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Koło Pierwszej 
Pomocy 

Zdalna lekcja  matematyki w 7a 

Ukazuje się od 2011 roku! 

KOCHAMY KSIĄŻKI 
Walentynki  
w bibliotece 

Mikołajki w klasie 7a 

Karnawał w klasie 3a 

Jeszcze zima... 



 

Redakcja 

Tuzinianie i Tuzinianki! 

Drodzy Redaktorzy i Czytelnicy! Oto przed 

Wami trzeci numer szkolnej gazetki TUZINEK.  

Jeszcze mamy zimę, króluje w krzyżówkach                 

i malarskich pracach najmłodszych. Zwierza-

kami numeru są koty i koteczki, a Czarek pro-

ponuje krótki kurs rysunkowy z kotem w roli 

głównej.  

Uczniowie klas ósmych opowiadają o swoich 

wymarzonych szkołach. Jak w każdym nume-

rze Tola i Jurek prezentują kolejną dziedzinę 

sportu wraz z francuskim słownictwem, Mar-

cin przygotował model do sklejania, a Adrian 

opis planszówek. Na łamach TUZINKA znaj-

dziecie również podsumowanie osiągnieć 

uczniów Dwunastki w konkursach międzysz-

kolnych i szkolnych, które odbyły się w I seme-

strze. Zapraszamy do czytania i … do redago-

wania gazetki. Następny numer już w kwietniu!  

Pierwsza osoba, która zgłosi się do 

biblioteki szkolnej i wytłumaczy, 

gdzie sfotografowała się nasza Sowa 

-  otrzyma małą niespodziankę! 

 

Zagadkę z poprzedniego 

numeru jako pierwszy 

odgadł Marcin C. kl. 7b. 

Gratulujemy! 

Zgadnij,  

gdzie jestem? 

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

Lubicie pocztówki? Wysyłacie? A może zbieracie? 

Nasza szkolna biblioteka od października 2019 

roku zbiera pocztówki. Nie tylko polskie! Mamy 

kartki z całego świata! Jest to autorski projekt pt. 

"Napisz do mnie kilka słów..." Do udziału zaprosi-

liśmy uczniów, rodziców, nauczycieli, instytucje 

m.in.: biblioteki, szkoły, muzea, urzędy i ambasa-

dy. Otrzymaliśmy ponad 600 pocztówek! 

Teraz do naszej kolekcji dołączamy kolejną pocz-

tówkę. Jest wyjątkowa. Kartka pochodzi z Tenery-

fy. Piękne pozdrowienia napisane są po polsku, 

ponieważ kartka jest od  naszej uczennicy Józefiny. 

Zmieniła nie tylko szkołę, ale kraj zamieszkania!  

Józiu, pozdrawiamy Cię  serdecznie  i dziękujemy 

za pamięć!!! 
Alicja L.  
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Uczniowie klas ósmych mają głos! 

 
 

Moja wymarzona szkoła to taka, która ma najlepszą technologię. Zamiast zwykłych zeszytów                  

i podręczników na każdej ławce laptop. Dobre wyposażenie sali gimnastycznej. Przydałaby 

się też hala sportowa oraz boiska, np. do piłki nożnej, koszykówki. Obfite posiłki, zróżnico-

wane menu na stołówce. Wyluzowani  nauczyciele, z którymi da się porozmawiać i trochę 

pośmiać. Dużo ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Bliski dojazd do szkoły, miła atmosfera. 

Duże szafki na swoje rzeczy. Kilka pięter, patio, podwórko.  

Wypowiedzi uczniów zebrane w ramach doradztwa 

zawodowego realizowanego przez p. Karolinę Jasik 

Moją wymarzoną szkołą jest Żmichowska. Jest to szkoła z językiem francuskim, więc będę 

mogła kontynuować swoją edukację tego języka. Szkoła ta jest bardziej na miarę moich 

możliwości niż te na wyższych pozycjach. Jest w dobrej lokalizacji. Mam już wybrany profil i  

klasę, do której bym chciała iść i wiem, jaki jest do niej próg punktowy. Słyszałam o niej 

dobre opinie. Jak patrzyłam w internecie,  jest w miarę dobrze wyposażona. Bardzo mi zale-

ży na dostaniu się do niej. Będę się starać i robić wszystko, co w mojej mocy, aby mi się 

udało. 

Moja wymarzona szkoła powinna być popularną, prestiżową placówką. Chciałbym spotkać w 

niej ludzi z różnymi ciekawymi zainteresowaniami. Szkoła miałaby interesujące profile in-

formatyczne, na lekcjach przekazywane byłyby praktyczne rzeczy. Lekcje prowadziliby nau-

czyciele, którzy naprawdę interesują się przedmiotem, którego uczą. Nie byłoby się również 

trudno do niej dostać. Miałaby nowy sprzęt, z którego moglibyśmy korzystać. Budynek szko-

ły byłby ładny, najlepiej nie w stylu modernistycznym. Chciałbym, żeby w szkole odbywały 

się różne konkursy. Prowadzone też byłyby kółka zainteresowań. Sala gimnastyczna również 

byłaby dobrze wyposażona. W takiej szkole uczniowie mogliby spokojnie i przyjemnie się 

uczyć. 

3 

Moja wymarzona szkoła ponadpodstawowa to taka, która będzie miała wysoki poziom nau-
czania języków obcych. Zależy mi na tym, aby po ukończeniu takiej szkoły umieć porozumie-
wać się nie tylko w języku angielskim, lecz także w drugim języku. W takiej szkole powinny 
być kółka zainteresowań. Moim zdaniem, nie powinno też być dużo osób w jednej klasie, aby 
nie było tłoku. Ludzie nie powinni skupiać się tylko na nauce całymi dniami. Powinni mieć czas 
dla siebie. Zależy mi też, aby taka szkoła nie znajdowała się bardzo daleko od domu. Nie 
przemawiają do mnie mundurki (nie jest to mój główny punkt odniesienia w wyborze szkoły). 
Miło by było, gdyby nauczyciele nie wywierali dużej presji na uczniach, tylko mówili, gdy trze-
ba czegoś się uczyć bądź poprawić. Jedną z ważnych dla mnie rzeczy w szkole jest to, żeby 
było w niej ciche miejsce do nauki, np. biblioteka, aby po lekcjach można tam usiąść i zrobić 
projekt, czy się pouczyć. 

„MOJA WYMARZONA SZKOŁA” ? :) 

:D !!! 



 

KURTACZEK  KAPTUROWY  to ... 

Pytaliśmy Was o kurtaczka kapturowego. Z czym Wam się  

kojarzy to słowo? Przeczytajcie odpowiedzi. 

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

Ankieta została przeprowadzona w wirtualnej  

redakcji gazetki szkolnej i w bibliotece. 

 KURTACZEK  KAPTUROWY 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

Gatunek małego ptaka z rodzi-

ny kurtaczków (Pittidae). Zamieszkuje 

tereny Azji kontynentalnej i wy-

spy Archipelagu Malajskiego. Nie jest 

zagrożony wyginięciem. Wyróżnia się 

około 12 podgatunków kurtaczka kaptu-

rowego, co wynika z dużej zmienności w 

ubarwieniu i ras geograficznych. Prze-

ważnie u większości podgatunków głowa 

czarna, a u innych z brązową 

„czapeczką” („kapturkiem”).  

Ciało i skrzydła zielone z charaktery-

stycznym, błękitnym lusterkiem 

(grupa piór na skrzydle ubarwiona mocno 

kontrastowo względem otaczających je 

piór).  

Zdjęcie: Jason Thompson from Bangkok, tekst: Wikipedia,  

4 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurtaczki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archipelag_Malajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzyd%C5%82o_ptaka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lusterko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3ro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzyd%C5%82o_ptaka


 

 

Rajd Monte Carlo  
Nazwa „Rajd Monte Carlo” jest nieco myląca, bo trasa wy-

ścigu wiedzie głównie przez południe Francji. W Monte Car-

lo, jednej z dzielnic (fr. le quartier) księstwa Monako, znajdu-

je się jego meta.  

Monte Carlo jest najstarszym rozgrywanym do dzisiaj rajdem 

na świecie. Pierwszy odbył się wiele lat temu, w 1911 r. Tra-

sa liczyła wtedy ponad 1700 km. Kierowcy jechali przez kil-

ka europejskich miast (fr. la ville), m.in. Paryż, Genewę i 

Wiedeń. W tamtym czasie rajd był bardziej konkurencją wy-

trzymałościową niż ściganiem z prawdziwego zdarzenia. 

Zdarzało się nawet, że kierowcy na trasę rajdu ruszali aż z... 

Warszawy (fr. Varsovie). Nie było wtedy autostrad (fr. les 

autoroutes) ani dróg szybkiego ruchu, a uczestnicy musieli 

pokonywać wyboiste odcinki oraz walczyć ze śniegiem                  

(fr. la neige) i lodem na trasie. 

W 1911 r. rajd wygrał Francuz Henri Rougier. Jechał on ze 

średnią prędkością 30 km na godzinę. W pierwszej edycji 

wystartowało 23 kierowców, którzy poruszali się autami ma-

rek Fiat, Mercedes czy Bugatti.  

W późniejszych latach w wyścigu wyróżniali się także Pola-

cy, w 1965 r. zwycięzcą rajdu w jednej z klas był Sobiesław 

Zasada.   

Od 1973 r. Monte Carlo jest pierwszą w sezonie eliminacją           

Rajdowych Mistrzostw Świata. 

Na najwyższym podium na mecie najczęściej stają francuscy 

kierowcy. Sébastien Loeb i Sébastien Ogier mają aż po                  

8 zwycięstw na koncie.                        

 W 2022 r. zawody rozegrano w dniach 20-23 stycznia. Była 

to 90. edycja rajdu. Wygrał go Loeb.  

Ciekawostka 

Rajd Monte Carlo uchodzi za jeden z najtrudniejszych wyści-

gów na świecie. Wiedzie bowiem krętymi, oblodzonymi dro-

gami pełnymi niebezpiecznych zakrętów i odcinków. Niejed-

nokrotnie na trasie zdarzały się poważne wypadki, wśród nich 

wpadnięcie auta w ogromną przepaść albo zahaczenie o skałę               

i rozbicie samochodu. 

Francja na sportowo  
czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

Fot: Automobile Club de Monaco  
Jurek Z., kl. 3a i Tola Z., kl. 3b 5 



 

ZWIERZAKI 

 NUMERU 

 

Kitek 

Tygrys 

Azja 

Olaf 

Maniek 

Teodor 

Jadzia 

Kropka 

Nosek 

Zuzia 

Sonia 

Buras 

Kapsel 

Urwis 

Maciek 

Miaugosia 

Prążek 

Kizia 

Bajka 

Pąpel 

Pluto 

Fajka 

Berta  

Lusia 

Gacuś 

Kedi  

Rusty 

Kitka 

Perła 
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Rysunki: Agata H., A licja P., Ania J., Ania T., Basia B.-K., Kasia K., Marysia L., Nina W-A., Ola S. 

Lubimy kotki! 
Słodko mruczą. 

Można nauczyć je sztuczek. 
Dwa kotki fajnie się bawią.  
Można powierzyć im swoje tajemnice. 

Działają odstresowująco na ludzi. 
Są zabawne.  



 

Makijaż szkolny – Delikatny? Dowolny? 
W dzisiejszych czasach już najmłodsi mają łatwy 

dostęp do produktów kosmetycznych, co nie zawsze 

jest mile widziane w szkołach. Zdania na ten temat 

są podzielone. 

Z perspektywy rodzica: 
Nie zgadzam się z tym, by ingerować w swój wygląd, 

gdy dziecko ma 7-12 lat. Gdy mamy do czynienia z 

uczennicą 13+ , makijaż nie jest potrzebny, ale nie 

powinien być w szkole zabroniony. W okresie dojrze-

wania uczennice mają niekorzystne zmiany skórne, 

które chcą zamaskować. 

My: 

W takim przypadku delikatny makijaż korekcyjny może poprawić samoocenę ucznia             

i wówczas nie powinno to sprawiać problemu nauczycielowi. 

        Asia i Julia z kl. 8b 

Wiele nastolatek pożycza kosmetyki od mamy lub sięga po nie, obserwując sklepowe 

półki. A czy warto malować się do szkoły? Coraz więcej dziewczyn ma potrzebę po-

prawienia swego wyglądu i ogólnego wizerunku. Zależy nam na tym, by nie być wy-

śmianym i lepiej odebranym. Kolory makijażu świadczą często o naszym nastroju , 

wyrażają emocje. Oczywiście są pewne granice. Nie każdy chce oglądać wyzywająco 

umalowane i ubrane dziewczyny. Trzeba pamiętać, że nasze czasy to też młodzieńcze 

depresje. A delikatny makijaż może nam poprawić humor. Czyż nie? 

        Nikola kl. 8b 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE - CO DAJĄ? CO ODBIERAJĄ?
Społeczność w naszych czasach nie docenia tego, co po-
siada. Otaczają nas zewsząd social media. Młodzież 
szkolna korzysta z różnych stron internetowych i nie 
wie, że to może być niebezpieczne. Facebook (2,2 mld 
ludzi), You Tube ( 1,8 mld), Instagram (800 mln), Twitter 
czy Pinterest… uff - ciągle coś nowego. Wielu ludzi nie 

potrafi się w tym bogactwie odnaleźć… Istny labirynt.  W końcu bez pomocy doro-
słych portale te mogą młodym odebrać pewność siebie, poczucie własnej warto-
ści. Okazuje się bowiem, że zdjęcia są przerobione, wypowiedzi wyrwane z kon-
tekstu, a osoba podająca się za urokliwego młodzieńca jest bezwzględnym oszu-
stem… Mamy też do czynienia z publikowaniem ośmieszających zdjęć czy filmi-
ków. Stąd okaleczenia, próby samobójcze, depresje, konieczność terapii.  

Są też dobre strony. Portale społecznościowe pozwalają osobom towarzyskim                   
i nieśmiałym kontaktować się z innymi. Portale tez mogą edukować. Możemy 
dzięki nim poszerzać swoje pasje, cos zareklamować, ale także kupić coś fajne-
go. Absolutnie  trzeba być czujnym i ostrożnym. 

                                                                                                                   Karolina kl. 8b 

NASZE SPRAWY 
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 Na skutej lodem Syberii w niektórych miej-

scach mieszkają ludzie. Co ciekawe, ich dzieci 

w ramach edukacji są zabierane do szkół w 

miastach helikopterem! 

 

 Dlaczego pingwiny tak dziwnie chodzą? Otóż 

ich szkielet jest tak zbudowany, że pingwiny 

ciągle kucają. W wodzie stawy się rozluźniają.  

Tekst i rys.: Zosia G., kl. 4a. 
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6.Co zakładasz, kiedy jest ci zimno w ręce ? 
7.Są dwie i jeździsz na nich po śniegu. 
8.Kontynent, na którym jest wieczna zima (na dole). 
9.Największe góry w Polsce. 
10.Tytuł filmu, w którym główną bohaterką jest Elza. 
11.Deska na której jeździ się zimą. 
12. ................. figurowe. 

1.Jak nazywa się pora roku, 
która zaczyna się 22 grudnia? 
2.Ptak wielkości wróbla  
z czerwonym brzuszkiem 
3.Kto maluje śnieżne kwiaty  
na szybach?  
4.Boisko do jazdy na łyżwach.  
5.Jest to ptak choć nie fruwa, 
lubi ślizgać się na brzuszku. 
Mieszka tam, gdzie śnieg,  
a nie na Madagaskarze. 

Roma B., kl. 7a.. 



 

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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 Rok szkolny 2021/2022 semestr I  
   KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE 

 Konkurs przedmiotowy z geografii, organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty                

i MSCDN – do III etapu zakwalifikował się Jakub Gregorowicz kl.8a 

 Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego, organizowany przez Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty i MSCDN – do II etapu zakwalifikował się Radu Preda kl. 8b 

 Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego, organizowany przez Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty i MSCDN – do II etapu zakwalifikowali się: Tomasz Karpiński kl. 8c i Paweł Pindara kl. 

7c 

 Konkurs przedmiotowy z języka hiszpańskiego, organizowany przez Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty i MSCDN – do II etapu zakwalifikował się Adrian Kubicki-Horrillo kl. 7c 

 Konkurs interdyscyplinarny o zdrowiu „Higieja”, organizowany przez Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty – do II etapu zakwalifikował się Bronisław Polański z kl. 7c 

 VII Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół podstawowych 2021,  organizowany przez XXI LO                    

w Warszawie i Polskie Towarzystwo Fizyczne – w finale wyróżniona została Antonina Mazurkie-

wicz kl. 7b 

 Ogólnopolski Konkurs IV etap „Nauka dla Ciebie”, organizowany przez Ministra Edukacji                  

i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik – do finału zakwalifikowali się: Lena Bronicka kl. 8a, Ja-

kub Gregorowicz kl. 8a, Mateusz Łukaszewicz kl. 8c, Dawid Piekarski kl. 8c, Antonina       Pora-

zińska kl. 8a, Maksymilian Przybyłowski kl. 8a, Maciej Zieliński kl. 8a 

 Test wiedzy o Unii Europejskiej, orgaznizowany przez VIII LO w Warszawie – do II etapu zakwa-

lifikował się Bartosz Harazim kl. 7c. 

 

   KONKURSY SZKOLNE 

 Szkolny Konkurs Czytelniczy „Detektywi Dwunastki” – I miejsce zajęła Katarzyna Kowalczyk       

kl. 3b, II miejsce – Zuzanna Mroczek kl. 3c, III miejsce – Jerzy Zwierzchowski kl. 3a, wyróżnie-

nie – Anna Jankowska kl. 3c, Józefina Zagórska kl. 4a, Wiktoria Szulc kl. 4a 

 Konkurs „Cogito, ergo sum” edycja XI „Czy znasz polskich noblistów?” – I miejsce zajęli Lena 

Olkowska kl. 7a i Adam Wawrzeniuk kl. 7b, II miejsce – Marta Cebula kl. 6b i Marcin Cebula kl. 

7b, wyróżnienie – Maria Laskus kl. 7a 

 Konkurs Poezji Obcojęzycznej – I miejsce zajęły Maria Koter kl. 3a, Zofia Graj kl. 4a, II miejsce –

  Gabriela Etienne-Michel, Lena Nowoszewska 7a, III miejsce – Maksymilian Rheindorff-Zaorski 

kl. 7b, wyróżnienie – Julian Rheindorff-Zaorski kl. 5b, Tonia Gauzin kl. 5a, Antonina Zbrzeźniak 

kl. 7c, Zachary Jaworski kl. 5a 

 Konkurs na Kartkę Świąteczną w języku francuskim – I miejsce zajęli Maria Koter kl. 3a, Ida 

Cieślakiewicz kl. 5b, Julian Rheindorf-Zaorski kl. 5b,  II miejsce – Igor Szulc kl. 2b, Sara Kubicka

-Horrillo kl. 3a, Adam Wawrzeniuk kl. 7b, III miejsce – Emilia Piórkowska kl. 2b, Stanislaw Jo-

dłowski kl. 7b, wyróżnienie – Wiktoria Szulc kl. 4a, Adrian Kubicki-Horrillo kl. 7c, w kategorii 

Kartka Rodzinna I miejsce zajęła Tola Zwierzchowska kl. 3b z Mamą 

 Konkurs na Kartkę Świąteczną w języku angielskim – I miejsce zajęli Sara Kubicka-Horrillo kl. 

3a, Adam Wawrzeniuk kl. kl. 7b, II miejsce – Jurek Zwierzchowski kl. 3a, Maria Laskus kl. 7a, III 

miejsce – Tola Zwierzchowska kl. 3b, w kategorii Kartka Rodzinna I miejsce zajął Jurek Zwierz-

chowski z Tatą 

 Świetlicowy konkurs „Choinki adwentowe” – I miejsce zajęła Michalina Dąbrowska kl. 3b, II 

miejsce – Apolonia Kozińska kl. 3b, Aishat Magomadova kl. 3b, Amira Jusupowa kl. 1b, III miej-

sce – Julia Czułba kl. 2a, Aniela Szewczyk kl. 2b, Józefina Zagórska kl. 4a, IV miejsce – Antoni-

na Michalak kl. 2b, Igor Szulc kl. 2b.  10 
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Cezary P., kl. 1a 

Rys. Awa O., kl. 5a 11 
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Witam Was z powrotem na moim Szkolnym Kółku Gier Planszowych i Kar-
cianych! Dzisiaj opiszę 3 Smart Games. Tak, więc bez przedłużania zaczy-
najmy!  

Czym są Smart Games? 
Smart Games to wielopoziomowe gry logiczne posiadające wiele różnych 
poziomów trudności od łatwych do arcytrudnych. 

IQ Focus 
Zawartość : 

 Pudełko  

 10 klocków 

 Instrukcja 
To moja ulubiona Smart Game:) 
Ważne zasady w IQ Focus 

1. W każdym przykładzie muszą zostać 
użyte wszystkie klocki. 
2. Kolory poza przezroczystą częścią są 
zbędne. 
3. Klocki mogą być częściowo poza wi-
docznym kwadratem. 
4. Każdy przykład ma tylko jedno rozwiązanie. 

Gra posiada 120 przykładów oraz 5 stopni trudności, a nazywają się 
tak:  starter, junior, expert, master i wizard.   

Dog Pile 
Czy lubisz psy? Jeśli tak, to ta gra jest specjalnie dla Ciebie! 
Zawartość: 

 48 kart z przykładami 

 1 karta instrukcja 

 12 figurek psów 
Wygląd karty zadania 
Nad planszą do ułożenia 
psów widnieją obrazki przed-
stawiające psy, które trzeba 
przygotować.  Na dole karty 
są cztery obrazki 

1. Numer zadania 
2. Ilość psów 
3. Warstwy (o nich później) 
4. Stopień trudności. 

       PS  Z tyłu karty jest rozwiązanie. 



 

Rozgrywka 
1. Wybierz przykład.  
2. Przygotuj psy 
3. Ułóż je tak, by pokryć cały zielony kolor 

Ważne zasady w Dog Pile 
1. Warstwy mówią, ile warstw psów trzeba ułożyć, czy można kłaść na 
sobie psy. 
2. Żadna część psa nie może wystawać poza planszę. 
3. W wyższych warstwach żadna część psa nie może wystawać! 
4. W każdym zadaniu jest więcej niż jedno rozwiązanie 

Gra posiada 48 przykładów oraz 4 stopnie trudności, a nazywają się 
tak:  początkujący, zaawansowany, ekspert i mistrz. 
Supercube 
Czy na sali są osoby niepotrafiące układać kostki 
Rubika? Jeśli tak, to zapraszam! 
Zawartość 

 Kostka  

 Ładowarka do kostki 
Do tej gry jest potrzebna specjalna aplikacja o tej 
samej nazwie, co ta gra. Za pomocą aplikacji i 
kostki można nauczyć się układać kostkę Rubika 
3x3. Poza tym  w aplikacji są jeszcze gry z kost-
ką oraz pojedynki z innymi graczami on-line! Ja 
uczę się układać kostkę właśnie z tą aplikacją. 
 
Pora ocenić gry! 

Adrian P., kl. 7a 

 
IQ Focus  Dog  Pile  Supercube  

Wykonanie:     

Poziom trudności:  zróżnicowany zróżnicowany   

Grafika:     

Fajność:     

Grywalność:     
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MODEL GONDOLI  DO SKLEJENIA 

Model narysował i opracował: Marcin C., z kl. 7b. 

Gondola: 
Do sklejania byłby najlepszy klej CR. 
Część A należy wyciąć z papieru tech-
nicznego i przykleić do niej części 2 czar-
ną stroną na zewnętrz. Na częściach 2 
część białą oraz oddzieloną przerywaną 
linią należy odgiąć na zewnątrz. Część 3 
należy zagiąć czarną stroną na zewnątrz i 
przykleić do odgiętych czarnych części 2. 
Gotową część należy przykleić za odgięte 
białe elementy do wagonika w miejscu z 
białym polem i cyfrą 2. 
Podpora: 
Do części 4 należy przykleić część 6, na-
stępnie całość należy zrolować i skleić. 
Część 5 należy skleić i przykleić miej-
scem oznaczonym kółkiem do części 4 
na końcu bez pomarańczowego pola. 
Białą podstawę należy przykleić na dru-
gim końcu części 4. 
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KOSMOS BLIŻSZY I DALSZY 
GWIAZDY — CZĘŚĆ 3 

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

jący temat gwiazd. 

Supernowe 
Supernowa to jedna z najbardziej niszczycielskich i energetycznych w całym 

wszechświecie eksplozji. Dochodzi do niej podczas zapadania się masywnej gwiaz-

dy. Jest też jasna strona supernowej. I teraz pytacie mnie: „Jak to możliwe, że 

ogromna kosmiczna eksplozja posiada jasną stronę?”. Otóż z pierwiastków, jakie 

wytworzyła gwiazda, narodzą się nowe gwiazdy. Supernowa może być jaśniejsza od 

całej galaktyki, w jakiej się znajduje. 

Kosmowostki 

Adrian P., kl. 7a Proxima Centauri - zdjęcie 

z teleskopu Hubble’a 

 Podczas typowej supernowej uwalnia się tyle energii, ile Słońce wyprodukuje przez 

całe swoje życie! 

 Naukowcy odkryli gwiazdę o temperaturze - 13℃ . To był brązowy karzeł. Brązowe 

karły to najchłodniejsze gwiazdy we wszechświecie! 

 Istnieją gwiazdy o średnicy 10 km. To gwiazdy neutronowe, ale o nich w następnej 

części! 

 W kosmosie nie ma tlenu, więc nie ma dźwięku, czyli ogromne eksplozje zamiast 

„bum!” robią „ kj”! 

 Najbliższa Ziemi gwiazda to Proxima Centauri, jednak jest zbyt mało jasna, by moż-

na było ją zobaczyć z naszej planety gołym okiem. A tak na marginesie, „Proxima” 

znaczy po łacinie „Najbliższa”. 

 W naszej szkolnej bibliotece  na tapecie można zobaczyć liczne gwiazdozbiory;) 

Biblioteka Dwunastki 
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Prace uczniów 

klas 7abc, zreali-

zowane w ramach 

lekcji plastyki.  


