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Doświadczenia z fizyki —
praca zdalna

Wyzwanie
„Pozytywnie
każdego
dnia”

Kartki od klasy 3d z
Dublina.
Projekt „Napisz do
mnie kilka słów...”

„Memowa” lekcja
języka francuskiego

Tuzinianie i Tuzinianki!
To czwarty numer naszego TUZINKA w tym roku szkolnym, ale
nie ostatni! Redaktorzy pracują zdalnie, ale równie intensywnie! Poczytajcie, dlaczego fajnie jest być dzieckiem według
dorosłych i według dzieci. Poczujcie klimat dawnej szkoły - we
wspomnieniach rodziców i dziadków. Możecie zorganizować
Teatrzyk Cieni, który już w fazie przygotowań jest zajęciem
Rys. Nina, kl. 7b
fascynującym. Daisy, Bambi i Dziunia to zwierzaki numeru,
poznajcie się! A może ktoś z Was, kto lubi tradycyjne książki i nowoczesne technologie
zostanie bibliotekarzem cyfrowym? Dla Was wywiad z kierownikiem Mazowieckiej
Biblioteki Cyfrowej. Zapraszamy na wystawy, obejrzyjcie galerię prac uczniów oraz
chmurę wyrazową z tytułami czytanych w ostatnim czasie książek. Poznajcie twórczość
prozatorską i poetycką kolegów i koleżanek. A jeśli poczujecie wenę, chwytajcie za
pióro, ołówek, pędzelek z farbami czy klawiaturę komputera i twórzcie!
Pozdrawiamy i zapraszamy do czytania oraz współpracy przy redagowaniu TUZINKA.
Piszcie na adres e-mail: alampa@sp12w.edu.pl
Red.

Razem z moją siostrą Dominiką z 1B, robiliśmy domową
wystawę naszych ulubionych książek. Załączam zdjęcia.
Zapraszam również na mój blog:

coczytapawel.blogspot.com
Paweł K., 5C
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FAJNIE JEST BYĆ DZIECKIEM
PONIEWAŻ...

Głosy dzieci:

Rys. Ula S., kl. 7c

Nie muszę chodzić do pracy.

Głosy rodziców:
Fajnie jest być dzieckiem, bo wszystko na świecie wydaje się ciekawe i ma się
przed sobą tyle rzeczy do odkrycia.

W dzieciństwie wyobraźnia nie ma granic.
Można wejść na czubek drzewa nie łamiąc konarów i gałęzi.
Można tupać i hałasować nie zważając na innych.
Dzieci mają mnóstwo pomysłów, planów, marzeń, a świat stoi przed nimi otworem.
Fajnie jest być dzieckiem. Powodów jest wiele, choć z mojej perspektywy najfajniejsza jest nieskrępowana kulturą i normami społecznymi WYOBRAŹNIA.
Nieograniczona i zwariowana. Inspirująca i czasem nieco straszna.

Można być niekwestionowaną gwiazdą—tańca, śpiewu, karate lub judo!
Nie trzeba być powściągliwym. Można mówić nie słuchając innych.

Można stosować różne taktyki negocjacyjne: szantaż, płacz, złość, trzaskanie drzwiami.
Masz nieograniczoną wyobraźnię i fantazję. Zwykły kamyk może być
Twoim najlepszym przyjacielem, a patyk - mieczem świetlnym.
Dostaje się dużo prezentów. Można jeść dużo lodów, pizzy i frytek.
Wspaniałym powodem jest BEZTROSKA. Świadomość, że jest się bezpiecznym i że zawsze
znajdzie się ktoś, kto pomoże.
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Ankiety z uczniami kl. 1 przeprowadzili uczniowie: Matylda B., Matylda B., Wiktoria B. oraz
Antoni Ch. z kl. 7c. Ankiety z rodzicami zostały przeprowadzone drogą mailową.

Wspomnienie taty:

Nauczyciel fizyki
Mój tata często wspomina swojego nauczyciela fizyki ze szkoły średniej. Była
to naprawdę wyjątkowa postać. Z jednej strony odznaczał się on poczuciem humoru,
z drugiej zaś budził respekt, a wręcz lęk wśród uczniów. Zawsze był nienagannie
ubrany, w garniturze i białą koszulę z zapinkami przy mankietach. Nosił spiczastą
bródkę i okulary charakterystyczne dla „belfrów” ze starych filmów. Często podnosił
głos, rzucał nerwowo kredą, niekiedy wpadał do klasy, gasząc przy tym papierosa, co
oczywiście było niepedagogiczne, ale wszyscy chyba przyzwyczaili się do tego i
przymykali oko na maniery starego „psora”.
Tata śmieje się, opowiadając nam przykładowy początek lekcji. Nauczyciel
otwiera dziennik i rzuca pytanie:
- Ile dziś stado liczy sztuk?!
W klasie panuje cisza, choć część uczniów zaczyna się śmiać z tego tekstu.
- Z czego się śmiejesz Łysy Patefonie? – fizyk zwraca się do kolegi taty, który chyba
zaśmiał się najgłośniej. W taki sposób zawsze nazywał chłopców. Z kolei do dziewczyn wołał „Kaśka”, dzięki czemu nie musiał spamiętywać imion.
- Powiedzcie mi kochani, które liceum jest najlepsze w Warszawie?
Ktoś nieśmiało odpowiedział:
- Pewnie Batory…
- Mylisz się psubracie! Najlepsze jest nasze liceum. A wiecie dlaczego?
Tym razem już nikt nie ważył się odpowiedzieć.
- Tam przyjmują tylko olimpijczyków, którzy praktycznie mogą się sami uczyć, przy
ewentualnej asyście nauczycieli. A u nas? Mam takich głąbów ja wy, których muszę
przygotować do zdania matury i dostania się na studia! To dlatego nasza szkoła jest
najlepsza! – te ostatnie słowa wypowiedział prosto w twarz koledze, który wytypował
to uznane przecież w stolicy liceum.
- W takim razie sprawdzimy teraz poziom waszej zazwyczaj miernej wiedzy po naszych ostatnich zajęciach – rozpoczął tym samym stały punkt programu swoich zajęć.
Stanął tyłem do klasy, na podwyższeniu obok swoje biurka. Wyciągnął z kieszeni
długopis i rzucił za siebie, a więc w kierunku trochę zestresowanych uczniów. Nie,
żeby się bali latającego przedmiotu, lecz stanięcia pod tablicą.
Zapytałam taty, dlaczego z uśmiechem wspomina akurat tego nauczyciela.
Odpowiedział, że naprawdę świetnie uczył i był lubiany przez uczniów, gdyż niewątpliwe wnosił wiele kolorytu do życia szkoły. Nigdy nikogo nie skrzywdził, a wielokrotnie dawał wyraz swojej sympatii do młodzieży. Tata zaproponował, że kiedyś
opowie mi o sytuacji, której chyba nie zapomni do końca życia. Przez nią ten szalony
profesor stał się dla niego prawdziwym autorytetem. Dlaczego? Mogę to opisać w
kolejnym wspomnieniu.
Julia M.-G., kl. VIIIb
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Wspomnienie babci:

Dawna szkoła
Wybuchła epidemia koronawirusa. Zapadła decyzja o zamknięciu szkół. Miałem
bardzo dużo wolnego czasu, więc postanowiłem porozmawiać z babcią. Poprosiłem,
żeby opowiedziała mi o swoich szkolnych przeżyciach. Babcia chętnie się zgodziła.
Zacząłem zadawać pytania:
- Babciu jak wyglądała twoja szkoła?
- Była przestronna i miała dość duże klasy. Przy szkole znajdowało się boisko i
ogródek, który uprawiali uczniowie.
- Ile dni w tygodniu chodziłaś do szkoły?
- Jesteście szczęściarzami. Ja musiałam się uczyć sześć dni w tygodniu.
- Ilu uczniów uczyło się w twojej klasie?
- Wielu, aż 34 osoby były w mojej grupie.
- W co wyposażona była klasa?
- Siedzieliśmy w dużych drewnianych ławkach. Na ścianie wisiała czarna tablica, po
której pisało się kredą. Obok tablicy stała drewniana katedra dla nauczyciela.
- A co z podręcznikami?
- W pierwszej klasie uczyłam się z elementarza Mariana Falskiego. Był pięknie ilustrowany. Bardzo lubiłam ten podręcznik. W tajemnicy powiem ci, że uczyłam się
pięknego pisania, tzw. kaligrafii. Dlatego jestem uczulona na niestaranne pismo –
nawet twoje.
Wyobraziłem sobie, że jestem babcią. Idę do szkoły. Na plecach niosę tekturowy tornister, a w nim drewniany piórnik, książki, zeszyty i drugie śniadanie. Tornister jest lżejszy od mojego plecaka w piątej klasie. Po drodze spotykam swoich
kolegów i rozmawiamy o dzisiejszym dniu. Wchodzimy do szkoły i widzimy grubą
panią woźną, chodzącą z dzwonkiem. Przebrałem się i wszedłem do klasy. Usłyszałem dzwonek na lekcję. I teraz zaczął się horror. Musiałem pisać obsadką zakończoną stalówką. Stalówkę maczało się w atramencie, który znajdował się w kałamarzu.
Co chwilę robiły mi się kleksy. Na szczęście miałem bibułę, w którą wsiąkał atrament. Spojrzałem na swojego kolegę. Był cały w atramentowych kleksach. Moja
buzia wyglądała tak samo. Zaczęliśmy się śmiać. Pani wyrzuciła nas do łazienki.
Tak zakończyła się moja przygoda w babcinej szkole.
Bardzo miło rozmawiało mi się z babcią. Poznałem jej szkolne życie. Nie
było najgorsze. Chciałbym chodzić do szkoły z lat sześćdziesiątych.
A.W. kl. 5d
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Rozwiązanie zagadki ze str. 7 „Ukryte cyfry”: 1, 5.

Teatrzyk cieni pozwoli Wam opowiedzieć ciekawą bajkę,
którą zainteresujecie każdego. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem na nudę, szary dzień czy deszczowy wieczór.
Ja zrobiłem teatrzyk dla swojego pięcioletniego brata.
Sam napisałem scenariusz i przygotowałem elementy do
teatrzyku. Bajka, jaką będziecie chcieli przedstawić jest
dowolna – ale ważne jest, aby odpowiednio przygotować
elementy do przedstawienia.
Tak naprawdę wcale nie jest to trudne.
Potrzebujecie:
- czarny brystol lub karta techniczna
- ołówek (miękki czyli z grupy B)
- nożyczki
- klej (najlepiej magiczny lub wikol); ewentualnie taśma
klejąca
- patyczki (od lodów, do liczenia, do szaszłyków itp.)
- linijka
- coś co może być sceną (ja akurat mam gotową)
- latarka
- papier lub materiał który przepuści światło i pokaże cień
(ja miałem takie tło fotograficzne, ale może być też kalka
techniczna)
- dobry pomysł
- wyobraźnię
- widzów.
Odrysowujecie elementy, postaci na czarnym bristolu.
Następnie należy je wyciąć. Patyczki przyklejacie klejem
albo taśmą. Teraz przygotujcie scenę – należy przykleić
papier do szkieletu sceny i oświetlić od tyłu latarką. Chowamy się za sceną tak, żeby było widać tylko elementy
bajki. Teraz czas na widownię i wasze opowiadanie.
Powodzenia!
Adrian P., 5d
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Chociaż kwarantannę społeczną w kraju mamy
To my się chorobie i nudzie nie damy.
W gry planszowe gramy, puzzle układamy
I codziennie dużo kreatywnych rzeczy wymyślamy.
Jednak najwięcej ciekawych książek czytamy.
Brakuje już szkoły, kolegów, zajęć i na przerwach szaleństw :).
Nauczyciela-nawet gdy krzyknie,
Bo to normalne gdy dziecko bryknie.
Biblioteki, w której konkursy mamy
I fajne nagrody w nich wygrywamy.
Pań bibliotekarek z wesołą minką
Pilnujących wydań szkolnego "TUZINKA"! :)

Oktawian i Jarosław P.

WIERSZ ORTOGRAFICZNY
Królestwo, wróżka
wieża czy księżniczka
pisz przez ,, ż'' i ,,ó''
- nie zapomnij kreseczki.
Lecz krasnoludki,
pamiętaj na wieki
pisze się przez ,,u''.
Marta C., kl. 4b

Stopka redakcyjna:
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Rozwiązanie na str. 5

Gazetka szkolna „TUZINEK” SP 12 w Warszawie
Red. nacz.: Alicja Lampa
Współpraca: Beata Nowogór ska
Zespół: Uczniowie
Adres redakcji: biblioteka szkolna.
e-mail: alampa@ sp12w.edu.pl

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: alampa@sp12w.edu.pl lub
przynieś do biblioteki .

Daisy
Ta słodka suczka nazywa się Daisy. Jest
to maltańczyk i ma 1,5 roku. Bardzo lubi
się bawić, dużo biegać, a szczególnie
chodzić na długie spacery. Jest towarzyska, szalona i czasami hałaśliwa. Zawsze
chcę się bawić z innymi psami, nawet
takimi dużymi. Umie zrobić „siad” i „podaj
łapkę”. Często chodzi z całą rodziną na
wycieczki do lasu.

Natalia S, kl. 5a i Maks S. kl. 2b

Bambi
Mój chomik nazywa się Bambi. Jest
biało-szary. Umie bardzo szybko biegać. Jego ulubioną zabawą jest wchodzenie do mojego rękawa. Bambi je
różnego rodzaju nasiona np. słonecznik, ale najbardziej lubi orzechy.
Bardzo lubię mojego chomika. :-)
Maria L. kl. 5c

8

Dlaczego warto adoptować psa ze schroniska
Dziunia
Dwa lata temu nasza rodzina postanowiła
adoptować psa ze schroniska “Na Paluchu”.
Mieszkają tam niechciane, porzucone i nikomu niepotrzebne zwierzęta. Pojechaliśmy w
to smutne miejsce w sobotę rano. Wybrałem
małą, rudą sunię, która miała 3 miesiące. Była
bardzo przestraszona i nieśmiała. Nazwaliśmy
ją Dziunia. Gdy wracaliśmy do domu samochodem przytulała się do mnie i patrzyła z
wdzięcznością w moje oczy. Od razu ją pokochałem.
Dzisiaj Dziunia jest rozpieszczoną, szczęśliwą i
kochaną suczką.
Jeśli ktoś mnie zapyta, dlaczego warto adoptować psa to odpowiem:

Uratowałem biednego, porzuconego
pieska.

Dałem mu przytulny, szczęśliwy dom.

Nauczyłem się odpowiedzialnościwychodzę na spacery, karmię go i uczę
się cierpliwości.

Zyskałem prawdziwego przyjaciela.

Gdy mój piesek złamał nogę bardzo się
o niego martwiłem.

Nie jestem już jedynakiem, mam swojego psa ,który mnie kocha zawsze i
wszędzie.
Każdemu kto myśli o kupnie psa, polecam
adopcję. Na stronie Schronisko Na Paluchu
znajdziecie mnóstwo psiaków, które czekają
na dom.
https://www1.napaluchu.waw.pl/zwierzeta/
zwierzeta-do-adopcji/
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Adam W., kl. 5d.

W każdym numerze gazetki publikujemy wywiady z osobami wykonującymi ciekawe zawody! Może komuś się spodoba i wybierze podobny zawód?

Wywiad z p. Malwiną Tomala-Pietrzak, starszym kustoszem, kierownikiem Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

- Na czym polega pani praca w bibliotece cyfrowej?
Moja praca w bibliotece cyfrowej polega na wybieraniu takich książek, czasopism, fotografii, map i innych zbiorów bibliotecznych, które następnie mogą zostać zeskanowane i
zamieszczone w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Muszę zwracać uwagę na to, żeby
działać zgodnie z prawem autorskim. Nie można zeskanować wszystkiego co się chce i
opublikować w Internecie. To byłoby złamanie prawa. Jeśli już ustalę, że dana publikacja
może zostać zeskanowana i żadna inna biblioteka cyfrowa nie zrobiła tego wcześniej,
zabieram się za jej opracowanie - wpisuję autora, tytuł i inne potrzebne informacje identyfikujące materiał. Następnie zaczynamy skanowanie. Wykorzystujemy do tego najczęściej skanery wielkoformatowe. Wyglądają trochę jak urządzenia ze statku kosmicznego.
Praca na nich jest szybka i przyjemna. Zeskanowane publikacje musimy poddać lekkiej
obróbce graficznej i następnie udostępniamy je na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, żeby wszyscy chętni czytelnicy mogli z nich korzystać o dowolnej porze i z dowolnego komputera.
- Kto najczęściej korzysta z tych zasobów?
W zasobach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej największe zasoby stanowią materiały
związane z Mazowszem i Warszawą, stąd głównymi odbiorcami są osoby zainteresowane
tzw. varsavianami i mazovianami. Dużą grupę naszych odbiorców stanowią hobbyści,
którzy interesują się stolicą, tym jak żyło się w niej dawniej, jak wyglądała. Naszymi czytelnikami są także dzieci i rodzice, ponieważ spory zasób publikacji dostępnych w MBC
stanowi literatura dla dzieci i młodzieży ze zbiorów Muzeum Książki Dziecięcej (MKD),
które znajduje się w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie. Jako czytelnicy MBC możecie z nich skorzystać z wersji cyfrowej. Często są to książki czy czasopisma, które mają
ponad 100 lub nawet 200 lat.
- Czy nie brakuje Pani kontaktów z czytelnikami?
Z czytelnikami Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej jestem w kontakcie telefonicznym
i mailowym. Często do nas piszą lub dzwonią z pytaniami o możliwość zeskanowania i
opublikowania w MBC wybranych tytułów.
- Kto założył MBC i ile lat temu?
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa jest jedną z najmłodszych w Polsce regionalnych bibliotek cyfrowych w Polsce. Regionalnych czyli takich, która skupia się głównie na materiałach związanych z danym obszarem geograficznym. MBC jest Oddziałem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Jako, że jednym z zadań biblioteki wojewódzkiej jest szerzenie wiedzy o regionie, w którym się znajduje to MBC wypełnia tę rolę. Kiedy zaczynałam pracę w Bibliotece poznałam zespół
osób, które pracowały w kilku różnych działach, ale wszystkich łączyła pasja do nowoczesności i jednocześnie do starych książek i czasopism. Do tego doszła wiedza związana
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z digitalizacją (skanowaniem) i tak połączyliśmy swoje pasje, wiedzę i zaangażowanie
tworząc w 2009 roku MBC.
- Jak dobierane są zasoby w MBC?
Przede wszystkim zwracamy uwagę na tematykę, skupiamy się głównie na materiałach,
które dotyczą Warszawy czy Mazowsza. Jeśli ktoś proponuje inny zasób, który jest
unikatowy, szczególnie cenny to również może znaleźć się w naszych zasobach. Takim
przykładem mogą być stare druki czy rękopisy - np. pochodzące z XV wieku czyli mające
nawet ponad 500 lat. Nie dotyczą wyżej wspomnianych tematów, ale mają szczególną
wartość z uwagi na czas ich powstania i tego, że występuje np. jeden lub kilka egzemplarzy na całym świecie. Zawsze sprawdzamy czy dana publikacja jest wolna od praw
autorskich lub pozyskujemy zgodę na skanowanie i publikowanie.
- Ile publikacji liczy MBC?
Obecnie, a mamy koniec maja 2020 r., udostępniamy ponad 77 tysięcy publikacji. Są
wśród nich książki, czasopisma, mapy, stare druki, rękopisy, fotografie, grafiki, ekslibrisy
i wiele innych. Mogą one liczyć 1 stronę - jak zdjęcie, a mogą to być kilkuset stronicowe
książki.
- Jaki sprzęt potrzebny jest, aby dobrze zeskanować książkę, dokument?
Wspominałam, że w naszej pracy wykorzystujemy sprzęt, którego na co dzień nikt nie
ma w domu. Są to skanery wielkoformatowe, na których do postaci cyfrowej przenosimy np. czasopisma mające wymiary około 60x80 cm. Jest to profesjonalny sprzęt bezpieczny dla zbiorów - nie niszczy skanowanego materiału swoim światłem wykorzystywanym w procesie skanowania. Ma specjalne tzw. "zimne" oświetlenie. Do tego posiada
tzw. szalki (jak kiedyś wagi w sklepach), żeby z łatwością ułożyć nawet wielostronicowe
książki bez uszkodzenia ich. W naszej pracy wykorzystujemy też skanery płaskie. Mają
one profesjonalne właściwości i ustawienia. Dysponujemy także sprzętem do fotografii
cyfrowej, ponieważ do postaci cyfrowej przenosimy też obiekty, które trudno ułożyć pod
szybą skanera lub po prostu chcemy pokazać, że nie są to płaskie materiały. Kiedy np.
chcemy pokazać pięknie zdobioną, przestrzenną obwolutę starej księgi wolimy zrobić
zdjęcie i to piękno podkreślić.
- Co ciekawego mogą znaleźć uczniowie szkoły podstawowej w zasobach
MBC?
Niezależnie od tego czy jesteś uczniem, nauczycielem, studentem czy rodzicem znajdziesz coś ciekawego dotyczącego stolicy Polski: fotografie, stare czasopisma czy mapy.
Uczniowie mogą znaleźć dla siebie literaturę dziecięco-młodzieżową bogato ilustrowaną,
ale też prasę dla dzieci, wydawaną w I poł. XX w. Jeśli ktoś jest wytrwały ma też możliwość przeczytania "Lalki" Bolesława Prusa z rękopisu samego autora - 1180 stron :) Są
również dostępne rękopisy Gabrieli Zapolskiej czy Marii Kownackiej kojarzonej ze słynnym Plastusiem mieszkającym w piórniku. Publikujemy również prasę szkolną - tę
współczesną wydawaną m.in. przez szkoły polskie za granicą, jak i gazetki szkolne wydawane na pocz. XX wieku czyli ponad 100 lat temu. To ciekawy materiał, ponieważ
można zobaczyć o czym pisali uczniowie i nauczycieli na początku ubiegłego stulecia.
- Czy znalezione fotografie można wykorzystać do pracy domowej?
Każdy opublikowany w MBC materiał ma informację dotyczącą praw autorskich i możliwości jego wykorzystania. Część materiałów znajduje się w tzw. domenie publicznej, co
oznacza, że można je wykorzystywać bez żadnych ograniczeń - oczywiście zawsze pamiętając o podaniu tytułu i autora. Pozostałe publikacje podlegają ochronie w związku z
obowiązującym prawem autorskim - wtedy pojawia się informacja, że można z nich skorzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego - oznacza to, że można je przeczytać,

wydrukować dla siebie czy pokazać przyjacielowi, dziadkom czy rodzicom. Do celów
edukacyjnych możecie wykorzystywać wiele materiałów, ale zawsze należy oznaczyć
źródło pochodzenia i autora.
- Co jest fascynującego/ciekawego w pracy bibliotekarza cyfrowego?
Najbardziej fascynujące jest to, że mamy dostęp do bardzo starych materiałów, które
skanujemy. Zwykły czytelnik nie ma możliwości wzięcia do ręki np. do rękopisu Bolesława Prusa czy starego druku mającego koło 500 lat. Cieszę się, że dzięki mojej pracy mogę się tym później podzielić z czytelnikami udostępniając im wersję cyfrową tych publikacji. Dużo się uczę też o samej Warszawie i Mazowszu. Poznaję ciekawe miejsca i wydarzenia, na temat których publikujemy książki, czasopisma, fotografie czy mapy.
- Jakie umiejętności są niezbędne do wykonywania pracy bibliotekarza cyfrowego?
Bibliotekarz cyfrowy to jednocześnie osoba, która ma wiele wspólnego z tradycyjną biblioteką, ponieważ musi umieć wyszukiwać w różnych źródłach informacji - tzw. dobry
szperacz, powinien znać się na opracowaniu zbiorów, z drugiej strony to ktoś komu nie
są obce nowoczesne technologie. Do tego dochodzą umiejętności wykorzystywania różnych programów graficznych, sprzętu do digitalizacji, a czasem po prostu pomysłowości
kiedy mamy do czynienia z "trudnym" obiektem do zeskanowania.
- Czy biblioteki cyfrowe będą się rozwijać w przyszłości? Czy na tym polu zostało osiągnięte już wszystko?
Biblioteki cyfrowe są już na bardzo wysokim poziomie rozwoju. Wiele materiałów zostało
już zdigitalizowanych. To jest przyszłość. Na pewno jeszcze nie wszystko zostało osiągnięte. Biblioteki cyfrowe nadal się rozwijają, wychodzą na przeciw potrzebom czytelników, ich wymaganiom. Myślę tu o np. o nowych formatach, w których udostępniamy
cyfrowe publikacje, o szybkości dostępu do zasobów cyfrowych czy nowych udogodnieniach w ich korzystaniu.
- Sporo czytelników odchodzi od tradycyjnej formy książki i wybiera audiobooki i ebooki, co Pani o tym sądzi?
Wszystko ma swoje plusy i minusy. Cyfrowe książki są dostępne o każdej porze i w każdym miejscu. Wystarczy mieć dostęp do Internetu, do tego smartfona i już możemy zagłębić się w lekturze. Nie trzeba wtedy przychodzić do biblioteki czy księgarni. To bardzo
wygodna forma czytania. Z drugiej strony kiedy brak jest Internetu lub zepsuje się nam
czytnik, nie ma jak papierowa książka. Mimo tego, że na co dzień zajmuję się
"przenoszeniem" wersji papierowych zbiorów do wersji cyfrowej to czasem wolę usiąść
po prostu z książką w fotelu. Kiedy mam już przesyt tej cyfrowości i Internetu, w którym
jest burza informacji i różnych źródeł - wtedy papierowa książka staje się lepszym rozwiązaniem. Kiedy się ją czyta można skupić się tylko na tym co w niej jest i nic nie zaprząta naszej głowy - smsy, maile, czy powiadomienia w mediach społecznościowych.
- Czy wszystko można znaleźć w sieci?
Mówi się, że "Google" wie wszystko :) Jest tylko jeden warunek - trzeba umieć szukać i
dobrze oceniać wiarygodność tego, co się znajdzie. Nie można ufać wszystkim źródłom w
Internecie, bo dziś każdy może w nim pisać co zechce, czasem nieprawdę lub niesprawdzone wiadomości. Dlatego zachęcam Was do korzystania z Internetu, ale z dużą rozwagą i pod okiem dorosłych (tu duża pomoc ze strony rodziców i nauczycieli), którzy pokażą jak się poruszać w tym gąszczu informacji.
- Dziękujemy za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania
i przybliżenie zawodu bibliotekarza cyfrowego.
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Zapytaliśmy naszych uczniów, ich rodzeństwo i rodziców, jakie książki czytają. Otrzymaliśmy wiele odpowiedzi. Umieszczamy je w chmurze wyrazowej w formie balonu,
niech płyną po błękitnym niebie naszej wyobraźni. Tak, aby każdy mógł podziwiać!
Polecamy również stronę Typo Polona. Tam każdy może stworzyć napis z oryginalnych
czcionek, w stylu „retro”.

Nina, kl. 7b

GALERIA PRAC NINY G. Z KL. 7B
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Pewnego słonecznego dnia Karolcia poszła pobawić się z Piotrem. Na
sznureczku, jak zawsze miała niebieski koralik. Bawili się razem, gdy nagle
podbiegł do nich jakiś pies. Karolcia z początku ucieszyła się, bo wyglądał
dość przyjaźnie. Jednak strach ją ogarnął, gdy czworonóg zerwał jej z szyi
koralik. Pobiegła, aby gonić złoczyńcę. Niestety, na przeszkodzie stanęła jej
łąka cała obrośnięta pokrzywami. Dziewczynka nie chciała się poparzyć.
Bała się też, że wilczur pracuje dla czarownicy Filomeny. Zacisnęła zęby
i przeszła przez pokrzywy.
Później napotkała kolejną przeszkodę – miliardy niezapominajek. Karolcia przypuszczała, że pies upuścił koralik gdzieś tutaj. Jednak pies siedział
na skraju łąki, ale bez koralika. Od niechcenia kopnęła jeden z patyków i
nagle pies natychmiast jej go przyniósł. Przez dłuższą chwilę bawiła się z
psem, aż w końcu rzuciła mu trzy patyczki. Wtedy pies nie przyniósł żadnego z nich, lecz upragniony koralik. Karolcia bardzo się ucieszyła i wypowiedziała słowa „Chcę wrócić do domu!”
Helena D., kl. 3a

Cześć, to ja Karolcia!
Niedawno przytrafiła mi się dziwna historia, o której teraz wam opowiem.
Pewnego dnia spotkałam jakąś panią na ulicy. Spytała mnie czy to ja jestem
Karolcią. Odpowiedziałam, że tak, to ja. Nieznajoma powiedziała, że wie jak
znaleźć koralik. Zapytałam, po co jest ten koralik. I tak wszyscy oprócz mnie
spełniają swoje wszystkie życzenia, a koralik już nie działa. Nieznajoma pani
powiedziała, że wie jak można przywrócić jego moc spełniania życzeń. Odpowiedziałam jej, że koralik naprawdę nie jest mi potrzebny. Nieznajoma
odparła, że Filomena powróciła i chce go na nowo zdobyć. Trzeba znaleźć
koralik!
Przy pomocy magicznych okularów po pewnym czasie znaleźliśmy koralik.
Pani powiedziała, że zostało nam tylko go odczarować w piecu. Udało nam
się to szczęśliwie już za pierwszym razem!
Pewnego słonecznego dnia spotkałam Filomenę na ulicy. Wypowiedziałam
życzenie, żeby Filomena zniknęła na zawsze…
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Franciszek W., kl. 3a

Dzień dobry, Tuzinianie i Tuzinianki!
Może niektórzy z Was już kiedy słyszeli o synestezji, a niektórzy może jeszcze nie. W
Polsce występuje ona dosyć rzadko, ale zawsze znajdą się jacyś synestetycy (jak ja na
przykład). Otóż synestezja jest dosyć często mylona z chorobą, a to ogromny błąd!
Tak naprawdę synestezja jest przypadłością, na skutek której można odbierać niektóre
rzeczy inaczej niż inni. Nie ma się co bać! Przykłady synestezji:
Liczby lub/i litery mają kolory.
Imiona mają kolory.
Można widzieć różne kolory lub/i kształty przy słyszeniu poszczególnych dźwięków.
Każdy smak może mieć swój kolor.
Przy słyszeniu niektórych głosów, można czuć smaki jedzenia.
Ale jest ich o wiele więcej! Niektórzy twierdzą, że przy synestezji można mieć problemy z matematyką, ale tak wcale nie musi być! Synestezja to raczej świetna zabawa
niż powód do wstydu. Jeśli wśród Was znajdą się jacyś synestetycy potrzebujący rady, to jestem skora do pomocy!
Wystarczy wpaść do szkolnej biblioteki i poszukać brunetki z nosem w Harry Potterze albo rysującą mangi.
Pozdrawiam serdecznie!

Olga K., kl. 3b

Przyporządkowanie
kolorów
klawiszom w ramach oktawy w
fortepianie świetlnym zaprojektowanym przez Skriabina*.
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*Aleksandr Nikołajewicz Skriabin
(ros. Алекса́ндр Никола́евич
Скря́бин) 1871/1872 w Moskwie,
zm. 1915 tamże) rosyjski
kompozytor i pianista.

Une personne atteinte de synesthésie
peut par exemple, percevoir ainsi les
chiffres et les lettres, associés à des
couleurs (1,1 à 2,0 % de la population
selon Simner et al. en 2006)1.
How someone with synesthesia might
perceive certain letters and numbers.
Synesthetes see characters just as
others do (in whichever color actually displayed) but may simultaneously
perceive colors as associated with or
evoked by each one.

Jerzy Z. z kl. 1a „Kuba i Buba”

Tola Z. z kl. 1b „Błyskawica”

Łucja K., kl. 3a „Lukrecja”

Krysia Hołub, kl. 2a „Brzydkie kaczątko”

Paulina Gołębiewska, kl. 5c „Brzydkie kaczątko”

