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Ukazuje się od  2011 roku! 

Uczniowie klasy 
1a piszą swoje 

książki 

Klasa 3a czyta 
„KUMPLA” 

Książeczki leporello 
klasy 2b 

Podsumowanie programu 
NAUKA DLA CIEBIE 

Podróże Małego Księcia - 
przedstawienie 7b 
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Redakcja 

Tuzinianie i Tuzinianki! 

Drodzy Czytelnicy i Redaktorzy! Przed Wami piąty, ostatni numer gazetki w tym roku 

szkolnym. Za nami wiele pracy! Mamy z tego satysfakcję, a także motywację do nowych 

działań! Złapiemy oddech, wypoczniemy i spotkamy się we wrześniu! 

Tymczasem poczytajcie o szybowcach, zobaczcie, jakie książki polecają uczniowie klasy 

5a, sprawdźcie, kogo spotkał Iwo z klasy 1b. Będzie trochę o koniach - to ważny temat. 

Mamy w szkole wielu miłośników koni. Dla Was ciekawostki i rysunek konia przygotowa-

ła Marysia z 3c, a jej koleżanki zebrały rymy do wyrazu „koniki”.  Obejrzyjcie galerię 

rysunków oraz fotograficzne dzieła uczniów klasy 7b. Starali się naśladować słynne dzie-

ła malarskie i … dodali coś od siebie! Prace są świetne! Brawo!!! 

Kontynuujemy cykl o grach. Adrian z klasy 7a tym razem przedstawił szybkie gry, idealne 

na wakacje, wymagające często tylko kartki i długopisu. Ida z klasy 5b przeprowadziła 

ankietę na temat wakacji. Pola z klasy 3c przygotowała krzyżówkę. Antek i Janek z 4b 

pokazują swoje budowle z klocków lego. To świetny pomysł na wakacje! 

Jak w każdym numerze porcja francuskich słówek od Toli i Jurka, wraz z fascynującym 

tematem Formuły 1! A jeszcze mamy dla Was test podsumowujący wiedzę o kosmosie, 

którą poznawaliśmy po trochu w każdym numerze. Galeria prac o krajach frankofońskich 

może Was zainspirować do podjęcia decyzji, gdzie jechać na wakacje! Do zobaczenia!!! 

 

Zagadkę z poprzedniego  

numeru jako pierwsza  

odgadła Pola H., z kl. 2a 

KRZYŻÓWKA  POLI 
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 Dużo słońca 

życzę! 

ROZWIĄZANIE: ______________________ 
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Jak działa szybowiec?  

Szybowce są wyposażone w profilowane (profil skrzydła na  obrazku po-

wyżej), długie i cienkie skrzydła, które umożliwiają  im lot ślizgowy trwa-

jący godzinami. Szybowce nie posiadają  napędu, są wynoszone w powie-

trze, z pomocą wyciągarki lub  innego pojazdu latającego.   

Ludzie latają szybowcami wyłącznie dla sportu czy rozrywki. Nie są one 

wykorzystywane do przewozu wielu pasażerów ani  towarów - są samolota-

mi wyłącznie rekreacyjnymi.   

 

 

 

 

Szybowce dla każdego  

Szybowce są samolotami, których                 

modele  wykonuje i sprzedaje się                 

najczęściej, ponieważ nie potrzebują                

silnika. Mogą to być styropianowe gotowe 

modele  (przykład na zdjęciu obok) lub              

bardziej  skomplikowane na przykład „Jaskółka SM”, model z drewna  do 

sklejania. Modele „Jaskółka SM” są produkowane w  Polsce. Modele                 

szybowców w  przeciwieństwie do ich  pierwowzoru nie wyciąga się 

w powietrze za pośrednictwem  innego samolotu, modele  styropianowe, o 

których już wspomniałem, wystarczy rzucić,  „Jaskółki SM” lub inne drew-

niane modele szybowców można  wyciągnąć w powietrze za pomocą linki 

holowniczej.  

W Polsce są organizowane coroczne zawody w lotach zdalnie  sterowanymi 

modelami szybowców.  

 

 

 

 

 

 

Wykorzystałem informacje z książki  pt.: „Księga wielkich wynalazków” 

oraz własną wiedzę. 

Marcin C., kl. 7b 

Szybowce  



 

 

Cezary P., kl. 1a 
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Nasze plany: 

Jadę na obóz i do babci.  

Sporządziłam listę 100  rzeczy  

do zrobienia na wakacje. 

Wyjeżdżam nad morze. 

Jadę na Mazury. 
Planuję wyjazd  do Włoch. 

Jadę na kolonie. 
Pójdę na basen i do parku rozrywki. 

Będę chodzić do muzeum. 

Lecę do Hiszpanii. 

Jadę do Czarnego Pieca. 

Będę w Anglii. 
 

Ankietę przeprowadziła  

Ida, klasa 5b.  
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Na wakacje:) 
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Witajcie z powrotem na moim Szkolnym Kółku Gier Planszowych i Karcianych! 
Dzisiaj nie opiszę Wam gry planszowej ani karcianej, jak to mam w zwyczaju! 
Opiszę 5 gier podróżnych, takich jak szubienica czy statki.  

No to bez przedłużania, zaczynajmy! 

Kółko i krzyżyk 
Liczba graczy: 2 

Na pewno graliście chociaż raz w kółko i krzyżyk. To bardzo prosta gra. Na po-
czątku trzeba narysować kratkę z 4 kresek, tak by powstało 9 pól. Jeden gracz 
ma kółko, a drugi krzyżyk. Gracz z kółkiem zaczyna i rysuje swój symbol na siat-
ce, gdzie chce. Aby wygrać, gracz musi mieć 3 swoje symbole obok siebie, na 
skos, pionowo lub poziomo. Jeśli gra zakończy się zamalowaniem wszystkich pól 
bez zwycięzcy, no to jest remis. 
 

Szubienica 
Liczba graczy: 2 

Na początku gry gracze ustalają kto będzie zgadywał, a kto wymyśli słowo. Oso-
ba wybrana do wymyślenia słowa, wymyśla słowo. Osoba zgadująca musi od-
gadnąć to słowo, mówiąc po literze. Jeśli litera jest poprawna, 
gracz wymyślający zapisuje literę (lub litery) na odpowiednie 
miejsca w słowie. Jeśli litera jest błędna, gracz wymyślający zapi-
suje ją obok i rysuje kawałek szubienicy, która wygląda tak. 
 

Piekło-niebo 
Liczba graczy: nieograniczona  

By zacząć grę, trzeba wykonać z papieru niezbędne do gry narzędzie, czyli piekło
-niebo. Oto jak je wykonać: 1. Weź kwadratową kartkę. 2. Złóż kwadrat po prze-
kątnej i rozłóż dwa razy. 3. Wszystkie rogi zagnij do środka. 4. Odwróć kartkę. 5. 
Zagnij rogi do środka 6. Jak zrobisz poprzedni krok zauważysz, że zagięte rogi są 
podzielone na połówki. Napisz na nich po jednym wyzwaniu. 7. Złóż przez poło-
wę i włóż palce w dziury. 8. Spróbuj rozłożyć 9. Gotowe! Na początku gry wybie-
rany jest gracz, który będzie otwierał i zamykał piekło-niebo tyle razy, ile powie 
mu gracz, którego jest teraz kolej. Gdy gracz zamykający i otwierający skończy 
pyta gracza o liczbę od 1 do 4, po to by wiedzieć, z której zakładki przeczytać 
wyzwanie. Gdy to zrobi, pyta gracza o liczbę od 1 do 2, by wybrać wyzwanie. 
Gdy to zrobi, to czyta wyzwanie i gracz, którego jest teraz kolej musi je wykonać. 



 

Adrian P., kl. 7a 

Statki 
Liczba graczy: 2 

Do tej gry potrzebne są 2 pola o wymiarach 10x10 kratek. Na górnym boku napisz 
litery od A do J, a na lewym cyfry od jednego do 10. Każdy gracz posiada 4 typy 
statków. 1 czteromasztowiec (czyli statek zajmujący w linii prostej cztery kratki), 2 
trójmasztowce, 3 dwumasztowce i 4 jednomasztowce. Gracz rysuje je na lewej 
planszy, gdzie chce, pod warunkiem, że statki się nie stykają. N drugiej planszy 
będzie rysował statki przeciwnika. W swojej turze gracz mówi współrzędne kratki, 
którą chce zaatakować (np. D3). Jeśli gracz trafił w statek przeciwnika gracz drugi 
mówi trafiony albo zatopiony, jeśli to było ostatnie pole statku. Jeśli gracz trafił 
zaznacza to pole na planszy po prawej i może strzelać jeszcze raz. Jeśli nie trafi, 
drugi gracz mówi „pudło”. Kolejka przechodzi na drugiego gracza. Gra toczy się do 
momentu, gdy któryś z graczy straci całą flotę. 

Państwa Miasta 
Liczba graczy: min. 2 

Jeden z graczy mówi w myślach alfabet. Gdy usłyszy „stop” podaje literę, na, któ-
rej się zatrzymał. Reszta graczy jak najszybciej wpisuje do swoich tabelek słowa na 
tę literę. Po jednym do każdej kategorii. Gracz, który pierwszy wypełni tabelki, 
kończy kolejkę i wszyscy gracze liczą punkty według następującej  punktacji. Jeśli 
gracz jako jedyny wpisał słowo w danej kategorii, otrzymuje 15 punktów. Jeśli 
gracz podał hasło inne od wszystkich w danej kategorii otrzymuje 10 punktów. 5 
punków za podanie tego samego hasła jak inny gracz i 0 punktów za brak hasła w 
danej kategorii. Po punktacji następuje następna runda. Gra kończy się gdy za-
braknie miejsca w tabelkach albo gdy gracze sami zadecydują. Kategorie mogą być 
różne, ale najczęstsze to: państwo, miasto, roślina, zwierzę, imię, zawód, kolor, 
dyscyplina sportu, tytuł filmu lub piosenki, rzecz. Grę wygrywa gracz z największą 
ilością punktów 

Twoja gra 
Rzadko wygrywasz?  W takim razie stwórz własną grę! Na swoich zasadach nigdy 
nie przegrasz! Oto schemat jak zrobić grę planszową albo inną 

1. Wymyśl temat gry. 

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

3. Wymyśl zasady i je spisz. 

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

5. Zrób opakowanie i  ciesz się zrobioną grą! 

Do zobaczenia w następnym roku! 
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KONIKI  

Pytaliśmy Was o rymy do wyrażenia KONIKI. 

Jest wśród nas wielu przyszłych poetów!  

Przeczytajcie odpowiedzi. 

Rymy wymyśliły: Pola K., kl. 3b,  

Ola S., kl. 3b, Misia D., kl. 3b, Sonia W., kl. 2b. 

Koniki rącze 

Biegały po łące. 

Nie wiesz, co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy. 

szaliki 

rączy - szybki w ruchu, biegu.  

Np. rączy koń, rączy jeleń, a także rączy strumień.  

Aniela Sz., Misia Km., kl. 2b 
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Policz podkowy. Zapisz wynik. ______ 

Dla ilu koni wystarczy podków?______ 
ZADANIE: 



 

 

Grand Prix na Paul Ricard 

Francja na sportowo  
czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

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

Foto: gpfrance.com  

Formuła 1 to jeden z najpopularniejszych 
sportów we Francji. Wyścigi superszybkich 
samochodów odbywają się w tym kraju już 
od 116 lat! 
Tegoroczne Grand Prix Francji, czyli wyścig 
o Wielką Nagrodę Francji, odbędzie się w 
niedzielę 24 lipca. Kierowcy (fr. les chauf 
eurs) będą musieli przejechać 53 okrążenia 
toru (fr. le circuit) o nazwie Paul Ricard.                  
A każde okrążenie liczy 5,842 km, co czyni 
Paul Ricard jednym z najdłuższych torów                    
w Formule 1. 
Pierwszy wyścig o Grand Prix Francji został 
rozegrany w 1906 roku na torze Le Mans. W 
pierwszej edycji pojechały aż 32 auta. Wygrał 
Węgier Ferenc Szisz w samochodzie (fr. la 
voiture) Renault. 
W kolejnych latach wyścig rozgrywano na 
różnych torach, np. Reims, Charade czy Ma-
gny-Cours. Od 2018 roku kierowcy ścigają 
się na Paul Ricard. Na południu kraju,                    
w miejscowości Le Castallet, między Tulo-
nem i Marsylią. W 2021 r. wystartowało tam 
dwudziestu zawodników (fr. les joueurs).          
Wygrał holender Max Verstappen z zespołu 
Red Bull. 
Ostatni Francuz, który wygrał Grad Prix F1             
w swojej ojczyźnie (fr. la pays natal), to Alan 
Prost. Było to w 1993 roku na torze Magny-
Cours. Jechał samochodem Williams-
Renault. Prost wygrywał te zawody sześć 
razy. Więcej zwycięstw w Grand Prix Francji 
ma jedynie Niemiec Michael Schumacher. 
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

KILKA RZECZY, KTÓRYCH NIE WIEDZIELIŚCIE O KONIACH 

1. Najdłużej żyjący koń na świecie miał 62 lata. Najczęściej  żyją do 30 lat. 

2. Konie mają około 205 kości w szkielecie. 

3. Człowiek udomowił konie 5000 lat temu. 

4. Konie mają oczy z boku głowy, dlatego są w stanie zobaczyć otoczenie   -  

360 stopni jednocześnie. 

5. Koń może się rozpędzić do 88 km na godzinę. 

6. Kucyki mają grubsze grzywy niż konie. 

7. Zęby konia zajmują więcej miejsca niż ich mózg.  

Maria P., kl. 3c 

MAŚCI KONI 
SIWA - biała lub srebrzysta sierść na ciemnej skórze 
IZABELOWATA - beżowa sierść, grzywa i ogon - białe 
BUŁANA - beżowa sierść, grzywa i ogon - czarne 
KASZTANOWATA - sierść, grzywa i ogon  w kolorze rudym 
BRUDNY KASZTAN - sierść, grzywa i ogon w kolorze czekoladowym 
GNIADA - brązowa sierść, grzywa i ogon - czarne 
KARA - sierść, grzywa i ogon czarne 
SROKATA - nieregularne, duże plamy na białym tle 
TARANTOWATA - małe plamki i kropki  
 
Zagadka: Narysowałam konia, zgadnij, jakiej jest maści? 
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Oto moja budowla z ,,Lego" przedstawiająca końcówkę wyścigu  

Kolarskiego. Na podium stoi już Thomas Pidcock  a tuż przed liną  

mety Nino Schurter.  

Antek J., kl. 4b. 

Mam bardzo dużo klocków           
lego. Najwięcej lego STAR 
WARS i MINECRAFT LEGO.  
To bardzo fajna zabawka, ponie-
waż klocki można składać  
w nieskończoność.  
Niektóre zestawy, które mam to: 
kantyna lego starwars, najazd 
złosadników lego minecraft,  
nether lego minecraft, komisa-
riat policji lego city, paris lego  
architekt.  
Polecam dla początkujących  
LEGO CLASSIC, sety zawierają 
klasyczne klocki, ale nie ma  tam 
postaci/ludzików.  

Janek H., kl. 4b 
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W Centrum Praskim Koneser, w sobotę 9 kwietnia, 
w ramach festiwalu książek dla dzieci i młodzieży „Mały Ko-
neser” odbyło się spotkanie z panią Justyną Bednarek, au-
torką książek dla dzieci. Najsławniejszą książką, przetłuma-
czoną już na kilka języków są ,, Niesamowite przygody 10 
skarpetek”. Pani Bednarek napisała 5 kolejnych książek z tej 
serii, a teraz powstaje następna część skarpetkowych przy-
gód. Ja poza historią skarpetek bardzo lubię „Pięć sprytnych 
kun” i muzyczne bajki ,, W to mi graj ‘’. Pani Justyna jest nie 
tylko pisarką, lecz także dziennikarką oraz tłumaczką książek 
z języka francuskiego. A napisała już ponad 60 książek! 

Podczas spotkania pisarka opowiadała o swojej pra-
cy i pomysłach na nowe książki. W tej chwili pani Justyna 
pracuje nad kolejnym tomem przygód skarpetek, który bę-
dzie miał tytuł ,,Historia ludzkości skarpetek‘’. Tytułem na-
stępnej książki, którą pisze pani Justyna, jest ,, Nasza nie-
grzeczna mama ‘’. Autorka przeczytała nam fragment 
pierwszego, baaardzo kosmicznego, rozdziału książki i był 
tak ciekawy, że nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł 
przeczytać ją całą! Ilustracje do tej książki wykonuje …
TATUAŻYSTKA! Jej nazwisko trzymane jest w ścisłej tajemni-
cy, a autorka poznała ją, gdy chciała zrobić sobie tatuaż w 
kształcie kaczki. W ostatniej chwili  zrezygnowała z tatuażu, 
ale podczas rozmowy tatuażystka zwierzyła się, że bardzo 
chciałaby zilustrować jej książkę. Projekty tatuaży tak bar-
dzo się podobały Pani Justynie, że zaproponowała współ-
pracę. W nowej książce będą rysunki m. in. dziecka-kaczki i 
taty-niedźwiedzia. 
Na koniec spotkania autorka rozdawała autografy!!! 

Iwo K., kl. 1b 
14 



 

KOSMOS BLIŻSZY I DALSZY GWIAZDY — CZĘŚĆ 5 
Adrian P., kl. 7a 

Kosmiczny QUIZ 

Sprawdź swoją gwiezdną wiedzę za pomocą  

mojego quizu:) 

Pytanie 1. Jaka jest najbliższa Ziemi gwiazda? 

a) Syriusz 

b) Proxima Centauri 

c) Alfa Centauri A 

Pytanie 2. Co się stanie, gdy jądro dużej gwiazdy 

wypełni żelazo? 

a) Nic się nie stanie. 

b) Gwiazda zmieni się w białego karła. 

c) Wybuchnie supernową. 

Pytanie 3. Ile czarnych karłów odkryto? 

a) Nie wiadomo. 

b) ok. 100 

c) Nie odkryto żadnych. 

Pytanie 4. W co się zmieni gwiazda po fazie  

czerwonego olbrzyma? 

a) Zmieni się w białego karła. 

b) Wybuchnie. 

c) Zmieni się w zielonego olbrzyma. 

Pytanie 5. Jak nazywa się obiekt, w który zmieni 

się gwiazda po supernowej za lekka, by stać się 

czarną dziurą? 

a) Gwiazda elektronowa 

b) Gwiazda protonowa 

c) Gwiazda elektronowa 

Pytanie 6. Jak stare jest Słońce? 

a) 4,5 mld lat 

b) 4 mld lat 

c) 11 mld lat 

Pytanie 7. Gdy w masywnej gwieździe skończy 

się węgiel, to jakie będzie następne paliwo? 

a) krzem 

b) neon 

c) tlen 

Pytanie 8. Czym jest brązowy karzeł? 

a) gwiazdą 

b) ani gwiazdą, ani planetą 

c) planetą 

Pytanie 9. Które gwiazdy spalają paliwo                 

szybciej? 

a) większe 

b) mniejsze 

Pytanie 10. TRUDNE PYTANIE!! Słońce jest… 

a) żółtym olbrzymem 

b) żółtym karłem 

c) pomarańczowym olbrzymem 

Odpowiedzi: 

 

 

 
Teraz policz poprawne odpowiedzi i sprawdź, kim 

jesteś! 

Mgławica 

0-3 poprawnych odpowiedzi 

Nie smuć się, świat gwiazd stoi dla ciebie otwo-

rem! Czytaj więcej, by być jeszcze lepszy! 

Gwiazda 

4-5 poprawnych odpowiedzi 

Twoja gwiezdna wiedza jest duża! Zasługujesz na 

miano dumnej gwiazdy! 

Supernowa 

6-8 poprawnych odpowiedzi 

Twoja wiedza o gwiazdach jest imponująca! Two-

ja wiedza jest tak duża ile nosi energii 

supernowa! 

Czarna dziura 

9-10 poprawnych odpowiedzi 

Pochłaniasz wiedzę o gwiazdach niczym wielka 

czarna dziura! Oby tak dalej! 

 

Napisz tutaj kim jesteś! 

Jestem…………….. 

i zdobyłem……. na 10 punktów! 

 

To już koniec naszej podróży do gwiazd. Mam 

nadzieję, że ci się 

spodobało i wiesz teraz o gwiazdach dużo więcej 

niż kiedyś!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałość po supernowej N 63A. 

Kogoś ci przypomina? :) 
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Prace uczniów z różnych klas zrealizowane w ramach lekcji plastyki.  
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