Rys. Katarzyna Łuchniak , 3 c

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

Litery to znaki. Odczytujemy je,
aby się czegoś dowiedzieć lub po
prostu poczytać! Litery to także
kształty! Możemy wymyślać je tworząc nowe kroje pisma (uczniowie
kl. 2a). Możemy z liter tworzyć budowle architektoniczne z basenami
i ogrodami (Marysia z kl. 2a i Jeremi z kl. 2c). Powstał nawet „Domu
Marzeń” autorstwa Gai z kl. 3c.
Literę można umieścić jako jedną z
części przedmiotu o którym mówi!
Spójrzcie na pracę Kuby z kl. 2b czerwone okulary!
A Wy, jakie macie pomysły?

Nr 5/11 maj 2013 r.

„DOM MARZEŃ” - projekt
Gai Odolczyk z kl. 3c. Opis na str 10.

Siedemnaście zalet czytania książki dla dzieci
opracowała Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej. Warto je poznać!
1. Książka pomaga nam rozwijać
język i słownictwo. Uczy nas wyrażać
myśli i rozumieć innych.
2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych
idei, rozszerza naszą świadomość
i nasz świat.
3. Książka pobudza fantazję, uczy
budować obrazy w wyobraźni.
4. Książka dostarcza nam wiedzy
o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć
się czegoś więcej.
5. Książka rozwija nasze uczucia
i zdolność do empatii. Wyrabia w nas
umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może
rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
7. Książka może stawiać pytania,
które angażują i pobudzają do dalszych
przemyśleń.
8. Książka uczy nas etyki. Skłania do
namysłu nad tym, co słuszne, a co nie,
co dobre, a co złe.
9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu
zależności.
10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć
z różnych stron. Może podpowiedzieć
inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
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11. Książka pomaga nam zrozumieć
siebie. Odkrycie, że są inni, którzy
myślą tak jak my, że mamy prawdo do
swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze
poczucie własnej wartości.
12. Książka pomaga nam zrozumieć
innych. Lektura książek pisarzy z innej
epoki, innego świata i odkrywanie, że
ich myśli i odczucia nie różnią się od
naszych, buduje tolerancję dla innych
kultur i zapobiega uprzedzeniom.
13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze
sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można wypożyczyć ją za darmo i nie
trzeba podłączać jej do prądu.
14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej
mamy wspólne doświadczenia i punkty
odniesienia.
15. Dobra książka dla dzieci, którą
można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
16. Książka dla dzieci to spotkanie z
literaturą —nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe
życie. To bardzo ważne spotkanie,
gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane,
pokaże ile może dać dobra literatura.
17. Literatura dziecięca wzbogaca
kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom…
Literaturę dziecięcą można również
eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.
Znalezione w sieci: www.mbp-plonsk.pl

XVIII Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego
W kwietniu odbył się w naszej szkole odbył się
Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego.
Oto wyniki:
Kategoria I-III
I miejsce klasa 1 a
II miejsce klasa 3c gr.1, ex aequo klasa 3c gr. 2
III miejsce klasa 2a gr. 1, ex aequo klasa 2b gr.
2.
Wyróżnienie klasa 3a gr. 2.
Wyróżnienie klasa 1b.
Wyróżnienie dla narratora: Zofia Kalinowska
kl. 3b.
Wyróżnienie za strój: Julia Michrowska kl. 3b.
Kategoria IV-VI
I miejsce klasa 5a gr.DELF
II miejsce klasa 6ab gr. 2
III miejsce klasa 5b gr. DELF
Wyróżnienie za współpracę w grupie: kl. 6ab
gr. 3.
Wyróżnienie za scenariusz: kl. 6ab gr. DELF.
Wyróżnienie za rolę Małego Księcia:
Ignacy Gos kl. 5a, Małgorzata Gowin, kl. 5b.
Wyróżnienie za rolę róży: Magdalena Niewczas, kl. 5a. Wyróżnienie za strój róży: Rami
Abdelkarim, kl. 5a, Milena Sobczyńska kl. 6a.
Wyróżnienie za scenę przy globusie: Jolanta
Jaroszewska, kl. 6a.
Wyróżnienie za scenę pod mostem: Gabriela
Łojek, Magdalena Staniszewska, Zuzanna Biegańska z kl. 5b.

Język francuski

L'alphabet
L'alphabet tombe du buffet,
Heurte le plancher,
Roule dans les coins
Et se plaint :
Les jambes du A sont tordues,
Le point du I est parti,
La barre du H s'est barrée
Pour doubler celle du T,
Le R a la jambe cassée,
Il manque une boucle au B
Qui se confond avec le P,
Le S, déroulé, tourne en rond,
Le O a crevé comme un ballon.
Quant au W, c'est tout un problème:
Il s'est mis la tête en bas
Et fait semblant d'être le M.

W bibliotece szkolnej znajduje się przedruk książki z
roku 1891 pt.„ENCYKLOPEDYA dla dzieci”. Zobaczcie jak wyjaśnione są pojęcia: FRANCJA, KONKURS,
NARRACJA. Język zmienia się, zatem jest żywy!
Francya - kraj w Europie zachodniej. Granice: ocean
Atlantycki, Hiszpania, morze Śródziemne, Włochy,
Szwajcarya, Niemcy i Belgia. Przestrzeń wynosi 9,585
mil , ludność około 38 milionów. Francya jest od roku
1870 rzecząpospolitą; prawa uchwala zgromadzenie
narodu, władza wykonawcza spoczywa w ręku prezydenta i ministrów. Stolica: Paryż.

Julian Tuwim

CIEKAWOSTKA
PRZEDRUK - książka wydrukowana ponownie
bez zmian.
konkurs - współubieganie się o
nagrodę naznaczoną za jakąś
pracę.
narracya - wyraz łaciński,
opowiadanie.

3

Pytaliśmy o skojarzenia, ze słowem CYMELIA. Oto jak
Wam, Drodzy Czytelnicy kojarzy się to słowo, oznaczające
grupę zbiorów bibliotecznych, szczególnie cennych. Książki z takiego zbioru udostępnia się tylko w postaci kopii, najczęściej w formie zeskanowanych stron, które czytelnik
ogląda na ekranie komputera.

Skojarzenia ze słowem:

CYMELIA

grupa

CENY

y
cytryn

T

KWIA

cykoria

krajów

a
nazw

imię kobiety

wsi

sławna aktorka
owoce

Cepelia

cyb

orgi

Calineczka

cynamon

icze

gospodarstwa roln

Do czego może
służyć gazeta?
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Ankietę przeprowadzono w bibliotece szkolnej.

- informuje ludzi,
- czyta się ją.
Można z niej zrobić:
- czapkę,
- zakładkę do książki,
- opaskę na włosy,
- kubek na ołówki,
- łódkę,
- samolocik,
- wachlarz,
- instrument,
- ubranie na pokaz mody,
- wiersz (wycinając słowa i litery),
- wkładkę do butów (np.
jeśli są za duże).

Jaki rodzaj książki
lubisz najbardziej?
Przygodowa 18 osób
Thriller 14 osób
Fantastyczna 10 osób
Obyczajowa 5 osób
Bajki, bajeczki 4 osoby
Biografia 3 osoby
Historyczna 3 osoby
Przyrodnicza 3 osoby
Psychologiczna 3 osoby
Dokumentalna 2 osoby
Pamiętnik 2 osoby
Podróżnicza 2 osoby
Poezja 2 osoby

Ankietę przeprowadziła Agata Konieczna z kl. 6b .

Ankieta została przeprowadzona w bibliotece.

Nie wiesz co to znaczy?
Sowa wytłumaczy!
Thriller - dreszczowiec, rodzaj utworu
sensacyjnego, powieści
lub filmu, który wywołuje dreszcz emocji.
Napięcie, tajemnica
i niepewność to cechy
dobrego dreszczowca.

Szkoły im. Powstańców Śląskich
Zajrzałam na strony różnych szkół, które tak
jak nasza "Dwunastka" noszą imię Powstańców
Śląskich. Znalazłam ich pięć.
Oto one:

Pomnik
Powstańców
Śląskich
w Katowicach

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie
Pierwsza lekcja w niej odbyła się 1.09.1999r. Szkoła ma bardzo dużo kółek zainteresowań (15). W bibliotece mają dostęp Wi-Fi, dzięki temu uczniowie mogą
korzystać z Internetu. Tak jak w naszej "Dwunastce" można uczyć się dwóch języków
obcych (j. angielski, j. niemiecki). Uczniowie biorą udział w dużej ilości konkursów.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
Została wybudowana w 1909- 1910 r. Jest ona najstarszą i największą szkołą miasta.
Szkoła ta pamięta o swoim patronie. 11 listopada dla uczczenia rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę (1918r.) uczniowie wraz z nauczycielami idą na uroczystą
mszę świętą, a następnie składają wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Od szeregu lat uczniowie idą szlakiem Powstańców Śląskich, by poznać ich historię.
Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
Jest to szkoła wiejska. 1.09.2004r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Nauczyciele i rodzice chcieli, by imię gimnazjum upamiętniało ważne wydarzenia regionu
(Śląsk), a także aby było symbolem integrującym całą społeczność. Z tego powodu
szkoła ta nosi imię Powstańców Śląskich.
Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku
Jest to najstarsza na ziemi rybnicko- wodzisławskiej szkoła średnia. Szkoła obejmowała zasięgiem duży obszar poza miastem i na wsi. Uczniowie do szkoły przyjeżdżali pociągami, na rowerach lub przychodzili pieszo. Rybnik, w czasie kiedy budowano szkołę, należał już do większych miast na Górnym Śląsku i stanowił ważny ośrodek administracyjny (w 1910 r. Liczył 11.656 mieszkańców).
Gimnazjum w Siemianowicach Śląskich im. Powstańców Śląskich
Jest ona piękną i dużą szkołą. Sale tego gimnazjum są dobrze wyposażone i większość
ma interaktywne tablice. Szkoła ta uczestniczy w wielu konkursach. Wszystkie opinie
na temat gimnazjum w Siemianowicach Śląskich są dobre i bez zastrzeżeń.
Natalia Szczepańska kl. 5a
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Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang: Library of Congress) – największa biblioteka świata. W swoich zbiorach gromadzi 142 mln różnego rodzaju
dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 6
mln mikrofilmów, 12 mln fotografii, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500 000
filmów, wszystko w ponad 460 językach. 7 % zbiorów to dokumenty w językach
słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje
856 km półek!

Biblioteka Kongresu

Czytelnia Biblioteki Kongresu

Za jedną z najmniejszych bibliotek świata
uznajemy bibliotekę w parku, a dokładniej w
starej budce telefonicznej w północnej Portugalii w miejscowości Barcelinchos. Dostępne
są tam czasopisma, książki oraz darmowy Internet (Wi-Fi).
Za największą bibliotekę w historii świata uznajemy Bibliotekę Aleksandryjską,
która doszczętnie spłonęła w pożarze w roku 391.
Za jedną z największych i najstarszych bibliotek w Polsce uznaje się Bibliotekę Jagiellońską, którą założono
w 1364 roku razem z Uniwersytetem Jagiellońskim. Posiada ona status biblioteki narodowej.
W Raszynie jest bibliomobil- specjalnie oznaczony samochód, który dojeżdża z
książkami do seniorów, osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych w
myśl hasła: „Nie możesz przyjść do biblioteki – biblioteka przyjedzie do Ciebie!”
Filip Stępień, kl. 5a.

6

Lubicie ćwiczyć wyobraźnię? Wyobrażacie sobie dziwnego
stworka i jego wesołe przygody? Ale zabawa! Teraz stwórzcie w
swojej wyobraźni książkę, która jest … domem! A może to raczej dom, który jest książką?
W takim domu na pewno mieszka ktoś, kto kocha czytać, czyli
miłośnik książek! Dach domu udekorowany jest dużymi przestrzennymi literami, a dym… Tak, nawet dym układa się w różne napisy! Wyobraźcie sobie, że dym to wiersz, którego słowa
unoszą się nad miastem lub wioską i … każdy może je czytać! A
wnętrze takiego domu? Też zapewne pełne literatury, a jak wygląda? Wyobraźcie sobie...
Książka cukierek lub książka w formie tabliczki czekolady to
dopiero gratka! Słodki upominek! Czytacie rozdział książki
i … zjadacie czekoladową stronicę! Mniam! I wtedy bez wahania można powiedzieć, że „pożeracie książki”. Tak czasem mówi się o osobach, które czytają bardzo dużo. Pożeracze książek.
Jednak duże ilości czekolady nie wpływałyby dobrze na stan
zdrowia czytelnika. Pomarzyć jednak jest bardzo zdrowo!
Witajcie w Krainie Wyobraźni i … odwiedzajcie często naszą
szkolną Krainę Książek !!!

Jan Gutenberg ur. ok 1399 r.
zmarł 3 lutego 1468 r.w Niemczech. Był złotnikiem i drukarzem
mogunckim.
Gutenberg mógł zobaczyć druk
wystawiony przez L. J. Costera przy okazji uroczystości ku
czci relikwii akwizgrańskich w roku 1440. Sposób konstruowania
czcionek i ich składu został przez
Gutenberga opracowany na nowo
i następnie udoskonalany, dlatego jemu przypisuje się wynalazek
nowoczesnego druku. Gutenberg
założył drukarnie w 1448r. w Moguncji. W 1455 r. ukazała się
drukiem Biblia Gutenberga którą
można zobaczyć w muzeum diecezjalnym w Pelplinie .

Książka - dom
- rys. Zosia z kl. 2a.
Książka - cukierek
- rys. Paulina z kl. 2c.

Przykład starego druku

DRUK WYNALAZŁ...

Czcionka

Red.

Julia Zmijewska, kl. 5a.
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Na zajęciach Koła Bibliotecznego oglądaliśmy
albumy o sztuce i poznawaliśmy tematy w malarstwie: portret, scena batalistyczna, martwa natura, scena rodzajowa i
pejzaż. Książka jest
wspaniałym elementem
nie jednej martwej natury! Ułożyliśmy przedmioty
bardzo artystycznie, nazwaliśmy je wspólnym
tytułem „Martwa natura z
książką”. Potem sfotografowaliśmy w kolorze, a
także w czerni i bieli.

Zapraszamy
do oglądania!

LABIRYNT
2. Tu wpisz odnalezione litery.
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Autorzy kompozycji: Mikołaj z kl. 3a,
Ewa z kl. 4a.

Autorzy kompozycji: Julia z kl. 3b, Olek z kl. 3b.

MARTWA NATURA Z KSIĄŻKĄ

1. Pozbieraj litery i zobacz
co powstanie. Szukaj w
labiryncie.

Adam Chróstowski, kl. 1a

HOROSKOP literacki
Baran: Lubisz przygody? Zacznij czytać
dzieła Tolkiena. W jego książkach znajdziesz
mnóstwo wypraw, bitew i pojedynków!

Byk: Strach jest Ci obcy? Przeczytaj
„Opowieści grozy wuja Mortimera” autorstwa Chrisa Priestley’a. Uwaga: Prawdopodobnie nie będziesz spał w nocy!

Bliźnięta: Interesuje cię II wojna światowa?
Chcesz wiedzieć co się wtedy działo? Przeczytaj książkę Romy Ligockiej pt. „Dziewczynka
w czerwonym płaszczyku”.
Czytaj z rodzicami, bo to poważna lektura!

Rak: Jeśli chcesz wiedzieć, co się działo w
dawnych czasach sięgnij po książki z serii
„Strrraszna historia”. Seria z humorem opisuje historię świata i Polski. Kto chce może
sięgnąć po wersję w oryginale i powtórzyć
nie tylko historię, ale i język angielski.

Lew: Martwisz się tym, że w przyszłości nie
będziesz wiele pamiętał z dzieciństwa? Zacznij już teraz prowadzić pamiętnik.
To żaden obciach!
Waga: Chcesz w przyszłości zostać detektywem, bo lubisz zagadki? Przeczytaj książki
Zbigniewa Nienackiego z serii „Pan Samochodzik”.

Panna: Chcesz wiedzieć, co dzieje się w
szkole francuskiej? Przeczytaj książkę
„Nowe przygody Mikołajka”. Znajdziesz w
niej dużo dobrego humoru, który wywoła u
ciebie uśmiech.
Skorpion Lubisz magiczny świat? Jeśli tak,
to koniecznie musisz przeczytać „Opowieści
z Narnii” C. S. Lewisa.
Koziorożec Lubisz firmę Apple? Jesteś ciekawy początków firmy? Jeśli tak, to przeczytaj książkę „Steve Jops” – o człowieku, który
wymyślił komputer i nie tylko.

Wodnik: Zamierzasz się wybrać do puszczy
lub na pustynię, weź ze sobą książkę o survivalu.

Ryby: Interesuje cię malarstwo? Zajrzyj do
książki pt. „Historia malarstwa” i zobacz jak
trzeba pracować, żeby zostać sławnym malarzem.

Rys. Ignacy Zasadni, kl. 4a

Strzelec: Interesujesz się magią? Ciekawią
cię czarodzieje i czarownice? Przeczytaj
wszystkie tomy „Harrego Pottera”. Znajdziesz w niej mnóstwo pojedynków magicznych, tajemniczych komnat i … lotów na
miotle.

Rys. i teksty Jędrzej Jaszczak, kl. 5a.
Survival - sposoby i umiejętności
potrzebne do przetrwania
w warunkach ekstremalnych.
Sowa Mądra Głowa
tłumaczy trudne słowa!

Stopka redakcyjna:
Gazetka szkolna „TUZINEK” SP 12 w Warszawie.
Redakcja: Zuzia Biegańska, 5b, Zuzia Gregorowicz 5a, Magdalena Niewczas 5a, Julia Paszkiewicz 5a,
Klara Porazińska,kl. 4b, Justyna Skalska 6b, 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
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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 (nie zwierzaka, tylko zdjęcie i opis) ;D

KITEK
Mam kota, który ma na imię Kitek.
Ma sześć miesięcy i mieszka na naszej działce. Kiedy tam jestem bawimy się razem, nalewam mu mleko do
spodeczka.
Kiedyś Kitek przyniósł mi myszkę!
Tekst i rys. Adam Chróstowski, kl. 1a.

PROJEKT
„DOM MARZEŃ” opis projektu, który prezentujemy
na okładce.
Do Domu Marzeń wchodzisz korzystając ze zjeżdżalni. Znajdujesz się w holu, tuż koło Ciebie stoi posąg, który wita Cię uśmiechem. Na środku stoi fontanna, a na prawo są drzwi. Za tymi drzwiami jest biblioteka. Na wprost jest
korytarz, który wygląda jak las. Gdy przejdziesz las natrafisz na baniaki z
pysznymi sokami. Dalej musisz przejść pod ziemią, bo tam właśnie znajduje
się sypialnia. Kiedy już podziemie masz za sobą, podejdź do kolorowego
barku. Możesz zrobić zakupy. Potem znajdziesz się w Ponurym Pokoju. Wybierz którąś z książek. Przeczytaj wiersz zaznaczony żółtą karteczką i przetłumacz, aby wiedzieć co oznacza. Kiedy to zrobisz między półkami zrobi się
szpara. Przejdź przez nią. Jesteś w pizzerii! Wybierz sobie jakieś danie na
tablicy interaktywnej. Zjedz i jeśli chcesz, odpocznij. W następnym pokoju
znajdziesz wyjście na powierzchnię i wejście na basen!
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Gaja Odolczyk, kl. 3c

To dział naszej gazetki, do którego zagląda się 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!

Dzielnicowy Konkurs
„WZOROWY MATEMATYK”:
I miejsce Jan Grabowski, kl. 3a
II miejsce Zofia Kalinowska, kl. 3b
II miejsce Maria Polańska, kl. 3c
III miejsce Bruno Podbielski, kl. 3b
III miejsce Ignacy Łuka, kl. 3a.
Dzielnicowy Konkurs
„MISTRZ ORTOGRAFII”:
I miejsce Katarzyna Łuchniak, kl. 3c
II miejsce Julia Michrowska, kl. 3b
III miejsce Mikołaj Pochopień, kl. 3a
Gratulujemy!

Wyniki III finałowego etapu szkolnego
konkursu przyrodniczego dla klas IV
pt. „Tajemnice przyrody”:
I miejsce Ewa Przybył, kl. 4a
II miejsce Urszula Skibińska, kl. 4b
III miejsce Klara Porazińska, kl. 4b.
Gratulujemy!

X Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny
„Z ortografią za pan brat”
dla uczniów klas III szkół podstawowych
m. st. Warszawy
II miejsce - Katarzyna Łuchniak, kl. 3c.
Gratulujemy!

W sesji - luty 2013
Patryk Mościski z kl. 6a
zdał egzamin z języka francuskiego
DELF A2
Félicitations!

Stypendium naukowe
I semestr 2012/2013
Justyna Micota, kl. 6a
Urszula Kalinowska, kl. 6a
Dominika Ceroń, kl. 6b
Maria Kilińska, kl. 6b
Joanna Kulicka, kl. 6b
Jan Kalinowski, kl. 6b
Nadia Gozdek, kl. 6b
Magdalena Niewczas, kl. 5a
Michał Starkowski, kl. 5a
Grzegorz Wójcik, kl. 5b
Maria Kostro, kl. 5b
GRATULUJEMY!
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BABOH
Baboh jest potworem. Lubi ser żółty w plastrach. Na
śniadanie zjada ich dwadzieścia. Lubi sok z pokrzywy,
który sam wyciska. Ma dwanaście ogromnych zębów, w
tym dwa złote!
Czyta straszne książki, szczególnie horrory. Mieszka w leśnej norze. Nora zbudowana jest z wielu pomieszczeń, które tworzą podziemny labirynt. Śpi na kamieniach okryty liśćmi. Kiedy się budzi ma zły humor, ale zaraz mu się poprawia, na
myśl o wizycie w bibliotece. Uwielbia czytać!
Panie bibliotekarki przestraszyły się jego wyglądu, kiedy pierwszy raz go zobaczyły. Powiedział „Dzień dobry”, uśmiechnął się szeroko i od razu go polubiły.
Baboh lubi kiedy pada deszcz. Wtedy może skakać po kałużach i błocie. Nie lubi,
kiedy ktoś mu przerywa czytanie. Latem chodzi do parku i bawi się z dziećmi.
Mateusz Bilszta, kl. 2c.

GRYZLI
Gryzli ma czarną brodę, żółte oczy i fioletowe odstające
włoski. Nosi kolorowe obrączki na rogach. Lubi spędzać
czas przy komputerze. Jednak jego ulubionym zajęciem jest
spanie i czytanie! Kiedy czyta – nikogo nie słyszy, ani nie
widzi. Ulubione książki to „Felix, Net i Nika” , „Opowieści
z Narni” oraz „Kto ukradł Prążka?”
Ulubioną jego potrawą są puchatki – to tosty w sosie z miodem i cynamonem.
Chartlotte Juda, kl. 2c.

NP-NAJLEPSZY PRZYJACIEL
Robocik ten bawi się z dziećmi w każdym wieku. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Mówi ludzkim głosem. Ma baterię,
która się nie wyczerpuje, a sam robocik jest niezniszczalny! Można go nosić do szkoły. Potrafi się zmniejszyć do
malutkiego kwadraciku i powiększyć do rozmiarów dorosłego człowieka.
Tola Jamka, 3c.
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