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Tuzinianie i Tuzinianki! 

Przed Wami piąty, ostatni numer szkolnej gazetki                    

TUZINEK w roku szkolnym 2020/21. Jeszcze się 

razem uczymy i bawimy, ale na horyzoncie, w 

kalendarzu widać już… wakacje! 

Na łamach szkolnej prasy tym razem prezentuje-

my m.in.: ważne wydarzenia historyczne, szcze-

góły przebiegu Tour de France, nieznane zakątki 

geograficzne oraz poradnik dla początkujących 

programujących w Scratchu.  

Zwierzakami numeru został pies i kot czyli urocza 

Kimi i dzielny Mruczek.  

Artykuł o bibliotecznej kolekcji pocztówek może 

Was zachęcić do wznowienia starej tradycji wy-

syłania pozdrowień pocztą! Zajrzyjcie do porad-

nika, jeśli chcecie poznać i zagrać w ciekawe gry 

planszowe.  

Są też teksty stworzone przez uczniów oraz gale-

ria prac, zrealizowanych w ramach lekcji plastyki 

pt. „Zapakowany”.  

Serdecznie dziękujemy Redaktorom za całorocz-

ną współpracę i aktywność w wirtualnej redakcji 

gazetki. Pozdrawiamy Czytelników Małych i Du-

żych - pamiętajcie, że redakcja to miejsce, do któ-

rego zawsze można dołączyć! Zapraszamy od 

września! 

Tymczasem życzymy wszystkim słońca, wspania-

łych wrażeń, radości z poznawania nowych ludzi 

i odkrywania nieznanego! 

Dawno temu na Podhalu zdarzyła się historia,  

którą muszę wam opowiedzieć. 

 

Raz w lodówce  

W czosnku główce, 

Rzekło masło: 

- Muszę znaleźć już to hasło! 

Masło takie hobby ma, 

Rozwiązuje je raz dwa. 

Harcerz zwrócił się do masła: 

- Nie rozwiążesz tego hasła. 

Przyszła też wataha hien 

I to wcale nie jest sen. 

Zrobił się harmider, huk, 

Zastukało coś stuk – stuk. 

Na Podhalu juhas pasie, 

Czarne owce na wypasie. 

Opowiadał hipopotam 

O tej hecy 

Starej gęsi Becy. 

Ta historia choć prawdziwa 

Jest naprawdę niesamowita! 

                                                Alicja Ł., kl. 3a  

WIERSZ  ORTOGRAFICZNY 
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Wydarzyło się w... 
To cykl, który opowiada, co się dawno temu wydarzyło na świecie. Może powstania, a może inne ciekawostki histo-

ryczne czekają na nas! Witam serdecznie w już trzeciej części mojego cyklu historycznego. Najwyższy czas przejść 

do tematu. 

 

18 czerwca 1815 Napoleon stoczył ostatnią 
bitwę swojej kampanii - bitwę pod Waterloo. 

Paweł K., kl. 6c 

1 – Święto Konwalii 

2 – Międzynarodowy Dzień Harry’ego Pottera 

4 – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen 

7 – Dzień Kosmosu 

8 – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

15 – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki 

15 – Międzynarodowy Dzień Rodzin 

18 –Dzień Mostowca 

18 – Międzynarodowy Dzień Muzeów 

19 – Dzień Dobrych Uczynków 

20 – Światowy Dzień Pszczół 

22 – Dzień Praw Zwierząt 

24 – Dzień Cyrylicy 

25 – Dzień Królewny 

26 – Dzień Matki 

29 – Dzień Działacza Kultury 

KALENDARIUM ŚWIĄT  

TYPOWYCH I NIETYPOWYCH 

Źródło zdjęć: Wikipedia 

3 – Światowy Dzień Roweru 

4 – Dzień Drukarza 

6 – Dzień Chemika 

8 – Dzień Informatyka 

8 – Światowy Dzień Oceanów 

9 – Dzień Przyjaciela 

9 – Dzień Kaczora Donalda 

12 – Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach  

        Publicznych 

13 – Święto Dobrych Rad 

15 – Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek 

19 – Dzień Kota Garfielda 

21 – Święto Muzyki  

21 – Dzień Deskorolki 

21 – Światowy Dzień Żyrafy 

22 – Dzień Kultury Fizycznej 

25 – Światowy Dzień Smerfa 

24 czerwca 972 Mieszko I pokonał wojska 
margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona                        
i Zygfryda von Walbeck . 

3 maja 1791 uchwalono Konstytucję 3 maja w 
Polsce. Konstytucję uchwalono, używając małego 
podstępu! Obrady zwołano po Wielkanocy, a więc 
nie było większości posłów opowiadających się prze-
ciwko konstytucji!  

18 maja 1944 - bardzo ważna rocznica. Polscy żoł-
nierze wówczas zdobyli Monte Cassino, czyli klasztor 
stojący na górze. Niemcy bronili go, ale żołnierze II 
Korpusu Polskiego zdobyli wzgórze.  
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czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

Francja na sportowo:  

Rowerami dookoła kraju 

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

Zdjęcia: 
Źródło: www.letour.fr., zdjęcia: A.S.O. 

Tour de France jest jednym z trzech najważniejszych wyści-

gów kolarskich (fr. les courses cyclistes) na świecie. Dwa po-

zostałe to: Giro d'Italia we Włoszech i Vuelta a Espaňa w 

Hiszpanii.  

Wyścig Tour de France po raz pierwszy odbył się w 1903 r., a 

tegoroczna edycja będzie już 108-mym wyścigiem dookoła 

Francji! Co roku startuje w nim prawie 200 najlepszych na 

świecie kolarzy (fr. les cyclistes). Rywalizacja składa się  z 

wielu etapów. 

Sportowcy ścigają się na dystansie ponad 3 tys. km. W po-

przednich latach niektóre trasy miały nawet ponad 5 tys. km! 

To więcej niż przejechanie z Warszawy do Paryża i z powro-

tem.  

Wyścig trwa ponad trzy tygodnie. Warto wiedzieć, że trasa 

(fr. le parcours de course) wiedzie przez cały kraj, a czasami 

także przez sąsiadujące z Francją państwa. Szczególnie wy-

magające są górskie podjazdy w Alpach i Pirenejach.  

Zawody Tour de France są emitowane w telewizji w ponad 

190 krajach. Najwierniejsi kibice (fr. les supporteurs) rozbija-

ją namioty lub ustawiają samochody kempingowe wiele dni 

przed przejazdem peletonu. O pasji kibicowania opowiada 

ciekawy film dokumentalny pt. „Święty wyścig” dostępny w 

HBO Go. 

Co ciekawe, są kolarze, którzy mają na koncie wiele zwy-

cięstw w Tour de France. Pięć razy na podium (fr. le podium) 

stawali Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault, Belg 

Eddy Merckx oraz Hiszpan Miguel Indurain.  

Tour de France nigdy nie wygrał Polak. Nasi rodacy wygry-

wali jedynie poszczególne etapy rywalizacji (fr. la compéti-

tion). Ostatnio zrobił to Michał Kwiatkowski. Stanął on na 

pierwszym miejscu na podium w 2020 r. 

Największa przewaga między pierwszym a drugim zawodni-

kiem na mecie całego wyścigu to 2 godz. 59 min. 31 sek. 

(1903 r.). Najmniejsza przewaga to 8 sekund (1989 r.), po 

przejechaniu łącznie 3285 km!  

Największą prędkość (fr. la vitesse) w czasie wyścigu uzyskał 

Niemiec Nils Politt. Było to aż 101 km/h, podczas zjazdu z 

Col de Vars. 

W 2021 r. Tour de France rozpocznie się 26 czerwca w Brest. 

Meta będzie w Paryżu 18 lipca. Ostatni etap, od 1975 r., koń-

czy się tradycyjnie na Polach Elizejskich (fr. Champs 

Élysées). 

http://www.letour.fr/
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

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

 

Cześć! 

Chciałabym wam przybliżyć niezwykle ciekawą rasę psów, jaką jest 

akita japońska. Dlaczego napisałam japońska? Nie bez powodu, bo 

jest też odmiana, a raczej krzyżówka akity japońskej np. z mastiffami, 

nazywana akitą amerykańską. Od 7 lat opiekuję się moją sunią Kimi i 

jest to właśnie akita japońska o umaszczeniu białym. Akity mogą być 

czerwone czyli rude, białe, czarne z domieszką białego i ciemnoszare 

prążkowane. Budowa ich ciała jest w pewien sposób majestatyczna, 

silna klatka piersiowa na szczupłych i długich łapach oraz duża głowa 

z zaokrąglonymi uszami delikatnie rozstawionymi na boki. 

Akita japońska jest psem pierwotnym, w zachowaniu której dominują 

takie cechy jak: niezależność, potrzeba wolności, posiadania własne-

go stada, instynkt łowiecki i olbrzymia inteligencja. Ale uwaga, jeśli 

szukacie psa, który bez zastanowienia wykona każde wasze polece-

nie, to nie będzie to na pewno akita. Akita jest psem upartym i nieza-

leżnym, zanim cokolwiek zrobi, to musi pomyśleć, a jej pochodzenie 

wiele mówi o charakterze tej rasy. Wytrwała i wierna, towarzyszyła 

prawdopodobnie już japońskim samurajom, uczestniczyła także w 

polowaniach na niedźwiedzie. Dla każdej akity ważne jest więc stado 

i miejsce, które w nim zajmuje. 

Kiedy Kimi do nas przyjechała, miałam zaledwie 4 lata, więc niestety 

traktowała mnie jak szczeniaka i przez wiele lat byłam w hierarchii 

stada pod nią. Przejawiało się to tak, że gdy miała mnie dość, to da-

wała znać warczeniem. Rodzice musieli ją nauczyć, że nie ma prawa 

na mnie warczeć i pokazywać swoich pięknych ząbków. Na szczęście 

szybko nauczyła się i więcej nie warczała, a kiedy miała mnie ponow-

nie dość, to sobie szła w inne miejsce. Ja też musiałam się nauczyć 

dawania jej wolności i przestrzeni, której potrzebowała. Za to do dziś 

pilnuje mnie na każdym kroku, szczególnie jeśli w pobliżu jest ktoś 

nieznajomy. Kiedy całą rodziną idziemy na spacer, Kimi co jakiś czas 

odwraca się i wszystkich liczy, sprawdzając, czy nikt ze stada nie zgi-

nął po drodze. I co najważniejsze, akity nie da się oszukać. Raz oszu-

kana zapamiętuje na długo i trzeba szukać nowych sztuczek, których 

jeszcze nie zna, aby ją przechytrzyć. 

Poza tym jest wyjątkowo czuła, często do niej mówię daj całusa, albo 

tuli, tuli, a ona wie co ma robić. Zna bardzo dużo komend, np. daj 

łapę, siad, waruj, pokaż brzuch, obróć się, wolniej, szybciej, na pra-

wo, na lewo, stój, zostań, zostaw - no to ostatnie nie zawsze działa, 

czasem na spacerze znajdzie jakiś kawałek bułki i nie zdążę zareago-

wać, a ona już go zjada. 

Jeśli zaciekawiłam was rasą akita japońska, to zapraszam do poczyta-

nia o historii Hachiko - najsławniejszej akity, której pomniki stoją w 

Japonii. 

I na koniec jeszcze jedno, akita ma najpiękniejszy uśmiech, który 

oznacza, że jest szczęśliwa i zdrowa! 

Kimi 

Bianca Z., 6 d 
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Mruczek 

W domu moich dziadków niepozorny, biało-czarny Mruczek niespodziewa-

nie stał się prawdziwym bohaterem. Pewnej nocy Mruczek nie pozwolił 

dziadkom zasnąć.  Ocierał się o twarz dziadka, siadał mu na głowie, a także 

szturchał łapkami. Po prostu robił wszystko, żeby dziadek nie mógł zasnąć. 

Gdy dziadek próbował go przegonić, natychmiast wracał do niego na łóżko 

niczym bumerang. W pewnym momencie dziadek zamknął Mruczka w są-

siednim pokoju. Kot był tak niespokojny, że poprzewracał kwiaty doniczko-

we. Dziadek zdenerwował się na Mruczka i wypuścił go na balkon. Na              

podwórku było chłodno, więc otworzył okno, żeby kot, gdy zmarznie, mógł 

wejść do mieszkania. Następnego dnia, gdy do mieszkania przyszedł                

pracownik ze spółdzielni, żeby sprawdzić, czy dobrze został zamontowany 

piecyk gazowy w łazience, okazało się, że z piecyka wydobywa się tlenek 

węgla – niebezpieczny, niewidzialny zabójca. W taki oto sposób Mruczek 

uratował życie dziadkom, a w mieszkaniu został na stałe zainstalowany 

czujnik wykrywacza tlenku węgla. 

Adam W. kl. 6b 

Autorzy prac: Franek R., kl. 3b,  

Rosa G.-A., kl. 1b,  

Zosia D.-T., kl. 3b,  
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FALERYSTYKA 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 oraz w bibliotece. 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

nauka związana z historią, zajmuje się        
różnymi, starymi orderami i odznaczeniami. 

Falerystyka 

- nauka pomocnicza historii zajmu-
jąca się orderami, odznaczeniami 
nadawanymi osobom zasłużonym 
dla monarchy, państwa lub innej   
organizacji posiadającej prawo              
nadawania odznaczeń.  

Ź
ró
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LETNI   KALENDARZ   IDY 

LIPIEC  SIERPIEŃ WRZESIEŃ 

Rys. Ida C., kl. 4b 

  

   

   

Odznaczenie – honorowe wyróżnienie o określo-

nym znaku nadawane za szczególne zasługi lub 

wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy 

zawodowej lub społecznej. Odznaczenia dzielą się 

na: ordery, krzyże, medale, gwiazdy i odznaki. 

Najwyższym odznaczeniem jest zazwyczaj order, 

najniższym odznaka. 

Order Orła Białego Order Virtuti Militari Śląski Krzyż Powstańczy Gwiazda Załóg Lotniczych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_(odznaczenie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_(odznaczenie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka
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I miejsce w szkolnym konkursie dla klas 5 i 6 „Tak powstał…”  

„JAK POWSTAŁ DESZCZ”   Nikola Wróblewska  6c   

Od wieków ludzie na ziemi żyli z utrudnio-

nym dostępem do wody. Trzeba było pokonywać 

mnóstwo kilometrów, aby dostać się do rzeki czy 

strumyka. Wszystkim trudno się żyło, bo jak wie-

my, woda jest nam niezbędna. Natomiast bogowie, 

którzy żyli wysoko nad chmurami mieli jej pod do-

statkiem, jednak nie byli chętni, by dzielić się nią z 

ludźmi. Chcieli, by ludzie sami sobie radzili i aby 

byli od nich zależni, bo to zapewniało im posłu-

szeństwo. Jednak nie trwało to za długo, gdyż 

mieszkańcy mniejszych wiosek zaczynali wymierać 

z braku nawadniania organizmu.  

 Pewnego dnia bogowie mieli się spotkać, żeby 

ustalić tę sprawę. Długo trwały dyskusje, czy poda-

rować ludziom więcej wody. Niektórzy bogowie 

twierdzili, że trzeba im pomóc, bo nie przeżyją dłu-

go bez niej, a inni wręcz przeciwnie. Uważali, że 

skoro oni - bogowie dali sobie radę ze znalezieniem 

ciągłego dostępu do wody, to ludzie też mogą to 

zrobić. W końcu po długich kłótniach i rozmowach 

ustalili, że dadzą ludziom jeszcze miesiąc bez ich 

pomocy,  

a jak sobie nie poradzą  i coraz więcej osób będzie 

umierać, pomogą im i ześlą im na ziemię więcej je-

zior, rzek, morza i oceany tak, aby każdy miał do-

stęp do źródła z wodą. Ale nie wszyscy bogowie 

byli zachwyceni tym wyborem. Jeden z nich – Ela-

on postanowił złamać ustalenia i pewnego dnia ro-

zerwał jedną z chmur nad wioską tak, by spadł 

deszcz i aby mieszkańcy mogli zebrać zapas wody 

na jak najdłuższy czas. O dziwo żaden bóg się o tym 

nie dowiedział. Elaon postanowił to powtórzyć - 

tym razem nad inną wioską. Robił to jeszcze wiele 

razy, aż do czasu gdy Choron - bóg powietrza zau-

ważył to, przechodząc obok niego rozrywającego 

chmurę po to, by spadł deszcz dla ludzi na ziemi. 

Zapytał go, co robi, jednak ten zamiast odpowie-

dzieć, uciekł. Choron postanowił to zgłosić do wład-

cy wszystkich bogów - Mangota. Władca, gdy usły-

szał o tym wykroczeniu, od razu wezwał do siebie 

Elaona. Ten tłumaczył się, że chciał tylko pomóc, 

ale Mangot się wściekł i jako karę postanowił nie 

dawać ludziom wody przez najbliższy rok. Elaon 

został zamknięty w lochach i nie mógł nic zrobić. 

Wtedy jednak inni bogowie pomyśleli, że może po-

mysł Elaona nie był wcale taki zły. Co jakiś czas 

niektórzy bogowie rozrywali po kawałku chmury, 

by ludzie na ziemi mieli co pić. Mangot zauważył to 

i kazał przyprowadzić tych bogów do siebie. Kazał 

ich wszystkich ukarać i zamknąć w lochach razem z 

Elaonem.  

W lochach znajdowało się coraz więcej i więcej 

bogów za pomoc w wykonywaniu pomysłu z 

deszczem. Mangot postanowił, by dać ludziom 

jeszcze więcej słońca i mniej wody jako karę. Lu-

dzie zaczynali wymierać, a nie dość, że nie mieli 

co pić, nie mieli też wody, by podlewać różne za-

sadzone warzywa i nie mieli co jeść. Gdy zauwa-

żył to Carlon- chytry pomocnik Mangota, (choć w 

wielu sprawach popierał władcę) zdenerwował się, 

że ten karze ludzi za rzeczy na które nie mieli 

wpływu. Postanowił coś z tym zrobić, jednak nie 

chciał dać się złapać i iść do lochów jak inni bogo-

wie. Tutaj trzeba było lepszego planu. Carlon wie-

le rozmyślał o tym, co tu można zrobić, by ludzi 

nie wymierali z braku wody, ale nic nie przycho-

dziło mu do głowy. Godzinami rozmyślał nad 

tym, co zrobić w tej sytuacji. I w końcu po tygo-

dniach zastanawiania się wymyślił idealny wyna-

lazek. Od razu pobiegł do swojej pracowni i za-

czął tworzyć. Siedział w pracowni dnie i noce, 

więc praktycznie stamtąd nie wychodził. Przez ten 

czas był to jego drugi dom. I kiedy w końcu jego 

maszyna była gotowa,  Carlon musiał tylko podło-

żyć go władcy. Wymyślił on pierścień  połączony 

z chmurami i za każdym razem, gdy władca się 

denerwował, spadał deszcz. Gdy krzyczał, ludzie 

słyszeli  grzmoty, gdy coś niszczył ze złości - pio-

runy,  za to gdy był szczęśliwy i miał dobry na-

strój, świeciło słońce. Carlon przypomniał sobie, 

że niedługo są urodziny króla i wtedy podaruje mu 

pierścień jako prezent. Tak też zrobił. Mangot nic 

nie podejrzewając, od razu założył go i tak mu się 

spodobał, że prawie go nie zdejmował. Carlon 

chciał jeszcze przetestować system i postanowił 

zezłościć króla. Zaczął mówić, że fatalnie dziś 

wygląda i że jedzenie, które władca podał mu, 

wcale nie smakuje. Od razu z chmur spadło parę 

kropel wody. Carlon zauważył, że to działa, więc 

przeprosił Mangota, a gdy ten się uspokoił,  od 

razu zrobiło się cieplej, a słońce grzało mocno.  

Od tego czasu, gdy król jest radosny i ma 

dobry humor, u ludzi świeci słońce i jest ciepło, a 

gdy jest smutny, zdenerwowany albo po prostu ma 

zły dzień, pada deszcz i jest ciemno i ponuro.   
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Klasowy konkurs literacki w klasie 8c   

pt.  Legenda o pochodzenia  

miejscowości PUPKI  

 

o wioski, niczym niewyróżniającej się na tle innych wiosek przybył wędrowiec pod osłoną no-
cy. Miał on czapkę z piórem, długie włosy i niebieską koszulę, a na plecach niósł 
średniej wielkości tobołek. Zauważył go gospodarz jednego z tutejszych przybytków, a że mieszkańcy tej 
wsi byli bardzo życzliwi, rzekł:  
– Hejże, wędrowcze! Dokąd cię licho niesie tak późną porą?  

– Do dzieci idę, miły panie. Czekają na mnie, ale daleka jeszcze przede mną droga – odparł wędrowiec.  

– Nie boisz się tak chodzić po nocy? Jeszcze cię wilki zjedzą czy licho wie co. Przyjdź do mnie w gości-
nę.  

– Boję się, ale nie mam pieniędzy, by zapłacić za nocleg.  

– Nic nie szkodzi. Ostatnio niewielu ludzi mnie odwiedza, a przydałby się ktoś do rozmowy. Jakieś miej-
sce dla ciebie się na pewno znajdzie. 
Wędrowiec przystał na propozycję gospodarza. Nazajutrz gość wyruszył w dalszą drogę, lecz przed wyj-
ściem z gospody rzekł do gospodyni:  

– Proszę, oto mój prezent za gościnę u was – garść wybornej fasoli, której cały worek niosę dla moich 
dzieci. Niestety, muszę już iść, gdyż rodzina na mnie czeka. Jeszcze raz dziękuję za ciepłe przyjęcie.  

– Szerokiej drogi, wędrowcze!  

Rodzina stwierdziła, iż zasadzenie fasoli ma większy sens niż natychmiastowe spożycie. Gospodarz za-
sadził więc nasiona na swoim poletku. O dziwo, fasola wyrosła dość szybko i okazała się rzeczywiście 
wyborna. Gospodyni postanowiła przyrządzić fasolową, która była niesamowita w smaku. Przez to, że zu-
pa była tak dobra, rodzina postanowiła założyć karczmę, a nawet rozdała trochę nasion sąsiadom, którzy 
rozsadzili fasolę po całej wsi. Wieś przez to stała się bardziej popularna i zasłynęła ze wspaniałej fasoli i 
zupy fasolowej.  

– Dobrze, ale co ma fasola do „Pupek”?  

– No widzi pan, wieś wówczas była pod zaborem pruskim, a w ich języku “pupa” to fasola, a “caymis” to 
wieś, czyli „Pupkeim” to fasolowa wieś, a gdy wieś znów pojawiła się na polskich mapach, jej nazwa zo-
stała spolszczona na „Pupki”.  

– To dość ciekawe.  

– A najlepsze jest to, że karczma, w której pan siedzisz, jest ów legendarną karczmą, jak i zupa, którą pan 
zajadasz. To zupa ze słynnego przepisu tamtejszej gospodyni, a herbem naszej wsi jest pęd fasoli.  

 

Od autora: według historycznej strony wieś rzeczywiście pod zaborem pruskim nosiła nazwę Pupkeim, ale 
całą resztę zmyśliłem, chodź z legendami nigdy nic nie wiadomo i możliwe, że moja wersja legendy jest 
prawdziwa. [http://genwiki.genealogy.net/Pupkeim] 

Pewnego razu pewien podróżny, zmęczony i 
głodny, zawitał do karczmy w pobliskiej mieścinie.  

– Karczmarzu, podaj mi zupę fasolową – rzekł.  

– Proszę, waszmości.  

– Swoją drogą, ciekawi mnie nazwa waszej miejsco-
wości. Jest dość zabawna, czyż nie? – zagaił po-
dróżny.  

– Oj, widać, że pan nie wiesz – westchnął karcz-
marz.  

– Czego nie wiem? – zaciekawił się podróżny.  

– Jaka jest, prawie już zapomniana, legenda naszej 
mieściny… 

Mikołaj Cz.,  kl. 8c 
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Nasi uczniowie w II semestrze wzięli udział w wielu konkursach przedmiotowych o zasięgu ogólnopol-

skim. Poniżej prezentujemy wybrane sukcesy:  

 

Konkursy przedmiotowe pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
Konkurs Kuratoryjny z Historii, III etap finałowy, wojewódzki - II miejsce i tytuł laureata 

konkursu Jan Staniszewski 8c; 
Konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych                   

województwa mazowieckiego  - Alicja Harazim – tytuł finalisty;  
Konkurs kuratoryjny z języka francuskiego - tytuł finalisty: Hadrian Hobler - Micherski 8c,            

Julia Scheffner 8c, Antoni Stebelski 8c. 
 
Ogólnopolskie i warszawskie konkursy 

Ogólnopolski konkurs Fizyczne ścieżki - Stanisław Czarnek  8b – wyróżnienie w finale; 
Ogólnopolski konkurs Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy - Edmund Wiśniewski 

8c; 
Kwiaty łąk, pól i ogrodów  - wyróżnienia: Rozalia Tabor  1b, Antonina Rosłan 2b; 
Konkurs języka angielskiego Open Your Mind – Otwórz Swój Umysł  - Pola Skorek 8c -                        

laureatka II etapu; 
XIV Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów 
(kl. I -IV) Złota Wena w kategorii duet  - Zoe Williams 1b i Dalia Jóźwiak 2a,  
w kategorii solo - Zoe Williams 1b 
(kl. V –VIII) Złota Wena w kategorii solo - Sophie Williams 5b 

Konkursy szkolne w II semestrze 
W II semestrze odbyło się wiele konkursów szkolnych. Prezentujemy laureatów wybranych kon-
kursów (tylko pierwsze miejsca i nagrody specjalne): 
- I Szkolny Logopedyczny Konkurs Plastyczny pt.: “Tworzymy rymy”  -  I miejsce Emilia Piór-
kowska; 
- Świetlicowy konkurs „Bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem, na hulajnodze czy rolkach”               
I miejsce Danuta Kopeć 1a; 
- Dis-moi 10 mots (kat. 1-3) I miejsce Aleksander Harazim 3a, (kat. 4-6) I miejsce Dobrochna             
Giderewicz 6c, (kat. 7-8) I miejsce Karolina Stanek 7b; 
- Szkolny Konkurs Recytatorski dla kl. 1-3 - I miejsce Maria Koter; 
- Konkurs “Mistrz Wyszukiwania Informacji” - I miejsce Mikołaj Czerwiński, kl. 8c; 
- II Mistrzostwa Szkoły z historii - I miejsce/tytuł Mistrza Szkoły Jan Staniszewski, kl. 8a, II miej-
sce/tytuł Wicemistrza Szkoły Błażej Siennicki, kl. 8a; 
- Konkurs matematyczny dla klas 2 - I miejsce Katarzyna Kowalczyk, kl. 2b; 
- Konkurs Fotograficzny na Dzień Różnorodności “Czym się RÓŻNI - my”-  I miejsce Jerzy 
Zwierzchowski, kl. 2a; 
- Szkolny konkurs przyrodniczy  „Coś z niczego” z okazji Dnia Ziemi (kat. 4-5) I miejsce Tonia 
Gauzin 4a, (kat. 6-8) I miejsce Adam Wawrzeniuk 6b; 
- Szkolny konkurs literacki na mit pt. "Tak powstał..." I miejsce Nikola Wróblewska 6c; 
- Akcja „Biblioteka na walizkach” - nagrody główne: Alicja Łukaszewicz 3a, Józefina Zagórska 3a, 
Wiktoria Szulc 3a; 
- Konkurs na najciekawsze opowiadanie w języku angielskim ”The best short story” (kat. 6-8)                  
I miejsce Maks Rheindorf-Zaorski  6b; 
- Konkurs na mini książeczkę w języku angielskim „My best friend”  (kat. 1-3) I miejsce                  
Franciszek Rybkowski  3b. 

Gratulujemy!!! 
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Natalia S., kl. 6a 

Natalia S., kl. 6a 

MAJOWY  

SŁOWNICZEK 

kocki - blocks 

zabawa - fun/play 

bajka - story 

piłka - ball 

skakanka - jumping rope 

rower - bike 

wakacje - holiday 

Paweł K., kl. 6c 
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Witam z powrotem na moim Szkolnym Kółku Gier Plan-
szowych i Karcianych! 

Dzisiejszy artykuł jest skierowany do wszystkich klas naszej 

szkoły! TAK! Dla klas od pierwszej, aż po ósmą! Opiszę tutaj 

krótko 10 gier, do każdej dodam zdjęcie, zawartość pudeł-

ka, krótki opis, liczbę graczy oraz klas, dla których jest owa 

gra skierowana. No to bez przedłużania zaczynajmy! 

Puzzle  
Klasa: Dla każdego! 

Zawartość pudełka: Liczba puzzli zależna jest od trudno-

ści i wielkości puzzli. 

Liczba graczy: Tyle graczy (raczej układaczy) ile chcesz 

Stare dobre puzzle! Nigdy mi się nie znudzą. Najlepiej i 

najmilej układa się puzzle po lekcjach  albo wieczorem 

razem z rodziną! Ja najbardziej lubię układać puzzle ra-

zem z moim młodszym bratem oraz  z rodzicami. Dla 

młodszych klas oraz klas czwartych polecam puzzle 50-

100 kawałków, a dla starszych 100-500. Najlepsza liczba 

puzzli do układania z rodziną lub przyjaciółmi to 500-

1000. 

Omni-szachy  

Klasa: Dla każdego kto umie grać w szachy 

Zawartość pudełka: 64 płytki, 30 pionków, 2 króle, 1 sza-

chownica, instrukcja 

Liczba graczy: 2 

Po przeczytaniu zawartości pudełka pewnie myślisz „Aaa 

to są szachy tylko, że są tylko pionki i króle”. Jeśli tak my-

ślisz, to masz trochę racji, a trochę nie! Gdy się ruszasz, 

spójrz pod pionek i zobacz, jaka jest płytka. Płytka decy-

duje jak ruszy się pionek. Przed grą możesz ułożyć płytki 

jak chcesz. Król rusza się jak w tradycyjnych szachach, ale 

grę zaczynają ciemne pionki, nie jasne. 

Cud miód 

Klasa: 1-6 

Zawartość pudełka:  42 kafelki kwiatów, 7 kafelków uli, 12 drewnianych 

pszczół, 4 żetony miodu, pionek pszczelarza i niedźwiedzia, daszek ula i instruk-

cja 

Liczba graczy: 2-4 

W tej grze wcielacie się w pracowite pszczoły, które zbierają pyłek z kwiatów. 

Gra dzieli się na dwa warianty: rywalizacyjny i kooperacyjny. W rywalizacyjnym 

musisz zbierać pyłek, odkrywając maksymalnie 3 kafelki i wybrać jeden z nich, 

kładąc na nim pszczołę. Wybierajcie dobrze, ponieważ pod koniec miesiąca 

wszystkie kwiaty, które są takie same jak w danym miesiącu, wracają do właści-

ciela pszczoły, która leży na kwiecie. 
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Monopoly (niezależnie jakie) 
Klasa: Dla każdego! 

Zawartość pudełka: Zależy od wersji gry 

Liczba graczy: Zależy od wersji gry, najczęściej 1-6 graczy 

Kto lubi Monopoly niech podniesie rękę! Każdy chyba zna tę grę. 

Najlepiej się w nią gra z rodziną lub przyjaciółmi. Chyba każdy 

znajdzie jakiś rodzaj dla siebie! Jest dla oszustów, pechowców, 

tych, którzy lubią szybką grę, dla młodszych albo dla miłośników 

pokemonów. W jednym z poprzednich Tuzinków, a dokładnie w 

numerze z lutego tego roku, opisałem wersję gry dla oszustów.

Wirus 
Klasa: 4-8 

Zawartość pudełka: 68 kart 

Liczba graczy: 2-6 

W tej grze wcielamy się w dzielnych lekarzy, którzy ratują świat 

przed pandemią! Przeszkadzaj innym graczom, kładąc karty wi-

rusów na ich organy, ale uważaj! Tobie też mogą tak zrobić! 

Niszcz wirusy szczepionkami albo niszcz szczepionki wirusami! 

Możesz też odrzucać karty. By wygrać, musisz mieć przed sobą 4 

różne zdrowe organy. 

Szachy 
Klasa: 3-8 

Zawartość pudełka: 2 króle, 2 królowe, 4 gońce, 4 konie, 4 

wieże i 16 pionków 

Liczba graczy: 2 

Były Omni szachy, to pora na szachy! Jak pewnie każdy wie w 

grze są 2 kolory i pionków, i wygrywa się, jak zamatuje się króla 

przeciwnika, ale nie każdy umie w nią grać! Wytłumaczę wam 

teraz, jak ruszają się figury.  

1. Król: 1 pole w każdym kierunku 

2. Królowa: x pól w każdym kierunku 

3. Goniec: x pól na ukos 

4. Koń: 3 pola w bok, przód albo tył i pole w bok 

5. Wieża: x pól do przodu w tył i w boki 

6. Pionek: 1 pole do przodu albo 2 pola do przodu, gdy 

ruszasz się pierwszy raz danym pionkiem. Uwaga! Pionek 

bije jedno pole na ukos do przodu. Pionek nigdy nie może 

się cofać. 

        7.   Jeżeli skończysz ruch na polu figury przeciwnika, to ta 

figura odpada z gry. Ten ruch nazywa się bicie. Króla nie 

można zbić, ale można dać mu mata. Jeżeli król nie ma, jak 

uciec z pola bicia, np. wieży, to jest mat i właściciel mato-

wanego króla przegrywa. 
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Twoja gra 
Żadna z gier cię nie przekonała? W takim razie stwórz własną grę! Na 

swoich zasadach nigdy nie przegrasz! Oto schemat, jak zrobić grę plan-

szową albo inną 

1.Wymyśl temat gry. 

2.Ustal, jaki typ ma mieć gra, np. planszowa, karciana. 

3.Wymyśl zasady i je spisz. 

4.Zrób dodatkowe elementy np. karty, plansza czy specjalne kostki. 

5.Zrób opakowanie i  ciesz się zrobioną grą! 

Splendor 
Klasa: 6-8 

Zawartość pudełka: 40 kart poziomu 1, 30 kart poziomu 2, 20 kart 

poziomu 3, 10 płytek arystokratów, 7 znaczników szmaragdów, szafi-

rów, diamentów, onyksów, rubinów i 5 znaczników złota. 

Liczba graczy: 2-4 

W tej grze wcielacie się w bogatych renesansowych handlarzy klejno-

tami. W swojej turze możesz wziąć 3 znaczniki klejnotów ALBO wziąć 

2 takie same klejnoty. Możesz zarezerwować kartę ALBO kupić  kartę 

za klejnoty. Gdy kupujesz kartę i masz takie same obrazki klejnotów 

na karcie, co na jakiejś karcie arystokraty, to bierzesz tą płytkę i zdo-

bywasz tyle punktów, ile wynosi liczba na płytce. By wygrać, trzeba 

zdobyć 15 punktów i zakończyć turę. 

Catan 
Klasa: 4-8 

Zawartość pudełka:  19 pól terenu, 6 części ramki, 18 żetonów z licz-

bami, 25 kart rozwoju, 96 pionków, 1 złodziej, 2 podstawki na karty, 2 

kości, 2 karty specjalne, 1 instrukcja 

Liczba graczy: 3-4 

Ten, kto pamięta, ten wie, że tę grę opisywałem w ostatnim Tuzinku, 

ale dla przypomnienia. W tej grze wcielamy się w kolonizatorów wy-

spy o nazwie Catan. Musisz zdobyć 10 Punktów zwycięstwa, by wy-

grać za pomocą: miast, osad, kart specjalnych i kart rozwoju. Za mia-

sto 2 punkty, osadę 1, karty specjalne 2, a karty rozwoju po jednym 

punkcie. 

Jenga (niezależnie jaka) 
Klasa: dla każdego! 

Zawartość pudełka: zależna od wersji 

Liczba graczy: 2-8 

Stara dobra Jenga lub jak ktoś woli Wieża. W tej grze wyjmujemy pro-

stokątne klocki z środka wieży i wkładamy na górę wieży. Uważaj! Je-

żeli wieża upadnie podczas twojego ruchu, przegrywasz! W Jengę gra 

się przyjemnie z rodziną lub przyjaciółmi. Jeżeli nie masz ochoty na 

grę zręcznościową, możesz budować z tych klocków długie „szlaki”, 

kładąc je na mniejszym boku, a potem popchnąć pierwszy tak, aby 

poprzewracały się wszystkie inne klocki! 

Adrian P., kl. 6d 
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Najbardziej niedostępne miejsca świata 
Gangkar Punzum, bo o nim dzisiaj, to 

najwyższy szczyt w państwie o nazwie 

Buthan.  

Nazwa tej góry dosłownie oznacza 

„Biały Szczyt Trzech Braci”. Nazywa 

się tak, bo mieszkańcy twierdzą, że na 

szczycie, znajduje się siedziba trzech 

duchów, które mają opiekować się 

okolicą. Dlatego właśnie Buthan kate-

gorycznie zabrania wspinaczki tam, bo 

zakłóciłoby to wieczny odpoczynek 

trzech duchów, a tego z pewnością by-

śmy nie chcieli.  

Władze Buthanu wręcz wymusiły na 

chińskiej administracji, aby ustanowiła 

taki sam zakaz. Jednakowoż zakaz zo-

stał złagodzony dla czterech ekspedy-

cji, z których żadna nie dotarła na 

szczyt. Według opowieści, wspina-

czom miały przeszkadzać: dziwne 

światła, magnetyczne anomalie no i... 

nie zgadniecie co. Absolutnie stały by-

walec opowieści o górskich wyciecz-

kach Yeti.  

Z drugiej strony, po co wspinać się na 

górę, na której w ewentualności spo-

tkalibyśmy trzy zjawy, które niewątpli-

wie przeglądałyby profile ich kolegów 

na Instagramie. 

Paweł P., kl. 6b 
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Jak zrobić grę labirynt krok po kroku w Scratch w 15 krokach! 

Witam w moim tutorialu, jak zrobić labirynt w Scratch.  

Krok 1: Wejdź na stronę https://scratch.mit.edu/  

Krok 2: Kliknij opcję „Stwórz”  

Krok 3: Ustaw rozmiar kota na 35                                              

Krok 4: Wpisz do sieci „Labirynt Scratch” i zapisz pierw-

szy obrazek. 

Krok 5: Najedź myszką na kółko w prawym dolnym rogu. 

Nie klikaj! Najedź i wybierz opcję „Wczytaj tło” i znajdź 

plik z labiryntem.                                                                                                                                                                                           

Krok 6: Przeciągnij kota na pole na zdjęciu. 
Krok 7: Kliknij „Zdarzenia’’ i wybierz bloczek z zieloną 

flagą. Przeciągnij go na białe pole. 

Krok 8: Kliknij „Kontrola” i przeciągnij bloczek „Zawsze” i przyczep go do poprzedniego bloczka, a do 

bloczka „Zawsze” włóż bloczek „jeżeli…to” i włóż go do bloczka zawsze. Teraz włóż pod bloczek 

„Jeżeli…to”  bloczek „Jeżeli….to”. Powtórz tę czynność jeszcze 2 razy. 

Krok 9: Teraz kliknij „Czujniki” i weź 4 bloczki 

„Kiedy klawisz spacja naciśnięty?” i włóż po jed-

nym z nich do każdej „dziury” w bloczkach 

„Jeżeli….to”. Teraz kliknijcie na spację w blocz-

kach  „Kiedy klawisz spacja naciśnięty?” i ustaw-

cie klawisze tak, jak jest na zdjęciu. 

https://scratch.mit.edu/
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Krok 10: Kliknij „Ruch” Teraz do pierwszego od góry bloczka „jeżeli…to” włóż dwa bloczki w tej 

kolejności: „ustaw kierunek na 90” i „przesuń o 10 kroków oraz bloczek z „kontroli „Czekaj 1 se-

kund”. Zamiast „90” wpisz 0,  zamiast „10” 40 i 0.25 zamiast 1 (ważne! Nie wpisuj przecinka, bo 

wyjdzie 025).  

–do drugiego od góry bloczka „jeżeli…to” włóż bloczki„ustaw kierunek na 90” i „przesuń o 10 kro-

ków oraz bloczek z „kontroli „Czekaj 1 sekund”. Zamiast „90” wpisz 180,  zamiast „10” 40 i 0.25 

zamiast 1 

-do trzeciego od góry bloczka „jeżeli…to” włóż bloczki „ustaw kierunek na 90” i „przesuń o 10 kro-

ków oraz bloczek z „kontroli „Czekaj 1 sekund”. Zostaw 90. Zamiast „10” 40 i 0.25 zamiast 1 

-i do ostatniego bloczka „jeżeli…to” włóż „ustaw kierunek na 90” i „przesuń o 10 kroków oraz blo-

czek z „kontroli „Czekaj 1 sekund”. Zamiast „90” wpisz - 90,  zamiast „10” 40 i 0.25 zamiast 1. 

Krok 11: Teraz weź dwa bloczki „Jeżeli…to” i włóż je pod ostatni bloczek „Jeżeli…to”.  

Krok 12: Kliknij na kolor w bloczkach „dotyka koloru…?” i wybierz ten obrazek z pipetą i tłem. Teraz na-

kieruj na czerwone pole tym kółkiem. Z drugim zrób tak samo tylko zamiast na czerwone nakieruj na nie-

bieskie.                                                                          
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Krok 13: Kliknij teraz kółko „Wygląd” i wybierz bloczek „Powiedz Cześć przez 2 sekundy” weź go 2 razy 

i włóż po jednym do każdego bloczka „Jeżeli….to” z bloczkiem „dotyka koloru…?” i wpisz napisy, jak na 
zdjęciu. 

Krok 14: To już przedostatni! Teraz włóż pod dwa bloki „Powiedz…Przez…sekund” blok „idź do x… 

y…” i wpisz w x -182 a w y 120. Uwaga, w bloku „Jeżeli…to” z kolorem czerwonym włóż nad bloczek  

„Powiedz…Przez…sekund”.  

Krok 15: Włóż pomiędzy bloczek z zieloną flagą, a pierwszy „Jeżeli…to” bloczek „idź do x… y…” i 

wpisz w x -182 a w y 120 oraz bloczek „Ustaw styl obrotu na lewo-prawo”. 

Jak ukończyłeś krok 15, to twoja gra jest gotowa! Jeżeli chcesz do niej wracać, to kliknij „Plik” i 

„Zapisz na swoim komputerze”. Wtedy klikając „Wczytaj ze swojego komputera” i wybierając ten 

plik, to możesz do niego wrócić! Jest jeszcze jedna opcja. Przed stworzeniem projektu kliknij „Dołącz 

do Scratch” i załóż konto! Wtedy będziesz mógł zapisywać swoje projekty, udostępniać je, zostawiać 

gwiazdki lub remiksować inne projekty! 

Adrian P., kl. 6D 
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A. Lampa 

Wakacje coraz bliżej! Przed nami więcej czasu, 

planów i nowe miejsca, które poznamy! Dawniej, 

kiedy nie było jeszcze wielofunkcyjnych telefonów 

komórkowych, ludzie wysyłali kartki pocztowe z 

pozdrowieniami do rodziny i przyjaciół. Takie kart-

ki są jeszcze do kupienia. Kto chce, może podtrzy-

mać tradycję wysyłania pocztówek.  

W naszej bibliotece zbieramy kartki w ramach pro-

jektu „Napisz do mnie kilka słów…” Mamy ich już 

kilkaset. Kartki mogą mieć ciekawe formy. Prezen-

tujemy kilka z naszej bibliotecznej kolekcji.  

Algarve to por tugalska miejscowość, w której 

robi się korki do butelek. Aby ten fakt zaakcento-

wać pamiątkowe kartki drukuje się na cienkiej war-

stwie korka.  

Z Barcelony otrzymaliśmy kartkę-kalendarz od 

uczniów z Polskiej Szkoły w Castelldefels. 

W kolekcji mamy kartki o ciekawym kształtach – 

Polska, serce, czterolistna koniczyna, które otrzy-

maliśmy od uczniów z klasy 2c przebywających na 

zielonej szkole w Tarnowie.  

Kształt koła ma stara kartka z Wenecji. Na odwrot-

nej stronie mamy podpis miejsca w czterech języ-

kach. Czy odgadniecie, jakie to języki? 

Ponte di Rialto 

Pont du Rialto   

Rialto Bridge  

Rialto Brückie   

Greetings from Massachusetts to napis na kartce 

z USA. Jej ramka wycięta jest w ząbki, zupełnie jak 

znaczek pocztowy. 

Kartka z Łeby oprócz zdjęć ma rysunek wypoczy-

wającej żaby. Kto lubi te zielone zwierzątka? 

Kartka wielkości zeszytu pochodzi z austriackiego 

miasta Graz.  Jest imponująca! 

Pocztówka z Chorwacji ma na rogu, wśród kwia-

tów, wyciętego motylka. Kartka prezentuje miasto 

widziane z lotu ptaka. Rovinj leży nad Morzem Ad-

riatyckim na półwyspie Istria.  

Wśród kartek mamy też kolejną bardzo ciekawą, 

lecz trudną do sfotografowania. Pocztówka ta zo-

stała wydana z okazji 225 lat Uzdrowiska Krynica 

Zdrój. Kar tka zawiera w sobie dwie fotografie 

widoczne pod różnymi kątami. Jest to stare zdjęcie 

głównego placu w Krynicy Zdroju i  to samo miej-

sce dzisiaj. Dwa w jednym!  

Jeśli chcecie dołożyć do bibliotecznej kolekcji kart-

kę z wakacji, wyślijcie ją na adres szkoły z dopi-

skiem „Biblioteka szkolna”. 
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Dlaczego teściowa cierpi na bezsenność? 

Bo zło nigdy nie śpi.    

                                                                                                                  

Kobieta dzwoni do radia i mówi: 

- Znalazłam portfel, a tam 3000 zł, czek na 10 tys. euro. Portfel jest pana Stanisława Kowalskiego za-

mieszkałego przy ul. Czerskiej 10 w Warszawie. I mam gorącą prośbę... proszę panu Stasiowi puścić      

jakąś fajna piosenkę ode mnie.    

 

Siedzą trzy nietoperze na skale w jaskini. Jeden mówi:  

-Lecę coś upolować.- Po trzydziestu minutach wraca ubrudzony krwią i mówi do dwóch pozostałych: 

-Widzieliście tego dzięcioła na drzewie? 

-Tak.- Odpowiadają, po czym znowu drugi się odzywa:  

-Lecę coś upolować.-Po godzinie wraca ubrudzony krwią bardziej od pierwszego i mówi: 

-Kojarzycie tę krowę na tamtym pastwisku? 

-Tak.- Odpowiadają, po czym odzywa się trzeci: 

-Lecę coś upolować.-Nie było go zaledwie dziesięć minut, a i tak był najbardziej ubrudzony krwią, jak 

wrócił do jaskini, to powiedział: 

-Widzieliście to drzewo za najbliższym zakrętem? 

-Tak. 

-A ja nie. 
 

Czemu Pan Jarek trzyma w bagażniku swojego BMW jelenia? 

Bo chciał, żeby ładnie ryczało nawet przy 20 kilometrach na godzinę. 
 

Pani Gienia pyta się lustereczka: 

- Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? 

Lustereczko mówi: 

- Odsuń się, bo nie widzę!  
 

Oburzony klient do sprzedawcy: 

- Sprzedał mi pan sweter, mówiąc, że jest on z wełny, tymczasem na metce jest napisane, że to poliester. 

- Ciiiii, to dla moli.  
 

Producent broni umarł i poszedł do nieba. Przy wejściu wita go osobiście Pan Bóg: 

- Witaj, człowieku. Czy robiłeś w życiu coś złego? 

- Broń, Boże.  
 

Magazynier do kolegi: 

- Wiesz, u nas w magazynie są same skarby! 

- Jak to? 

- Trzeba nieźle się nakopać, aby coś znaleźć.  
 

Mąż, oglądając mecz w telewizji, zasnął na kanapie.  

Żona go budzi: 

- Wstawaj, już dziesiąta! 

- Tak?! A kto ją strzelił?...  
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Prace uczniów klas siódmych, zrealizowane w ramach lekcji 

plastyki. Inspiracją były prace artystów Christo i Jeanne - Clau-

de, którzy opakowali między innymi budynek parlamentu     

Reichstagu w Berlinie oraz most Pont Neuf w Paryżu.  

ZAPAKOWANY 
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Gratulujemy wszystkim Twórcom pomysłowości! 


