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Wieczór filmowy 
klasy 8a 

Pocztówki w podróży  - 
biblioteczny projekt  
„Napisz do mnie…” 

Łucja i Zosia                    
z kl. 5a na gali 
konkursowej 

Ukazuje się od  2011 roku! 

Pan Jürg Burri — 
ambasador 

Szwajcarii u nas 

Architektura książkowa 

Na konkursie 
„Warszawska Syrenka” 

Wiosna  
w świetlicy 



 

Redakcja 

Tuzinianie i Tuzinianki! 

Drodzy Czytelnicy i Redaktorzy! Przed Wami 

czwarty numer gazetki „TUZINEK” - cały 

wiosną przepełniony! Znajdziecie tutaj galerię 

żab, rowerowe wycieczki i zachętę do czytania/

pisania poezji.  

Uczniowie klasy 5a przypomną Wam zasady 

kulturalnego zachowania się przy stole. Klasa 

3a napisała listy do Gawła - sąsiada, którzy 

przeszkadza innym.  

Adrian zachęca do gry w planszówkę „Pełny 

kurnik”, w drugim artykule zabiera nas daleko 

w kosmos! Na japońską zieloną herbatę zapra-

sza Iwo z klasy 1b. Zwierzakiem numeru został 

sympatyczny Rex - pies Adama W. 

Na łamach naszego dwumiesięcznika prezen-

tujemy również relację z wizyty Ambasadora 

Szwajcarii w Dwunastce oraz galerię zdjęć pt. 

DZIEŃ BEZ PLECAKA!  

Uczniowie SP12 są bardzo kreatywni i pomy-

słowi! Zobaczcie sami! 

Każdy wie, że praca redaktora wymaga wła-

śnie pomysłowości, nieszablonowego myśle-

nia. Z tego powodu zapraszamy Was wszyst-

kich do  wspólnej pracy w redakcji TUZINKA! 

Niech się dzieje! 

Pierwsza osoba, która zgłosi się do 

biblioteki szkolnej i wytłumaczy, 

gdzie sfotografowała się nasza Sowa 

-  otrzyma małą niespodziankę! 

Zagadkę z poprzedniego numeru 

jako pierwsi odgadli:  

uczeń Karol W. kl. 4b  

i p. Ewa Wawrzyniak -

wicedyrektor. 

Gratulujemy! 

 Zgadnij,  

gdzie jestem? 

Rys. Apolonia K., kl. 3b 

Wiosenna łąka 
olej na płótnie 

Olga K., kl. 5b 
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Uczniowie klas ósmych mają głos! 

 
 

Wypowiedzi uczniów zebrane w ramach doradztwa 

zawodowego realizowanego przez p. Karolinę Jasik 

„MOJA WYMARZONA SZKOŁA” ? :) 

:D !!! 

Chciałabym, aby moja wymarzona szkoła była blisko mojego domu, bym miała do niej łatwy 

oraz szybki dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Zdecydowanie dzięki tej 

dogodności mogłabym wstawać w późniejszych godzinach, a powrót  po niej, po  całym dniu 

byłby z pewnością przyjemniejszy. Kolejnym ważnym aspektem na mojej "liście" są nauczycie-

le, ponieważ między innymi to od nich zależy, co wyniesiemy z lekcji oraz warto mieć dobre z 

nimi relacje. Tak jak w przypadku nauczycieli, chciałabym w klasie odnaleźć chociaż jedną 

osobę, z którą miałabym dobry kontakt. Byłby to duży plus mieć kogoś na kim można pole-

gać oraz byłby to kolejny powód, dla którego warto przychodzić do szkoły :) W wolnym cza-

sie kocham czytać, dlatego moim marzeniem jest, aby w szkole była biblioteka, ale nieco 

większa niż zwykle i miała fajne książki. 

Najbardziej lubię język polski i język angielski, dlatego moja wymarzona szkoła powinna mieć 

profil humanistyczny z rozszerzonym angielskim. Powinna mieć dobrą opinię wśród młodzieży, 

a także prowadzić kółko teatralne. Warto by było, żeby nauczyciele byli wyluzowani, dobrze 

uczyli i organizowali wycieczki. Chciałabym, żeby szkoła była dobrze wyposażona w sprzęt 

komputerowy, ale nie przeszkadzałyby mi tablice kredowe zamiast multimedialnych. 

Moja wymarzona szkoła  ponadpodstawowa musi znajdować się niedaleko 

mojego domu, bo nie lubię rano jeździć zatłoczoną komunikacją miej-

ską. Chciałabym, żeby sam budynek nie zniechęcał od pierwszego 

spojrzenia z zewnątrz. W środku powinna być biblioteka albo inne 

miejsce, w którym mogę spokojnie poczytać książkę na przerwie. Je-

żeli chodzi o samą naukę, chciałabym być w liceum, w klasie humani-

stycznej, koniecznie z rozszerzonym angielskim. W mojej wymarzonej 

szkole panuje przyjemna atmosfera, ludzie w klasie chętnie poznają 

się nawzajem. Można tam wyrazić siebie - w regulaminie dotyczącym 

ubioru nie ma wielu podpunktów. Zależy mi na szkolnych tradycjach, 

czyli na przykład świętach szkolnych. Powinni być w niej dobrze 

tłumaczący nauczyciele, ponieważ chciałabym jak najwięcej wyciągać 

z samych lekcji, żeby po szkole mieć więcej czasu dla  siebie. 

Ważny jest prestiż szkoły. Powinno być dużo zajęć dodatkowych, np.matematyka i chemia.  

Powinno być dobre wyposażenie szkoły. Przykładem jest rtx 3090 w nowych komputerach.  

Wymarzona szkoła powinna mieć bardzo dobre jedzenie, typu: wrap ,pizza, burger. W takiej 

szkole ważna byłaby jeszcze fajna atmosfera. To jest wizja mojej wymarzonej szkoły. 
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SŁAWY NA ROWERACH 

ROWEROWA WYCIECZKA 

Pytaliśmy Was o rymy do wyrażenia ROWEROWA                 

WYCIECZKA. Jest wśród nas wielu przyszłych poetów!  

Przeczytajcie odpowiedzi. 

Ankietę przeprowadził Krzysztof Z., kl. 7a. 

Wycieczki rowerowe 

Są dla wszystkich zdrowe! 

puchata sóweczka 

Maria i Piotr Curie Albert Einstein 

Kazimierz Nowak 

Marshall Walter 

 „Major"   Taylor  
Arthur Conan Doyle  

z żoną na tandemie  
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Paris Saint-Germain - francuski klub piłkarski 

Messi, Mbappé, Neymar - to najlepsi piłkarze (fr. footballeurs) 

na świecie, których łączy wspólny klub - Paris Saint-Germain. 

Powstał on zaledwie pięćdziesiąt lat temu, w 1970 r., z połącze-

nia dwóch drużyn grających w Paryżu: Stade Saint-Germain i 

Paris FC. PSG bywa nazywany również Les Rouge-et-Bleu 

(Czerwono-Niebiescy) lub Les Parisiens (Paryżanie). 

Barwy klubu to granatowy (fr. bleu), biały (fr. blanche) i czer-

wony (fr. rouge). Głównym trenerem (fr. coach de football) jest 

Argentyńczyk Mauricio Pochettino. 

PSG należy do najbardziej utytułowanych w swoim kraju. Ma 

na koncie m.in. dziewięć mistrzostw Francji, dwanaście Pucha-

rów Francji, siedem Superpucharów Francji, osiem Pucharów 

Ligi Francuskiej oraz Puchar Zdobywców Pucharów i Puchar 

Intertoto.  

Rekordowym strzelcem PSG jest Edinson Cavani, który trafiał 

do bramek rywali aż 200 razy. Nieco mniej, 165 goli (fr. les 

buts), ma już na swoim koncie Mbappé.  

Nazwa klubu pochodzi od nazwy miejscowości Saint Germain 

en Leye. Jest ona położona około 20 km od Paryża. 

Mecze klubowe są rozgrywane na stadionie Parc des Princes w 

Paryżu, który jest położony zaledwie 4 km od Wieży Eiffla             

(fr. Tour Eiffel). Obiekt może pomieścić ponad 48 tys. kibiców 

(fr. fans de football).  

W drużynie Paris Saint-Germain grali w przeszłości także pol-

scy piłkarze: Grzegorz Krychowiak czy bramkarz Marcin Bułka 

(obecnie wypożyczony do OGC Nice).  

Od 1971 r. istnieje też kobiecy zespół PSG. Panie rozgrywają 

swoje mecze na innym stadionie, Stade Sébastien Charléty                  

w Paryżu. 

 

Unikatowe logo 

Herb PSG jest okrągły i ma niebieską tarczę, obramowaną na 

biało. Na górze znajduje się duży, biały napis „Paris”, a na dole 

„Saint-Germain”. W środku tarczy jest biały okrąg, a w nim 

czerwona wieża Eiffla. Pod nią jest złota lilia (fr. Fleur-de-lis), 

co jest nawiązaniem do królewskiej władzy Francji.  

Francja na sportowo  
czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

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

Foto: https://www.psg.fr/ 
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ZWIERZAK 

 NUMERU 

Mój nowy przyjaciel Rex. 
Od kilku miesięcy mam nowego przyjaciela - Rexa. 
Jest to średni pies nieokreślonej rasy. Niektórzy 
mówią, że to mieszaniec, ale ja wolę nazywać go 
zwierzęciem wielorasowym. Ma w sobie coś z wil-
czura i haskiego. Jest szaro-brązowo-czarny, jego 
krótka sierść ładnie błyszczy. Ma piękne mądre 
oczy, którymi potrafi niemal wszystko powiedzieć. 
Wiem, kiedy o coś prosi, kiedy jest zadowolony 
albo smutny. Rex nawet czasami płacze. Z oczu 
płyną mu wtedy łzy, stoi z żałośnie opuszczoną 
główką. Dzieje się to głównie wtedy, gdy nie chce-
my mu dawać jego ulubionych słodyczy. Wygląda 
zapłakany jak siedem nieszczęść. Niestety mój 
pies jest niesłychanie łakomy i w zasadzie lubi 
wszystko, nawet ogórki kiszone i pestki od czere-
śni. 
Rex ponad wszystko lubi spacery. Gdy tylko            
zauważy, że ktoś z domowników zaczyna się ubie-
rać, natychmiast staje przy drzwiach i jest gotowy 
do wyjścia. Jeżeli widzi, że sięgamy po smycz,                 
radośnie szczeka i merda swoim fikuśnym ogon-
kiem. Bywa również niecierpliwy i skrobie wtedy        
w drzwi, pcha się pierwszy, wypada na korytarz. 
Natomiast powrót do domu wygląda zupełnie                  
inaczej.  
Mój pies jest zwierzęciem bardzo wesołym. Już 
przestał być malutkim szczeniaczkiem, ale do dziś 
lubi bawić się piłką lub poszarpanym przez niego 
pluszowym misiem. Śpi na posłaniu w moim poko-
ju. Znosi tam sobie rzeczy, niektóre starannie za-
kopuje noskiem pod koc. Bardzo go lubię i zawsze 

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 redakcji (szukaj stopki redakcyjnej).  

   Rex 

Adam W., kl. 7b  
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Ankieta  

„Co jesz na śniadanie?” 
 

kanapkę z masłem, szynką lub kiełbasą z serem i ogórkiem 

zupę mleczną 

kanapkę z białym serem 

kaszę z jabłkiem 

kanapki z serem żółtym i pomidorem 

jajecznicę 

kanapkę z ogórkiem i jajko 
kakao i zdrowe ciastko 

serek z borówkami 
jajko na miękko 

owsiankę 

musli z mlekiem 

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 

Rebus: Pola  H., kl. 2a 

Odpowiedzi zebrała i rysowała 

Pola H., kl. 2a 

Emilia P., kl.  2b 
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Jak czytamy w obcych językach? Jak pięknie 
czyta poezję zawodowy aktor? 
Ustaliliśmy różnice, omówiliśmy spostrzeżenia 
własne uczniów na temat czytania. I przeszli-
śmy do uczczenia tego dnia! Dzień Czytania 
Tolkiena odbył się u nas w bibliotece - na we-
soło! Inaczej się nie dało! Czytaliśmy 
utwór Kowal z Podlesia Większe-
go. Szóstoklasiści świetnie wcielali się w role 
komputera, dziennikarza czy cudzoziemca. 
Najwięcej pozytywnych emocji wzbudził spo-
sób czytania komentatora i babci. Czytanie 
może być wspaniałe!  
Dziękujemy za podzielenie się swoimi aktor-

skimi talentami!                                    A.L. 

Ankieta: Dlaczego warto czytać Tolkiena? 

 
jego książki zawierają bardzo rozbudowany świat 

nie wiem 
wymyślił nowy język 

wchodzi się w baśniowy świat, który jest fajny 
rozwija wyobraźnię 

jego książki są fajne 
to lektura szkolna 

jego książki są ciekawe 

nie warto 
                                                   nie czytam               Marcin C., kl. 7b 

25 marca to Dzień Czytania Tolkiena. Tego dnia spotkaliśmy się z grupą 
klas 6ab w bibliotece, aby uczcić to ważne literackie święto.  
Czy wszyscy czytają tak samo? Dziecko, które zdobywa tę umiejętność i ósmo-
klasista? Jak czyta lektor, który tłumaczy dialogi w filmie? Jak brzmi głos kompu-
tera? Jak dziennikarz przekazuje wiadomości smutne i te optymistyczne? Jak 
czyta babcia swoim wnukom? Jak czyta ksiądz wprost z ambony? A komentator 
meczu, kiedy w trakcie czytania ciekawostek o piłkarzu pada goooool?  
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Gość z kraju Helwetów w „Dwunastce” 

We wtorek 22 marca w „Dwunastce” gościł ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w 
Warszawie – pan Jürg Burri. W grudniu ub. r. uczniowie klasy siódmej (dwujęzycznej) 
mogli skorzystać z jego zaproszenia do zabytkowego pałacyku Raua przy Alejach Ujaz-
dowskich 27. Wysłuchali tam wystąpienia nt. współpracy polsko-szwajcarskiej oraz spe-
cyfiki pracy dyplomaty. Teraz przyszła pora na rewizytę. 

Wizytę rozpoczęliśmy oprowadzeniem gościa po budynku szkolnym. Odwiedziliśmy pra-
cownię informatyczną i chemiczną, zademonstrowaliśmy również nowe sale lekcyjne, 
udostępnione w tym roku szkolnym dzięki inwestycji nadbudowy łączników i zadaszenia 
patio, sfinansowanej ze środków dzielnicy Śródmieście. W jednej z nowych sal, na lekcji 
języka francuskiego, wyświetliliśmy gościowi prezentację multimedialną o naszej 
„Dwunastce”. 

Szczególne zainteresowanie Ambasadora wzbudziły szkolne działania na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy, dopytywał o nowych uczniów i warunki ich adaptacji. Obejrzał też wysta-
wę uczniowskich prac plastycznych, poświęconych wojnie na Ukrainie, a podczas spo-
tkania z uczniami opowiadał im o działaniach, jakie dla Ukrainy podejmuje Szwajcaria 
oraz podległa mu placówka dyplomatyczna. 

Spotkanie z uczniami starszych klas odbyło się w nowo wybudowanej szkolnej auli. Ucz-
niowie zaprezentowali francuskie wiersze i piosenki. Ambasador spontanicznie zaprosił 
młodych wykonawców, aby wystąpili z tym samym programem podczas najbliższego 
spotkania GADIF, czyli Grupy Ambasad, Delegacji i Instytucji Frankofońskich w Warsza-
wie, której przewodnictwo niedawno objęła Szwajcaria. Podczas wystąpień gościa i dy-
rekcji oraz w trakcie sesji pytań i odpowiedzi w roli tłumacza występował jeden z 
uczniów klasy dwujęzycznej.  

Wizyta przebiegła w życzliwej i przyjaznej atmosferze. Dla uczestników była znakomitą 
okazją do wykorzystania w praktyce znajomości mowy Moliera (a w tym przypadku ra-
czej „myśliciela z Genewy” – Rousseau). Mamy nadzieję, że również następcy pana am-
basadora, który jesienią opuści Warszawę, zechcą spotykać się z naszymi uczniami. 

dr Krzysztof Maryl  
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Ułóż hasło reklamowe zachęcające do czytania lub 
pisania wierszy. To hasła ułożone przez uczestników 
wiosennej akcji bibliotecznej „ZIELONO MI”. 
Gratulujemy! 

Wiersz na zdrowie każdej osobie! 
 

Wiersze nie szkodzą nikomu! 

Miej choć trochę ich w domu! 
 

Wiersze, wiersze… są cudowne! 

Tuwim, Brzechwa to ich mistrzowie. 
 

Czytaj wiersze, a dowiesz się więcej! 
 

Wiersze, wiersze każdy pisać może. 

Julian Tuwim jest w humorze. 
 

Wiersze mają tajemnice, a ty lubisz czary! 

Więc przeglądaj stronice i nie marudź, stary! 

 

Uwaga patrzenie w telefon niszczy oczy! 
Lepiej weź wiersz! 
 

Zamiast w kompie siedzieć – czytaj! 
 

Czytać wiersz czy nie czytać? 

Czytać! 
 

Wierszem roztopić można wielki lodowiec. 
 

Pisząc wiersze, będziesz umiał więcej! 
 

Krótki wiersz z rana to dobry nastrój na cały dzień! 
 

Czytaj wiersze, a będzie pierwszy! 
 

Sowa czyta wiersze i się cieszy. 

10 



 

Rozwiń swoje skrzydła na porywającym wietrze poezji.  

Wiersze są dobre, więc je czytaj lub pisz! 
 

Czytajcie książki, bo wyjdzie Wam to na zdrowie! 
 

Warto czytać wiersze w książkach! 

Możemy się też spodziewać 

Pięknych ilustracji i ciekawych informacji! 

 

Wiersze są ciekawe i wcale nie szkodzi, 

Żeby czytać je! 
 

Pisz wiersze, bo możesz pisać. 

Rozmaitymi słowami rozwinąć wyobraźnię 

I zostać pisarzem! 
 

Bądź poetą, a przynajmniej wierszokletą.  

Bądź mądry i pisz wiersze. 
 

Wiersze czytaj i nie pytaj! 
 

Jesteś smutna, przeczytaj wesoły wierszyk 

I będziesz wesoła! 
 

Przeczytaj wiersz, w końcu coś zjesz! 
 

Nudzi ci się? 

To weź ołówek i przelej fantazję na papier! 
 

Czytaj, pisz! 

Ciesz się tym! 
 

Piszcie i czytajcie wiersze, 

Bo to fajne!!! 
 

Wiersze są fajne i ich czytanie 

Sprawi Wam przyjemność. 
 

Pisz mądrze – będziesz czytany! 
 

Codzienne wierszy czytanie 

Jest dobre na wiedzy rozkwitanie! 
 

Wiersze są dobre, wiersze są złe, 

Ale i tak każdy pokocha je! 
 

Gdy bierzesz kartkę z wierszem, 

To robi się wesoło! 
 

Wiersze są ładne, 

Zachęcamy – czytajcie je! 
 

Warto czytać wiersze w książkach! 

Możemy się też spodziewać 

Pięknych ilustracji i ciekawych informacji! 
 

Wiersze są ciekawe i wcale nie szkodzi, 

Żeby czytać je! 
 

Pisz wiersze, bo możesz pisać. 

Rozmaitymi słowami rozwinąć wyobraźnię 

I zostać pisarzem! 
 

Bądź poetą, a przynajmniej wierszokletą.  

Bądź mądry i pisz wiersze. 
 

Wiersze czytaj i nie pytaj! 
 

Jesteś smutna, przeczytaj wesoły wierszyk. 

I będziesz wesoła! 
 

Przeczytaj wiersz, w końcu coś zjesz! 
 

Nudzi ci się? 

To weź ołówek i przelej fantazję na papier! 
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MATCHA (wymawiaj: maćcia) to wyjątkowa 
zielona herbata z Japonii. 

MATCHA jest nieodłącznym elementem cere-
monii herbacianej, do której używa się jej od         
ponad 800 lat  

Aby uzyskać drobniutki zielony proszek                 
MATCHA, trzeba się bardzo napracować, a 
każdy etap produkcji wymaga niezwykłej cierpli-
wości, uważności i zaangażowania. 

Stolicą herbaty MATCHA jest region Nishio w 
Japonii. Tu panują najlepsze warunki do uprawy 
tej herbaty.  

MATCHA jest niesamowicie zdrowa, a to 
dzięki specjalnej technice jej uprawy polegającej 
na zacienianiu krzewów oraz ręcznemu zbiorowi 
wyłącznie najmłodszych listków z czubka herba-
cianego krzewu. 

Zanim młode herbaciane listki zmienią się w   
zielony proszek, poddawane są ściśle kontrolo-
wanym zabiegom, takim jak suszenie, przesie-
wanie, rozdrabnianie, prażenie, podgrzewanie, 
studzenie … A wszystko to przebiegać musi w 
określonych temperaturach i wilgotności powie-
trza. Liście herbaty kilkakrotnie mielone są za 
pomocą specjalnego kamiennego młyna, aż do 
uzyskania bardzo drobnego zielonego proszku. 

Z zielonej herbaty MATCHA możemy przyrzą-
dzać zdrowe napary, pyszne koktajle, matcha 
latte oraz wyjątkowe słodycze – lody, galaretki, 
muffiny, ciasta, czekolady, trufle i mochi –                
ulubiony przysmak Japończyków. 

Napar MATCHA pijemy z porcelanowych cza-
rek, w których proszek jest bardzo dokładnie 
„ubijany” w gorącej wodzie specjalną bambuso-
wą „miotełką” o nazwie CHASEN, tak by go bar-
dzo dokładnie rozmieszać, a na powierzchni 
utworzyć delikatną piankę. 

Japończycy piją MATCHA w ogrodzie lub spe-
cjalnym pawilonie herbacianym w towarzystwie 
swoich najlepszych przyjaciół.  

 Iwo K., kl. 1b  

MATCHA – NIEZWYKŁA ZIELONA HERBATA W PROSZKU! 
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Mit o Tarontosie 
Bóg Tarontos chodził wściekły od rana. Wszyscy starali się 
go unikać. Nikt nie wiedział, co się stało i każdy bał się za-
pytać. Tarontosowi zginęła ambrozja. Nagle wybuchł wul-
kan i bogowie rzucili się z pomocą ludziom, aby ewakuo-
wać ich z zagrożonego terenu. Tarontos dołączył do pomo-
cy, ale przede wszystkim szukał swojego przyjaciela Hora-
cjusza. Niestety nie udało mu się go znaleźć.  

Po katastrofie bóg Tarontos poszedł oglądać zawody rzutu 
oszczepem i zobaczył swojego przyjaciela, który rzucił 
oszczepem z nadludzką siłą. Wtedy Taronotos zrozumiał, 
że to jego przyjaciel ukradł mu ambrozję, aby wygrać za-
wody. Ostatkiem sił powstrzymał się od wybuchu wście-
kłości. Po zawodach nadal zdenerwowany, pobiegł prosto 
do Horacjusza i zażądał wyjaśnień. Usłyszał, że jego przyja-
ciel bardzo chciał wygrać zawody, bo było to jego marze-
nie, a nie miał tak dużej siły, aby wgrać bez pomocy. Dlate-
go wykradł ambrozję, którą zjadł i stał się zwycięzcą zma-
gań. Tarontos był oburzony tym, co usłyszał, ale że Hora-
cjusz nigdy wcześniej go nie oszukał, więc zaczął wyjaśniać 
koledze, do czego służy ambrozja. Tłumaczył, że aby zrobić 
ambrozję, trzeba dostać się na szczyt bardzo wysokiej góry 
w Urugwaju. Tam jest jedyne miejsce na świecie, gdzie ro-
śnie rzadki kwiat astru, z którego robi się ambrozję. Dodat-
kowo kwiaty te rosną tylko przed dwa miesiące w roku i z 
trudem wystarcza ambrozji do kolejnego zbioru nektaru. 
Bóg Tarontos używa ambrozji do leczenia chorych ludzi. 
Teraz przez głupi wybryk Horacjusza nie ma ambrozji, aż 
do kolejnego kwitnienia kwiatów, które będzie na szczę-
ście już za dwa miesiące.  

Od tamtej pory wszyscy wokół boga Tarontosa robią 
wszystko, aby nie wpadł we wściekłość, bo wtedy wybu-
chają wulkany.                
                                                   Eryk M., kl. 5a 
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 Szanowny Panie Gawle! 
Chciałbym, aby Pan był trochę ciszej, bo mi 
głowa pęka. Rozumiem, że masz strasznie dużo 
energii, ale możesz robić różne zwariowane za-
bawy na dworze, nie w domu! Pozdrawiam! 
                                          Paweł 

Szanowny Panie Gawle! 
Prosiłbym, aby Pan był ciszej, ponieważ nie 
mogę usłyszeć własnych myśli. Mam nadzieję, 
że Pan będzie ciszej, w przeciwnym razie będę 
musiał zadzwonić na policję! 
                                     Pozdrawiam Paweł 

Szanowny Panie Gawle! 
Chciałbym Pana prosić o lekkie ściszenie swych zabaw, 
ponieważ są tak głośne, że całe moje mieszkanie się 
trzęsie. Przeszkadza Pan nie  tylko mnie, ale na pewno 

i innym domownikom.  
Pozdrawiam i proszę o ciszę. 
                                           Paweł 

Szanowny Panie Gawle! 

Bardzo proszę, żeby Pan trochę ciszej tam wariował 

na dole, bo mnie głowa już boli od tego hałasu. 

Pozdrawiam serdecznie  

   Paweł 

Szanowny Panie Gawle! 
Chciałbym, żeby Pan przestał hała-
sować, ponieważ mi to przeszkadza.  
Jeżeli Pan będzie się tak głośno            
bawić, to ja też będę Pana denerwo-
wać. 
                     Pozdrawiam Paweł 

Szanowny Panie Gawle! 

Proszę, nie hałasuj tak bardzo. Nie chciałbym 

z Panem się pokłócić. Jeśli Pan to zrozumie, 

będziemy najlepszymi przyjaciółmi. 

Pozdrawiam serdecznie! 

      Sąsiad Paweł  

Szanowny Panie Gawle! 

Proszę, nie hałasuj tak bardzo.  

Nie chciałbym z Panem się pokłó-

cić. Jeśli Pan to zrozumie, będziemy 

najlepszymi przyjaciółmi. 

Pozdrawiam serdecznie 

   Sąsiad Paweł  

Szanowny Panie Gawle! 

Chciałbym, żeby Pan nie hałasował. 

Wolałbym, żebyśmy się jakoś dogada-

li. Jeśli Pan chce, żebym przestał łowić 

ryby, to mogę przestać.  

Serdecznie Pana pozdrawiam 

   Sąsiad Paweł 

Szanowny Panie Gawle! 

Czy mógłby Pan się uciszyć, bo mi szyby z okien 

wypadają! 

Pozdrawiam  

                                                                      Paweł 

Szanowny Panie Gawle! 

Czy mógłby Pan ściszyć swoje polowania,    

trąbienie i bieganie?  To ja przestanę łowić  

ryby nad Pana głową. 

Pozdrawiam 

   Paweł 
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Cezary P., kl. 1a 
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Witam Was z powrotem na moim Szkolnym Kółku Gier Planszowych              
i Karcianych! Dzisiaj przybliżę Wam grę “Pełny Kurnik” przeznaczoną dla 
trochę młodszych odbiorców. Wybrałem ją z powodu zbliżającej się   
Wielkanocy. No to bez przedłużania zaczynajmy! 
Gra nie posiada historii, więc przejdę od razu do opisu. W tej grze wcie-
lamy się w rolnika posiadającego kurnik. Aby wygrać, trzeba zdobyć 9 
kur. Gra jest przeznaczona dla max. 4 graczy. 
Zawartość pudełka: 
 56 kafelków z jajkami 
 48 kafelków z kurczakami 
 36 kafelków z kurami 
 4 kafelki z kogutami 
 4 kurniki 
 2 kostki 
Przygotowanie gry 
 Podzielcie na stosy kartoniki tak, aby jajka, kurczaki, kury i koguty 

leżały osobno. 
 Każdy z graczy otrzymuje kartę gracza (kurnik). 
Gra jest bardzo łatwa, co nie oznacza, że jest nudna. W swojej turze 
gracz ma do wyboru dwie akcje: rzut kostką albo wymianę. W swoim ru-
chu można wykonać tylko jedną akcję. 
Co się stanie, jak gracz wybrał rzut. 
Gracz rzuca dwiema kostkami, jeśli liczby na kostkach są różne, to  
otrzymuje kartoniki według tego układu: 
 Za każdą kostkę, na której wypadły liczby od 1 do 3, gracz                

otrzymuje jajko. 
 Za każdą kostkę z wartością 4 lub 5 gracz otrzymuje kurczaka. 
 Za szóstkę gracz otrzymuje kurę. 
Przykład: Gracz A wyrzucił 1 i 5. Otrzymuje on jajko i kurczaka. 
Przykład 2: Gracz B wyrzucił 6 i 4. Otrzymuje on kurę i kurczaka. 
Ważne! W kurniku jest miejsce tylko na kury. Jajka, kurczaki i koguty         
należy umieszczać poza kurnikiem. 
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Co się stanie, jeśli wypadną takie same liczby? 
Jeśli wypadną takie same liczby na kostkach, to gracz ma problem.  
Jeśli wypadną: 

 Dwie jedynki: gracz musi oddać jajko innemu graczowi. 

 Dwie dwójki: w tym wypadku gracz oddaje kurczaka wybranemu 
graczowi. 

 Dwie trójki: gracz oddaje jedną kurę  innemu graczowi. 

 Dwie czwórki: do rolnika przyszła bieda! Gracz traci wszystkie jajka i 
odkłada je na stos. 

 Dwie piątki: nastała plaga ptasiej grypy. Rzuć kostką: 
              -1, 2 lub 3: gracz traci kolejkę. 
              -4 lub 5: gracz traci wszystkie kurczaki. 
             - 6 gracz traci wszystkie kury (najgorzej!). 

     - Dwie szóstki: w kurniku zawitał lis. Gracz rzuca kostką i traci tyle kur, 
ile wyrzucił. Jeśli gracz nie posiada tylu kur, to lis zabiera kurczaki, a jak 
gracz nie ma tyle kurczaków, to oddaje jajka. Chyba, że gracz ma koguta. 
Jeśli go ma, to kogut pieje i ostrzega kury, i nic się nie dzieje. 

Co, jeśli gracz wybrał wymianę? 
Jeśli gracz zdecydował się na wymianę, to może wybrać tylko jedną z po-
niższych możliwości: 
3 jajka—-> kurczak 

3 kurczaki—---> kura 

3 kury—------> kogut 
Zauważ, że wymiana to jedyny  
sposób na zdobycie koguta. 

Pora na przykładową rundę! 
Gracz A wybrał rzut. Wyrzucił dwie szóstki. Rzuca ponownie, wypada 6.  
Normalnie straciłby sześć kur, ale posiada koguta, więc nic się nie dzieje. 
Gracz B wybrał wymianę. Posiada 6 jajek, 2 kurczaki i 4 kury. Najbardziej 
opłacałoby mu się wymienienie 3 jajek na kurczaka, a w następnym ruchu 
wymiana kurczaków na kurę,  
ale decyduje się on na wymianę  
3 kur na koguta.  

Bardzo polecam tę grę każdemu!  

Pora ocenić grę!  
 

Adrian P., kl. 7a 

Wykonanie:   

Poziom trudności:   

Grafika:   

Fajność:   

Grywalność:   

17 



 

Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na rozwój 

człowieka. Duże znaczenie dla naszego zdrowia mają nawyki żywieniowe i aktywność fi-

zyczna. Pamiętajmy, aby posiłki jeść o stałych porach. Powinno być ich pięć w odstępach 3

-4 godziny. Nie zapominajmy przy sporządzaniu posiłków o warzywach i owocach, które są 

ważnym składnikiem naszej diety. Stanowią one źródło witamin i składników mineralnych. 

Regularne ich jedzenie zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób. Nie powinno też 

zabraknąć produktów zbożowych, mlecznych i ryb. Codziennie powinniśmy pić mleko lub 

zjeść jogurt. Jeśli dodamy do tego płatki owsiane lub jęczmienne, mamy bardzo wartościo-

wy posiłek. W planowaniu posiłków nie możemy zapomnieć o jajach i chudym mięsie.  

Przynajmniej dwa razy w tygodniu jedzmy ryby, które zawierają cenne kwasy omega-3. 

Ograniczajmy cukier, w tym słodycze. Są bardzo kaloryczne i nie dostarczają nic cennego.   

          Marcel K.., kl. 5a 
Musicie wiedzieć, że moja babcia jest doskonałą kucharką! Wiele razy nie mogłem 
się doczekać chwili, gdy przyjdę do niej, a ona postawi przede mną najpyszniejsze 
danie. Wszystko jedno, co to jest, czy kanapka, czy zupa, czy drugie danie, czy de-
ser – smak jest obłędny i niepowtarzalny. Prawda jest taka, że nie tylko zajadałem 
się tym, co przygotowywała dla mnie babcia, lecz także słyszałem od niej: „Jasiu, 
jedz ładnie!” Ostatnio zapytałem o to babcię. I już wiem, jak mam zachowywać się 
przy stole.  
          Jan W.-S., kl. 5a 
Dla każdej rodziny spożywanie posiłków jest ważnym elementem codziennego życia. 
Przy stole powinna spotykać się cała rodzina, aby porozmawiać o różnych sprawach            
i planach. Dobrze jest, jak dzieci pomagają rodzicom w przygotowaniu posiłków             
i nakryciu stołu.                                                                             Maciej Z., kl. 5a  
 
Zachowaj dobre maniery przy stole, a każdemu będzie miło z tobą podczas posiłku.  

Nie doprawiaj potrawy, zanim jej nie spróbujesz. Nigdy nie mów z pełnymi ustami. Nie 

wydawaj głośnych dźwięków podczas jedzenia i picia. Nie wstawaj od stołu, zanim wszy-

scy nie skończą jeść.                                                                                Eryk M., kl. 5a  

 
Nie trzymamy łokci na stole podczas posiłku. 
Nie przechylamy talerza w trakcie jedzenia. 
Jemy nożem i widelcem, nie rękoma. 
Nie dmuchamy na gorącą zupę. 
Do słodzenia herbaty oraz kawy używamy osobnej łyżeczki znajdującej się w cukiernicy. 
Serwetkę rozkładamy na kolanach. 
Chleba i bułki nie kroimy nożem, delikatnie je łamiemy. 
Nie wyciągamy ręki przez cały stół, prosimy kogoś o podanie talerza z potrawami. 
Przy stole nie oglądamy telewizji, nie patrzymy w telefon, słuchamy się wzajemnie. 
          Nina P., kl. 5a  
 

Po posiłku konieczne jest odpowiednie ułożenie sztućców – łyżkę, widelec i nóż 

kładziemy po prawej stronie talerza – tak jak wskazówka zegara pokazująca godzi-

nę piątą. To znak, że skończyliśmy już posiłek. Koniecznie trzeba podziękować. Ja 

też pamiętam, aby odnieść talerz do kuchni i wstawić do zlewu. Mocno ściskam 

babcię, która przygotowuje dla mnie same pyszności.  

                                                                                                                       Jan W.-S., kl. 5a 

Savoir-vivre przy stole 

18 



 

KOSMOS BLIŻSZY I DALSZY GWIAZDY — CZĘŚĆ 4 
Adrian P., kl. 7a Witam Was z powrotem w kolejnej części serii “Kosmos bliższy i dalszy”. Dzisiaj 

przybliżę Wam wiedzę o gwiazdach, w kolejnej części będzie krótki teścik z 
gwiazd. Tak więc zaczynajmy!  
Po supernowej  

Supernowa to jedno z największych i najbardziej energetycznych zjawisk w całym 
kosmosie. Dochodzi do niego podczas zapadania się wielkiej gwiazdy. Co zatem 
dzieje się po supernowej? Po wybuchu  pozostają po niej tzw. pozostałości po 
supernowej i gwiazda neutronowa lub czarna dziura. Z tych pozostałości mogą 
narodzić się nowe gwiazdy. Po wybuchu powstaje również przepotężna fala ude-
rzeniowa, która może spowodować zapadanie się mgławicy i powstanie nowych 
gwiazd.  
Gwiazdy neutronowe  

Gwiazda neutronowa jest to pozostałość po dużej gwieździe. Ma potężne pole 
magnetyczne, ale jest bardzo mała ok. 20 km. Jest ona bardzo ciężka, jej gęstość 
to ok.5,5·1014 g/cm³. Dla porównania łyżeczka gwiazdy neutronowej ważyłaby 
kilka miliardów ton! Jej powierzchnia składa się z żelaza. Im niżej się będziemy 
zagłębiać w gwiazdę, tym większa jest jej gęstość. Środek gwiazdy składa się 
głównie z neutronów. Te gwiazdy mogą dobić maksymalnie 2 mas słońca, a powy-
żej tej masy wybuchają i stają się czarnymi dziurami.  
Pulsary  

Pulsar to rodzaj gwiazdy neutronowej, która obraca się z ogromną prędkością, a z 
jej biegunów wysyłane są strugi energii. Pulsary wysyłają w kosmos regularne 
sygnały radiowe, które mogą być odbierane na ziemi. Pierwszy zarejestrowany 
sygnał uznano za wiadomość od kosmitów! 
Brązowe karły 

Z poprzedniej części wiecie, jak powstają gwiazdy, ale co się dzieje, gdy materiału 
będzie za mało?  Wtedy powstaje brązowy karzeł. Te obiekty to coś między gwiaz-
dą a planetą. Na początku istnienia będzie on przeprowadzał fuzję deuteru czyli 
izotopu wodoru, a kiedy on się skończy, to będzie się wypalał przez miliardy 
lat.  Brązowe karły mają bardzo niską temperaturę. Odkryto karła, który miał tem-
peraturę -13 stopni! 
Układy podwójne gwiazd 

Podczas powstawania gwiazdy może powstać więcej niż jedna gwiazda. Jeśli dwie 
gwiazdy powstaną w tym samym obłoku lub inna gwiazda przechwyci mniejszą i 
krążą wokół tego samego punktu, mamy do czynienia z układem podwójnym. W 
układzie podwójnym dwie gwiazdy krążą wokół tego samego środka ciężkości. 
Czasami środek ten znajduje się bliżej masywniejszej gwiazdy. W układach po-
dwójnych masywniejsza gwiazda ewoluuje szybciej, co powoduje zaskakujące 
efekty np. supernową typu Ia. 
Supernowe typu Ia 

Gdy jedna gwiazda w układzie podwójnym stanie się białym karłem, a druga czer-
wonym olbrzymem, to karzeł zaczyna “podkradać” materię z  olbrzyma, przez to 
zwiększając swoją masę. Gdy masa karła przekroczy 1,44 masy słońca,  przekra-
cza granicę Chandrasekhara, czyli granicę przy której elektrony nie wytrzymują 
grawitacji  i ustępują. Dochodzi do syntezy jądrowej węgla, a potem do wielkiego 
KABOOM!!!! To zjawisko nazywamy supernową typu Ia. Do tejże supernowej do-
chodzi też po zderzeniu dwóch białych karłów. 

Mgławica Krab. 
Pozostałość po  

supernowej 

Pulsar Vela 

G299 Pozostałość  
po supernowej typu Ia 
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