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Drodzy Tuzinianie i Tuzinianki!
Przed Wami czwarty numer naszej szkolnej gazetki „TUZINEK”. Numer majowy, więc mocno związany z książkami oraz rowerami! W maju odbywa się wiele czytelniczych imprez, do
najważniejszych należą: Tydzień Bibliotek i Warszawskie Targi Książki! Można to pięknie
połączyć z Rowerowym Majem, w którym nasza Dwunastka z ochotą bierze udział. Rowerem
można pojechać do biblioteki po książki Można poczytać o historii roweru - kto go wymyślił,
jak wyglądały pierwsze rowery, ile ma lat najstarszy tego typu pojazd?
Książki i rowery to temat przewodni tego numeru „TUZINKA”. Zapraszamy do lektury.
Prace do kolejnego numeru gazetki można składać u p. Nowogórskiej lub w bibliotece szkolnej. Przyjmujemy też wersje elektroniczne Waszych prac.
Oto adres: biblioteka12sp@interia.pl

Redakcja

DWUNASTKA CZYTA!
W marcu ukazał się raport Biblioteki Narodowej na temat stanu czytelnictwa
w Polsce w 2017 roku. Badanie to zainspirowało nas do przeprowadzenia
krótkiej ankiety na temat czytelnictwa w naszej Dwunastce. Przygotowaliśmy pytania i wylosowaliśmy cztery klasy, z których uczniowie wzięli udział
w naszym badaniu.
W raporcie Biblioteki Narodowej czytelnictwo w Polsce uplasowało się na
poziomie 38%, w naszej Dwunastce osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom, bo
94%. Oznacza to, że 94 osoby na 100 badanych przeczytały przynajmniej
jedną książkę w 2017 roku .
Stali Czytelnicy, którzy przeczytali 7 i więcej książek w raporcie ogólnokrajowym stanowili 9%, w naszej Dwunastce to aż 62% respondentów*.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tak dobrym wynikiem!
Wśród naszych uczniów 32% czyta literaturę w formie e-booków. Najwięcej
przeczytanych książek zostało kupionych, otrzymanych w prezencie i wypożyczonych z biblioteki. Z domowych biblioteczek
naszych uczniów pochodzi 20% przeczytanych
książek.
Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie!
Pozdrowienia z biblioteki szkolnej!
Nie wiesz, co to znaczy?
Sowa wytłumaczy!
*respondent - osoba odpowiadająca na pytania zawarte w ankiecie lub
zadawane podczas wywiadu.
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Jak co roku nasza szkolna biblioteka dołączyła do ogólnopolskiej akcji promowania czytelnictwa. W dniach 8-15 maja zaprosiliśmy Czytelników do wspólnych obchodów Tygodnia
Bibliotek.
Co robiliśmy? Łączyliśmy działania plastyczne z literaturą i wiedzą o książce.
Układaliśmy nowe wyrazy z liter zawierających się w słowie BIBLIOTEKA. Rysowaliśmy
biorąc udział w akcji „Co to może być?” Trzy linie pobudziły wyobraźnię tak, że powstało
ponad 80 obrazków. Używając monitora interaktywnego tworzyliśmy napisy na stronie
Polona Typo. Codziennie bawiliśmy się w wyszukiwanie wyrazów w słownikach. Tutaj należą
się słowa uznania dla uczennic klasy 1a, które tę umiejętność świetnie opanowały, wykazując
się cierpliwością i wytrwałością w poszukiwaniach.
Przygotowaliśmy karty pracy – dla klas młodszych „Czytam sobie”, a dla starszych
„Biblioteka w 12 zadaniach”. Wszystkie bezbłędnie wypełnione karty wezmą udział w losowaniu nagród. Czytelników zaprosiliśmy również do redagowania szkolnej gazetki
„TUZINEK”. Tematy główne w maju to oczywiście …. książki i rowerowy maj. Każdą
aktywność uczniów w tych dniach nagradzaliśmy naklejkami.
Dziękujemy za liczny udział w obchodach Tygodnia Bibliotek.

Autorzy rysunków - Czytelnicy.

3

Warszawa w maju pod znakiem książek i czytania!
Blisko 800 wystawców z 32 krajów, 1000 twórców, 1500 wydarzeń na
Warszawskich Targach Książki, największym międzynarodowym
wydarzeniu z tej branży w Polsce.
Temat główny 9. WTK – 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
Partner specjalny – Francja
Strefy na Warszawskich Targach Książki—strefy tematyczne poświęcone
literaturze kryminalnej i fantastycznej, a także popkulturze i tematyce górskiej.

Zostań tłumaczem! Jak brzmią te tytuły w języku polskim?
Маша и Медведь)

Harry Potter and the Cursed Child

Diary of a Wimpy Kid. Rodric rules

Sofies verden

Cinq semaines en ballon

Les enfants du capitaine Grant

Charlotte’s Web

Don Quijote de la Mancha

Le Petit Nicolas et les Copains

Les Trois Mousquetaires

Ranger's Apprentice

Bröderna Lejonhjärta

The Kane Chronicles. The Red Pyramid Fablehaven

Gabrysia, 6a

Le Phare du bout du monde

Ala, 6a
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Refleksje nad smartfonem...

Le Chat botté

Film został zrealizowany na podstawie
szwedzkiej serii książek „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. Opowiada o rodzinie Von Brom i o tajnej szkatule. Ważne są
też cztery pierścienie, które ktoś próbuje
ukraść! Trzeba odnaleźć sprawcę. Detektywi
mają co robić! Więcej nie mogę napisać.
Film bardzo polecam. Byłam w kinie z klasą.
To najlepszy film, jaki oglądałam w kinie
„Muranów”.
Tekst i rys. Misia, kl. 3a

Rys. Nikola M., kl. 4b

Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai.
Sekret rodziny von Brom

Helena R.-L., 2b

Rys. Aleksander, kl. 4b

Książka na plaży
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Rys. Konrad, kl. 5a

Albert Einstein

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce
promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów i szkół
podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami
rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu
do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków.
Nasza Dwunastka bierze udział w tym przedsięwzięciu! Brawo dla wszystkich, którzy do szkoły
przyjeżdżają na kółkach napędzanych siłą mięśni!!

Piotr Curie
i Maria Skłodowska-Curie

Książki z rowerem w treści:
Afryka Kazika
Tajemnica wyścigu
Co tam u Ciumków?
Sporty ekstremalne
Pajączek na rowerze
Transport
Mikołajek
Encyklopedia odkryć i wynalazków
Zwykłe i niezwykłe losy wynalazków

Który z kołowych pojazdów jest najpopularniejszy w akcji Rowerowy Maj w naszej
szkole? Zapytaliśmy o to 100 uczniów.
Poniżej wyniki:

hulajnoga 57
deskorolka 23
rower 17
rolki 3
Czy wiesz, z jakiej książki
pochodzi ten obrazek?

Najgrubsza książka w bibliotece szkolnej

I miejsce Kronika XX wieku - 1400 str.
II miejsce Botanika - 1144 str.
III miejsce Harry Potter i Zakon Feniksa - 956 str .
Zdobywasz sławę po publikacji swojej książki.
Jaki miałaby tytuł?

Rys. Awa, kl. 1a

Moja największa przygoda

Ankieta została przeprowadzona w bibliotece szkolnej.
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Lubisz stare czasopisma, książki i mapy? Biblioteka Narodowa udostępniła tysiące liter ze swoich
zbiorów! Można z nich komponować własne
napisy, zapisywać i udostępniać! Wśród liter znajdują się współczesne, trochę starsze i takie, które
mają 500 lat! Litery można zmieniać - całość napisu, ale też pojedyncze. Wejdźcie na stronę:
typo.polona.pl i bawcie się dobrze!
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Tajemnica hotelu
Tajemnica mody
Maksio szuka domu
Dziennik Cwaniaczka
Naciśnij mnie
Jezioro łabędzie
Baśniobór
Harry Potter i więzień Azkabanu
Oskar i Fabrycy. Straszne smoczysko
Opowieści z Narnii. Koń i jego chłopiec
Przygody grzecznego psa
Pamiętnik Zuzy-Łobuzy

Zadanie: Dopasuj rysunek do tytułu!

