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W listopadzie 2020 r. rozpoczął się remont   
szkoły. Już w grudniu zakończono prace na   
piętrze. Powstało pomieszczenie sanitarne dla 
uczniów niepełnosprawnych, odnowiono łazien-
kę dla chłopców. Został utworzony nowy gabinet 
pedagoga oraz terapeuty pedagogicznego.                
Pokój nauczycielski zmienił swoje położenie,                 
a w jego miejscu powstała dodatkowa sala lek-
cyjna.                       
Na parterze obiektu zaplanowane są dwie sale 
dydaktyczne, sala do zajęć pozalekcyjnych oraz 
gabinet dyrektora i pomieszczenia administra-
cyjne. W centralnej części budynku powstanie 
aula ze szklanym dachem.  

Remont trwa! 

Będzie pięknie!!! 
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Tuzinianie i Tuzinianki! 
Przed Wami czwarty numer szkolnej gazetki                    

TUZINEK. Na pierwszej stronie przedstawiamy 

zmiany, jakim ulega budynek naszej Dwunastki. 

Jest jeszcze dużo pracy, ale będzie pięknie!                 

W gazetce chcieliśmy utrzymać wiosenną atmos-

ferę pełną zieleni, nadziei. To czas budzącej się 

do życia przyrody.  

Obejrzyjcie galerię zdjęć Olgi, rysowane żabki 

Natalii, zapoznajcie się ze słowniczkiem angiel-

skim Pawła i wierszykiem Dominiki. Pobawcie 

się poezją! Rozwiążcie zagadkę, w której obejrzy-

cie również najbardziej zielone pocztówki z ko-

lekcji biblioteki szkolnej. Zwierzakiem numeru 

jest pies Adriana – Snoopi. Kontynuujemy serię 

artykułów tj. kalendarium świąt typowych i niety-

powych, „Wydarzyło się…”, dwujęzyczny Bilin-

guis oraz SKGPiK czyli Szkolne Kółko Gier Plan-

szowych i Karcianych.  Jest coraz cieplej, można 

już na balkonie zjeść lub wypić czekoladę! W ar-

tykule Adama znajdziecie nie tylko historię czeko-

lady, lecz także przepis na słodkie szaleństwo 

przygotowane  w domu. W galerii gazetki przed-

stawiamy wyróżnione prace uczniów, które reali-

zowali w ramach lekcji plastyki. 

Jest jeszcze wiele innych artykułów, nie sposób 

wymienić wszystkich! Gazetka ma aż 22 strony, 

czego gratuluję Redaktorom i Redaktorkom oraz 

polecam Czytelnikom Małym i Dużym. Gramy w 

zielone! 

Redakcja 

Kwietniowa Wielkanoc 

Kwiecień plecień, bo przeplata, 

trochę zimy, trochę lata, 

jak mówi przysłowie, 

lecz jak jest naprawdę, każdy się dowie. 

Pisanki, 

nalepianki i oklejanki, drapanki, 

wydmuszki i kraszanki. 

A w koszyczku oprócz tego, 

chleb, kiełbasa i baranek, kolego. 

Praca plastyczna i wiersz: Dominika K., kl. 2b 

Zajączek Wielkanocny 

Nikola M., kl. 7b 

Ida C., kl. 4b 
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Wydarzyło się w ... 
To cykl, który opowiada, co się dawno temu wydarzyło w Warszawie i innych miastach Pol-

ski. Może powstania, a może inne ciekawostki historyczne czekają na nas! 

Zgodnie ze wstępem, zaczynamy cykl w TUZINKU o historycznych ciekawostkach zwią-

zanych z Warszawą. Jest luty, a więc prezentuję ciekawostki z marca i kwietnia! 

7 marca 1000 rozpoczął się Zjazd Gnieźnień-
ski - było to spotkanie Ottona III z Bolesławem 
Chrobrym przy grobie Św. Wojciecha. 

Paweł K., kl. 6c 

 2 -  Dzień Staroci 

 3  -  Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

 4  -  Dzień Gramatyki  

 8  -  Dzień Kobiet 

12 - Dzień Matematyki  

14 - Dzień Liczby Pi 

        Dzień Motyli  

15 - Dzień Piekarzy i Cukierników 

16 - Dzień Pandy 

20 - Międzynarodowy Dzień Frankofonii 

        Dzień Języka Francuskiego 

        Światowy Dzień Żaby  

21 - Międzynarodowy Dzień Poezji 

25 - Dzień Czytania Tolkiena 

        Dzień Gofra 

27 - Międzynarodowy Dzień Teatru  

KALENDARIUM ŚWIĄT  

TYPOWYCH I NIETYPOWYCH 

Źródło zdjęć: Wikipedia 

 1 -  Międzynarodowy Dzień Ptaków 

 2 -  Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

 4  - Dzień Marchewki 

 6  -  Światowy Dzień Sportu 

 9  -  Światowy Dzień Gołębia 

11 - Dzień Radia 

12 - Dzień Czekolady 

        Dzień Chomika  

13 - Dzień Scrabble 

14 - Dzień Patrzenia w Niebo 

15 - Światowy Dzień Sztuki  

17 - Światowy Dzień Kostki Rubika 

18 - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

19 - Dzień Rowerowy 

22 - Dzień Ziemi  

23 - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

        Dzień Języka Angielskiego 

27 - Światowy Dzień Grafika 

30 - Ogólnopolski Dzień Koni   

9 kwietnia 1241 doszło do bitwy pod Legni-
cą, w której to wojska chrześcijan zostały poko-
nane przez Mongołów. 

1 kwietnia 1656 król Jan II Kazimierz złożył słynne ślu-
by lwowskie - powierzył opiekę nad krajem Matce Boskiej                
i wybrał ją na królową Polski. 

4 marca 1386 Włady-
sław Jagiełło został ko-
ronowany na króla Pol-
ski. Był on wytrawnym 
politykiem i mistrzem 
intryg. 
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Kiedy chcesz zostać pisarzem lub poetą... 

Porady dla młodych pisarzy: 

 Pisz o tym, co jest ci bliskie, co czujesz najlepiej. 

 Pisz ręcznie ulubionym długopisem, piórem lub cienkopisem. 

 Kup mały notes i miej go zawsze pod ręką na nagłe pomysły. 

 Pracując na komputerze, nie wchodź na portale społecznościowe czy pocztę, 
wyłącz powiadomienia. Nie rozpraszaj się! 

 Słuchaj muzyki, czytaj książki, poznawaj świat – to rozwija wyobraźnię. 

 Nie myśl cały dzień o swojej książce. Daj odpocząć głowie! 

 Nie pisz na siłę! Pisz, kiedy czujesz wenę.  

 Nie poddawaj się, bądź optymistą. 

Trzeciego marca był Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Wiele osób młodszych i starszych chciałoby zostać 

pisarzem czy pisarką. Niektórzy już piszą, na przykład do szkolnej gazetki, inni - jeszcze nieśmiało - do szu-

flady. W czasie spotkania online członkowie klubu „Kraina Książek"  wspólnie zastanawiali się, co jest naj-

ważniejsze w pracy pisarskiej. Mówiliśmy również o tym, jak się motywować i nie zniechęcać pierwszymi 

niepowodzeniami, a także gdzie szukać pomysłów i jak rozwijać wyobraźnię.  

Czytelnicy, do piór! 

A jak jest z poezją? Czy każdy może zostać poetą? Czy trudno jest składać frazy i szukać nowych znaczeń w 

wyrazach dobrze znanych? Poezja może być filozoficzna, może być również zabawna!  

Z okazji Światowego Dnia Poezji proponujemy Wam udział w akcji. Odpowiedzcie na pytania i stwórzcie 

swój pierwszy zestaw poetycki!  
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- Od ilu lat/miesięcy układasz kostkę Rubika? 

- Kostki nie układam długo. W trakcie pierwszego lockdownu nie miałem co robić, więc nauczyłem się 

układać kostkę. 

- W jaki sposób zostałeś posiadaczem kostki? Długo marzyłeś o niej, aż sam ją kupiłeś? Dostałeś w 

prezencie? Przywiozłeś z wycieczki? 

- Moją pierwszą kostkę Rubika dostałem w prezencie na imieniny i od tamtego czasu zajmuje ona szczegól-

ne miejsce w mojej kolekcji kostek 

- Kim z zawodu jest Rubik, wynalazca słynnej kostki? Z jakiego kraju pochodzi? 

- Erno Rubik z zawodu jest wykładowcą architektury na jednym z węgierskich uniwersytetów. Kostkę Rubi-

ka stworzył dla swoich uczniów, aby pomóc im zrozumieć przestrzeń. 

- Co to jest „speedcubing”? 

- Speedcubing to " sport"  polegający na jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika. Przyznam się, że bardzo 

chciałbym pojechać na zawody w speedcubingu. (jeszcze nie byłem) 

- Ile czasu potrzebujesz, aby ułożyć kostkę Rubika? 

- Aby ułożyć klasyczną kostkę Rubika 3x3, potrzebuję około 30 sekund metodą LBL (Layer by Layer, czyli 

warstwa po warstwie). W wakacje udało mi się ułożyć ją w czasie szybszym niż zrobił to rekordzista świata. 

23 sekundy zajęło mi wtedy ułożenie kostki. Wcześniej odnotowany rekordowy czas ułożenia kostki tą meto-

dą to 25 sekund. Smutne jednak jest to, że moje nazwisko nie widnieje dziś w Księdze Rekordów Guinessa, 

ponieważ to ułożenie nie zostało nagrane :( 

- Czy każdy może się nauczyć układać? Jak zacząć? Daj kilka porad zupełnie zielonym lub bardzo 

początkującym. 

- Układanie kostki Rubika nie jest trudne - każdy może to robić. Na pewno jednak nie powinniśmy od razu 

nastawiać się na niesamowite wyniki. Należy do tego podejść jak do kota, powoli i delikatnie, bo jak zbyt 

natarczywie będziemy próbować, to ten kot nas " ugryzie"  - po prostu nam się to znudzi. 

- Jakie są jeszcze rodzaje kostek Rubika oprócz klasycznej 3x3? 

- Oczywiście, że istnieją inne kostki. Najmniejsza jest kostka 2x2, a największa mi znana kostka to 17x17. 

Poza tym kostki różnią się też kształtem. Są kostki w kształcie: piramidy i prostokąta, no i nie należy zapo-

minać o kostkach zmiennokształtnych, czyli takich, które po obróceniu jednej ścianki nie będą miały kształ-

tu kostki tylko innego wielokąta. 

- Czy da się ułożyć kostkę bez patrzenia? 

- Tak. Da się to robić, ale jest to bardzo trudne, przynajmniej dla mnie. Potrzebne do tego jest dobre zapa-

miętywanie układu kolorów na kostce. 

- Czy ktoś jeszcze z twojej rodziny i znajomych układa kostkę? 

W mojej rodzinie nikt poza mną nie układa kostki, natomiast często proszę domowników o pomieszanie 

kostki. Wśród moich znajomych jest dużo osób układających kostkę Rubika, np. w drużynie piłkarskiej na 

obozie organizowaliśmy zawody „Kto szybciej ułoży Kostkę?”. 

- Dlaczego kostka jako zabawka logiczna może być ciekawą rozrywką? 

- Odpowiedź jest prosta. Dla mnie kostka Rubika jest po prostu zabijaczem nudy. Ponadto można prowa-

dzić turnieje rodzinne w układaniu kostki typu „Kto szybciej ułoży?”. 

17 kwietnia  

Światowy Dzień  

Kostki Rubika 
Czy każdy może układać kostkę?  

Czy to trudne?  

A dlaczego ciekawe? 

Z okazji święta kostki Rubika redakcja przepro-

wadziła  wywiad z Pawłem P., z kl. 6b, który 

kostkę układa! 

Odpowiedzi udzielił  Paweł  P., z kl. 6b 
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Zadanie logiczne: 

Szkoła = 2 

Biblioteka = 5 

Chrząszcz = 1 

Nauka = 3 

Tuzinek = _____________ 

Zadanie matematyczne. Oblicz pole: 

10,5 cm 

25,5 cm 

Zadanie matematyczne. Oblicz: 

12 + 25 = 

1234 + 4321 = 

222—112 = 

123345—111 = 

Adrian P., kl. 6d 

ZADANIA 

matematyczne 

logiczne 

i rysunkowe  

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 
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czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

Międzynarodowe tenisowe mistrzostwa Francji od-

bywają się zwykle na przełomie maja i czerwca. Na-

zywają się French Open lub Roland Garros, dlatego 

że korty w Paryżu nazwano na cześć lotnika Rolanda 

Garrosa, który jako pierwszy przeleciał przez Morze 

Śródziemne.  

French Open to jeden z czterech najważniejszych tur-

niejów tenisowych świata, nazywanych Wielkim 

Szlemem. Pozostałe to Australian Open w Melbour-

ne, Wimbledon w Londynie i US Open w Nowym 

Jorku.     

Pierwsze zawody (fr. les compètitions) w Paryżu ro-

zegrano w 1891 r. Grali sami mężczyźni. Panie dołą-

czyły w 1897 r. Początkowo grano na trawie. Poma-

rańczowa mączka pojawiła się w 1912 r. 

Zawodnicy (fr. les joueurs) w Paryżu grają na ponad 

20 kortach (fr. les courts), a głównym z nich jest kort 

im. Philippe Chatrier na ponad 15 tys. miejsc.  

Co roku startuje 128 kobiet i 128 mężczyzn, a także 

pary deblowe, mikstowe i tenisiści na wózkach inwa-

lidzkich. Zwyciężczyni dostaje puchar Suzanne Len-

glen, a zwycięzca Puchar Muszkieterów (fr. La Cou-

pe des Mousquetaires). Przez cały turniej tenisiści 

zużywają około 65 tys. piłek (fr. les balles de tennis). 

Sportowcom co roku pomaga grupa 250 przeszkolo-

nych dzieci (w wieku 12-16 lat) do podawania piłek.   

Tenisowym królem Paryża jest Hiszpan Rafael Na-

dal. Do tej pory wygrał na Roland Garros 100 meczy 

(fr. les matchs de tennis), przegrał dwa, a cały turniej 

wygrał aż 13 razy. W 2020 r. Iga Świątek wygrała w 

Paryżu wśród pań i została pierwszą w historii Po-

lką, zwyciężczynią turnieju wielkoszlemowego.  

W 2021 r. początek turnieju zaplanowano na 17 ma-

ja, a finał mężczyzn, który kończy zawody, na 6 

czerwca.  

Francja na sportowo:  

Wielki tenis na Roland Garros 

 Tola Z., kl. 2b i Jurek Z., kl. 2a 

Na zdjęciach: logo mistrzostw, kort główny, Iga Świątek, 

Rafael Nadal, wejście na korty.  
Zdjęcia ze strony: www.rolandgarros.com.  

FFT 

http://www.rolandgarros.com/
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ZWIERZAK 

 NUMERU 

Twój sympatyczny, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze gazet-
ki! Zrób mu zdjęcie/narysuj i opisz wygląd, zwyczaje, przygody. Artykuł przyślij na e
-mail redakcji (szukaj stopki redakcyjnej).  

 

Snoopi to mój siedmioletni pies rasy Parson Russell te-

rier. Parson Russell terier to brytyjska rasa stworzona 

do polowań. Psy tej rasy są wytrzymałe, odważne, czuj-

ne i inteligentne. Uczą się chętnie i szybko, ale są też 

złośliwe. Snoop jest psem bardzo ceniącym swoją prze-

strzeń i lubi pieszczoty, ale wyraźnie pokazuje, gdzie 

chce by go głaskać, np. jeżeli drapiesz go za prawym 

uchem, ale tego nie chce, to machnie łapą lub po pro-

stu wstanie i odejdzie. Bardzo lubi grać w piłkę i jest w 

tym bardzo dobry. Trzy lata temu zaczął się dziwnie za-

chowywać. Przestał grać w piłkę, stracił apetyt, nie 

chciał się bawić oraz wpadał czasami na drzwi. Z dnia 

na dzień stawał się coraz bardziej smutny i coraz mniej 

interesował się otoczeniem i stracił apetyt. Mój radosny 

i pełen życia pies popadł w psią depresję – leżał na po-

słaniu i zasłaniał oczy łapami. Szukaliśmy pomocy, aż 

wreszcie znaleźliśmy bardzo dobrego okulistę dla zwie-

rząt. Okazało się, że Snoopa bardzo boli głowa, ponie-

waż miał bardzo wysokie ciśnienie w oczach. Lekarz 

zdiagnozował jaskrę. Rozpoczęliśmy leczenie i z dnia na 

dzień jego stan się poprawiał. Dzisiaj Snoopi widzi tylko 

błyski (i może plamy kolorów, bo nadal gania za balona-

mi), ale daje sobie radę w domu, ponieważ zna go pra-

wie na pamięć. Snoop bardzo mnie lubi, ja też go lubię. 

Od pani doktor dowiedziałem się, że wzrok u psa jest 

najmniej ważnym zmysłem, najważniejszy jest węch. 

Dlatego codziennie ćwiczymy z nim ten zmysł, chowając 

smakołyki w różnych miejscach. Jest to bardzo ważne, 

ponieważ węch zastępuje Snoopowi jego oczy. Snoop 

powrócił do gry w piłkę, ale musi częściej odpoczywać, 

ponieważ węszenie zużywa u niego dużo energii.  

Snoopi 

Adrian P., kl. 6d 
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FENOLOGIA to ... 

Pytaliśmy Was o FENOLOGIĘ. Z czym Wam się kojarzy to słowo?  

Przeczytajcie odpowiedzi. Niektórzy byli bardzo blisko! 

Sowa Mądra Głowa wyjaśni Wam, co to jest naprawdę! :)  

Ankieta została przeprowadzona w wirtualnej redakcji gazetki. 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

nauka o fenolu - organicznym związku chemicznym  

Fenologia 

teoria filozoficzna zajmujące się „fenomenem” 

Fenologia – nauka badająca zależność 
pomiędzy zmianami czynników klimatycz-
nych a periodycznymi zjawiskami w przy-
rodzie ożywionej, takimi jak: 
- kiełkowanie,  
-  kwitnienie,  
- owocowanie,  
- zrzucanie liści u roślin,  
- zapadanie w sen zimowy,  
- odloty ptaków do cieplejszych regionów.  

Źródło: Wikipedia  

KALENDARZ   IDY 

KWIECIEŃ  MAJ  CZERWIEC 

Rys. Ida C., kl. 4b 

 

   

   

Kwitnąca leszczyna pospolita  
zwiastun wiosny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kie%C5%82kowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwitnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owocowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sen_zimowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszczyna_pospolita
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Paweł P., kl. 6b 

Pewnie wiecie, że dzięki różnym środkom transpor-

tu możemy się dostać prawie wszędzie. Prawie!. 

Szok i niedowierzanie - istnieją miejsca, które są 

bardzo trudno dostępne. W yym cyklu przedstawię 

wam pięć takich miejsc. Dzisiaj pierwsze z nich.  

Sentinel Północny 
Dzikie, niedostępne plaże, niezbyt przyjaźnie na-

stawieni mieszkańcy, możliwość zatrucia pokarmo-

wego - te wszystkie rzeczy przypominają mi o mo-

ich najlepszych wakacjach nad polskim morzem. 

Jednak to nie o nim dziś. Sentinel Północny, bo tak 

nazywa się miejsce, które dziś opiszę, jest pierw-

szy na naszej liście najbardziej niedostępnych 

miejsc świata. Wyspa jest częścią zespołu wysp 

nazwanego Andamary i Nikobary, na morzu Anda-

mańskim. Jest to wyspa przynależąca administra-

cyjnie do Indii. Sentinel Północny jest niezależnym 

terytorium, które jest kontrolowane tylko przez 

jego rdzennych mieszkańców. Indyjskie władze je-

dynie co jakiś czas patrolują okolice za pomocą lot-

nictwa i marynarki z odległości 8 kilometrów od wy-

spy. Sentinelczycy są jednym z najdzikszych ple-

mion świata. Na czym polega ta ich dzikość? Cóż, 

gdy ktoś będzie zbyt blisko ich wyspy, szykują 

przyjęcie, a w stronę przybysza zamiast kwiatów i 

podarunków lecą kamienie i dzidy.  

Najbardziej niedostępne miejsca świata 
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drzewa - trees 

bociany - storks 

pisanka - easter  egg 
 

                                 Paweł K., kl. 6c 

Natalia S., kl. 6a 

wiosna - spring 

kwiaty - flowers 

słońce - sun 
ładna pogoda - nice weather 
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Wszystko o czekoladzie 

Na świecie spożywa się kilka kilogramów czekolady rocznie na mieszkańca. Przeciętny Szwaj-

car konsumuje aż 8,8 kg czekolady rocznie a w Polsce ok. 6 kg!  

Historia – opowieść o czekoladzie i o tym, co Szwajcarzy mają z nią wspólnego 
Czekolada była pierwotnie nazywana "xocóatl", wytwarzana przez Azteków przy użyciu wody, ka-

kao, chili i wanilii. Gorący napój był takim hitem wśród mieszkańców Ameryki Łacińskiej, że byli 

pewni, że musi istnieć bóg kakao. 

W 1528 r. hiszpańscy zdobywcy przywieźli tę roślinę do Europy, gdzie po raz pierwszy wzbogacono 

ją cukrem trzcinowym i miodem. W Europie kakao uważano za zdrowe i pobudzające.  Często stoso-

wano je również jako afrodyzjak. Z tych powodów sprzedawano je w europejskich aptekach, aż do 

XIX wieku. 

W 1847 r. firma Fry & Sons w Bristolu (Anglia) wpadła na genialny pomysł dodawania cukru 

i masła kakaowego, zamiast wody, oraz wlewania gęstej masy do formy - w ten sposób wynaleziono 

pierwszy baton czekoladowy. 

Szwajcarzy opracowali innowacyjną technikę "konszowania", która nadaje czekoladzie delikatną, 

kremową konsystencję i pozwala na pełne wydobycie smaku. Rodolphe Lindt odkrył tę technikę 

i jako pierwszy stworzył delikatną, gładką czekoladę. Jego metoda została opatentowana w 1879 ro-

ku. 

Gdzie uprawia się kakao? 
Kakao preferuje klimat tropikalny, ponieważ potrzebuje wilgotności i nie wytrzymuje temperatur po-

niżej 15 stopni. Główne obszary upraw znajdują się zatem w Ameryce Środkowej, Afryce i Azji Po-

łudniowo-Wschodniej. Główne kraje uprawne to Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria, Kame-

run, Indonezja, Brazylia, Republika Dominikańska, Ekwador, Meksyk, Peru i Boliwia. Obecnie oko-

ło 70% wszystkich ziaren kakao pochodzi z Afryki Zachodniej. Kakao można również znaleźć na 

Madagaskarze, Kostaryce, Jamajce i Wenezueli. 

W jaki sposób ziarna kakaowca zamieniają się w czekoladę? 
Po zbiorze ziarna kakaowca są poddawane fermentacji, co pozwala na rozwój charakterystycznych 

aromatów po raz pierwszy i na oddzielenie się ziaren od miąższu i nabranie brązowego koloru. 

Ziarna zawierają aż do 60% wody po fermentacji i muszą wyschnąć, aby umożliwić dalszą obróbkę 

i wydłużyć okres przydatności do spożycia. 

Ziarna kakaowca są następnie transportowane z regionów uprawy do fabryk czekolady, gdzie usuwa-

ne są zanieczyszczenia, takie jak piasek i juta. Ziarna są następnie prażone, co pozwala na pełny roz-

wój ich smaku. Łuska jest usuwana, a reszta mielona, aby następnie rozpocząć produkcję czekolady. 

Czekolada premium 
Czekolady premium mogą osiągać bardzo wysokie ceny, ponieważ są pozyskiwane z To'ak, najdroż-

szego ziarna kakaowca na świecie, który rośnie w dżunglach Ekwadoru. Drzewa, na których rosną 

ziarna kakaowe odmiany Nacional, są bardzo stare i bardzo, bardzo rzadkie. To ziarno kakaowca 

szczyci się pełnym, złożonym smakiem, z nutą aromatów owocowych, kwiatowych i orzechowych. 

Czekolada jest zdrowsza niż mogłoby się wydawać 
Działa przeciwzapalnie i poprawia samopoczucie. Badania dowodzą, jak zdrowa może być ciemna 

czekolada. Zawiera ona flawonoidy, które chronią układ krążenia i mogą obniżyć ciśnienie krwi. 
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Jakie są odmiany czekolady i jak bardzo się różnią? 
Czekolada gorzka - ciemna czekolada ma szczególnie wysoką zawartość procentową kakao, jest 

ciemniejsza, bardziej pikantna i lekko gorzka w smaku. Nadaje się ona dla wegan, gdyż nie zawiera 

mleka. 

Czekolada mleczna - zawiera mleko lub produkty mleczne. Jest jaśniejsza w kolorze i wykonana 

z masła kakaowego, masy kakaowej, cukru i oczywiście z mleka. 

Biała czekolada - proszek kakaowy jest usuwany z masy kakaowej, co skutkuje jego charaktery-

styczną jasną barwą. Biała czekolada produkowana jest z masła kakaowego, cukru i mleka. Jest także 

najsłodszą z trzech odmian czekolady. 

Czekolada ruby - zaprezentowana w 2017 roku, jest lekko kwaśna, orzeźwiająca a jednocześnie de-

likatna w smaku, z naturalnym smakiem owoców jagodowych. Ziarna tej odmiany uprawiane są na 

Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Ekwadorze i Brazylii.  

Zniewalające kombinacje, przełomowe, nowe smaki 
Czekolada mleczna jest najpopularniejszą czekoladą na całym świecie. Kremowa i gładka, rozpływa 

się na języku i pozostawia ochotę na więcej.  Drugie miejsce zajmuje ciemna czekolada, po niej bia-

ła. Najpopularniejsze kombinacje to delikatny nugat i chrupiące orzechy. Czekoladzie bez dodatków 

trudno jest się oprzeć. Nie bez powodu czekolada jest wyraźnym liderem na liście smaków lodów. 

Nowe smaki dla naszych kubków smakowych to połączenie czekolady z: solą morską, różowym pie-

przem, alkoholem, ginem i rumem. 

Słynne specjały czekoladowe 
Sachertorte (Austria) 
Ciasto Sachertorte pochodzi z Austrii, gdzie znajduje się na krajowej liście tradycyjnych dań. Bogate 

w smaku i niewiarygodnie smaczne ciasto czekoladowe jest podstawą każdej szanowanej kawiarni. 

Mole (Meksyk) 
Słowo "mole" opisuje różnorodne style, ostre sosy pochodzące z Meksyku, zawierające aż do 35 

składników, w tym czekoladę, papryczki chilli i różne przyprawy, stanowiące zazwyczaj podstawę 

sosu. Jednak niektóre przepisy wymagają aż 75 różnych składników. Najbardziej znanym mole jest 

mole poblano - tradycyjnie stosowany do enchilad lub podawany z kurczakiem. 

Mus czekoladowy (Francja) 
Nic nie rozpływa się na języku tak dobrze jak mus czekoladowy. Przepis na bazie ciemnej czekolady, 

masła, cukru i jajka został po raz pierwszy odnotowany w 1755 roku, a bez niego dzisiaj nie sposób 

wyobrazić sobie kuchni francuskiej. 

Plantacja kakaowca 

Ziarno kakaowca 

Mój przepis na mleczną czekoladę! 
1. W rondelku zagotuj szklankę mleka.  

2. Dodaj 100 g masła (1/2 typowej kostki) i mieszaj, aż się rozpuści. 

3. Wsyp 2/3 szklanki cukru i co najmniej 3 łyżki kakao. 

4. Przelej do miski, dodaj 200 g mleka w proszku. 

5. Włóż masę do płaskiej foremki i wstaw do lodówki. 

I gotowe! Smacznego!!! 

Przygotował Adam W., kl. 6b 
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Słodka ankieta 

„Która czekolada jest najlepsza?” 

7 
czekolada mleczna 7 
czekolada toffi 3 
z orzechami  2 
czekolada mleczna z orzechami laskowymi  
czekolada biała z wanilią  
czekolada gorzka z solą morską  
czekolada z truskawkami  
mleczna z cukierkami strzelającymi, żelkami  
czekolada deserowa z truskawkami 
czekolada ze startą skórką pomarańczową   
czekolada oreo  
czekolada  z solą morską 
czekolada  z ciasteczkami  
z herbatnikami i czekoladowa  
biała czekolada z malinami  
gorzka  
mleczna korówkowa  
z miętą  
karmelowa 

Fot. Internet 

czekolada biała 7 

Ankieta została przeprowadzo-

na w wirtualnej redakcji gazetki 

TUZINEK. 

Prastare koronki 
Dziś opowiem o prastarych koronkach – tak, pra-

starych, bo dziergała je moja praprababcia z sio-

strami. Mamy ich dużo: białe, kolorowe, małe i du-

że. Mają prawie 100 lat! W domu używamy ich 

tylko na Wielkanoc, do przykrywania koszyczków. 

Robiono je na szydełkach – a raczej na prastarych 

szydełkach. Mnie się najbardziej podobają te małe, 

białe, bo są tak cieniuteńkie jak jednowarstwowa 

chusteczka. Te małe koronki są niezwykle miłe w 

dotyku. 

Dominika K., kl. 2b 

Szydełkowanie – tworzenie dzianiny za 

pomocą nici i szydełka.  
Fot. Wikipedia 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 
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Sophie  W., kl. 5b 
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Rubinek 

Bambi 

Myszka Mini 

12 kwietnia - Dzień Chomika  
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Witam z powrotem na moim Szkolnym kółku gier planszowych i karcianych. Dzisiaj opiszę wam grę,            
którą prawie wszyscy znają, czyli „Catan”. 

Zacznijmy od krótkiej historii Catanu. Historia tej gry zaczyna się w latach 90-tych dwudziestego wieku.               
Właśnie w tych latach twórca Catanu czyli Klaus Teuber, 
z zawodu dentysta, którego hobby było właśnie tworzenie gier, pomyślał  
i wymyślił grę o eksplorowaniu bezludnej wyspy. Tak powstał prototyp Catanu. Pierwszymi osobami, 
które zagrały w tę grę była rodzina autora. Jednak  
w trakcie gry zauważył, że podczas tury innego gracza inni tracą zainteresowanie, więc po grze myślał, 
myślał i wymyślił. Klaus tak zmienił grę, że zaczęła wyglądać jak starsza wersja Catanu, czyli „Osadnicy z 
Catanu”.  Gra została wydana w 1995 roku. 

Zawartość pudełka 

 19 pól terenu 

 6 części ramki 

 18 żetonów z liczbami 
 25 kart rozwoju 

 96 pionków 

 1 złodziej 

 2 podstawki na karty 

 2 kości 

 2 karty specjalne 

 1 instrukcja 

  

Przygotowanie gry 

 Przygotujcie jak najlepszą strategię (to ważne, aby wygrać z przytupem). 

 Z elementów ramki ułóżcie ramkę. 
 Do ramki włóżcie płytki terenu. 

 Na płytkach terenu połóżcie żetony z liczbami.       

 Ułóżcie na podstawkach karty, a karty pomocy rozdajcie graczom. 
 Każdy z graczy wybiera kolor i rozstawia 2 drogi i 2 osady na planszy według instrukcji. 

 Każdy z graczy otrzymuje karty startowe i koszty budowy.            
 Zachowajcie dobry humor. 

Catan to gra strategiczna z motywem nieodkrytej wyspy. Jest też długą grą, ale nie nudną! Dostępnych 
jest kilka dodatków, które można łączyć ze sobą (o dodatkach następnym razem). Płytki terenu i cyfry 
można rozłożyć, jak się chce, ale w instrukcji jest rozstawienie dla początkujących i przy pierwszych roz-
grywkach powinno się do niego stosować. Gdy jednak zdecydujecie się na rozłożenie po swojemu, uwa-
żajcie, aby czerwone numery nie były blisko siebie. Nie kładźcie żetonu na pole pustyni, tylko połóżcie 
tam złodzieja, czyli tę czarną figurkę. O złodzieju będzie w przykładowej turze. W Catanie są karty 
„Koszty budowy”, na których napisane są surowce wymagane do zbudowania drogi, osady lub miasta. 

W grze są też karty rozwoju. Bardzo pomagają one graczom w rozgrywce. Istnieją 3 typy tych kart: 
1. Najbardziej pospolite - Karty rycerz! 
2. Nieco rzadsze - Karty punkt zwycięstwa! 
3. Najrzadsze, najlepsze - Karty postępu! 
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Teraz opiszę, jak działają te karty! 
1. Dzięki kartom rycerz możesz przesunąć złodzieja na inne pole i okraść gracza, którego osada grani-
czy z tym polem. 
2. Karty punkt zwycięstwa, jak sama nazwa wskazuje, dodają 1 punkt zwycięstwa. 
3. Karty postępu dzielimy na 3 rodzaje i wszystkie inaczej działają: 

a) Gdy gracz użyje karty monopol (to moja ulubiona), to wybiera dowolny surowiec i wszyscy gra-
cze oddają wszystkie karty z danym surowcem, jakie posiadają. 
b) Właściciel karty „budowa drogi” może zbudować 2 drogi za darmo. 
c) Karta wynalazek pozwala na dobranie dwóch dowolnych surowców z banku. Oczywiście po uży-
ciu karty rozwoju odrzucasz ją. 

W grze istnieją również karty specjalne, które otrzymują gracze po spełnieniu określonych warunków.  W 
Catanie są 2 karty specjalne: 

1. Najwyższa władza rycerska!  
2. Najdłuższa droga handlowa! 

Teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, jak je zdobyć. Ano tak. By zdobyć najwyższą władzę rycerską, mu-
sisz mieć 3 użyte karty rycerz odkryte przed sobą. Jak inny gracz użyje i położy odkryte przed sobą więcej 
kart rycerz niż aktualny właściciel karty najwyższa władza rycerska, to sobie ją bierze. Hmmm…. A co z naj-
dłuższą droga handlową? Już mówię. Aby ją dobyć, trzeba ułożyć 5 dróg połączonych ze sobą. Ażeby 
odebrać tę kartę, trzeba wybudować więcej dróg. Gdy gram w Catan z rodzicami, oni zawsze rywalizują o 
najdłuższą drogę. Każda karta specjalna warta jest 2 punkty zwycięstwa. Żeby wygrać, musimy zdobyć 10 
punktów zwycięstwa. 

Jak zdobyć punkty zwycięstwa? 

W grze istnieją 3 sposoby na zdobycie punktów 

1. Budować miasta i osady (osady 1 punkt, a miasto 2). 
2. Zdobywać karty specjalne. 
3. Zdobywać karty rozwoju punkt zwycięstwa. 

Pora na przebieg tury  
1. Aktywny gracz rzuca kostkami. 
2. Liczba, która wypadnie na kościach, oznacza pole na planszy. 
Każdy gracz, którego osada lub miasto graniczy z tym polem, otrzymuje odpowiednie surowce: zborze, 
rudę, kamień, drewno lub owce. 
3. Jeżeli wypadło 7, to aktywny gracz przestawia pionek złodzieja na dowolne pole i okrada gracza, 
którego osada graniczy z tym polem. Przez cały czas kiedy złodziej stoi na danym polu, gracz nie otrzy-
muje surowców, nawet jeśli wypadnie jego numer pola. 
4. Teraz gracz może: 
      a) Zbudować jakąś budowlę, czyli drogę, osadę lub miasto 

 lub/i 
b) Kupić kartę rozwoju. 

5. Gracz może również handlować: 
       a)  1:1 z innymi graczami. 
       b) 3:1 z bankiem lub w porcie np. 2:1 

Wszystkim polecam Catan. To naprawdę bardzo fajna gra! 
Ja gram  z rodzicami wraz z dodatkiem „Żeglarze”,  

ale o tym innym razem!☺  

Pora ocenić grę: 
 
Wykonanie:  
 
Poziom trudności: 
  
Grafika:  
 
Fajność:  
 
Grywalność:  

Osadnicy z „Catanu” 

„Catan” 

Adrian P., kl. 6d 
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Konie to bezpieczne, przyjazne i śmieszne zwie-

rzątka. Są to różnokolorowe zwierzątka. Waga ko-

nia nie zależy od jego wzrostu ani wieku. Dorosły 

koń waży około 500-600 kg. A źrebak waży 80 kg. 

Każdy koń może mieć inny wzrost. Źrebak jest ma-

ły, a koń dorosły duży. Młode konie mogą mieć kil-

ka metrów albo tylko metr – to różnie bywa. Kolejny 

fakt o koniach to to, że są bardzo rodzinne. Matka 

zawsze będzie chroniła swoje dziecko i odganiała 

innych. A ojciec będzie chronił matkę.  

Wywiad z ekspertem od koni: ZOSIĄ KORCZYŃ-

SKĄ Z 5B. 

- Ja: Od ilu lat jeździsz? I czy to jest trudne?  

- Zosia: Jeżdżę 3 lata,  na początku nie było to za 

trudne, trzeba było wykonywać ćwiczenia przygoto-

wujące i słuchać trenerów. Dopiero potem, jak 

się uczyłam trudniejszych pozycji, było trudno.  

- Ja: Czy na pierwszych zajęciach pozwolili ci jeź-

dzić już na koniu? 

- Zosia: Nie, pozwolili mi tylko na kucyku. Musiałam 

się przyzwyczaić na kucyku. Dopiero na 10 lekcji 

pozwolili mi jeździć na dorosłym koniu.  

- Ja: Jakie ćwiczenia przygotowujące musia-

łaś robić przed tym, jak wsiadłaś na konia?  

- Zosia: Na początku się rozgrzewałam. Następnie 

musiałam udawać że jeżdżę na koniu. Na koniec 

instruktor mi pokazał, w jakiej pozycji będę skakała 

i musiałam udawać, że skaczę. 

- Ja: Jakie emocje ci towarzyszą przy jeździe kon-

nej? 

- Zosia: Zazwyczaj czuję szczęście, lecz czasami 

strach. Boję się, że sobie coś zrobię lub zrobię coś 

koniowi. Ale instruktorzy zawsze mnie dobrze na-

stawiają, więc się nie boję.  Mam nadzieję, że wy-

wiad i artykuł się spodobał oraz że zachęciłam was 

do jazdy. 

Kilka pytań do aktora Wojciecha Mach-

nickiego, zadanych przez Alinkę: 

- Jakiej muzyki słuchasz? 

- Bardzo lubię Chopina tak jak większość 

Polaków. podczas prób słucham najczę-

ściej popu, podoba mi się ta muzyka. 

- Jaki sprzęt do słuchania muzyki po-

siadasz? 

-  Mam odtwarzacz DVD, CD i dyktafon. 

- Jak wpływa na Ciebie słuchanie muzy-

ki? 

- Emocjonalnie, np. jak jest smutna pio-

senka, to odczuwam smutek.  

- Jaki jest twój ulubiony instrument? 

- Bardzo lubię harfę i wiolonczelę. 

- Jakie emocje Ci towarzyszą, kiedy 

śpiewasz? 

- To zależy, jaki występ, bo najczęściej 

trzeba się dostosować do musicalu. 

Sophie W., kl. 5b 

Alina K., kl. 5b 
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Paweł P., kl. 6b 

1.Jaki jest ulubiony krzew sędziego? 

-Winny. 
 

2.Co robią Transformersy po imprezie? 

-Składają się na taksówkę. 
 

3.Czego nie może powiedzieć ośmiolatek? 

-Że nie oglądał żadnej bajki od dziesięciu lat. 
 

4.Pan Kowalski zawsze parkował swój samochód przed blokiem. Niestety nie miał w nim 

alarmu, więc zawsze zostawiał kartkę: „Brak benzyny, silnika i akumulatora”. Pewnego dnia 

ktoś dopisał na tej kartce: „W takim razie koła też ci nie będą potrzebne.” 
 

5. Rosjanin, Niemiec i Polak założyli się o to, kto przejedzie przez tunel pełen komarów bez 

ani jednego ukąszenia.  

Pierwszy jedzie Rosjanin, wsiadł do BMW. Przejechał cały tunel z prędkością 120km/h, ale 

okazało się, że kilka komarów go ugryzło. 

Teraz kolej Niemca. Wsiadł do Lamborghini. Przejechał cały tunel z prędkością 200km/h, 

okazało się, że jego też pogryzły. 

Na końcu jest Polak, który wsiadł na rower. Przejechał cały tunel z prędkością 20km/h, ale 

żaden komar go nie ugryzł. 

- Jak ty to zrobiłeś? - pytają go. Na co on odpowiada: 

-Zabiłem jednego, a reszta poszła na jego pogrzeb. 
 

6.W szklance rozgrywa się mecz piłki nożnej much. W przerwie kapitan jednej drużyny 

krzyczy do swoich piłkarzy: 

-Skupcie się, jutro gramy w pucharze. 
 

7. Ser ma około tysiąca dziur. 

Polskie drogi zawstydziły ser. 
 

8. -Co to jest absolutna starość?  

-Kiedy wychodzisz z muzeum i włącza się alarm. 
 

9. Idzie Adam i Ewa przez Raj. 

Ewa pyta Adama drżącym głosem: 

-Adamie, kochasz Ty mnie? 

Adam odpowiada: 

-A kogo mam kochać. 
 

10. Idzie niedźwiedź polarny i myśli sobie: 

-Ale tu musiało być ślisko, że tak piaskiem posypali. 
 

11. Mówi jasnowidz do jasnowidza: 

-Wiesz co? 

-Wiem. 
 

12. W domu: 

-Małgosiu wstawaj. 

- Nie, muszę dokończyć sen. 

- Ale Małgosiu, ty już nie śpisz! 

- Bo teraz są reklamy. 
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Biblioteka szkolna zbiera pocztówki i realizuje projekt „Napisz 

do mnie kilka słów”. Wybrałam z naszej kolekcji najbardziej 

zielone kartki, aby zaprosić Was do wiosennej zabawy. Gramy 

w zielone!  

Przedstawiam 10 pocztówek. Obejrzyjcie je dokładnie, a potem 

przeczytajcie teksty. Dopasujcie opis do kartki, tworząc rozwią-

zania składające się z litery i cyfry, np. A1. Zaczynamy! 

1. Na pierwszym planie duży koszyk z kwiatami. Sam koszyk to 

również kwiaty. To Park Zdrojowy. Ludzie siedzą na ławkach, 

rozmawiają, relaksują się, może słuchają koncertu. Miła chwila 

w Busku Zdroju. 

2. Miasto zbudowane między masywami skalnymi. Domy pię-

trzą się, coraz wyżej i wyżej. Na pierwszym planie po lewej 

stronie drzewo pełne zieleni i kwiatów. To Mosul w Iraku. Jako 

ciekawostkę dodam, że kartka została wysłana do Sławka z 

Warszawy w 1970 roku. 

3. Po zielonych pagórkach wije się droga jak wstążka. W tle 

wspaniałe szczyty sięgające chmur. Kartkę otrzymaliśmy                   

z Ambasady Szwajcarii. 

4. Kartka w soczystych barwach zieleni przedstawia pejzaż              

z kościołem i rzeką. W wodzie jak w lustrze odbijają się korony 

drzew. To pocztówka z Łotwy. 

5. Na pierwszym planie mostek w parku, w tle altana. Wszystko 

w otoczeniu zieleni. Nawet ramka kartki pasuje! Tak nas po-

zdrawia miasto Piła.  

6. Kartka pochodzi z Australii, a dokładnie z Tasmanii.                  

Nie ma na niej kangurów, za to jest mnóstwo kwiatów                       

i kolorowych liści. Pocztówka składa się z czterech obrazków, 

które prezentują wąwóz Cataract Gorge, który znajduje się tylko 

1,5 km od centrum miasta.  

7. Stambuł, tureckie miasto leżące na granicy dwóch kontynen-

tów: Europy i Azji. Na pierwszym planie wspaniały ogród, w 

oddali Błękitny Meczet z 6 minaretami. Na horyzoncie    Morze 

Marmara łączy się z niebem.  

8. Pośród zieleni i spokojnych wód jeziora znajduje się piękny 

zamek Leeds. To hrabstwo Kent w Wielkiej Brytanii.  

9. Karta w białym obramowaniu przedstawia masyw skalny, 

który znajduje się w pobliżu najwyższego szczytu Alabamy             

w USA – Mount Cheaha. Jak czytamy na odwrocie kartki, miej-

sce to jest bardzo popularne wśród turystów, ludzi               

uprawiających wspinaczkę i zjazdy na linie.  

10. Kartka przedstawia zamek w Stirling, położony na wysokiej 

skale, w środkowej Szkocji. Kartkę otrzymaliśmy  od uczniów 

Polskiej Szkoły w Glasgow – Marty, Filipa  i Nikodema.  
A. Lampa 

GRAMY W ZIELONE! 
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Konkurs na najbardziej kolorowe, bogate, nieumiarko-

wane w ozdobnikach, złocie  i klejnotach, kiczowate 

jajo. Prace powstały w ramach lekcji plastyki.  

Komisja wybrała najlepsze prace i przyznała tytuły. 

Wyróżnione jaja prezentujemy   tutaj w galerii. 

JAJO NA BOGATO 

Wielki Król z Neona 

Lem Władca Solaris 

Królowa Bez Łaski – 
Jest Tylko Jedna 

Najmłodsza Córka 
Króla Czerwonopiórka 

Kapelan Koronny z Kapelą 

Księżniczka  
Królestwa Ziarnka 

Jego Królewska 
Mość z Własnej Woli 

Jej PINKność Starsza Córka  
Księcia Gran Canarii 
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Grand Le Roi Soleil Multiplication 

Wielka Księżna i Książę Małżonek                 
z krainy Pasmanterii 

Cesarzowa von Davos 

Jego Wysokość Książę 
Oko Namaroko 

Markiz z Wielkiej 
Skrzyni Pirata i Jego 

Brata 

Najcenniejsza zabawka 
Carewny Katarzyny 

Jego Puszystość Książę Bą-Bą 

Lady Gerbera  
z Bakalarskiej 

Carewna Cekinka na Bazie 



23 

Margrabia Jan z Małżonką  
Pomponią Dżiallą 

Jego Szlachetność 
Koh-i-Noor 

Afrykański Król 
Dwóch Oblicz,  

Książę Tak i Nie 

Jego Wysokość 
Huevón 

i Wielkanocy   

Lady Spring Delfina Podmorska w asyście dam dworu 

Arcyksiężna Dnia i Nocy  

Następcy tronu Złoty I i Złoty II 

Wielki Książę  
Lizbony Barboleta III 

Jego Błyskotliwość  
z Krainy Tetrisu 

Jego i Jej Ekscelencja  
z wyboru mieszkańców  

Szklanych Domów  
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Wielki Obserwator Wschodu, 

Zachodu, Południa i Północy 

Jego KróLEWska Mość 
Król Kafli i Platerów 

Jego Jednowzroczność  
Arcyksiążę  Labiryntii  

i Zgadubaju 
Król Wielkiej Armady  

z Czterech Stron Świata 

Infantka z Koniakowa Książę NASA  
i Wielkiego Nasłuchu 

Jej Wspaniałość  
Siła Ziemi 

Imperator z Piórem w Turbinie  
w drodze do Nieznanych Układów 

Królowa Kolorowego 
Jarmarku  

Bez Kogucika 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Twórcom 

pomysłowości, umiejętności i poczucia humoru! 


