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Szkoła Podstawowa nr 12  

im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

Ukazuje się od  2011 roku! 
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Drzwi otwarte  
w Ambasadzie Francji  

Zaczynamy  
nowy rok szkolny! 

Akcja - 
Sprzątanie Świata! 

Dzień Drzewa 
w bibliotece 



 

Redakcja 

Tuzinianie i Tuzinianki! 

Drodzy Czytelnicy i Redaktorzy! To nasza 

pierwsza gazetka TUZINEK w tym roku szkol-

nym. Na jej łamach poruszamy różne tematy. Są 

wyniki ankiet, słowniczki i teksty ze słówkami 

francuskimi, mamy też kilka akcentów biblio-

tecznych. Miłośnicy muzyki, książek i origami 

znajdą coś dla siebie! Zapraszamy do współpra-

cy nowych redaktorów, tych, którzy mają wspa-

niałe pasje, coś trenują, uczą się nowych rzeczy! 

Podzielcie się swoimi talentami! Opiszcie Wasze 

hobby, emocje, które temu towarzyszą, niełatwe 

wyzwania i sukcesy! Zapraszamy do TUZINKA! 
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Najwyższy budynek w Polsce ma 310 m wysoko-

ści. Varso Tower to warszawski wieżowiec na 

rogu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II.  

Sklej model! Przypominam, że najlepszy do papie-

rowych  modeli to klej CR.   

Marcin C., kl. 8b 

Pierwsza osoba, która zgłosi się do 

biblioteki szkolnej i wytłumaczy, gdzie 

sfotografowała się nasza Sowa -  

otrzyma małą niespodziankę! 

Zgadnij,  

gdzie jestem? 



 

Nowy Jork słynie z imponującej panoramy wieżowców.               

W naszej kolekcji kartek pocztowych, które biblioteka zebrała 

w ramach projektu „Napisz do mnie kilka słów…”, mamy 

wiele kartek z Nowego  Jorku. Dziś zaprezentujemy trzy.  

Empire State Building jest jednym z rozpozna-

walnych symboli miasta. Jego wysokość całko-

wita to 443,2 m. Oficjalne otwarcie nastąpiło             

w 1931 roku. Budynek ma 102 piętra, w tym 

jedno podziemne. Do 1973 roku był najwyższym 

budynkiem Nowego Jorku.  

Mamy pocztówkę z bliźniaczymi wieżami, zwanymi Twin 

Towers, które należały do kompleksu budynków World Trade 

Center, w skrócie WTC. Północna wieża mierzyła do dachu 

417 m, a południowa 415. Każda z wież miała 110 pięter. Na 

kondygnacjach 106 i 107 w WTC1 znajdowała się najbardziej 

dochodowa restauracja w Stanach Zjednoczonych. Nazywała 

się „Windows on the World”. W wyniku zamachu terrory-

stycznego 11 września 2001 roku wieże zostały zniszczone. 

Dzisiaj w tym miejscu znajduje się odbudowany kompleks 

budynków, muzeum i miejsce pamięci.   

Red

Awa O., kl. 3 
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Paweł K., kl. 8a 

Jak powstało… cz.1 

Wstęp 
Zastanawialiście się kiedyś, jakby wyglądało wasze życie bez telefonu, kom-
putera, internetu, czy nawet zwykłego papieru toaletowego lub długopisu? :) 
Bez obaw. Ten cykl będzie wam opowiadał o tym, jak pewni ludzie wpadli na 
pomysł zrobienia, na przykład, okularów. Mam nadzieję, że wam to się bar-
dzo spodoba :) 

Telefon 
Mówiąc o telefonie, każdy z was myśli o waszej ukochanej komórce, 
dzięki której możecie dzwonić, pisać SMS-y, grać czy nawet monto-
wać zdjęcia i filmy na waszego Instagrama czy Facebooka. Jednak 
nie zawsze tak było. Zanim telefon stał się taki jak teraz, przeszedł 
długą drogę. Najpierw były najprostsze, najprymitywniejsze w obsłu-

dze telefony stacjonarne. Potem zaczęto ulepszać słuchawki i koła do kręce-
nia numeru. W drugiej połowie XX wieku popularne były tzw. automaty, czyli 
budki z telefonem w środku. Za rozmowę się płaciło monetami. Potem wy-
myślono telefony mobilne. Nadal jednak służyły wyłącznie do dzwonienia. 
Pierwszy telefon z ekranem skonstruowano w 1963 roku (a i tak miał klawia-
turę). W 1992 pewna firma zaprezentowała telefon Simon, który 
mógł nie tylko odbierać połączenia, lecz także grać, wysyłać e-
maile i SMS-y oraz wchodzić do Internetu! Od tego czasu smart-
fony ciągle się rozwijają i nic nie zapowiada ich końca. 

 
Długopis 
A teraz pomówimy o bardzo ważnym wynalazku, którego używacie chy-
ba codziennie - w szkole czy w pracy, czy to nawet w domu - czyli dłu-
gopisie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak on powstał? 
Dawniej ludzie do pisania używali wiecznych piór. W XIX 
wieku używano piór z pojemniczkiem na atrament w środ-
ku. Był tylko jeden problem - atrament rozmazywał się i 
robił kleksy. Wkurzało to tak bardzo węgierskiego dzienni-
karza László Bíró, że postanowił stworzyć narzędzie do pisania, które 
nie będzie miało takich wad. Pierwszy jego produkt pojawił się w 1938 

roku. Na końcu długopisu umieszczono kulkę, do której spływał tusz drukar-
ski. Dzięki temu tusz nie rozmazywał się. Jednak ten projekt nie był za bar-
dzo udany, gdyż trzeba było czasu, aby tusz naleciał do kulki, poza tym dłu-
gopis trochę ciekł. Na szczęście dziennikarz szybko ulepszył swój wyrób                  
i dzięki temu do dziś możemy podziwiać ten wspaniały i przydatny wynala-
zek, jakim jest długopis. 



 

1 

Wiersz o jesieni 
Ech, ten wrzesień, 

znowu przyszła jesień! 

Trzeba o szóstej rano wstawać, 
że jeszcze śpię nie udawać, 
spakować się poprzedniego dnia, 
i iść się kąpać i spać! 

Biegam w górę i w dół po szkole, 
z ciężkim plecakiem się mozolę! 

I tylko czasem, gdy pada, 
w fotelu ciepłym siadam, 
otwieram komódkę, 
wyjmuję szydełko i robótkę. 

 Wiersz i rysunki: Dominika K., kl.4B 

 

Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o jednej z moich 

ulubionych książek, czyli o Dynastii Mizołków. Tytułowy Mizio-

łek to przezwisko głównego bohatera, dwunastolatka, piszącego 

dziennik o swoim życiu. Ten, kto pragnie humoru, na pozór zwy-

kłych przygód, chętnie sięgnie po tę książkę. Miziołek, Mamiszon, 

Papiszon, Potwory i inni zapraszają do  swojego zabawnego świata. Na dodatek 

książka jest dostępna jako audiobook, co jest lubianym rozwiązaniem.  

Zachęcam do czytania! 

Tekst 5/6 

Dostępność 4/6 

Ilustracje 4/6 

Zofia G., kl. 5a 

ZACZYTANA ŻABKA 
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Ale co to jest? To ekscytująca podróż po muzyce. To weekend wypeł-
niony koncertami od rana do nocy prawie o każdej porze dnia! To 35 

koncertów w dwa dni! To bieganie po salach Teatru Wielkiego Opery 

Narodowej i odkrywanie fascynujących miejsc, np. zascenia z fanta-

stycznymi żyrandolami i mnóstwem zasłon i kurtyn. To coroczne mu-

zyczne święto w ostatni weekend września, w którym uczestniczy kil-

kuset wykonawców z całego świata i kilka tysięcy słuchaczy. Dla wie-

lu warszawskich rodzin to okazja do spotkania we wspólnym gronie  
Pan René Martin, twórca La Folle Journée, w wywiadzie dla Onet.pl 

przyznaje, że pomysł stworzenia Festiwalu powstał podczas 

koncertu rockowego zespołu U2. A program układa tak, by pu-

bliczność mogła wybierać koncerty wg własnego upodobania, 

trochę jak potrawy z menu w restauracji. Mnie najbardziej po-

dobają się koncerty z Bazylkiem, smokiem warszawskim 

(niektóre koncerty są również nagrywane i można je obejrzeć 

na Youtube).  

Ale po kolei: 

Pan René Martin wymyślił Szalone Dni Muzyki w 1995 r. w Nantes we Francji. 

Koncerty tak się spodobały publiczności, że w kolejnych latach odbywały się także 

w innych miastach Europy, a nawet w Tokio w Japonii! 

Od 12 lat Festiwal gości także w Warszawie. Ja uczestniczę w nich od 8 lat 

(pierwszych koncertów wysłuchałem w brzuchu mamy). 
Dla Pana René  i artystów ważne jest, by jak najwięcej osób mogło 

posłuchać muzyki i dlatego koncerty są krótkie (zazwyczaj trwają 

45 minut), a  bilety na koncerty są w niewysokich cenach, niż-

szych niż bilety do kina. W każdym roku jest inny temat przewod-

ni (np. „Pasje serca i duszy”, „W stronę Nowego Świata”, „Kartki 

z podróży”, „Beethoven” albo „Tytani”). 

W tym roku festiwal nosił tytuł „Ballady i romanse”, w nawiąza-

niu do setnej rocznicy powstania „Ballad i romansów” Adama 

Mickiewicza. 

Koncerty odbywają się w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w kilku salach jed-

nocześnie. Żeby się nie pogubić i trafić na wybrany przez siebie koncert, co roku 

sale otrzymują różne nazwy. W tym roku były to: 

Lilije, Fiołki, Kwiat Paproci i Stokrotka. 

Ja najbardziej lubię Lilije - to największa sala, gdzie 

można usiąść na balkonie w lożach albo w amfitea-

trze i Kwiat Paproci (czyli zascenie), bo tam jest 

tajemniczo i najczęściej są koncerty z muzyką jazzo-

wą. W programie festiwalu zawsze są koncerty prze-

znaczone specjalnie dla dzieci, np. Smykofonia lub spotkania z Bazylkiem, o któ-

rym już opowiadałem. A podczas każdej edycji można kupić festiwalową koszulkę 

na pamiątkę.  

Do zobaczenia na następnym szalonym festiwalu! 

La Folle Journée czyli Szalone Dni Muzyki 

Iwo K., kl. 2b 



 

Adrian P., Paweł K., kl. 8a  

Przepytaliśmy 104 uczniów  o to, co dodają pierwsze: płatki czy mleko. 

Uczniowie nie ograniczali się tylko do płatków i mleka. Oto wyniki! 

Ankieta na 104 

Płatki-54 głosy 

Płatki na sucho-3 głosy 

Bez znaczenia-3 głosy 

Mleko-34 głosy 

To zależy-2 głosy 
Miska- 8 głosów 

A ty? 

Zwycięzca 

Płatki 

2 miejsce 

Mleko 
3 miejsce 

Miska 

WIEŻOWCE -  ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC Rys. Pola A., kl. 7b 
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Paweł Kupisz: Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Panią Alicją Lampą, nauczycie-

lem bibliotekarzem SP 12, redaktorem naczelnym szkolnej gazetki „Tuzinek”. Będziemy 

rozmawiać o codziennej pracy w bibliotece, o plusach i minusach takiej pracy oraz o 

wolontariuszach i ich pomocy w bibliotece. Pani Alicjo, na początek zapytam, czy mo-

głaby Pani opowiedzieć, jak zaczęła się Pani przygoda z biblioteką? 

Alicja Lampa: Od zawsze lubiłam biblioteki i… książki. W podstawówce korzystałam z ma-

łej szkolnej biblioteki, ale chętniej korzystałam z biblioteki publicznej. Była większa, a co 

najważniejsze – można było tam samemu wybierać książki, buszując między półkami. To 

wielka przyjemność wracać do domu z kilkoma książkami, oglądać je i decydować, którą 

czytać najpierw. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że przyszłość zwiąże mnie z biblioteką na 

stałe. Ukończyłam ASP w Krakowie i pracowałam początkowo jako nauczyciel plastyki, mia-

łam też kilka godzin w bibliotece. A potem tak mi się spodobało! Ukończyłam studia bibliote-

koznawcze na UW w Warszawie. I wciągnęło mnie na dobre! Te akcje biblioteczne, konkur-

sy, łączenie działań plastycznych z literaturą! Ja to naprawdę lubię! 

PK: Jak wygląda typowy dzień pracy w bibliotece? Co należy do Pani obowiązków? 

AL: Wypożyczam książki. To tak najprościej. Jednak najwięcej czasu poświęcam Czytelni-

kom. Rozmawiamy, zachęcam ich do czytania. To dla uczniów organizujemy konkursy i ak-

cje np. „Zielono mi”, żeby ich zaprosić do biblioteki, do książek, do czytania. Zasoby biblio-

teki wspierają uczniów i nauczycieli w przekazywaniu wiedzy – kupuję książki, udostępniam 

podręczniki, prowadzę lekcje biblioteczne, informuję o działaniach na stronie internetowej 

biblioteki szkolnej i zapraszam do współpracy. 

Biblioteka jest otwarta dla czytelników. Można przyjść i w ciszy poczytać, powyglądać przez 

okno i obejrzeć naszą kolekcję sów. Jeśli organizujemy Dzień Kubusia Puchatka czy inne 

działania – można wziąć w nich udział. Mamy wiele realizacji, a teraz i pomysłów na nowy 

rozpoczynający się rok szkolny 2022/23. Rzeczy, których jeszcze nie było! 

PK: Uczniowie z klas 7 i 8 często przychodzą do biblioteki na wolontariat. Czy wolonta-

riusze bardzo pomagają? 

AL: Tak. Wolontariusze pomagają utrzymać porządek na półkach. Pracują przy wycofanych z 

użytku podręcznikach, pomagają liczyć te nowe, pieczętują je i układają. Dla jednej osoby 

praca jest ciężka i długotrwała, z pomocą uczniów z klas 7 i 8 można dużo więcej zrobić w 

krótkim czasie. Wolontariusze mają też czas pośmiać się i trochę pogadać, oczywiście z po-

szanowaniem ciszy bibliotecznej. 

PK: Jak wyjaśniłem na wstępie, jest Pani redaktorem naczelnym szkolnej gazetki 

„Tuzinek”. Co musi Pani zrobić, kiedy uczniowie prześlą już swoje artykuły? 

AL: Kiedy otrzymam już artykuły drogą mailową, a rysunki i krzyżówki zostaną dostarczone 

wprost do biblioteki, zaczynam składać gazetkę w komputerze. Najpierw zgrywam wszystko 

do folderu o nazwie Tuzinek. Prace na papierze skanuję. Otwieram plik z poprzednim nume-

rem gazetki, gdzie mam już gotowe stałe działy i zmieniam, zapisując potem całość pod inną 

nazwą. Gazetkę składam w programie Publisher, który jest bardzo wygodny w użyciu. Wrzu-

cam tam teksty, rozciągam i zwężam pola, dodaję napisy i wybieram ciekawe czcionki.  

Jak wygląda praca w bibliotece? 

- wywiad z Panią Alicją Lampą 
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Do najbardziej pracochłonnych prac należy układanie prac w galerii, na ostatniej stronie. 

Tworzę gazetkę na potrzeby wydruku, a także drugą w innym układzie stron, aby opubli-

kować ją na stronie internetowej szkoły.  

PK: Jakie są blaski i cienie pracy w bibliotece szkolnej? 

AL: Blaskiem są uczniowie, którzy lubią czytać. Ten uśmiech, błysk w oku, kiedy mówią 

o czytanej lub przeczytanej już książce. Blaskiem jest entuzjazm dzieci, kiedy proponuję 

im zabawę, wspólną krzyżówkę na tablicy z okazji obchodów jakiegoś ważnego dnia, kar-

teczki do wylosowania z sentencjami. Blaskiem są słowa „lubię bibliotekę”, „lubię czy-

tać”, „lubię tu przychodzić”. 

Cienie pracy? Na pewno podręczniki kładą się długim cieniem na czas pracy, szczególnie 

we wrześniu. Inne rzeczy schodzą na dalszy plan, bo ważne są podręczniki i zeszyty ćwi-

czeń. Tak, aby uczniowie mieli z czego się  uczyć. Cieniem jest też wiele pomysłów i brak 

możliwości zrealizowania ich wszystkich. W pracy skupiam się jednak na tych blaskach. 

Zupełnie jak na słonecznych promieniach, które do biblioteki nie docierają, a odbijają się 

od okien sąsiedniej kamienicy i wpadają wprost do naszej Krainy Książek. 

PK: Na koniec wywiadu chciałbym wrócić do kwestii redakcji szkolnej gazetki. Co 

by powiedziała Pani tym, którzy bardzo chcą pokazać swoje artykuły, ale jednocze-

śnie boją się tego? 

AL: Zachęcam do przełamywania małych lęków i dużych oporów. Piszcie, bo tylko wtedy 

można pisać coraz lepiej. Rysujcie, bo wyrabia się nie tylko ręka, lecz także wyobraźnia, 

spojrzenie na świat! Artykuły mogą poruszać wiele tematów. Co miesiąc proponuję okre-

śloną tematykę, ale zawsze pozostawiam dowolność. Podzielcie się swoim hobby, wytłu-

maczcie zasady zawodów pływackich, opiszcie rodzaje modeli statków, sfotografujcie 

zielnik z wakacji, zwierzaka domowego, odważcie się pokazać innym swoje wiersze lub 

opowiadania. Co do technicznych wymagań to rysunki zróbcie długopisem lub ciemnym 

cienkopisem. Ołówek choć szlachetny, odbija się w skanerze i linie robią się niewidoczne. 

Pamiętajcie, aby artykuły nie były zbyt długie, nasza gazetka wychodzi w formacie A5. 

Odwagi! Ja także wysyłam swoje artykuły do innej gazety, a właściwie do czasopisma 

„Biblioteka w szkole”, które czytają nauczyciele bibliotekarze z całej Polski. Również 

czuję ten dreszczyk emocji, czy temat się spodoba. A kiedy oglądam już moje artykuły w 

druku, czuję prawdziwą euforię i zadowolenie! Wy możecie poczuć to samo, już jako ucz-

niowie szkoły podstawowej! Najważniejsze, że możecie rozwijać swoje pasje, zainspiro-

wać kogoś do nauki, do działania, do rysowania – właśnie poprzez swoją publikację.                 

I to jest najciekawsze i wartościowe! 

PK: Dziękuję za rozmowę. 

AL.: Do zobaczenia w Krainie Książek. 



 

Pytaliśmy Was o skojarzenia ze słowem OBWOLUTA. 

Niektórzy rymowali, inni szukali znaczenia.  

Przeczytajcie odpowiedzi, a potem wyjaśnienie naszej Sowy! 

obwoluta - (od łac. obvolvo – zakryć, zasłonić, 
okryć)  papierowa lub z tworzywa sztucznego dodatkowa 
okładka zakładana na książkę. Obwoluta ma zagięte 
brzegi (skrzydełka). Spełnia funkcję ochronną, dekoracyj-
ną oraz informacyjno — reklamową.  

OBWOLUTA 

Ankieta została przeprowadzona w bibliotece. 

Nowe słowa 

Chce poznać Twoja Głowa! 

Nie wiesz, co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy. 

Stopka redakcyjna:  

 

Gazetka szkolna „TUZINEK”  SP 12  

w Warszawie  

Red. nacz.: Alicja Lampa  

Współpraca, korekta: Ewa Ratowska 

Zespół: Uczniowie  

Adres redakcji:  biblioteka szkolna. 

e-mail:   alampa@eduwarszawa.pl 10 

Harry Potter 

w wydaniu 

z obwolutą. 
Fot. Bibl. szk. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ok%C5%82adka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka


 

 

Francja na sportowo  

czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

Tola Z. i Jurek Z., kl. 4a 

Jedną z najpopularniejszych gier we Francji jest petanque, 

znane także jako boule. Sport ten uprawia podobno nawet 

20 milionów Francuzów! Większość dla przyjemności, ale 

na świecie jest aż 600 tys. zawodników (fr. joueurs)                  

z licencjami, uprawiających tę dyscyplinę (fr. les sports) na 

poważnie. 

W petanque gra od 2 do 4 zawodników. Potrzebują metalo-

wych kul ważących od 0,65 do 0,80 kg oraz jednej                

mniejszej kulki (3 cm średnicy). Ta mała kulka nazywa się 

świnka (fr. cochonnet). Pierwszy gracz (fr. premier joueur) 

wyznacza małe okrągłe pole, z którego zawodnicy będą rzu-

cali swoimi kulami. Na początek wyrzuca świnkę.                  

Zadaniem graczy jest rzucić swoją kulę jak najbliżej świnki. 

Można przy tym wybijać kule przeciwników. Za każdą kulę 

najbliżej świnki gracz dostaje 1 punkt, a jeśli ma najbliżej 2 

kule, to 2 punkty. Wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 13 

punków. 

Gry o podobnych zasadach, czyli polegających na rzucaniu 

kulami do celu, znane były już w starożytności. Współcze-

sna wersja petanque powstała jednak dopiero w 1907 r.,             

w prowansalskim miasteczku La Ciotat, na południu               

Francji. Wcześniej grano tam w „grę prowansalską” (fr. jeu 

provencal). Rzucano kulą z rozbiegu. Jules le Noir,               

mieszkaniec La Ciotat, który miał trudności z bieganiem, 

wymyślił, by kulę rzucać, stojąc. I tak powstał nowy sport. 

Organizowane są liczne zawody, także w Polsce.                          

A  w  tegorocznych Mistrzostwach Świata (rozegranych              

w Danii) wśród pań wygrała Szwajcarka Sylviane Metairon,           

a wśród panów Hiszpan Jesus Esacho Alarcon. 

Trafić kulą w świnkę 
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Francuski dzienniczek footballowy  

piłka – balle    

menadżer klubu - le directeur du club  

buty piłkarskie - chaussures de foot  

rękawice bramkarskie – gants de gardien  

bramkarz - gardien de but  

klub piłkarski - club de football 

obrońca- défenseur  

pomocnik- centre millieu  

napastnik - attaquan  
Ignacy M., kl. 7b 

Khayrulla T., kl. 5b 

Origami z papieru.  
Można tworzyć z  kolo-
rowych kartek, również 

takich samodzielnie  
pomalowanych. Jest też 
sposób ekologiczny - ze 

starych czasopism! 
Khayrulla zrobił zestaw 

form origami z naszej            
gazetki TUZINEK!  
Teksty artykułów  i  

zdjęcia pełnią teraz rolę  
dekoracyjną!  

Gratulujemy pomysłu! 
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Wywiad z Babcią, która sprzedawała bilety na pociąg 40 lat temu 

 
Ja: - Jaką szkołę 40 lat temu trzeba było ukończyć, żeby sprzedawać bilety? 

Babcia: - Po ukończeniu podstawówki, w wieku 14-15 lat po-

szłam do szkoły kolejowej. Po kolejówce można było wybrać 

dwa kierunki: handel lub ruch. Mnie bardziej interesował han-

del, więc zaczęłam sprzedawać bilety w kasie na dworcu kole-

jowym w Toruniu. 

Ja: - W jakich cenach były wtedy bilety? 

Babcia: - Były dwa rodzaje biletów: kartonowe i blankietowe 

(które były przeznaczone na dłuższą podróż). Im dalej, tym 

drożej! Nie było tak jak teraz biletów elektronicznych.  

Ja: - Czyli cena biletu zależała od długości trasy? 

Babcia: - Tak! Trzeba było jeszcze doliczyć do tego, czy ktoś 

chciał siedzieć w pierwszej czy w drugiej klasie.  

Ja: - Ile godzin trwała Twoja praca? Ile wolnego miałaś? 

Babcia: - Praca zawsze trwała 12 godzin. W poniedziałek szłam na tzw. 

„dniówkę”, która trwała 12 godzin. Następnego dnia we wtorek chodziłam na 

tzw. „nockę”, również na 12 godzin. W środę miałam wolne. Cykl ten był powta-

rzalny. W święta i weekendy zawsze pracowałam.  
Ja: - Dziękuję za wywiad.  

Sophie W., kl. 7b 

Ankieta 

samolot  10 osób 

łódkę 7 osób 

piekło - niebo 3 osoby 

nic - 3 osoby 

czapkę - 2 osoby 

serce - 2 osoby 

kartkę na pół - 2 osoby 

 

Pozostałe odpowiedzi (pojedynczych osób) to: 

żaba, tulipan, kołowiec (statek parowy), motyl, 

żuraw, kulka, paw, rulonik, panda, shurikeny,  

z pomocą internetu - wszystko. 

Marta C., kl. 7b 
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Maria D., kl. 3a  

Hania Ł., kl. 3b  Emilia P., kl. 3b  

Maja S., kl. 3b  

ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Mam żółwia, który nazywa się Gucio. 
Mieszka w naszym domu od ponad 19 lat. 
Jest lądowy, jego skorupa ma różne odcie-
nie brązowego. Mój żółw to bardzo inteli-
gentny zwierzak. Zawsze, gdy jest głodny, 
stoi przed lodówką i czeka, aż ktoś da mu 
coś do jedzenia. Dużo ludzi mówi, że te 
zwierzęta są bardzo wolne, lecz nie jest to 
do końca prawda. Mój porusza się bardzo 
szybko. Gucio lubi wygrzewać się                
w promieniach słońca. 

Natalia M., kl. 6b 

   Gucio 

Paweł H., kl. 6b  14 



 

Lista książek  
do przeczytania  

na jesienne wieczory 

Rymy do wyrażenia 

KOLOROWE KSIĄŻECZKI 

 

małe łyżeczki 

mądre ołóweczki 

duże główeczki 

pracowite mróweczki 

wielkie teczki 

tłuste paróweczki 

długie rzeczki 

śpiące koteczki 
korkowe koreczki 

słodkie sóweczki 
fajne zabaweczki 

woskowe świeczki 

drewniane pałeczki 

niebieskie spineczki 

japońskie laleczki 

chińskie kubeczki 

metalowe dzwoneczki  

 

zebrał Jakub B., kl. 5b 

Propozycje Hani K. z kl. 6b: 
 

1. J. Austen „Emma” 

2. J. Austen „Perswazje” 

3. F. C. Fitzgerald „Wielki Gatsby” 

4. W. Szekspir „Romeo i Julia” 

5. E. Hemingway „Stary człowiek i morze” 

6. V. C. Andrews „Kwiaty na poddaszu” 

7. O. Wilde „Portret Doriana Graya” 

8. N. K. Kleinbaum „Stowarzyszenie 

Umarłych Poetów” 

9. A. C. Doyle „Sherlock Holmes” 

10. M. Mitchell “Przeminęło z wiatrem” 

11. S. Kaysen „Przerwana lekcja muzyki” 

12. L. H. Anderson „Speak” 

 

Propozycje Leny N. z kl. 6b: 

1. H. Dahlgren „Opowieści z Jorwik” 

2. J.R. R. Tolkien „Władca Pierścieni: 

Drużyna Pierścienia” 

3. „Cukierek albo psikus. Halloween” 

4. H. Dahlgren „Opowieści po zmroku” 

5. A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” 

6. F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni” 
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Na plastyce uczniowie klas 4 wykonywali prace inspirowane  

prehistorią i sztuką starożytnego Egiptu. Miłego oglądania! 


