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8-15 maja - TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Jak świętowaliśmy ten wspaniały tydzień?
- Wydaliśmy ten specjalny numer gazetki „TUZINEK” o książkach i czytaniu! (każdy
mógł wylosować zadanie z wiklinowego koszyczka)!
- Zapełnialiśmy ulubionymi tytułami książek rysunkowe regały w czytelni. Nazwaliśmy
tę akcję „Nasza Biblioteczka”. Przyjdźcie zobaczyć i weźcie udział w akcji!
- Wyłoniliśmy najlepsze prace w konkursie plastycznym na exlibris naszej biblioteki!
- Rysowaliśmy Sowę Mądrą Głowę - efekty prezentujemy na ostatniej stronie gazetki!
- Rozdawaliśmy naklejki promujące czytanie. Otrzymały je osoby, które znalazły zadane przez panią wyrazy w bardzo obszernej Encyklopedii Wiedzy o Książce.
- Na tablicy przed biblioteką przygotowaliśmy gazetkę tematyczną.
ZAPRASZAMY DO CZYTANIA!!!

duża
gruba
obszerna
wielka
czytać książki pochłaniać, przeglądać, wertować;
drukować książki ilustrować, publikować, wydawać,
sprzedawać;
gromadzić książki kupować, pożyczać, zbierać.

Rys. Lena Grudziecka, kl. 3c

Lubicie czytać książki!
Często o nich mówicie,
polecacie innym, bo
książki są…. FAJNE!
Przedstawiamy Wam
zestaw wyrazów, które
dokładniej opiszą książkę i zastąpią zbyt często
używany
wyraz
„FAJNA”.

Otwó
a wciąg rz książkę,
nie C
i bajkow ię magiczny
y świat!
!!
Ju

adresowa
biograficzna
historyczna
kucharska
naukowa
podróżnicza
popularnonaukowa
przygodowa
psychologiczna
religijna
sensacyjna
telefoniczna
wspomnieniowa

lia P., 4b

cenna
ciekawa
dobra
doskonała
fascynująca
interesująca
mądra
pasjonująca
piękna
poczytna
popularna
poszukiwana
poważna
pożyteczna
słynna
świetna
ulubiona
urocza
wartościowa
ważna
wspaniała
wybitna
znakomita
znana

Biblioteka posiada bogate zbiory.

bogata
cenna
duża
ogromna
wielka
wspaniała
zasobna
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domowa
klasztorna
królewska
miejska
narodowa
naukowa
szkolna
uniwersytecka

Biblioteka liczy 8 tysięcy woluminów.

WOLUMIN...

Nie wiesz,
co to znaczy?
Sowa wytłumaczy!

to pojedynczy
egzemplarz
książki.

Red. Opracowane na podstawie
„Słownika typowych połączeń wyrazowych”

CZARNY DIAMENT!?
Co to może być?
- kamień szlachetny
- węgiel
- egzotyczna roślina
- tytuł książki
- nazwa statku
- kamień
- nazwa oddziału wojskowego
- wyspa
- imię psa
- nazwa samolotu
- marka ekskluzywnych ubrań
- nazwa restauracji
Skojarzenia uczniów klas 4ab

Czarny Diament to… BIBIBLIOTEKA!
Można ją zobaczyć w stolicy Danii, Kopenhadze.
Nazwę swoją zawdzięcza materiałom, z których
została zbudowana, to czarny granit i przyciemniane szkło. Granit został przywieziony z dalekiej
Afryki, a dokładnie z kraju o nazwie Zimbabwe.
W wypolerowanej powierzchni tej niesamowitej
budowli odbijają się statki i jachty przepływające
przez zatokę.
Obiekt (tak często mówi się o budowlach) ma 8
pięter! Zbiory biblioteki liczą 21 milionów woluminów! (W naszej szkolnej bibliotece jest ich ponad
8 tysięcy.) To tutaj, w Kopenhadze można zobaczyć rękopisy Hansa Christiana Andersena!
Oprócz biblioteki mieści się tu hala koncertowa
i muzeum poświęcone fotografii.
Red.

Rękopis

Mikołaj Pochopień, kl. 4a

Bryła Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze - z zewnątrz ciemna i ciężka,
w środku jasna i przestronna!

Projekt firmy SHL (Schmidt/
Hammer/Lassen) Architects.
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Pytaliśmy Was o książki. Z czym lub do czego można
porównać książkę? Oto Wasze odpowiedzi:

Książka to ...
FILM

TKO
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Y
Z
WS

A GRA
LOGICZN

FANTASTYKA
przygoda

świat

szkoła

podróż do innego św
iata
OGRÓ

D

wielka siła wyobra

źni

SKARBNIC
A WIEDZY
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Znajdź 13 ukrytych tytułów książek!

Julia Michrowska, kl. 4b

Ankietę przeprowadziła Klaudia Sękowska, kl. 4a;
rys. Maria Bubień, kl. 4c.

Wywiad z Michałem Strąkiem, dyrektorem Biblioteki
na Koszykowej.
- Jak często chodził Pan do biblioteki, kiedy był
Pan dzieckiem?
- Co tydzień, w niedzielę.
- Jaka była Pana ulubiona książka dzieciństwa?
- Generalnie książki historyczne i podróżnicze. Jednej takiej ulubionej książki nie miałem.
- Ile jest książek w Bibliotece na Koszykowej?
- Półtora miliona.
- Czy pisze Pan książki?
- Napisałem nawet kilka. O polityce, o kulturze. Nie
była to literatura piękna.
- Jaką książkę może Pan polecić młodzieży?
- Myślę, że książki historyczne i podróżnicze!
- Ile trzeba mieć lat, aby chodzić do Biblioteki na
Koszykową?
- 13 lat. Ale są biblioteki dzielnicowe, do których
mogą chodzić młodsi czytelnicy.
- Dziękuję za udzielenie wywiadu.
P.S.

To biblioteki znajdujące się najbliżej naszej szkoły. Na pewno
je znacie, czasem chodzimy tam na zajęcia!
Ważna informacja: biblioteki publiczne pracują w WAKACJE!
Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży Nr 1
ul. Wilcza 14 Warszawa
tel. 22 621-10-92

Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży Nr 44
ul. Górnośląska 1 Warszawa
tel. 22 621-21-95

Godziny otwarcia
Pon. – Wt. 10 - 15
Śr.- Pt. 14 - 19

Godziny otwarcia
Pon. – Pt. 10 - 19

Z historii Biblioteki
na Koszykowej
Biblioteka Publiczna m.
st. Warszawy powstała
w 1907 r. z inicjatywy
Towarzystwa Biblioteki
Publicznej.
W momencie wybuchu
II wojny światowej w
skład Biblioteki wchodziły: Biblioteka Główna, 5 filialnych czytelni
dzielnicowych, 34 wypożyczalnie (w tym
jedna dla niewidomych)
i 16 czytelni dla dzieci.
Księgozbiór liczył
500.000 woluminów.
Biblioteka Publiczna
została podpalona
przez wycofujących się
z Warszawy Niemców
w styczniu 1945 r. Zagładzie uległo ponad
300.000 woluminów a
ponad 100.000 wywieziono.
Dzięki ofiarności pracowników Biblioteka
wznowiła działalność
już 26 maja 1945 r.
mając do dyspozycji
jedną salę.
Red.

www.biblpubl.waw.pl
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CZYTAJĄCY KOT

Największa książka - super book, mierząca 2, 74
m x 3,07 m została wydana w USA w 1976 roku.
Składa się ona z 300 stron i waży 252 kg!
Najmniejsza książka - „Stary król Cole” waży
2 gramy i mierzy 1mm x 1 mm. Jej kartki można
przewracać tylko za pomocą igły!!!

Katarzyna Łuchniak, kl. 4c

MORZE KSIĄŻEK

Najdroższą książką na świecie jest amerykańskie
4-tomowe dzieło o tytule „Ptaki Ameryki”.
Na aukcji w Nowym Jorku sprzedane za 8 802 500
dolarów!!
Najwyższą w Polsce cenę uzyskało na aukcji dzieło Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” - 103 tys. zł.
Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia.
Przetłumaczono ją na 310 języków!!!

Natalia Mądry, kl. 4c

UŚMIECHNIĘTA
KSIĄŻKA

Najwięcej, bo ponad 600 powieści w czasach „ery
gęsiego pióra” napisał Polak - Józef Ignacy
Kraszewski!
Pierwszą książką wydaną w całości po polsku był
„Raj duszny” - średniowieczny modlitewnik.
Książka ta ukazała się w 1513 r.
Pierwsze wiersze dla dzieci w języku polskim
pisał Stanisław Jachowicz.
Pierwszą książką w formie elektronicznej była
powieść Stephena Kinga „Riding the Bullet”.

Kamila Olszewska, kl. 3c
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Oprac. red. na podstawie Internetu

Gratulujemy!

Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 4-6

Exlibris biblioteki
Podczas Światowego Dnia Książki dla Dzieci
nasza szkolna biblioteka ogłosiła konkurs na
exlibris. Wiele bibliotek, instytucji i osób prywatnych posiada taki artystyczny znak . My
także chcieliśmy, aby nasza biblioteka miała
własny, indywidualny znaczek!
Ex libris (łac. z książek, z księgozbioru) to artystycznie wykonana nalepka lub pieczęć, którą umieszcza się na wewnętrznej stronie okładki książki. Znak taki zawiera napis, godło właściciela lub inny symbol wiążący się z tematem.
Jeżeli ktoś uwielbiający podróże chce mieć
własny exlibris, to coś, co symbolizuje tę pasję
koniecznie powinno znaleźć się w jego znaku.
Co to może być? Wszystko, co kojarzy się z
podróżami: mapa, globus, lornetka itp. Oglądając exlibrisy możemy domyślić się, jakie pasje
ma właściciel, co lubi robić, czym się interesuje!
Na nasz konkurs uczniowie złożyli aż 50 prac!
Wiele było z sowami, książkami, budynkiem
szkoły, czytającymi kotami. Tak właśnie kojarzy się biblioteka! Brawo!
Praca, która zdobyła I miejsce w naszym konkursie, będzie powielana i wklejana do nowo
zakupionych książek! Z dumą będziemy prezentować tę niewielkich rozmiarów formę graficzną, będziemy o niej rozmawiać i oswajać
się z tym trudnym wyrażeniem łacińskim - ex
libris. (można pisać łącznie lub oddzielnie)
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!!!
Laureatom gratulujemy! Przygotowujemy dla
nich dyplomy i nagrody. Zostaną one wręczymy podczas apelu!
Obok prezentujemy prace, które zwyciężyły!!!
Alicja z Krainy Książek i Sowy Biblioteczne

I miejsce - Natalia Mądry, kl. 4c

Wyróżnienie Katarzyna Łuchniak, kl. 4c

Wyróżnienie Wojciech Decewicz, kl. 5a
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ZWIERZAKI
NUMERU

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

SOWY
BIBLIOTECZNE

Sowy podczas czytania

Blogerka

Karnawał

To my, Sowy! Znacie nas?
Na co dzień mieszkamy w czytelni
naszej szkolnej biblioteki.
Na początku sową biblioteczną byłam tylko ja, Sowa Mądra Głowa.
Po jakimś czasie przybyła do nas
sowa o imieniu Ewelina, a potem
kolejne. Dziś nasza uwielbiająca
książki rodzinka liczy 21 sów i tworzy imponującą kolekcję!
Dużo czytamy, oglądamy atlasy,
szeleścimy kartkami encyklopedii
i słowników, wciąż chcemy się uczyć
czegoś nowego! Wprowadzamy też
w świat nauki sowy, które są u nas
od niedawna! Książki to wspaniała
pasja, to nas łączy!
Swoje przygody i przemyślenia zapisujemy w nowoczesnej postaci pamiętnika, jaką jest blog! Każdy może wejść i poczytać, a także obejrzeć
nasze zdjęcia. Wystarczy wejść na
stronę internetową naszej szkoły:
www.sp12.edupage.org
i wybrać zakładkę BIBLIOTEKA!
Zapraszamy!!!
Sowa Mądra Głowa

8 Sowia rodzinka na Szkołolandii

Świątecznie

Podczas ferii zimowych

LITEROWA MODA

Rys. Aniela Rymkiewicz, kl. 4b.
Rys. Nina Wojtczak, kl. 4b.

BIAŁY KRUK - tak mówi się o rzadkich,
wyjątkowych egzemplarzach książki.

Znacie tych bohaterów książkowych?

POLONA to projekt Biblioteki Narodowej. Za pomocą nowoczesnego portalu
mamy dostęp do skarbca i magazynu
biblioteki!
A wszystko to bez wychodzenia z domu!
Wystarczy kliknąć!

www.polona.pl

Red.

Amelia Skrzypkowska, kl. 4c

Znajdują się tu stare dokumenty, pocztówki sprzed lat, nuty, ulotki, grafiki!
Także zdjęcia. Poniżej prezentujemy
dwie czytające kobiety.
W okienku wyszukiwarki wpisujecie to,
czego szukacie. Nazwisko sławnego pisarza, miejscowość lub inne hasło np.
gramatyka, elementarz, księga.
Korzystajcie z tych wspaniałych zasobów przy odrabianiu zadań!!!
To bardzo cenne źródło! Zajrzyjcie!!

Maria Podsiadło, kl. 3a

Ile wyrazów można ułożyć z liter,
które tworzą napis „Biblioteka”?
Oto wyniki naszych poszukiwań.
Dołączcie się!

BIBLIO TEK A

teka, lot, bilet, kot, bal, tok, Ela, Tola, Ola, boli, biel, Elka, Bolek, Biblia,
Bob, tak, atak, bat, taki, lit, to, ot, te, ta, lotek, blat, kobieta, bibelot, alibi,
lotka, Alek, loki
Wyrazów szukali: Mateusz Bilszta, kl. 3c, Maria Bubień, kl. 3c, Józefina Kowalska, kl. 3c,
Julia M., kl. 4b, Natalia Mądry, kl. 4c, Amelia Skrzypkowska, kl. 4c.

Szukaliśmy rymów do wyrazu „Książeczki”. Oto
wyniki naszej zabawy. Ułóżcie wierszyk z tych
wyrazów i przynieście go do biblioteki!!!

KSIĄŻECZKI

babeczki, teczki, beczki, biedroneczki, małpeczki, ławeczki, zawleczki,
mróweczki, wycieczki, łyżeczki, woreczki, rzeczki, bułeczki, torebeczki, chusteczki.
Tola Jamka, kl. 4c, Kamila Olszewska, kl. 3c

Rys Katarzyna Łuchniak, kl. 4c.

ZADANIE
DLA SPOSTRZEGAWCZYCH

Znajdź szczegóły, którymi różnią się te dwa obrazki.

Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” Maliszewski, Julia Michrowska, Julia PrzeSP 12 w Warszawie; red.nacz., skład komp. p. A.
Lampa (bibliotekarz), z-ca red.nacz. p. K. Cichońska
(polonista). Adres redakcji: biblioteka szkolna;
e-mail: biblioteka12sp@interia.pl

Ten numer redagowali - 3a: Małgosia Bagiń-

ska, Marta Branczewska, Maria Podsiadło; 3b:
Konrad Kamiński, Mateusz Morawski, 3c: Pola
Grudziecka, Hanna Kostrzewa, Kamila Olszewska; 4a: Mikołaj Pochopień, Klaudia Sękowska,
Nina Wojtczak; 4b: Alicja Maliszewska, Olek

woźnik; Aniela Rymkiewicz, Pola Strąk, 4c:
Maria Bubień, Tola Jamka, Katarzyna Łuchniak, Natalia Mądry, Gaja Odolczyk, Amelia
Skrzypkowska, Natalia Troc; Ksawery Wachta, Aleksandra Wasilewska oraz mieszkanka
czytelni Sowa Mądra Głowa.
Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu
kolejnego wakacyjnego numeru „TUZINKA”!

Znajdź i pomaluj imiona pisarzy i pisarek z ich nazwiskami!
Znajdź tytuły książek, których
są autorami.
Red.

Brzechwa

Danuta

Musierowicz

Clive Staples

Kłamczucha

Lindgren

Kasdepke

Małgorzata
Lewis

Tolkien

Jan

Rowling

Ptasie radio
Joanna

Grzegorz

Wierszykarnia
Dynastia Miziołków

Tuwim

Astrid
Julian

Olech

Opowieści z Narnii

Akademia Pana Kleksa
John Ronald Reuel
Joanne K.

Kacperiada

Hobbit, czyli tam i z powrotem

Harry Potter
i kamień filozoficzny

Madika
z Czerwcowego
Wzgórza

Oto cztery rysunki. Znajdź przedmioty, które nie pasują do pozostałych!

Natalia Mądry, kl. 4c

Wawiłow
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Oto rysunki, które wykonali uczniowie i uczennice w czytelni
w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.

Ala, 4b

Konrad, 3b
Marta, 3a
Ksawery, 4c

Marta, 3a
Mateusz M., 3b
Gaja, 4c

Marysia, 3a
Pola i Hania, 3c
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Julia P., 4b

Hania, 3c

Małgosia, 3a

Olek, 4b

