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Warsztaty  
kulinarne  
klasy 4b 

Konkurs  
TABLICZKA MNOŻENIA 

Ślubowanie klas 
pierwszych 

7a idzie do kina! 

Klasa 8a w Pieckach 
na Mazurach 

Lekcja klasy 
3b w Zamku 
Królewskim 

Klasy 3abc  
w skansenie  
w Kuligowie 

Łucja z kl. 5b 
na podium ze 

złotym medalem! 



 

Tuzinianie i Tuzinianki! 

Witamy na łamach pierwszego numeru szkolnej gazetki              

TUZINEK. Co u Was słychać, Drodzy Czytelnicy?  

Czy realizujecie swoje pasje w nowym roku szkolnym? 

Uczycie się pilnie? Czy zachwyca Was kolorami jesień? 

Wieczory są coraz dłuższe, możecie skorzystać z naszych 

propozycji. Mamy dla Was krzyżówkę do rozwiązania,             

instrukcję budowy statku krok po kroku, opis planszówki,                         

a także listę jesiennych przebojów muzycznych i filmów.  

Z okazji październikowego święta bibliotek szkolnych przed-

stawiamy Wam biblioteki z Dwunastek z Częstochowy,                 

Dąbrowy Górniczej, Olsztyna i Otwocka.  

Zwierzakiem numeru została prześliczna puchata kotka na-

szego ucznia Eryka. Powstał nowy dział „Sowi Kącik”,                  

w którym sowy biblioteczne mają dla Was zagadki. 

Zapraszamy do czytania, oglądania galerii prac plastycz-

nych i tworzenia kolejnych numerów gazetki! 

Wspaniałego roku szkolnego dla Redaktorów i Czytelników! 

 

Red. 

Rys. Amina M., kl. 6a 

Pierwsza osoba, która zgłosi się do 

biblioteki szkolnej i wytłumaczy, 

gdzie sfotografowała się nasza Sowa 

-  otrzyma małą niespodziankę! 

 Zgadnij,  

gdzie jestem? 

Ida C., kl. 5b 

2 



 

Rys. Rozalia M., kl. 8b 

1. Miasteczko Halloween 

2. Stowarzyszenie Umarłych Poetów 

3. Rodzina Addamsów 

4. Kiedy Harry poznał Sally 

5. Harry Potter i Kamień Filozoficz-

ny 

6. Harry Potter i Więzień Azkabanu 

7. Coco 

8. Koralina i tajemnicze drzwi 

1. ,,Diet Mountain Dew'' - Lana Del Rey 

2. ,,All Apologies'' - Nirvana 

3. ,,we fall in love in october'' - Girl in Red 

4. ,, Tom's Diner'' - Suzanne Vega 

5. ,,idontwannabeyouanymore'' - Billie Eilish 

6. ,,Arms Tonite'' - Mother Mother 

7. ,,Burning Pile'' - Mother Mother 

8. ,,Pain'' - PinkPantheress 

9. ,,Under the Bridge'' - Red Hot Chili Peppers 

10. ,,I Understand'' - Lesley Gore 

Książki poleca Olga K., kl. 

Ulubione piosenki Hani K., kl. 5b 

Pola  A., Basia C., kl. 6a 
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PAŹDZIERZ to ... 

Pytaliśmy Was o PAŹDZIERZ. Z czym Wam się kojarzy to 

słowo? Przeczytajcie odpowiedzi. 

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

Ankieta została przeprowadzona w bibliotece szkolnej 

coś związanego z chrześcijaństwem 

PAŹDZIERZ 

wymowa podobna do słowa „chrząszcz” 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

Paździerze (paździerz) – zdrewniałe części łodyg roślin 
włóknistych (len, konopie), połamane i oddzielone od włók-
na w procesie przetwarzania słomy lnianej lub konopnej. 

Proces pozyskiwania włókna z lnu i konopi jest podobny                 
i składa się z następujących faz: odziarnianie, roszenie, 
przerób mechaniczny. 

Podczas ostatnich dwóch procesów paździerze są oddzie-
lane od włókna i transportowane do magazynu paździerzy, 
gdzie są prasowane w bele po 80 kg. W tej postaci są 
sprzedawane do zakładów płyt paździerzowych. 

Płyta paździerzowa stosowana jest w meblarstwie i budow-
nictwie.  

Tekst: Wikipedia, zdjęcia: internet. 
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ZWIERZAK 

 NUMERU 

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

Kotka Eevee (czasem jest nazwana Iwiś lub Ki-

curka) ma 1 rok. Iwiś jest taka, jak każdy widzi: 

szara i  bardzo puchata  Lubi ganiać za wędką 

dla kota, lecz nie pogardzi piłeczką. Lubi towa-

rzystwo ludzi, ale musi ich dobrze poznać, po-

nieważ jest płochliwa. Kupiłem ją z hodowli w 

grudniu 2020. Gdy pierwszy raz wyszła z trans-

portera, była mała i przestraszona, teraz jest cał-

kiem dużą kotką, która bardzo chętnie przebywa 

z domownikami. Jest moją przyjaciółką i nie            

wyobrażam sobie życia bez niej. 

Eevee 

Eryk K., kl. 5a 

Rys. Bolek A., kl. 7b 
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Paryż gospodarzem olimpiady  

 Tola Z., kl. 2b i Jurek Z., kl. 2a  Zdjęcia: 
Źródło: paris2024.org  

W 2024 r. w Paryżu, stolicy Francji, odbędą się Igrzyska Olim-

pijskie. Warto wiedzieć, że w tym mieście olimpiada miała miej-

sce już dwa razy, w 1900 r. oraz 1924 r. 
Letnie igrzyska olimpijskie (fr. Les Jeux olympiques d'été) rozpoczną 

się dokładnie 26 lipca 2024 r. To jeszcze sporo czasu. Tymczasem 

wielkie przygotowania do wielkiego wydarzenia już się rozpoczęły. 

Do Paryża dotarła flaga (fr. le drapeau) olimpijska z zakończonych 

niedawno igrzysk w Tokio.  

We francuskich igrzyskach weźmie udział 10,5 tys zawodników              

(fr. les joueurs) z 206 krajów. Walczyć będą w 48 dyscyplinach               

(fr. les disciplines). Poza tradycyjnymi konkursami, takimi jak kolar-

stwo (fr. le cyclisme), pływanie (fr. la natation), siatkówka (fr. la 

rétine) czy szermierka (fr. l'escrime), w Paryżu zobaczymy między 

innymi breakdance czy surfing. Ta ostatnia dyscyplina będzie wyjąt-

kowo rozgrywana aż 16 tysięcy kilometrów od Paryża, na wyspie 

Tahiti, w miejscowości Teahupo'o. Słynie ona z wysokich fal przy-

ciągających największych miłośników pływania na desce. Warto 

wiedzieć, że olimpiada w Paryżu ma być pierwszą w historii impre-

zą, w której wystartuje dokładnie tyle samo kobiet i mężczyzn.  

Ceremonia zakończenia igrzysk jest zaplanowana na 11 sierpnia 

2024 r. Potem, w dniach 28 sierpnia – 8 września w Paryżu odbędzie 

się Paraolimiada obejmująca 24 dyscypliny. Wystartuje w niej 4350 

zawodników ze 182 krajów. 

Warto wiedzieć 

Starożytne igrzyska kojarzą się oczywiście z Grecją i górą Olimp. 

Tam rozgrywano je do 393 r. Ojcem nowożytnych olimpiad był jed-

nak urodzony w Paryżu francuski baron Pierre de Coubertin. W 1894 

r. założył on Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Był też projek-

tantem flagi olimpijskiej, na której pięć kół symbolizuje pięć konty-

nentów (fr. les continents). Baron de Coubertin podkreślał, że istotą 

igrzysk nie jest zwyciężać, ale brać w nich udział.  

W tych miejscach odbędzie się rywalizacja: 

Korty Rolanda Garrosa – tenis,  

Stade de France – lekkoatletyka, rugby, ceremonia otwarcia i zakoń-

czenia zawodów, 

Pola Elizejskie – siatkarstwo plażowe, 

Parc de Princes – piłka nożna, 

Tereny wokół pałacu w Wersalu – jeździectwo, 

Sekwana – triatlon. 

Francja na sportowo  
czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

http://paris2024.org/


 

Wytłumacz  

ufoludkom,  

co to jest  

rower? 

Rysunki i wypowiedzi zostały zebrane w bibliotece szkolnej.  

 Rower to pojazd 

na dwóch kołach z 

siodełkiem i kie-

rownicą. 

 Produkowane są 

już od bardzo 

dawna. 

 W mieście jeździ 

się  nim po ścieżce 

rowerowej. 

 Napędzany siłą 

nóg. 

 Są też rowery elek-

tryczne. 

 Szybko się na nim 

przemieszczasz. 

 Dzięki sile nóg 

możesz jeździć. 

 Są też rowery 

sportowe np. kola-

rzówki, BMX. 

 Jazda na rowerze 

to zdrowy styl  

życia. 

 Fajne są rodzinne 

wycieczki rowero-

we. 

 Małe rowerki są 

dla dzieci, a duże 

dla dorosłych.  

 Są rowery miej-

skie, które można 

wypożyczać. 
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24 X Międzynarodowe Święto Roweru 

7 



 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

poprosiłam drogą mailową nauczycieli bibliotekarzy z Dwu-

nastek z różnych miast o odpowiedź na zadane pytanie. Co nas 

łączy? Co nas różni? 

Odpisały nam Dwunastki z Olsztyna i Częstochowy – obie to 

220 km odległości od Warszawy, choć w innych kierunkach. 

Otrzymaliśmy także maila z Dwunastki z Dąbrowy Górniczej, 

do której jest około 300 km oraz prawie po sąsiedzku –                       

z Otwocka.  

Wśród imion Pań bibliotekarek mamy: Alicję, Annę, Bożenę, 

Dorotę, Justynę, Wandę, Wiesławę i dwie Panie o imieniu 

Ewa. Najwyżej, bo na 2 piętrze znajduje się biblioteka w SP 

12 w Częstochowie. Widok z okien to ściana kamienicy oraz 

dachy Starego Miasta. Trzy biblioteki znajdują się na 1 piętrze 

– w tej w Olsztynie z okien rozpościera się widok na cztery 

strony świata. Można podziwiać zieleń parków, skwerów, a w 

oddali znajduje się osiedle bloków mieszkalnych. Na wysoko-

ści 1 piętra znajduje się również biblioteka w Dąbrowie Górni-

czej oraz w Otwocku – tutaj okna wychodzą na główną ulicę i 

park miejski. Nasza biblioteka znajduje się na poziomie – 1, a 

z okien można zobaczyć małe boisko, na którym w pogodne 

dni bawią się dzieci.  

Główne ściany bibliotek są różnie zaaranżowane. U nas jest 

tapeta z gwiazdozbiorami i monitor. W Olsztynie prezentowa-

ne są reprodukcje słynnych obrazów oraz prace uczniów. W 

Częstochowie całą bibliotekę wypełniają książki, również 

główna ściana to półki z lekturami. W Otwocku to rysunek 

wiosennego krajobrazu i drzewa z sowami oraz motylkami.       

W Dąbrowie Górniczej na głównej ścianie znajdują się ryciny 

z legendami miasta oraz rysunki przedstawiające okładki ksią-

żek – autorstwa pani Bożeny. Ta szkolna biblioteka posiada 

dwa pomieszczenia – wypożyczalnię i czytelnię zwaną Kind-

loteką. Na wyposażeniu znajdują się dwa komputery, siedem 

czytników - kindli oraz siedem tabletów. Do dyspozycji nau-

czycieli i uczniów są także roboty Dash i Aleksa oraz mata 

edukacyjna. Szkoła uczestniczy w programie pod patronatem 

firmy Amazon. My mamy komputer oraz monitor interaktyw-

ny, w częstochowskiej bibliotece są cztery komputery oraz 

dwanaście tabletów, w otwockiej cztery komputery dla 

uczniów i dwa dla bibliotekarzy oraz laptop. Dwie biblioteki 

podsiadają  księgozbiory liczące po 11 tys. książek – Dąbrowa 

Górnicza i Otwock. To największe z przedstawianych tutaj 

bibliotek Dwunastek. Najmniejszy, to nasz – 7 600 egzempla-

rzy. SP 12 Częstochowa posiada księgozbiór liczący 8 tys. 

egzemplarzy, a Olsztyn o 400 egzemplarzy więcej. Ze wzglę-

du na język francuski, którego się uczymy w naszej warszaw-

skiej Dwunastce, posiadamy książki, czasopisma i gry w tym  

SP 12  

w Dąbrowie Górniczej: 

SP 12  

w Częstochowie: 
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języku. W Dąbrowie Górniczej panie bibliotekarki wzbogacają 

księgozbiór o książki w języku rosyjskim, a także przybliżające 

wschodnie kraje, z którymi sąsiadujemy, tj. Ukrainę, Rosję i 

Białoruś. W otwockiej bibliotece czytelnicy mogą wypożyczać 

nie tylko książki, również audiobooki, czasopisma, płyty CD 

oraz gry rozwijające słownictwo. SP 12 Olsztyn posiada opra-

cowania naukowe z różnych dziedzin nauki i kultury oraz cza-

sopisma. 

Co kolekcjonujemy? My zbieramy pocztówki z całego świata. 

Mamy też kolekcję sów, które powstają w ramach zajęć lekcji 

techniki. Malowane sowy wykonane przez uczniów są też w 

bibliotece SP 12 w Otwocku. Tutaj też znajduje się kolekcja 

pięknych kwiatów, dzięki nim w bibliotece jest zielono i kolo-

rowo! 

Uczniowie we wszystkich bibliotekach biorą udział w zaję-

ciach, lekcjach i warsztatach. Lubią też przyjść porozmawiać o 

przygodach i swoich sukcesach, poskładać origami, malować i 

pomagać paniom w pracach bibliotecznych, korzystają również 

z komputerów. W Częstochowie odbywają się warsztaty foto-

graficzne, a w Dąbrowie Górniczej zajęcia z elementami biblio-

terapii i bajkoterapii. U nas odbywają się spotkania klubu 

„Kraina Książek”, jest również siedziba redakcja gazetki 

„Tuzinek”. W Otwocku działa „Pogotowie Lekcyjne” dla 

uczniów, prowadzone są zajęcia relaksacyjne, a także prezenta-

cje bajek Teatrzyku Kamishibai. W każdej z bibliotek odbywają 

się też konkursy i obchody m.in.: Dzień Kropki, Dzień Głośne-

go Czytania, Dzień Postaci z Bajek. W Częstochowie – „Savoir-

vivre” oraz „Brzechwałki”. Dąbrowa Górnicza organizuje re-

gionalny konkurs czytelniczy oraz konkurs literacko-plastyczny 

„Chce się żyć”. U nas cykliczny to „Cogito ergo sum”, online 

„Mistrz Wyszukiwania Informacji” oraz „Detektywi Dwunastki”.  

Biblioteki mocno angażują się w proces edukacji i wychowania. 

O wydarzeniach, które mają miejsce w bibliotekach, można na 

stron internetowych szkoły i fanpage’ach. SP 12 Warszawa i SP 

12 Otwock prowadzą blogi na bloggerze. 

Kontakt z innymi bibliotekami Dwunastek inspiruje, daje ener-

gię do działania. Możemy sobie wyobrazić, że w tym samym 

czasie, gdzieś daleko, w innej Dwunastce cała klasa trzecia 

przyszła po lekturę, w innej ktoś chciał porozmawiać o przeczy-

tanej książce, a w kolejnej - odbywają się właśnie warsztaty. 

Jest na świecie wiele Krain Książek, a w każdej z nich wielu 

bohaterów. My należymy do Dwunastkowej Krainy Książek. 

Składam serdeczne podziękowania dla Pań z bibliotek SP 12 

Częstochowa, SP 12 Dąbrowa Górnicza, SP 12 Olsztyn oraz SP 

12 Otwock za miły kontakt i wymianę korespondencji.  
 

                        Alicja Lampa - nauczyciel bibliotekarz SP 12 Warszawa 

SP 12  

w Warszawie: 

SP 12  

w Otwocku: 
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 Krzyżówka Nikoli 

Stopka redakcyjna:  

 

Gazetka szkolna „TUZINEK”  SP 12 w Warszawie  

Red. nacz.: Alicja Lampa 

Współpraca, korekta: Ewa Ratowska 

Zespół: Uczniowie  

Adres redakcji:  biblioteka szkolna, Classroom. 

e-mail:   alampa@sp12w.edu.pl 
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Malowane liście towarzyszą nam w drodze... 
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Dekoracyjny napis: Helena D., Tonia G., Nina P., kl. 5a;  

Liście w technice frotażu to prace dzieci zrealizowane w ramach świetlicowych zajęć plastycznych. 

Frottage, frotaż (fr. tarcie) – technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów 
(np. drewna, tkaniny, liści, kamieni) na powierzchni papieru przez przyłożenie 
papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem lub kredką. 

 Technika użyta jako metoda artystyczna po raz pierwszy w latach 20. XX 
w. przez Maxa Ernsta. Artysta zainspirował się widokiem starej drewnianej podło-
gi. W jej zniszczonej powierzchni dostrzegał rozmaite figury. Chcąc je uwiecznić, 
położył na podłodze kartkę papieru i zaczął rysować po niej miękkim ołówkiem. 
W wyniku otrzymał rysunek, który przypominał mu tajemniczy las, zamieszkany 
przez stworzenia podobne do ptaków. Cała seria takich rysunków została przez 
niego opublikowana w 1926 pod tytułem Histoire Naturelle (historia naturalna). 

 Metoda zdejmowania odcisków z kamiennych, ceramicznych lub metalo-
wych reliefów, choć nie pod współczesną nazwą, była znaną techni-
ką reprodukcyjną w Chinach jeszcze przed naszą erą. W podobny sposób stoso-
wali ją archeologowie. 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

Wikipedia 
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Witam Was z powrotem na moim Szkolnym Kółku Gier Planszowych i Karcianych.  
Czekaj, czekaj, jest nowy rok szkolny, więc są też nowi uczniowie, więc witam Was nowi 

czytelnicy Tuzinka! Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć grę o nazwie: „Lisek urwisek”. Na-

zwa gry brzmi jak dla przedszkolaka, ale zapewniam Was, że jest dla każdego:) 

Gra nie posiada historii, więc przejdźmy od razu do opisu. W tej grze wcielamy się w detek-

tywów, którzy próbują złapać lisa, który zwędził ciasto. Gra jest przeznaczona dla max. czte-

rech osób. 

Zawartość pudełka 
instrukcja 

kostki 

detektor odpowiedzi 

figurka liska 

pionki detektywów 

karty podejrzanych lisów 

karty liska urwiska 

żetony wskazówek 

Przygotowanie gry 
- Rozłóżcie planszę na środku stołu tak, by każdy gracz miał do niej swobodny dostęp. 

- Rozłóżcie żetony wskazówek na ich miejscach na planszy (białych polach z łapką) 

przedmiotem do dołu. 

- Rozłóżcie karty podejrzanych lisów dookoła planszy napisem „podejrzany” do góry. 

- Włóżcie kartę lisa urwisa do detektora tak aby żaden z graczy nie widział imienia na 

karcie i żeby było widać zielone kropki. 

- Połóżcie figurkę lisa na pole z obrazkiem lisa. 

- Wybierzcie kolory pionków i połóżcie je w kwadracie na środku planszy. 

- Kostki połóżcie obok planszy. 

- Zachowajcie poczucie humoru. 

Gra jest łatwa i szybka oraz przyjemna. Ta gra jest grą kooperacyjną, czyli gracze nie są 

przeciwko sobie, tylko współpracują oraz razem wygrywają lub przegrywają. W każdej turze 

gracz może wykonać dwie akcje: szukać wskazówek albo odkryć podejrzane lisy. Po wybra-

niu akcji gracz rzuca kostką, jeżeli wybrał odkrywanie kart, to musi wyrzucić trzy symbole 

oczu, a jeśli chce się ruszyć - symbole łapek. Jeżeli gracz wyrzuci różne symbole np. łapa, 

łapa, oko, to może rzucić jeszcze raz dowolną liczbą kostek maksymalnie 3 razy. Jeżeli po 

trzech rzutach nadal na kostkach są różne obrazki, to gracz musi przesunąć lisa o trzy  (w 

zależności od wariantu, ale o nich na dole) pola w stronę jego norki znajdującej się na dole 

planszy. Jeżeli wypadną, np. łapa, łapa i dwie łapy, to nie ruszasz lisa.  

Co się stanie, jak gracz wybrał odkrywanie kart podejrzanych lisów? 
Jak  gracz wybiera  odkrywanie kart podejrzanych lisów (dalej: oko), to odkrywa dwie karty 

podejrzanych lisów. 
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A jak ruch? 
Jeśli gracz wybrał ruch, to rusza swój pionek o tyle pól, ile łapek widnieje na kostkach. Pionek 

może się ruszać tylko na boki, nie na skos. Jeżeli gracz stanął na polu ze wskazówką, to bierze 

żeton i wkłada go w puste pole w detektorze. Jeżeli po założeniu jest widoczna zielona kropka, 

to gracz odkłada do pudełka wszystkie karty z lisami, które  nie posiadają danego przedmiotu. 

Pora na przykładową rundę! 
Przykład 1 

Gracz A wybrał ruch. Rzuca kostkami, wypadają: łapa, dwie łapy i dwie łapy. Pionek gracza A 

może ruszyć się maksymalnie o 5 pól. Gracz A rusza pionek i staje na polu ze wskazówką. 

Widnieje na niej parasolka. Gdy żeton został włożony do detektora, nie pojawiła się zielona 

kropka, więc wszystkie lisy z parasolką są niewinne. 

Przykład 2 

Gracz B wybrał oko. Rzuca kostkami, wypadają: oko, oko, łapa. Gracz B rzuca ponownie i tym 

razem wypadają trzy oczy. Odkrywa dwie karty i kończy swój ruch. 

A teraz jej przebieg 
1. Gracz wybiera oko lub ruch. 

a. Jeżeli wszystkie karty podejrzanych lisów są 

odkryte, to gracz musi wybrać ruch. 

2. Rzuca kośćmi. 

a. Jeżeli symbole są różne, to rzuca jeszcze raz. 

3. Jeżeli po trzech rzutach symbole są różne, gracz rusza lisa i kończy ruch. 

4. Gracz rusza się, jeśli wybrał ruch o tyle pól, ile wyrzucił łapek. 

a. Jeżeli wybrał oko, to odkrywa dwie karty podejrzanych lisów i koń-

czy swój ruch. 

5. Jeśli gracz stanął na polu ze wskazówką, to wkłada ją do detektora.  

6. A teraz gracz kończy ruch. 

Gra posiada 3 warianty, a różnią się one liczbą pól jakie lis „przejdzie”, gdy gracze wyrzucą 

różne symbole. 

7. Normalny - lis rusza się o 3 pola 

8. Średni - o  4 pola 

9. I trudny - pięć pól 

Wygrana 
Jeżeli pozostaje jeden podejrzany lis albo gracze są pewni, który lis zabrał ciasto, to mogą wy-

jąć kartę z detektora. Jeżeli: 

Imię napisane na karcie liska urwiska jest takie same jak imię typowanego lisa, to gracze 

wygrywają. 

Imię na karcie liska urwiska różni się od imienia typowanego lisa, to gracze przegrywają. 

Pora ocenić grę! 
Wykonanie:  

Poziom trudności:  

Grafika:  

Fajność:  

Grywalność:  

Ja gram w tę grę z rodzicami i bratem, i świetnie się 

podczas tego bawimy:) Polecam ją każdemu! 

Adrian P., kl. 7a 
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INSTRUKCJA  BUDOWY STATKU  

Statek bocznokołowy z lego  

KROK PO KROKU 

Instrukcję przygotował: 

Marcin C, z kl. 7b. 
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KOSMOS BLIŻSZY I DALSZY 
GWIAZDY—CZĘŚĆ 1 

Witam Was w pierwszym artykule z serii „Kosmos bliższy i dalszy”. Dzisiaj chciałbym Wam 

opowiedzieć o gwiazdach. Zaczniemy od rodzajów gwiazd, a potem przejdziemy do ich            

życia. No to bez przedłużania zaczynajmy:) 

Co to w ogóle jest gwiazda? 

Gwiazda to ciało niebieskie emitujące własne światło. Składa się z gorącej plazmy. Gwiazdy 

są przeważnie o wiele większe, cięższe od planet i, co najważniejsze, gwiazdy świecą, a pla-

nety odbijają światło. Każda gwiazda po powstaniu posiada paliwo w postaci wodoru. Spala 

je i tworzy hel, ale więcej o tym powiem Wam później! 

Rodzaje gwiazd 

A oto one: 

Karły - najmniejsze i najczęstsze z gwiazd 

Olbrzymy - większe od karłów, ale mniejsze od nadolbrzymów 

Nadolbrzymy - większe od olbrzymów, ale mniejsze od olbrzymów 

Hiperolbrzym - największe i najrzadsze gwiazdy  

Jeżeli myślicie, że największe gwiazdy żyją najdłużej, to jesteście w błędzie! Większe            

gwiazdy mają więcej paliwa, ale spalają je szybciej niż mniejsze.  

 

 

 

 

 

Jak powstają gwiazdy? 
Zanim przejdziemy do życia gwiazd, powiem Wam o tym, jak powstają gwiazdy. Gwiazdy 

powstają w mgławicach, ogromnych obłokach gazu i pyłu, gdy te się zapadają. Wyróżniamy  

4 typy mgławic: 

Mgławice ciemne - nie emitują światła 

Mgławice refleksyjne - świecą 

Mgławice emisyjne - emitują światło od młodych gwiazd, które się w niej znajdują 

Mgławice planetarne - najmniejsze, ale najpiękniejsze mgławice. Są ostatnim etapem 

życia gwiazd typu słonecznego. 

Antares, czerwony nadolbrzym 

Mgławica planetarna  - Kocie oko 

Adrian P., kl. 7a 
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Technika: 

kolaż ( liście, 

gałązki,  

popcorn). 
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