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Klasa 1a na Torwarze 
Klasa 8c w Muzeum 

Warszawy 

Dzień Kundelka -  
prezentacja Maćka  

z kl. 5a 

Wesołych 
Świąt! 

Mikołajkowy seans 
filmowy w kl. 5b 

Andrzejki i pierniczki klasy 3c 

Lekcja  
biblioteczna w 5b 



 

Redakcja 

Tuzinianie i Tuzinianki! 

Drodzy Redaktorzy i Czytelnicy. Przed Wami dru-

gi numer szkolnej gazetki TUZINEK. Znajdziecie 

tu artykuły zupełnie naukowe np. o gwiazdach                

i takie wprost z wyobraźni - o Gwiazdce! Słówka 

francuskie poznacie i powtórzycie, z przyjemno-

ścią czytając artykuł o narciarstwie. Poznacie 

uczniów klas pierwszych i ich zainteresowania, 

także fraszkopisarzy z klasy 7b. Najwięcej emocji 

wzbudzi galeria zwierzaków. Czy znajdziecie swo-

jego Mruczka, Ptysia lub Kabaczka?  

Wesołych Świąt i pomyślności w Nowym Roku! 

Red. 

Pierwsza osoba, która zgłosi się do 

biblioteki szkolnej i wytłumaczy, 

gdzie sfotografowała się nasza Sowa 

-  otrzyma małą niespodziankę! 
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 Zgadnij,  

gdzie jestem? 

Zagadkę z poprzedniego 

numeru jako pierwsza  

rozwiązała Marta C, z 6b. 

Gratulujemy! 

Rys. Sophie W., kl. 6b 

Była sobie raz para gwiazd: pan Gwiazdor i pani 
Star. Miało im się urodzić dziecko, czyli malutka 
gwiazdka. Dziewczynka urodziła się w Święta. 
Nadali jej imię Stella. Miała być świąteczną gwiaz-
dą. Pytała rodziców, czy może zaraz świecić w te 
Święta, ale oni jej odpowiadali: „Nie, jeszcze nie, 
bo jesteś małą gwiazdką i  ludzie cię nie zoba-
czą!”. Gdy już miała pięć lat i  Gwiazdor  oraz Star 
znów jej tak odpowiedzieli, poczuła, że ma dość i 
powiedziała sobie - „Nie, w te Święta zaświecę!” i 
zaraz się udała na niebo i zaświeciła najmocniej, 
jak tylko potrafiła. I wiecie co? Naprawdę jej się 
udało! Zaświeciła tak mocno, jak żadna gwiazda! 
Udało jej się, bo się odważyła. I odtąd zawsze 
świeciła na Gwiazdkę, czyli w swoje urodziny. 
                                              Dominika K., kl. 3b 

Bombka 

Olgi K.,  

kl. 5b 



 

 

Uczniowie klas pierwszych mają głos! 
Z czym wam się kojarzy słowo TUZINEK? 
że czegoś jest dużo, jak na przykład paczka pączków  

z kawałkiem pizzy  

to stworek z bajki  

bardzo dużo rzeczy 

nazwa zwierzęcia  

gazetka, w której jest dużo informacji ze świata  

A lubicie chodzić do szkoły? 
tylko w piątek, bo jest informatyka  

tak, bo lubię się uczyć  

pół na pół   

Co myślicie o nauce w starszych klasach?  
będziemy nosić 9 książek, mój brat tyle nosi  

dużo lektur i prac domowych  

egzaminy  

200 książek  

konkursy  

Co robicie na polskim? 
poznajemy litery  

piszemy litery  
robimy zadania  
czytamy  

Co robicie w święta? 
ubieramy choinkę  
jemy razem kolację 
ubieramy się elegancko  
piekę z mamą pierniki  
jemy barszcz czerwony z uszkami  
nie jemy mięsa  
składamy życzenia  
dostajemy i rozdajemy prezenty   

 

Co chcecie znaleźć pod choinką? 
grę komputerową 
szczurki 

drugiego psa 
zegarek  
film, ale taki na płytę  
kotka  
lego   

A jakie są wasze ulubione 
zabawy  
w szkole ? 
budowanie z klocków  

rysowanie  

berek  

budowanie bazy  

szczur 

skakanka  
chłodniej  

pająk (rodzaj gry w piłkę) 

w Jurassic Park 

Wywiad przeprowadziły: 

Ewa C. i Lila M., kl. 8c. 
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          Ankieta została przeprowadzona  

 przez Tosię P. i Maksa P. z kl. 8a. 

PODŁAŹNICZKA to ... 

Pytaliśmy Was o PODŁAŹNICZKĘ. Z czym Wam się  

kojarzy to słowo? Przeczytajcie odpowiedzi. 

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

PODŁAŹNICZKA 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

Podłaźniczka (też: podłaźnik, jutka, sad rajski, boże drzew-
ko, wiecha) – czubek jodły, świerku, sosnowa gałąź lub ob-
ręcz przetaka opleciona zielonymi gałązkami, wieszane pod sufi-
tem jako ozdoba w czasie Bożego Narodzenia. 

Zanim w okresie bożonarodzeniowym w domach pojawiła 
się choinka, tradycyjną ozdobą była podłaźniczka. Obyczaj ten 
zachował się na wsiach jeszcze do lat 20. XX w., szczególnie w 
Polsce południowej: na Śląsku, Podhalu, Pogórzu, ziemi sądec-
kiej i krakowskiej.  

Podłaźniczki zdobione były jabłkami, orzechami, ciasteczkami, 
kolorową bibułą, słomianymi gwiazdkami, wstążkami i przede 
wszystkim „światami”, jak nazywano kolorowe krążki opłatków. 
Lud wierzył w ich magiczną moc przyczyniania się do urodzaju 

i zapewniania powodzenia.  

Tekst: Wikipedia, zdjęcia: internet. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Jod%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sosna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przetak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choinka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
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https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85decczyzna
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_krakowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzech_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciastko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibu%C5%82a_(papier)
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oma
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wst%C4%85%C5%BCeczka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat_(ozdoba)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82atek
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Urodzaj&action=edit&redlink=1


 

 

Czas na narty! 

Francuzi uwielbiają sporty zimowe. Aż 22 proc. młodych 

Francuzów przynajmniej raz w roku wyjeżdża na narty 

(fr. le ski). Francja jest jednym z najpopularniejszych miejsc 

na świecie do uprawiania narciarstwa. Narciarze (fr. les 

skieurs) kochają francuskie stoki!  

Pierwsza w historii zimowa olimpiada (fr. Jeux Olimpiques 

d'hiver) odbyła się właśnie we Francji, w Chamonix. Było to w 

1924 roku. W imprezie uczestniczyło 16 krajów, w tym Pol-

ska. Miasteczko Chamonix jest położone na wysokości 1035 

metrów nad poziomem morza, z widokiem na najwyższy 

szczyt Alp. Na olimpiadę przyjechało 301 zawodników i 13 

zawodniczek. W tej grupie było 8 polskich sportowców (fr. les 

athlètes). Walczono w 6 dyscyplinach (fr. les disciplines spor-

tives). Polacy nie zdobyli jednak żadnego medalu. Warto wie-

dzieć, że igrzyska zimowe we Francji odbyły się aż trzy razy, 

nie tylko w Chamonix, ale także w Grenoble w 1968 r. i w Al-

bertville w 1992 r.  

Najważniejsze zawody w narciarstwie alpejskim (fr. Ski Al-

pin), czyli slalomie, slalomie gigancie, supergigancie oraz bie-

gu zjazdowym, to cykl imprez zaliczanych do Pucharu Świata. 

Jego pierwszym zdobywcą był Francuz Jean-Claude Killy. 

Było to w sezonie 1966/67. Także w ostatnim sezonie, 

2020/21, puchar trafił w ręce obywatela Francji. Najlepszy 

okazał się Alexis Pinturault.  

Co ciekawe, najbliższe mistrzostwa świata w narciarstwie al-

pejskim zaplanowano również we Francji. Odbędą się w 2023 

r. w Courchevel i Méribel.                         

Francuskie Alpy przyciągają spragnionych śniegu narciarzy z 

całego świata. Doceniają oni wspaniale przygotowane trasy 

zjazdowe, schroniska oraz tradycyjną kuchnię. Najsłynniejsze 

miejscowości narciarskie we Francji to oczywiście Chamonix, 

a także Courchevel, Méribel, Megève oraz Grenoble. Na miej-

scu można także skorzystać z wielu innych atrakcji, takich jak 

jazda psimi zaprzęgami, lot paralotnią czy balonem, przejazd 

torem bobslejowym. 

         Jurek. Z., 3a i Tola. Z., 3b 

Francja na sportowo  

czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

Fot: Tourism Office Val Thorens  

 

5 



 

ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Rysa to suczka border collie. Ma trzy lata. 
Nie lubi jeść, lubi gryźć patyki. Dlatego nazy-
wamy ją Bober collie. Lubi też pływać, wtedy 
mruczy jak miś.  
                                                           Maks K., 7b 

Rysa 

Miki 

Kabaczek 

Miki ma 4 lata, czarną plamę na grzbiecie i czarny 

ogon. To nieprzewidywalny charakterek, ale jest też 

przyjacielski i ciekawski, np. zagląda w monitor kom-

putera, do szaf i walizek. Został wzięty ze schroni-

ska, ale teraz czuje się najważniejszą postacią w 

moim domu. Przez pół dnia mruczy. Zastanawiam 

się, czy mu się kiedyś ten motorek nie zatrze. 
                 Helena D., kl. 5a 

Opiszę Wam mojego chomika Kabaczka - chomika, 
który, jak każdy chomik, jest uroczy, ale czasami 
gryzie. Dostałem go, gdy miał sześć tygodni, wtedy 
kiedy mógł już żyć bez mamy.  
Kabaczek bardzo lubi się wspinać po szczebelkach 
swojej klatki - chyba będzie kaskaderem albo parku-
rowcem. Ulubionym miejscem Kabaczka jest domek
- biała rakieta.  
Kabaczek je kupną karmę, ale też kilka razy w tygo-
dniu częstujemy go warzywami i owocami, np. kala-
fiorem, marchewką, jabłkiem. Jednak najbardziej 
lubi rzodkiewki. Zjada je błyskawicznie! 
                        Wojtek G., kl. 5a 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze 
gazetki! Zrób mu zdjęcie i opisz wygląd, zwyczaje, wszystko, co ważne                
i zabawne.  Artykuł przyślij na e-mail redakcji (szukaj stopki redakcyjnej).  
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Wracając do kocich żyć. Mój już chyba zużył ich siedem wcześniej.   

Pierwsze życie stracił przez zaplątanie się we wnyki. Tak, są ludzie, którzy polują 

na zwierzęta. To jest okropne. I właśnie taki drut owinięty wokół pasa miał Pan 

Demon. Jakimś cudem urwał wnyki i mogliśmy mu je zdjąć.   

Drugie życie stracił kilka miesięcy później. Nie wracał cztery dni do domu. Traci-

liśmy nadzieję. Wrócił postrzelony. Weterynarz powiedział, że to często się zda-

rza. Tak, są ludzie, którzy strzelają do zwierząt, bo im przeszkadzają. To jest po-

tworne.   

Trzecie życie stracił niedługo po wyzdrowieniu. Przestał jeść. I wymiotował. Więc 

pojechaliśmy z nim do weterynarza. Okazało się, że zjadł trutkę na myszy i jest 

20% szans na przeżycie. Tak, są ludzie, którzy rzucają trutki na zwierzęta. Roz-

pacz. Jedynym ratunkiem była transfuzja krwi. Miał ją robioną trzy razy, bo trzy 

razy już było lepiej, ale za chwilę się pogorszało. Moi rodzice poruszyli niebo i 

ziemię, żeby zdobyć krew. Niestety trucizna niszczy krwinki czerwone. I 15 maja 

2021 roku, 12 miesięcy od naszego wspólnego życia, Pan Demon odszedł za tę-

czowy most. Dzięki niemu wiem, jak można pokochać zwierzę. I żeby jego histo-

ria, jego cierpienie nie poszło na marne, mam apel do Was. Jest taki bank kociej 

krwi „Milusia”. Jeśli macie zdrowego kota, to on może być dawcą krwi dla innego 

kota, który potrzebuje pomocy. 

Mój Pan Demon wymarzony, najcudowniejszy, grzeczny kot na świecie chyba 

miał tylko trzy życia. Pocieszam się, że ostatni rok swojego życia spędził z rodzi-

ną, kochany i zaopiekowany. Będę go zawsze pamiętać. 

                                                                                                     Julia G.-Z., kl. 6b 

PS Na zdjęciu nasz nieodżałowany Pan Demonik, z założonym wenflonem po 

transfuzji, wtedy czuł się o wiele lepiej. 

Koty maja 9 żyć, prawda? Czasem może mniej… 

Zaczęło się tak. Pewnego dnia znalazłam małego 

kotka przychodzącego przed mój płot na działce. 

Był całkiem dziki. Ale się tym nie zrażałam, nie 

bez powodu mówią, że jestem kocią mamą. Już po 

kilku tygodniach mogłam go nosić i wchodził do 

domu. I miał być już moim pierwszym, wymarzo-

nym kotem. Tym „na zawsze”. Nazwaliśmy go 

Pan Demon, bo przyszedł na początku pandemii 

koronawirusa.   
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To cykl, który opowiada, co się dawno temu wydarzyło w 

Warszawie i innych miastach Polski. Może powstania, a może 

inne ciekawostki historyczne czekają na nas! 
Kontynuujemy cykl w TUZINKU o historycznych ciekawostkach. Witam Was w już 
czwartej części mojego cyklu o ciekawostkach historycznych. Widzicie, jak już 
długo razem jesteśmy! Zapraszam Was w kolejną historyczną podróż! 

18 grudnia 1529 koronowano  
 Zygmunta II Augusta na króla Polski. 

7 grudnia 1941 Japończycy zaatako-
wali bazę Pearl Harbor i tym samym              
wypowiedzieli wojnę Stanom Zjedno-
czonym.  

24 stycznia 1588 bitwa pod 
Byczyną zakończyła wojnę o 
koronę polską między Zyg-
muntem Wazą a arcyksięciem 
Maksymilianem Habsbur-
giem.  Hetman wielki koronny 
Jan Zamoyski ostatecznie po-
konał Maksymiliana. 

Z góry dziękuję za oglądanie! Paweł K., kl. 7a 

Wydarzyło się w… cz. 4 

Każdy miniony rok przechodzi do historii, również ten nasz stary 2021. Czekamy teraz 

na nowy 2022 rok. Co nam przyniesie? Uczniowie czekający w bibliotece na lekcje 

udekorowali cyfry nadchodzącego roku. Bo zawsze na coś czekamy... 
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21 listopada Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

Pozdrawiam wszystkich moich znajomych z tej szkoły. 

Pozdrawiam Tonię, Ninę i Hanako. 

Pozdrawiam Emmę i całą klasę 7c. 

Pozdrawiamy Panią Dyrektor. 

Pozdrawiam bohaterkę książki - Annę Kareninę. 

Pozdrawiam Gaję - najlepszą siostrę na świecie. 

Pozdrawiam wszystkich ludzi na świecie. 

Pozdrawiam Napoleona Bonapartego. 

Pozdrawiam Igora z 6a. 

Pozdrawiam Ibcia. 

Pozdrowienia dla kochanego Taty. 

Pozdrawiam nadchodzące Święta. 

Pozdrawiam Żonę i Córkę. 

Pozdrawiam Nowy Rok. 

Pozdrowienia dla kochanej Mamy. 

Hazel Grace  otrzymuje pozdrowienia. 

Pozdrawiam świętego  Mikołaja. 

Pozdrawiam panią Cichońską. 

Pozdrawiam Edwarda. 

Pozdrawiam Alice. 

Cyborg otrzymuje pozdrowienia. 

Pozdrawiam kota prababci mojego kolegi. 

Burnett Dean autor książki „Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić” 

otrzymuje pozdrowienia. 

Pozdrawiam Looney i jej kolory. 

Pozdrawiam Monikę Brodkę. 

Young Leosia otrzymuje pozdrowienia. 

Pozdrawiam mamę i tatę (wracajcie do zdrowia!) i siostrę z bratem. 

Pozdrawiam pana, który pracował na dachu szkoły, niósł rurę i nam pomachał. 

Z całego serce pozdrawiam Nigerię i wszystkich jej mieszkańców. 

Stephan Hawking otrzymuje pozdrowienia. 

Pozdrawiam pisarza Johna Flanagana, autora serii książek „Zwiadowcy”. 

Pozdrawiam kierowcę autobusu, dzięki któremu zdążyłem na pierwszą lekcję. 

Pozdrawiam Rudolfa, Emila, Mikołaja, Krzycha i Adriana. 

Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy byli w kosmosie. 

Paweł, Marcin, Stach, Mikołaj, Bruno, Federico, Emil, Dawid, Filip i Wojtek 

otrzymują pozdrowienia. 

Pozdrawiam Lenę. 

Pozdrawiam wszystkich z Japonii. 

Pozdrawiam Charlesa Dickensa. 

Roma otrzymuje pozdrowienia. 

Pozdrawiam dawną klasę 6d. 

Pozdrawiam Fionę. 

Pozdrawiam Emilkę. 

Pozdrawiam całą klasę 7a. 

Pozdrawiam kotka. 

Pozdrawiam Team X. 

Pozdrawiam Kaczkę i Strzykwę. 

Pozdrawiam Janię. 

Pozdrawiam samego siebie. 

Pozdrawiam Uczniów SP 12. 

Pozdrawiam Maksa i Tosię.  

Pozdrawiam Sąsiada. 

Pozdrawiam żabkę Klementynę. 

Pozdrawiam Żonę. 

Pozdrawiam Maksa. 

Pozdrawiam Zielonego Smoka. 

Kolejność pozdrowień losowa. 

Pozdrowienia zebrała Tosia i Maks z kl. 8a oraz 

uczniowie klasy 7a. Rys. Zosia G., kl. 4a 
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Oto galeria zwierzaków,  których zdjęcia nadesłaliście drogą mailową wprost do redakcji gazetki. 

Czy jest tutaj Twój zwierzak? Jeśli właśnie został sławny, pokaż jego zdjęcie kolegom z klasy, 

rodzinie, a nawet sąsiadom! To wydarzenie historyczne, gazetki przechowujemy w  bibliotece 

latami, także w wersji cyfrowej na stronie szkoły. Zawsze można zajrzeć, wspomnieć po latach! 

Tymczasem - poznajmy się!  :) 
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I miejsce 
Na trzymającą dietę 
Mówisz, że nie jesz dużo i nie pijesz? 
Czemu więc miła bez powodu tyjesz? 
                     Maks R.-Z., kl. 7b 
II miejsce 
Na rozwój 
Kto lubi dalekie podróże, 
Zdobywa doświadczenie duże. 
                           Staś J., kl. 7b 
III miejsce 
Do wszystkiego przykładam się z ochotą, 
jeśli mogę przy tym ociągać się z robotą. 
                            Jacek Z., kl. 7b 

W czasie lekcji bibliotecznych w klasach 4ab mówiliśmy o książkach, bibliotekach trady-

cyjnych i cyfrowych. Uczniowie bardzo dużo wiedzieli, ale też poznali nowe rzeczy.                    

Na przykład stronę www.typo.polona.pl - to tutaj można stworzyć oryginalny napis zło-

żony z liter, które pochodzą z dawnych plakatów, ogłoszeń, a nawet średniowiecznych 

ksiąg. Obejrzyjcie tytuły ulubionych książek, które stworzyli uczniowie klas 4ab. Zainspi-

rujcie się  i stwórzcie swoje TYPO! 
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Słowniczek 
choinka - Chrismas tree 

grudzień - December 
śnieg - snow 

 bałwan - snowman   

gorąca czekolada - hot chocolate 

Nowy Rok - New Year 
fajerwerki - fireworks 

Tekst: Paweł K., kl. 7a 

Rys. Nina W.-A., kl. 3c 

Rys. Awa O., kl. 5a 

Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się te 

obrazki.  
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Jagna K., Zoja G., kl. 3a 

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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Emilia G., kl. 2a 

ROZWIĄZANIE: _______________________________________________ 

L
u

b
a

 O
.,
 k

l.
 1

a
 

Zadanie Luby 

Dorysuj linie, aby powstały zwierzaki! Jakie chcesz! 

Red. 
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Witam z powrotem na moim Szkolnym Kółku Gier Planszowych i Karcianych!                 
Dzisiaj chciałbym opisać Wam grę „Rysostwory”.  Wiem, wiem, brzmi jak dla przedszko-

laków, ale zapewniam Was, że się Wam spodoba. No to bez przedłużania, zaczynajmy! 

Gra nie posiada historii, więc przejdźmy od razu do opisu. Rysostwory to prosta gra karcia-

na. Posiada aż 9 wariantów, w tym nawet grę fabularną, ale nie opiszę Wam wszystkich,        

tylko te, które według mnie są najlepsze! 

Zawartość pudełka 

 55 kart 

 instrukcja  

Przygotowanie gry 

Przygotowanie zależy od wybranego wariantu gry.  

Zacznijmy od pierwszego. Jest najłatwiejszy i jest jednym z fajniejszych! 

Potworny Sprawdzian 

Przygotowanie 

1. Każdy z graczy bierze kartkę i coś do rysowania.  

2. Podzielcie karty kolorami. 

3. Potasujcie każdy ze stosów i ułóżcie obrazkami do dołu.  

Przebieg gry 

1. Każdy z graczy losuje po jednej karcie z każdego stosu.  

2. Gracze odwracają wylosowane karty i układają w tej kolejności: czerwona 

(ciało potwora) - zielona (oczy) - niebieska (nos) - żółta (dodatki). 

3. Gracze rysują potwora z fragmentów, które wylosowali.  

4. Teraz gracze sumują liczby kart i zapisują wynik koło narysowanego potwora.  

5. Wygrywa gracz z największym wynikiem liczbowym.  

PS Jak połączysz sylaby ze swoich kart potworów, stworzysz imię potwora! 

Niewidzialne Potwory 

Przygotowanie 

1. Każdy z graczy bierze kartkę i coś do rysowania.  

2. Podzielcie karty kolorami. 

Potasujcie każdy ze stosów i ułóżcie obrazkami do dołu.  

Przebieg gry 

1. Każdy z graczy losuje po jednej karcie z każdego stosu.  

2. Gracze odwracają wylosowane karty i układają w tej kolejności: czerwona (ciało 

potwora) - zielona (oczy) - niebieska (nos) - żółta (dodatki). 

3. Gracze rysują potwora z fragmentów, które wylosowali.  

4. Teraz jeden z graczy bierze wszystkie wylosowane karty potworów (także swoje). 

Tasuje je i tworzy zakryty Stos Potworów.  

5. Teraz po kolei gracze odkrywają po jednej karcie z tego stosu i gracz, który             

posiada ten fragment potwora, zamalowuje go na swoim rysunku.  

Kiedy graczowi uda się zamalować całego potwora ,to krzyczy „Niewidzialny Potwór!” i wygrywa grę. 
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Mix-Potwory 

Zanim zaczniesz… 

Ten wariant wymyśliłem ja. Wiem, wiem ,nie powinno się umieszczać swojego pomysłu na szczycie, ale 

kiedy przeczytacie ,to sami uznacie ,czy ten wariant zasługuje na pierwsze miejsce. No to zaczynajmy! 

Przygotowanie 

1. Każdy z graczy bierze kartkę i coś do rysowania. 

2. Każdy z graczy wybiera jeden kolor kredki. To będzie kolor gracza. 

3. Wyjmijcie z talii puste karty potworów. 

4. Ułóżcie 10 rzędów po 5 kart na środku stołu. Muszą być odkryte! 

5. Każdy z graczy bierze po 10 wybranych przez siebie kart (po dwie każdego rodzaju) i rysuje 2 

potwory. 

6. Zapisuje ich wartość liczbową i imię (patrz PS pod pierwszym wariantem). 

Przebieg gry 

W swojej turze gracz może: 

połączyć swoje  potwory albo połączyć jednego ze swoich potworów z potworem innego gracza (jeśli wy-

brany gracz się zgodzi). Potwór powstały po połączeniu potwora twojego i innego gracza  jest oznaczony 

twoim kolorem i kolorem innego gracza. 

Krótki kurs łączenia potworów  

Krok 1: Wybierz (lub wybierzcie, jeśli łączysz się z potworem innego gracza) jedno z dwóch ciał i je narysuj. 

Krok 2: Dorysuj do ciała potwora karty oczu obu potworów. 

Krok 3: Wybierz jeden z dwóch nosów  i go dorysuj. 

Krok 4: Wybierz jedno z dwóch ust i je dorysuj. 

Krok 5: Dorysuj do potwora obie karty dodatków. 

Krok 6: Zsumujcie wartości liczbowe użytych kart potworów. 

Krok 7: Stwórz nowe imię dla potwora. 

Krok 8: Po połączeniu potwora połóż jego rysunek obok siebie, a jego karty połóżcie na specjalny  Stos Zu-

żytych Kart . 

Już umiesz łączyć potwory! 

W przypadku ,gdy został ci tylko jeden potwór (połączony potwór),  to wybierasz kolejne 10 kart. 

 

Koniec gry 

Gdy skończą się karty potworów, to nadchodzi faza zliczania punktów. Każdy z graczy zlicza punkty  

wszystkich swoich (tylko połączonych!) potworów. Za potwora powstałe goz połączenia potworów dwóch 

graczy, obaj gracze otrzymują  punkty. Wygrywa gracz z największą ilością punktów. 

Czas ocenić grę! 

Wykonanie: 

Poziom trudności: 

Grafika: 

Fajność: 

Grywalność: 

 

Adrian P., kl. 7a 

Rysostwory to prosta i fajna gra ,w którą można grać godzinami! 
Polecam wszystkim, a szczególnie tym, którzy lubią rysować! 
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MODEL STATKU DO WYCIĘCIA  

Do sklejenia modelu potrzebne są nożyczki 
i klej. Najlepszy byłby klej CR, ale można 
też wykorzystać zwykły klej do papieru w 
sztyfcie. Duża litera W na schemacie ozna-
cza, że wokół niej do granic linii należy 
wyciąć.  

Jest to model holownika portowego. Ho-
lowniki są wykorzystywane, aby pomóc 
dużym statkom, np. kontenerowcom, w 
wejściu do  portu. W załączniku przesyłam 
zdjęcie sklejonego modelu, które obrobiłem                             
w  programie Paint 3D. Model narysował i opracował: Marcin C, z kl. 7b. 
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KOSMOS BLIŻSZY I DALSZY 
GWIAZDY — CZĘŚĆ 2 

Witam Was w kolejnym artykule z serii „Kosmos bliższy i dalszy”. Kontynuujemy fascynu-

jący temat gwiazd. 

Życie gwiazdy typu słonecznego 
 Mgławica się zapada, powstaje protogwiazda. 

 Młoda gwiazda zaczyna spalać wodór i tworzyć hel. 

 Gdy wodór się kończy, gwiazda zaczyna spalać hel. Gwiazda się powiększa, staje się 

jaśniejsza, ale chłodniejsza. 

 Gdy hel się skończy, gwiazda nie jest w stanie spalać węgla. Zewnętrzne warstwy 

gwiazdy odpadają, tworząc piękną mgławicę planetarną. 

 Jądro gwiazdy zmienia się w białego karła. 

 Przez miliardy lat biały karzeł wypromieniowuje całe swoje światło i staje się czar-

nym karłem (nie odkryto jeszcze żadnych czarnych karłów, ponieważ szacowany czas 

stygnięcia białego karła jest dłuższy niż obecny wiek wszechświata). 

Białe karły 
Rozgadałem się o życiu gwiazdy i nie opisałem białego karła. 

Już mówię. Białe karły to nagie jądro gwiazdy, która straciła 

zewnętrzne warstwy. Białe karły składają się z materii zdegene-

rowanej, czyli takiej gdzie ciśnienie ścisnęło elektrony do najniż-

szych możliwych stanów energetycznych. Białe karły często są 

rozmiarów Ziemi, ale o wiele, wiele, wiele, wiele cięższe i o 

wiele, wiele, wiele, wiele bardziej gęste oraz mają  

o wiele silniejsze pole grawitacyjne.  

 

Życie masywnych gwiazd 
 Mgławica się zapada, powstaje protogwiazda. 

 Młoda gwiazda zaczyna spalać wodór i tworzyć hel. 

 Gdy wodór się kończy, gwiazda zaczyna spalać hel. Gwiazda się powiększa, staje się 

jaśniejsza, ale chłodniejsza. 

 Gdy hel się kończy, gwiazda zaczyna spalać węgiel. 

 Gdy węgiel się kończy, gwiazda zaczyna spalać neon. 

 Gdy neon się kończy, gwiazda zaczyna spalać tlen. 

 Gdy tlen się kończy, gwiazda zaczyna spalać krzem. 

 Gdy krzem się kończy, jądro wypełnia żelazo. 

 Gwiazda zapada się sama w sobie z ogromną prędkością. 

 Gwiazda wybucha jako supernowa. 

 Ultragęste jądro przetrwa eksplozję. 

        Na kolejnym naszym spotkaniu opowiem o gwiazdach typu supernowa  

i przedstawię Wam duży zestaw kosmociekawostek! 

Adrian P., kl. 7a 

Strzałka pokazuje Syriusza B, 

najbliższego Ziemi białego 

karła 
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