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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Wiosna już w pełni! Czujecie ją? Nie tylko w parku, ale i … w sercu?! 

Oto przed Wami kwietniowy numer gazetki! Przygotowaliście wiele wspaniałych 

artykułów… Tak dużo, że wszystkie nie zmieściły się w tym wydaniu „Tuzinka”!!! To 

znaczy, że lubicie tworzyć nasze szkolne czasopismo! Bardzo nas to cieszy! Część 

Waszych prac  znajdzie się w numerze czerwcowym. 

Tymczasem przeczytajcie o delfinach, żabach, chomiku i kotkach. 

„Poradnik rysownika”  podpowie Wam, jak narysować krokusy i żabki.  

Koniecznie rozwiążcie łamigłówki! Jest też krótki tekst o wieży Eiffla, dzięki któremu 

możecie poćwiczyć język francuski. Pamiętajcie, aby w razie trudności zajrzeć do 

słownika lub zapytać kogoś, kto zna ten język. 

Przeczytajcie wywiad z dziadkiem Andrzejem i poproście swoich dziadków o garść 

wspomnień sprzed lat. Chętnie je wydrukujemy! 

Z dumą prezentujemy  osiągnięcia sportowe uczniów naszej „Dwunastki”. Gratulu-

jemy!!!  

Uwaga!  Zaczynamy zbierać artykuły do kolejnego wydania „TUZINKA”!!! 

Wszelkie materiały można przynieść osobiście do biblioteki szkolnej lub wysłać na 

adres e-mail: biblioteka12sp@interia.pl 

Redakcja 

W okresie godowym koty piskliwie i bardzo 

głośno miauczą. Ta „muzyka” różni się od 

utworów muzycznych, które możemy usłyszeć 

w programie radiowym lub w filharmonii. 

- wrzask, hałas. 

Odwracać/wykręcać kota ogonem – 

przestawiać sprawy fałszywie, inaczej. 

Przykład: 

- Mamo, bardzo boli mnie brzuch. Mogę 

dzisiaj nie iść do szkoły? 

- Nie wykręcaj kota ogonem, doskonale 

wiem,  że masz dziś sprawdzian z mate-

matyki, a wczoraj cały dzień jeździłaś na 

rowerze. 

- Dobrze, już wstaję i zaraz wychodzę. 

ZWIĄZKI  FRAZEOLOGICZNE Z KOTAMI 
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Wywiad z dziadkiem 

Antek: Ile było uczniów w Twojej klasie? 

Dziadek:  Ośmioro. 

A: Ile trwały lekcje? 

D: 45 minut. 

A:  A przerwy? 

D: 15 minut. 

A: Co robiliście na przerwach? 

D: Jedliśmy, graliśmy na boisku, chodziliśmy do sklepu. 

A: Jaką mieliście skalę ocen? 

D: Od 2 do 5. 

A: Jak karali was nauczyciele? 

D: 1-3 strony  przepisywania wyrazu z błędem i zostawanie w szkole po lekcjach. 

A: Czy były dopuszczalne kary cielesne? 

D: Tak, np. siedzenia na grochu i bicie drewnianym piórnikiem po rękach. 

A: Czym pisaliście? 

D: Drewnianym piórem maczanym w kałamarzu. 

A: Jakie nadzwyczajne przedmioty mieliście w szkole? 

D: Język rosyjski, prace ręczne, religia była w kościele. 

A: Ile lekcji mieliście w ciągu dnia? 

D: Od 4 do 6, w klasie pierwszej i drugiej po południ, a w  klasach od trzeciej do ósmej 

– rano. 

A: Ile trwały ferie i wakacje? 

D: Tyle, ile dzisiaj. 

A: Co było modne? 

D: Granie w cymbergaja. 

A: Na czym polega ta gra? 

D: Robiło się dwie bramki, brało się 2 linijki,  2 monety i próbowało się trafić monetami 

w bramkę. 

A: Dziękuję za wywiad, Dziadku. 

D: Dziękuję. 
Reporter: Antoni Lichocki, kl. 5a. 

Rozmówca: Dziadek Andrzej, lat 62, chodził do szkoły w latach 1960-68. 
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a
. La tour Eiffel est une tour de fer puddlé-

 de 324 mètres de hauteur (avec antennes)o 

1 située à Paris, à l’extrémité nord-ouest du 

parc du Champ-de-Mars en bordure de 

la Seine dans le 7e arrondissement. Construite 

par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour 

l’Exposition universelle de Paris de 1889, et 

initialement nommée «tour de 300 mètres», 

ce monument est devenu le symbole de la capi-

tale française. 
Źródło: Wikipedia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_(%C3%A9difice)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puddlage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel#cite_note-p2-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel#cite_note-p2-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ-de-Mars_(Paris)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/7e_arrondissement_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_Paris_de_1889


z młodymi ptakami 

z łąką 

z Wielkanocą 
z przyrodą 

 Z czym kojarzy Ci się WIOSNA? 

Pytaliśmy Was o skojarzenia  ze wspaniałą, zieloną porą roku, 

jaką jest WIOSNA! Oto Wasze odpowiedzi: 
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z Teletubisiem 

Z LIŚĆMI 
Z KWIATAMI 

Z KOLOREM ZIELONYM 

 

 

Twoje skojarzenia: 

z pąkami na drzewach 

ze spotkaniami z koleżankami 

w stadninie koni 

z moimi urodzinami 

z wiosennym deszczem 

Sekwoja wiecznie zielona 

Ankietę przeprowadziła  

Zuzia  Kuźniewska, kl. 3a; 

rysunek kwiatów  

Patrycja Karpińska, kl. 6b. 

z nadzieją 

Malachit 

Malachit jest minerałem często wyko-

rzystywanym w jubilerstwie. Jest kru-

chy i łatwo rozpuszcza się w kwasie 

solnym. Ma kolor szmaragdowo-

zielony. Teoretycznie można go spo-

tkać na całym świecie, nawet w Polsce 

w Sudetach i Górach Świętokrzyskich. 

Gdy potrzemy nim o kartkę, może zo-

stawić zieloną rysę. Bardzo rzadko 

tworzy kryształy. Występuje w strefie 

utleniania się miedzi. 

Tomasz Rozwadowski, kl. 5a 

Sekwoja wiecznie zielona – drzewo iglaste 

z rodziny cypryśnikowatych. Osiąga wyso-

kość do 100 metrów , średnica pnia wynosi 

od 6 do 9 metrów. Żyje do 2 tysięcy lat! 

Drzewo bardzo cenne, chronione. Rośnie w 

Stanach Zjednoczonych (wskaż na mapie 

ten kraj). Igły ma płaskie, o długości około 

3 cm, szyszki są w jajowatym kształcie i 

mają długość około 2,5 cm. Jest zielona 

przez cały rok i nie gubi igieł na zimę. 

Ju
li

a
 M

ic
h

ro
w

sk
a

, 
kl

. 
5

b
 

mapa: Internet 



Jak narysować? 

Jak narysować? 
Żabę! 

Zapraszamy Was do publikowania prac w tym dziale!  

Przynieście rysunki do biblioteki, gdzie zostaną zeska-

nowane, a następnie umieszczone  w gazetce! 

Jak narysować? 

Jak narysować? 

Krokusa! 

Rys. Gaja Odolczyk, kl. 5c 

Rys. Tola  Jamka, kl. 5c 

Rys. Natalia Żebrowska, kl. 5a 

Rys. Iga  Mencel, kl. 5a. 

Rys. Tymon Petrycki, kl. 5a 

ZAGADKI 

Tymon Fabiszewski, kl. 5a. 

Maria Bubień, kl. 5c. 

Dopisz tylko jedną kreskę, aby wynik 

się  zgadzał.  Podpowiedź na str.  9 

Kajetan Bujanowski, kl. 5b.  5 



Gaja Odolczyk, kl. 5c. 

Uwielbiam żaby! Już od małego zbierałam je na każdym kroku. W końcu  po wielu, 

wielu latach wspólnej przyjaźni zebrałyśmy się (ja i żaby) na spotkaniu w moim po-

koju. Każda opowiedziała coś o sobie. Przy okazji policzyłyśmy, ile nas jest i już 

mogłyśmy założyć …. ŻABI KLUB! 

Na spotkanie przyskakało 50 żab! Minęło dużo czasu od tamtego zebrania, więc te-

raz (licząc żaby, które mam u dziadków) jest ich około 80!!! Dużo, coooooo?????? 

Oto, co mi niektóre z nich powiedziały: 

- Jestem najlepszą żabią przyjaciółką Gai i mam na imię Żabka Duża. Mam prawie 

tyle lat co Gaja. Przyskakałam do niej od cioci. Uwielbiam jeść muchy ze szpina-

kiem i spać na piętrowym łóżku w nogach. Czasem nazywają mnie „Strojnisia”, bo 

uwielbiam się stroić. Moim ulubionym komplecikiem jest szara bluzka i zielona 

apaszka. Jestem strasznie duża! Na nogach mam wyszyty napis Kiss me (pocałuj 

mnie). 

- Jestem Żabka Słodkooczka – najlepsza przyjaciółka Żaby Dużej. Przyskakałam do 

Gai na 10 urodziny od jej koleżanki Marysi. Mam duże i słodkie oczy (stąd moje 

imię). Uwielbiam z Gają spać, a z jej siostrą się bawić. Nie lubię szpinaku, ale za to 

uwielbiam komary! 

- Jestem pan Żabcio – słodka pacynka z dłuuuugim językiem i wyłupiastymi ocza-

mi. Lubię robić zabawne miny. Mówią o mnie, że jestem mistrzem kabaretu! Uwiel-

biam żuki w sosie z prażonych komarów. Pycha! 

- Jestem Żabi Król – Łakomczuch. Jestem ze sklepu Ikea. Uwielbiam siedzieć na 

łóżku z dumnie zadartą głową. Nie bez powodu nazywam się Łakomczuch. Skry-

wam w brzuszku tajemnicę…. Wystarczy odpiąć rzep na moich plecach, wywinąć i 

…. NIESPODZIANKA!!!! Zamieniam się w przystojnego księcia. Kiedy mówię, że 

jestem z bajki „Żabi król”, nikt mi nie wierzy… Ale ja naprawdę jestem z tej baj-

ki!!! 

- Żaba Dżentelmen- Tarzan to ja! Bardzo lubię wisieć na linie, a zwłaszcza na żabiej 

skakance. Zawsze noszę muszkę! Mówią, że jestem trochę szalony, bo …urwałem 

się z karuzeli! (To prawda.) 

To nie są wszystkie wypowiedzi wszystkich żab, bo byłoby ich za dużo! (Za to w 

tajemnicy mogę wam zdradzić, że przyszedł ostatnio pan Żaba. Zakochał się w Żab-

ci Dużej i już są narzeczeństwem. Niedługo ślub! Tylko ciii iii!!!! Bo nie wiem czy 

dadzą mi żyć, jak się dowiedzą, że wam powiedziałam! ;) 

ŻABY I ŻABKI 
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Delfiny –  

najwspanialsze ssaki 

na Ziemi 

Delfiny kojarzą nam się z bardzo odległymi krajami. Jednak ja spotkałem 

je bardzo blisko Polski – w sąsiadującym państwie – na Ukrainie, w Ode-

ssie. Ponieważ podróż ta, utkwiła mi w pamięci, chciałbym podzielić się z 

Wami kilkoma ciekawymi informacjami o tych przyjaznych zwierzętach. 

Delfiny, tak jak ludzie, są ssakami. Pomimo tego, że żyją w wodzie, to nie 

potrafią pod nią oddychać, dlatego często muszą wynurzać się na po-

wierzchnię. Skóra delfinów jest gruba i bardzo twarda. Jednakże pomimo 

tego, że w dotyku przypomina gładką oponę wyścigowych samochodów, 

to nawet bez kropelki wody, jest bardzo przyjemna, a co może dziwić, 

bardzo delikatna. 

Delfiny poszukują jedzenia dzięki echolokacji, czyli przez nadawanie              

a następnie odbiór fal dźwiękowych odbitych od przeszkody. Ich porozu-

miewanie przypomina śpiew, który pod wodą jednak brzmi zupełnie ina-

czej. Kiedy z nimi pływałem i zanurzałem głowę, zawsze słyszałem ich 

głosy, które brzmiały jak miłe trzaski i świsty. Aż chciało się tego słuchać 

i żałowałem, że i ja tak nie potrafię. 

Zwierzęta te są bardzo towarzyskie i lubią się bawić. Wyskakują ponad 

wodę, wypuszczają bąbelki z powietrza i pływają za nimi tak, jak małe 

dzieci biegają za bańkami mydlanymi. 

Trzeba również przyznać, że delfiny, tak jak ludzie, są bardzo inteligentne       

i szybko się uczą. Podczas zabaw, bardzo chętnie „przynosiły” do mnie 

piłki czy ringo. Gdy rękoma pokazywałem żeby śpiewały, natychmiast to 

robiły. Jeden z nich na moją komendę, potrafił nawet wysoko wyskoczyć 

z wody. Często z nimi pływałem, żeby również poczuć, jak szybko 

potrafią się one poruszać. Czasami, gdy stałem na lądzie, nabierały do 

swoich pyszczków wody, aby za chwilę mnie nią ochlapać. Robiły to 

po to, aby zwrócić na siebie moją uwagę i żeby dalej się z nimi bawić. 

Aleks Ambroziak, kl. IV b 

Musimy pamiętać, że ssaki te są bardzo pomocne. Jest wiele przykładów z historii, kiedy 

delfiny  pomagały tonącym ludziom. Wielokrotnie podczas swojego pobytu w Odessie 

słyszałem, że pomogły wielu rozbitkom dotrzeć do lądu, a osobom atakowanym przez 

rekiny uratował życie. Zwierzęta te, są również szkolone przez wojsko, m.in. w celu loka-

lizacji podwodnych min. Pomocne są także osobom, które borykają się z problemami 

zdrowotnymi. Dzięki delfinom, a przede wszystkim dzięki ich przyjaznemu usposobieniu, 

wiele osób, szybciej powraca do zdrowia. 

Zastanawiałem się kiedyś, czy delfiny kiedykolwiek się smucą, bo wydaje się, że są zaw-

sze uśmiechnięte. To jednak tylko pozory. Ich smutek wyrażany jest przez powolny spo-

sób pływania, jakby zastygają w ruchu, nie chcą się bawić i prawie się nie odzywają. To 

smutne, że człowiek zabija te bezbronne zwierzęta, które przecież odgrywają bardzo waż-

ną rolę w naszym ekosystemie. 
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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 . 

Antoni Dziura, kl. 4b. 

Marcelo 

Lena G. i Pola G. z kl. 4c. 

Willy 

Przedstawiam mojego pupila – to chomik dżungarski – 

Marcelo. Kiedy go dostałem miał zaledwie 2 miesiące, 

był malutki i nieśmiały. Teraz ma już 7 miesięcy i jest 

zupełnie dorosły. Marcelo lubi spać i jeść (szczególnie 

ziarenka i  owoce),  ale  uwielbia   także   bieganie  w  

„chomiczym”  kołowrotku i wspinaczkę po klatce. Jest 

wyjątkowy, ponieważ nigdy nie gryzie, co z pewnością 

wyróżnia go spośród innych gryzoni. Rozpoznaje mój 

głos i chętnie wychodzi z klatki na moją rękę. Bardzo 

lubimy wieczorne zabawy. 

Nasz nowy kot nazywa się Willy.  Mamy go około 

dwóch miesięcy. Dwa pierwsze tygodnie spędził w na-

szym pokoju. Teraz razem z naszym Ejnusiem (którego 

poznaliście w poprzednim numerze naszej gazetki) ba-

wią się, przekomarzają, , a nawet razem śpią. Różnią się 

wiekiem i tym, że Willy nie je mokrego jedzenia, a Ejno 

je wprost uwielbia! Willy nie ma jeszcze domku, tak jak 

Ejno, ale jak tylko zdobędziemy odpowiedniej wielko-

ści karton – zrobimy na pewno! Willy nie umie wcho-

dzić po drabinie, Ejno wręcz przeciwnie! Potrafi! Lubi-

my nasze kotki! 

Jakie znacie imiona kotów? 
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Kicia 

Micia 
Marmoladka 

Łatka 

Miluś 

Fado 

Rudi 

Plama 

Lusia 

Mruczek 

Prążek 
Misia 

Luna 

Fofek 

Gustaw 

Saba 

Filemon 

Pusia 

Puma 

Kiler 

Greta 

Gucio 
Feliks 

Kicio 

Klusek 

Okruszek 

Kropek 

Patuś 

Tajfun 

Willy 

Ejno 
Frodo 

Wafel 
Kapitan 
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„Gdzie jest Rudek?” – Holly Webb 

„Kocie historie” – Tomasz Trojanowski 

„Kto pokocha Psotkę?” – Holly Webb 

„Magiczny kotek” - Sue Bentley 

„Oszaleć można z tymi kotami” – Andrzej Grabowski 

„Przygody Filonka Bezogonka” – Gosta Knutsson 

„Puch – kot nad koty” – Jan Grabowski 

„Zagubiona w śniegu” – Holly Webb 

Książki, w których bohaterami są KOTY: 

Tytuły książek ułożone są alfabetycznie. 

W którym miejscu wpisalibyście książkę pt. 

„Mgiełka, porzucona kotka”?  
Czy znacie autorkę? 

Julia Michrowska, kl. 5b 

Ala ma kota, a sierotka Marysia… 

Ala ma kota, a sierotka ma rysia. 

Clara Preda, kl. 4c. 

- Kąt widzenia kociego wzroku sięga 265 stopni i pozwala widzieć wyraźnie nawet 

obiekty oddalone o 36 metrów. 

- Aoshima, to japońska wyspa, na której kotów jest aż sześć razy więcej niż ludzi. 

Czworonogi zostały sprowadzone tam w celu walki z gryzoniami, ale bardzo szybko 

ich populacja wymknęła się spod kontroli. Obecnie wyspę zamieszkuje 22 ludzi, i oko-

ło 120 kotów. Byłoby, co głaskać. 

- Tylne pazurki kotów są znaczniej mniej ostre niż przednie, bo nie chowają się przy 

chodzeniu i dlatego ścierają się znacznie szybciej. 

- Gdy kot skacze, poduszeczki znajdujące się na jego łapach działają przy lądowaniu 

jak amortyzatory. 

CIEKAWOSTKI O KOTACH 

Lena Grudziecka, kl. 4c. 

Żył sobie raz kot o imieniu Mim. Lubił zabawę w udawanie, na przykład, że jest zamknięty w 

klatce albo, że nie umie miauczeć.  Ludzie dawali mu jedzenie i łakocie. W piątek trzynastego 

poszedł jak zwykle na miejscowy bazar, lecz kiedy zaczął bawić się w udawanie, uświadomił 

sobie, że nie może się uwolnić z klatki. Nagle usłyszał huk. Kiedy oprzytomniał, zaczął prze-

raźliwie miauczeć.  Znajdował się w miejscu, które znał ze snów. To była restauracja, gdzie 

pracowały złe roboty – zwierzęta.  W rogu sali zauważył ruch. Szybko podskoczył i zapalił 

światło. Usłyszał śpiew, a potem płacz dziecka. Wnet wystrzelił w jego kierunku z głośnym 

wrzaskiem zły robo-lis.  Nagle, jak przez mgłę - zauważył, że jest… w swojej kuwecie, wy-

godnej i ciepłej. Wszystko okazało się strasznym, ale bardzo realistycznym snem, w którym 

kot Mim myślał, że zginie! Kiedy już się już obudził, poszedł znowu na targ i zaczął bawić się 

w swoją zabawę. Z radością jadł dawane mu przez ludzi smakołyki. Tego dnia smakowały mu 

wyjątkowo!!! 
Jan Grabowski, kl. 5a. 

Kot Mim 

Rozwiązanie zadania ze str. 5: 

ęibul  ikżąisk 

Kalina Porazińska,kl. 5b. 
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Grudziecka, Pola Grudziecka, Clara Preda; 

5a: Tymon Fabiszewski, Jan Grabowski, 

Antoni Lichocki, Iga Mencel, Tymon Petryc-

ki, Tomasz Rozwadowski, Natalia Żebrow-

ska; 5b: Kajetan Bujanowski, Aleksander 

Maliszewski, Julia Michrowska, Kalina Pora-

zińska; 5c: Maria Bubień, Matylda Gacka, 

Tola Jamka, Gaja Odolczyk; 6b: Patrycja 

Karpińska. 

   Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 

nadesłanych tekstów. 

Warszawska Olimpiada Młodzieży 
Brązowy Medal na Mistrzostwach Dzielnicy 

Śródmieście w łyżwiarstwie „Błękitna sztafe-

ta” wywalczyły: Matylda Gacka, Natalia Mą-

dry, Maja Dziedzic, Oliwia Jastrzębska, Ga-

briela Danelska, Nika Grabczan i Maja       

Mrowiec. 

Brązowy Medal na Mistrzo-

stwach Dzielnicy Śródmie-

ście w gimnastyce sportowej 

dziewcząt zdobyły: Maria 

Bubień, Aleksandra Sobczak, 

Hanna Kostrzewa, Maja Dzie-

dzic, Hanna Kopeć, Patrycja 

Michalak, Nika Grabczan, 

Maria        Delibska, Natalia 

Mądry i Antonina  Kasza. 

Nasi chłopcy—Mistrzowie  Dzielnicy w łyżwiar-

stwie „Złoty krążek” stanęli na podium Mistrzostw 

Warszawy! Wywalczyli brązowy medal startując ze 

szkołami sportowymi, reprezentacjami 15 dzielnic 

Warszawy! Gratulujemy! A byli to: Jakub Małecki, 

Stanisław Woźniak, Jerzy Welman, Jan Trzcionkow-

ski, Aleksander Kowalski, Lew Topolewski, Krzysztof 

Dmitruk, Mikołaj Topolewski. 

Wicemistrzowie dzielnicy Śródmieście w pły-

waniu: Jan Trzcionkowski, August Tarres, 

Krzysztof Kulicki, Tomasz Rozwadowski, Anto-

ni Widy-Wirski, Eryk Nowacki, Michał Kulig, 

Maciej Starkowski, Hugo Tarres i Jan          

Kurczewski.  
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Krzyżówka ze zwierzętami 
1. Ma trąbę i duże uszy. 

2. Żyje w wodzie. Można ją spotkać 

w cyrku – najczęściej robi sztuczkę z 

piłką. 

3. Mruczy i poluje na myszy. 

4. Syczy i pełza, zamiast chodzić. 

5. Ma bardzo długą szyję. 

6. Ma duże oczy, zakrzywiony 

dziób        . 

7. Jest podobny do lisa i mieszka na 

pustyni. 

8. Koń w piżamie w paski. 

9. Jest zielony, ma dużą paszczę. 

Szybki w wodzie, powolny na lą-

dzie. 

Autorzy krzyżówki – uczestnicy  

zajęć Koła Bibliotecznego gr. 1. 
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Alicja Bukowska, kl. 3a 

Narysuj 

zwierzę z 

krzyżówki! 
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