobie inaczej, być dyrektorem i nie mieć kontaktu z uczniami. Zawsze chcia-

łem przekazać uczniom treść lekcji poprzez pokazywanie doświadczeń chemicznych. W pracowni che-

micznej były palniki gazowe, różne odczynniki, musiałem dopilnować, aby uczniowie sobie nic nie zrobili 

i niczego nie próbowali.  Nigdy na szczęście nie doszło do żadnego wypadku. Po południu musiałem przy-

gotować odczynniki na następną lekcję. Oprócz tego prowadziłem kółko chemiczne, na które uczniowie 

bardzo chętnie przychodzili. Podczas tych zajęć nawiązywałem kontakt z uczniami, mogłem ich lepiej 

poznać i porozmawiać o ich problemach.  

Czy pamięta Pan jakieś ciekawe wydarzenia z życia szkoły? 

Jedno z najważniejszych wydarzeń to obrona Dwunastki przed likwidacją. Były plany, aby wybudować tu 

ambasadę, Sejm chciał wybudować bibliotekę. Grono pedagogiczne, ja oraz rodzice  stworzyliśmy  

komitet obrony szkoły. Chodziliśmy do różnych instytucji, 

podpisywaliśmy listy z protestami. Szkoła znajdowała się 

na terenie państwowym, może dlatego udało się utrzymać 

jej istnienie.  Za moich czasów zostało zapoczątkowane 

spotkanie środowiskowe „Choinka na Jazdowie”, które 

stało się tradycją szkoły. To bardzo miłe. 

Dalszy ciąg wywiadu w kolejnym numerze TUZINKA 



EWOLUCJA LICZB 
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Ludzie od zawsze byli zafascynowani liczbami. Obecnie, są one podstawo-

wymi elementami matematyki, używanymi do liczenia, rozwiązywania rów-

nań, stosowania w celach statystycznych, porównawczych, a nawet przypi-

suje się im nawet pewne znaczenia.  

Aby jednak poznać historię liczb i jej ewaluację, należy cofnąć się do roku 

30.000 r. p.n.e., kiedy to system liczenia został zapoczątkowany przez lu-

dzi z epoki pierwotnej.  

 Ponieważ opierali się oni głównie na 

małych obliczeniach (jak np. liczba 

upolowanych antylop), wyniki zapisy-

wali na kościach zwierząt, kreśląc na 

nich pojedyncze kreski.  

Pierwsze cyfry stworzyli jednak Sumerowie około 3300 r. p.n.e. Na drew-

nianych i glinianych płytkach zapisywali liczbę 1 oznaczając ją pionowym 

klinem. W Egipcie, od około 3000 r. p.n.e., oprócz pionowych linii, dodano 

jeszcze liczbę 10, którą zapisywano jako ^ (np. liczbę 23 zapisywano jako  
znak lll^^, czytając od lewej do prawej strony). Dzięki temu, mogli  

zapisywać dużo większe su-

my, niż ich poprzednicy.  

W 1750 w p.n.e. Babilończycy używali 

systemu składającego się z 60 symboli. 

Ponieważ każda liczba od 1 do 59 miała 

swój znak, liczenie według tego sposobu 

było niezwykle skomplikowane.   

W 500 w. p.n.e. pojawił się rzymski sposób zapisywania liczb, jakim jest 

siedmiocyfrowy ciąg znaków/liter, tj. I-1, V – 5, X – 10, L – 50, C – 100, D 

– 500, M – 1000. System ten stosowany jest do dnia dzisiejszego, choć 

został zastąpiony przez liczby wynalezione w Indiach ok. IX w. n.e., tj. 9 

cyfr od 0 do 9. Europejczycy poznali go dzięki Arabom, dlatego mówimy o 

„cyfrach arabskich”. 

Należy ponadto zauważyć, iż żadna z  wcześniejszych cywilizacji, nie brała 

pod uwagę istnienia liczby zero. Starożytni Grecy nie uznawali „0” jako 

liczby i zadawali pytanie "jak nic może być czymś?" Dla wielu, zero było 

równoznaczne z pustą przestrzenią. A Babilończycy, tam gdzie wynik wy- 



Aleks Ambroziak, kl Vb 
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-nosił „nic”, pozostawiali w tym miejscu puste miejsce. Pojęcie „puste” i 

„nic”, stały się zatem synonimami liczby zero. Dopiero indiańskie plemię 

Majów, zamieszkujące Meksyk, ok 500 r. n.e. , jako jedni z pierwszych za-

pisali zero, które kształtem przypominało skorupę ślimaka lub półotwarte 

oko. Stworzyli oni również własny system zapisywania cyfr, jakim była 

kombinacja kropek i kresek.  

 

Zastanawiające jest zatem, jak bardzo rozwinie się jeszcze technika zapisy-

wania liczb, jeśli przez 30.000 lat, ich format zmienił się nie do poznania.  

Jan  Jagielski, kl. 5a 

Rafał Brzozowy, kl. 5a 
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze 
gazetki! Zrób mu zdjęcie lub narysuj  go , opisz także wygląd, zwyczaje, 
wszystko! Artykuł przyślij na e-mail: biblioteka12sp@interia.pl lub przy-
nieś do biblioteki . 

Maja Michalska, kl. 4a 

Mój pies ma na imię Haus. Jest dobermanem                      

o czekoladowej sierści i ma 7 lat. Najbardziej lubi 

jeść świńskie uszy kupowane na moim ulubionym 

straganie. Haus lubi bawić się z innymi psami z oko-

licy. Wprost przepada za leśnymi spacerami, bo 

wtedy może się naprawdę wyszaleć. Nie muszę go 

namawiać na taki spacer, wystarczy, że sięgnę po 

jego smycz, a on już biega i skacze z radości po ca-

łym domu.  

Haus 

Jakie przedmioty w kolorze zielonym 

masz w swoim pokoju? 

dywan 

Skojarzenia zebrała Oliwia Perczyńska, kl. 4a 

biurko 

kaktusy 

kwiaty 

krzes
ło 

ściana 

plakat 

długopis 
zak

ład
ka 

plecak 

spryt
na pl

astel
ina 

gumka do ścierania 

naklejki 
śniadaniówka 

pudełko
 na zab

awki 
lam

pka 

doniczka 

pluszowe żaby 
książki 

ubrania 
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Niebezpieczne sanki Asia z koleżankami wybrały się 

na górkę pozjeżdżać na sankach. 

Górka była blisko drogi. Mimo 

to, Asia z koleżankami zjechały           

i wpadły na drogę.   

Samochody gwałtownie się            

zatrzymywały i trąbiły.               

Dziewczynki czuły przerażenie. 

Na szczęście nikomu nic się  

nie stało. Rysunek i tekst: Karolina Stanek, kl. 2b 

Niebezpieczne zabawy zimą 

Nigdy nie przyczepiaj sanek do samochodu!  

Posłuchaj, co zdarzyło się małej Alicji. Mała Alicja bardzo się                 

nudziła, aż wpadł jej pomysł do głowy. Chętnie pojeżdżę sobie na 

sankach!!! Jak tu jednak pojeździć na sankach, gdy wokół nie ma 

żadnych górek!? A może zrobię sobie kulig? Nagle zobaczyła  wjeż-

dżającego na podwórko tatę. A gdybym przyczepiła sanki do                 

samochodu? - pomyślała. Gdy tata wszedł do domu, Alicja pobiegła 

i przypięła sanki do zderzaka. Schowała się za samochodem                      

i czekała aż tata wyjdzie. Po obiedzie tata postanowił pojechać do 

sklepu. Alicja ucieszyła się. Widząc jak tata wsiada do samochodu, 

szybko usiadła na sanki. Tata powoli  ruszył i nagle zatrzymał się 

przed bramą. Sanki z Alicją uderzyły w tylny zderzak. Dobrze, że w 

wyniku tego zdarzenia Alicja jedynie nabiła sobie wielkiego guza. 

Historia ta mogła również skończyć się tragicznie. Dlatego nigdy 

tak nie postępujcie!!!  

Każda zabawa musi być bezpieczna!!! 

Julia Stolarzewicz, kl. 2b 
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KURATORYJNY KONKURS 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

FINALISTKI: 

Gaja Odolczyk, kl. 6c 

Maria Polańska, kl. 6c 

Szkolny Konkurs Wiedzy  

„Cogito ergo sum” dla klas IV-VI  

pt. „Nasza Dwunastka ma 70 lat” 

Nagrody równorzędne: 

Tola Jamka, 6c 

Julia Michrowska, 6b 

Gaja Odolczyk, 6c 

Maria Polańska, 6c 

Kalina Porazińska, 6b 

Julia Przewoźnik , 6b 

Maksymilian Rogowski, 6a 

Ogólnopolski konkurs historyczny 

„Losy żołnierza i dzieje oręża pol-

skiego. Od Obertyna do Wiednia”  

zakwalifikowali się: 

- do etapu rejonowego:  

Maria Polańska kl. 6c 

Ignacy Łuka kl.6a 

do etapu wojewódzkiego: 

Maria Polańska kl. 6c 

Przedmiotowy Konkurs Informatyczny dla 
uczniów szkół podstawowych  

miniLOGIA 14  
- do II etapu rejonowego  

zakwalifikował się  

Tymon Hyc  z kl. 6c 

 NASZ ZESPÓŁ ZAJĄŁ III MIEJSCE  

W ŚRÓDMIEJSKICH ZAWODACH  

„OD ZABAWY DO SPORTU” 

Konkurs na francuską kartkę świąteczną  

Kat. I-III 
1 m: Irena From, Jakub Malec 

2 m: Martyna Kamińska, Iza Skowrońska  

3 m: Mikołaj Czerwiński, Aleksander Do-

biszewski, Helena Jaworska  

Wyróżnienia: Lena Bronicka, Anika Fer-

guson, Oliwia Grochowska, Joanna Here-

śniak, Franciszek Kisilewski, Eunika Mu-

cha, Maks Rheindonf- Zaorski. 

Kat. IV-VI 

1 m: Daniel Jarosz, Julia Przewoźnik 
2 m: Gabriela Balska, Amelia Podgórska 

3 m: Konstancja Król, Franciszek Gilarski 

Wyróżnienia: Michał Cewiński, Ewa             

Deredas, Ewelina From, Aleksander Mali-

szewski, Julia Mielnicka-Gniadek, Maria 

Polańska. 
GRATULUJEMY!!! 
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Wpisz w puste pola cyfry od 1 do 12.  

Uwaga! Cyfry nie mogą się powtarzać!!! 

W każdym rzędzie suma musi wynosić 26!  

Dobrej zabawy! 
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Do jakiej  

pory roku  

pasujesz? 

1. Co najbardziej lubisz robić? 

a) skakać w błocie 

b) opalać się na plaży 

c) zbierać kwiatki 

d) zjeżdżać na sankach i lepić bałwana 

2. Jaki najbardziej lubisz kolor? 

a) czerwony, brązowy 

b) błękit, żółty 

c) zielony, różowy 

d) niebieski, biały 

3. Co lubisz oglądać w TV? 

a) komedie 

b) filmy romantyczne 

c) filmy przyrodnicze 

d) sport zimowy 

4. Gdybyś wyjechała/wyjechał 

gdzieś, to byłoby to… 

a) gdzieś, gdzie cały czas pada deszcz 

b) gdzieś, gdzie zawsze świeci słońce 

c) las 

d) tam, gdzie są stoki narciarskie 

5. Lubisz wychodzić z domu? 

a) Raczej tak, jeśli jest deszcz! Lubię moją 

kolorową parasolkę! 

b) Oczywiście. 

c) Z chęcią wyjdę! Rośliny są dziś takie 

piękne, zrobię kilka zdjęć do dokumentacji. 

d) Nie! Wolę leżeć w łóżku. 

 

 

6. Co robisz, gdy się nudzisz? 

a) zbieram liście 

b) przymierzam ubrania 

c) rysuję 

d) czytam książki 

Rozwiązanie: Najwięcej odpowiedzi „a”: 

JESIEŃ 

Lubisz deszcz i zabawy w błocie. 

Kolekcjonujesz zasuszone liście   

i piszesz wiersze. 

Najwięcej odpowiedzi „b”: 

LATO 

Lubisz letni czas, opalanie się 

oraz zabawy z przyjaciółmi. 

Najwięcej odpowiedzi „c”: 

WIOSNA 

Kochasz przyrodę. Często jest 

ona tematem zdjęć, które robisz. 

Uwielbiasz zbierać kwiaty. 

Najwięcej odpowiedzi „d”: 

ZIMA 

Lubisz zabawy na śniegu, a             

nawet jak go nie ma to … i tak 

coś wymyślisz! 
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