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Ukazuje się od  2011 roku! 

Akcja KANAPKI DLA 
POTRZEBUJĄCYCH 

Trzecie  
spotkanie  

Francuskiego  
Kącika  

Książkowego 

Wycieczka klasy 4b 
do piekarni Grzybki 

Klasa 2a w Muzeum 
Narodowym 

Niech żyje bal! 

Książki po angielsku           
i ukraińsku od Fundacji  
Powszechnego Czytania 

dla naszej biblioteki  



 

NAJNOWSZA KARTKA W BIBLIOTECZNEJ 

KOLEKCJI POCZTÓWEK 

Kartka z Bolonii przebyła trasę o długości 

1400 km, a przesłała ją do nas  p. Emilia S. 

Pozdrawiamy i dziękujemy za pamięć! :) 

Redakcja 

Tuzinianie i Tuzinianki! 

 Drodzy Czytelnicy i Redaktorzy! To nasza trzecia gazetka TUZINEK w tym 

roku szkolnym. Trwa drugi semestr nauki, za oknem śnieg, ale wkrótce nastąpi ka-

lendarzowa wiosna! Kto czeka z utęsknieniem na świeżą zieleń, kwiaty i słońce? 

 Wiosna! To będzie przypływ energii! Wszystko, co planowaliśmy w zimowe 

długie wieczory ma szansę teraz się spełnić. Jazda na rowerze — choć są tacy, co 

jeżdżą cały rok, długie spacery, zabawy na powietrzu, gra w piłkę, rysowanie kredą 

po chodniku, lody na Starówce - wpisujemy na listę do zrealizowania! Szykujcie się! 

Będzie się dużo działo! Pamiętajcie, że i Wy możecie wyjść z inicjatywą, coś wymy-

ślić i zorganizować dla Rodzeństwa oraz swoich Kolegów i Koleżanek! 

 Zapraszamy do czytania (i tworzenia) gazetki szkolnej! Tym razem zwierza-

kiem numeru została Zelda, co lubi marchewki. Prezentujemy poezję Dominiki, ry-

sunki Małgosi, Misi, Hani i Soni. Bono z Kubą przygotowali dla Was firmową za-

kładkę do wycięcia! Są też wieści z dziedziny sportu od Toli i Jurka. Wspominamy 

ferie z Polą i dawne zimy z Babcią Elą. Poznacie nowe słowa, a także polecane 

książki od Zaczytanej Żabki! Rozwiążcie smaczną krzyżówkę, spróbujcie narysować 

gruszkę, zagrajcie w karty, a potem poczytajcie komiksy autorstwa chłopaków z 4b! 

Są jeszcze inne atrakcje, odkrywajcie je! I twórzcie nowe! 

 Wiosno! Energio! Zieleni! Przybywajcie! Czekamy! 

Pierwsza osoba, która zgłosi się do 

biblioteki szkolnej i wytłumaczy, gdzie 

sfotografowała się nasza Sowa -  

otrzyma małą niespodziankę! 

 Zgadnij,  

gdzie jestem? 
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Jakie były ferie? 
krótkie 

nieciekawe 

podróżnicze 

ciekawe 

nudne 

zaczytane 

 

błotne 

gorące  

morskie 

śnieżne 

zimne  

inspirujące 

interesujące 

słoneczne 

atrakcyjne 

zaskakujące 

pełne niespodzianek 

Ankieta przeprowadzona został w bibliotece szkolnej. 

Ferie 2023 - PAMIĘTNIK 
Cześć! Jestem Pola. Pojechałam na ferie z rodzicami i siostrą do Egiptu. Teraz jestem w 

Aleksandrii. Ogólnie w Egipcie jest bardzo brudno i głośno, ale jest dużo rzeczy, których 

nigdzie indziej nie zobaczysz! 

Sobota, 18 lutego 

Widziałam już Bibliotekę Aleksandryjską i Cytadelę Quaitbay (czyt: katbei), która została 

wybudowana na miejscu latarni na Faros. Dzisiaj idę zobaczyć katakumby, czyli korytarze 

pod ziemią, w których pochowane były mumie. Poza tym chcę jeszcze zobaczyć zachód 

słońca nad morzem.  

Niedziela, 19 lutego 

Wczoraj katakumby były ekstra, ale z zachodu słońca nic nie było. Słońce zachodziło za 

budynkami i były chmury. Dzisiaj jadę pociągiem do Kairu, więc nici ze zwiedzania. Idę 

jeszcze na ostatni spacer po Aleksandrii.  

PS Nadal jest bardzo głośno, ale już przestałam  na to zwracać uwagę.  

Poniedziałek, 20 lutego 

Jestem już w Kairze w dużym, ładnym, ale ciemnym mieszkaniu. Dzisiaj idę na suk, czyli 

na targ. Chciałabym sobie kupić jakąś pamiątkę. Najlepiej coś egipskiego, np. szal.  

Wtorek, 21 lutego 

Wczoraj na suku każdy sobie coś kupił. Było bardzo fajnie. Oprócz tego, że ciągle jeździły 

tam samochody i motory. Dzisiaj idę do najsławniejszych piramid i do sfinksa oczywiście 

też. Jestem bardzo ciekawa, jak tam będzie, bo lubię oglądać na żywo rzeczy, które zwy-

kle widuję tylko na zdjęciach.  

Pierwsze spojrzenie na piramidy robi Wow! Wyglądają niesamowicie. Nie wiedziałam, że 

są takie wielkie.  

Za trzy dni wracam do Warszawy! Do zobaczenia! 

                                                                                               Pola K. kl. 4b  
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W co dawniej bawiły się dzieci zimą?  
Iwo: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z moją Babcią 

pod tytułem „W co dawniej bawiły się dzieci zimą”.  

Babcia Ela: Witam cię, Iwo.   

Iwo: Mam pytanie: gdzie dawniej bawiły się dzieci?  

Babcia Ela: Dawniej dzieci bawiły się na podwórkach. Nie było komputerów, 

w związku z tym wychodziły na podwórka. Tam się spotykały ze swoimi kolegami i 

koleżankami i wymyślały sobie różne zabawy. Zimą, szczególnie dawniej, to zima 

była bardzo śnieżna i bardzo mroźna. Jak spadł śnieg, to dzieci miały ogromną fraj-

dę, żeby bić się na śnieżki. Powstawały różne podwórkowe drużyny i te drużyny 

walczyły o swoje terytorium. Najpierw robiły całą dużą ilość kul śniegowych i tymi 

kulami śniegowymi albo rzucały w swoim kierunku, albo rzucały do celu i patrzyły, 

kto więcej ma celnych trafień.   

Iwo: Dziękuję. Mam jeszcze parę pytań. Czy dzieci wychodziły poza podwór-

ko, czy starały się trzymać blisko domu?  

Babcia Ela: Zazwyczaj bawiły się przy domu, żeby były w zasięgu wzroku ro-

dziców.  

Iwo: Dobrze. A w co jeszcze bawiły się zimą?  

Babcia Ela: Przede wszystkim właśnie w śnieżki. A poza tym bardzo lubiły się 

ślizgać. Więc na takim podwórku, jak był duży mróz, to rodzice niejednokrotnie wy-

lewali wodę i robiła się ślizgawka. A ślizgawka polegała na tym, że dziecko się roz-

pędzało i na butach sunęło po lodzie. Bo buty miały zupełnie inne podeszwy niż 

teraz. Teraz są takie podeszwy, żeby się nie ślizgały. A kiedyś podeszwy to były 

przeważnie ze skóry i ślizgały się ekstra! Ale trzeba było zawsze uważać bardzo, 

żeby jak było ślisko, to się nie przewrócić.  

Iwo: Czy był podział typu gry dla dziewczynek i dla chłopców?   

Babcia Ela: Nie, dzieci bawiły się razem.  

Iwo: A opowiesz nam coś jeszcze?  

Babcia Ela: No opowiem. Bo jak były takie bardzo śnieżne i mroźne zimy, to 

dzieci bardzo lubiły, tak jak obecnie, jeździć na łyżwach. Ale najczęściej to były ta-

kie na przykład lodowiska wylewane. Tworzone na boisku szkolnym albo na przy-

kład na podwórku. Na boisku szkolnym to było w ten sposób, że zgarniało się śnieg 

z tej części, która była normalnie latem boiskiem do gry w piłkę. I prosiło się zaprzy-

jaźnionych panów strażaków, którzy przyjeżdżali i polewali ten odśnieżony teren 

wodą. Woda zamarzała do następnego dnia. Strażacy znowu jeszcze raz polewali, 

żeby była grubsza warstwa lodu. I wtedy dzieci, tak jak teraz jeżdżą na sztucznym 

lodowisku, to wtedy miały naturalne lodowisko.  

Iwo: Bardzo dziękuję.  
Wywiad z Babcią Elą przeprowadził Iwo z kl. 2b.  
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Dominika K., kl. 4b 
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ZWIERZAK 

 NUMERU 

Zelda 

Zelda to szczeniak. Ma 8 miesięcy i 

jest Parsonem – to taki terier. Lubi 

jeść marchewki i kapcie.  

Jest mądra, bo nauczyła się wielu 

sztuczek. Ma różne kolory: biały, 

czarny i brązowy oraz czarną plamkę 

na pupie i tam zaczyna się jej krzy-

wy ogon. Zelda jak siada, robi 

sztuczkę susła. Suseł to znaczy, że 

Zelda siada i podnosi przednie łapy. 

Piłeczki to jej życie. Zelda wychodzi 

na spacery 4 razy  w ciągu dnia. Zel-

da ma porę dnia, kiedy chce się ba-

wić i wtedy szaleje, a po tych szaleń-

stwach musi wyjść na dwór. Lubi 

mnie odbierać ze szkoły, jednak jest 

niecierpliwa i wtedy głośno szczeka. 

Zelda to mój pies. 

Czarek P., kl. 2a 

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) 
lub przynieś do biblioteki szkolnej.  

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 6 



 

CZEKAMY NA WIOSNĘ! 

Michalina Ka., kl. 3b 

Rys. Małgorzata P., kl. 7b 

KOLEKCJA UBIORÓW „MUSHROOM” 

Sonia Ł., Hania Ł., kl. 3b 

KOTKI 

ŻABKI MISI 



 

Prawdopodobnie powstały w Chinach przed X wiekiem. Podobno powstały przez przeniesie-

nie na papier notacji używanej w czasie gry w kości. Niektóre karty wywodzą się także z 

chińskich papierowych pieniędzy.  

Do Europy karty trafiły około XIV w. i zostały spopularyzowane po rozpowszechnieniu się 

druku. Już w 1329 roku, papież Jan XXII wydał zakaz hazardu, obejmujący grę w karty, 

w kości i szachy. 

Karty wykonuje się z kilku warstw papieru, od lat 90. XX wieku powlekanego cienką war-

stwą plastiku. Wykonuje się także karty o mniejszych wymiarach, wy-

godne przy stawianiu pasjansów oraz większe, lepiej widoczne na scenie 

w czasie pokazów. Dziś standardowe wymiary karty wynoszą 88 × 57 

Zanim Was powitam, chciałbym Was bardzo 

przeprosić za to, że nie było mnie w dwóch po-

przednich Tuzinkach! Powróciłem i to w nowej 

szacie graficznej! Teraz witam Was w nowym roku! 

Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć kilka różnych 

gier z tradycyjnymi kartami. Zaczynajmy! 

Makao 
Dla 3-4 graczy 

Ok. 20 minut runda 

Czy graliście kiedyś w „Uno”? Jeśli tak, to zasady tej gry macie już połowicznie opanowane! 

Jest wiele różnych wersji tej gry, ale ja wam pokaże wersję, w którą gram osobiście. 

Przygotowanie gry: każdy gracz otrzymuje po 5 kar t. Jedną kar tę kładziemy na 

środku stołu, a z reszty robimy talię i kładziemy obok. Zaczyna najmłodszy. 

Zasady: na daną kar tę można położyć kar tę tego samego rodzaju (8 pik na ósemkę 

kier) albo kartę tego samego koloru na kartę tego samego koloru (4 karo na 8 karo). 

Można też zejść z kart, czyli położyć np. dwójkę, trójkę i czwórkę tego samego kolo-

ru jednocześnie. 

Karty specjalne: 

Dwójka i trójka - następny gracz dobiera dwie karty (w przypadku trójki 3). Gracz, który 

musi dobrać, może też położyć inną dwójkę (lub trójkę). Wtedy następny gracz dobiera 4 

karty (w przypadku trójki 6) itd. 

Czwórka -następny gracz traci kolejkę. Gracz, który traci kolejkę, może też położyć inną 

czwórkę. Wtedy następny gracz traci 2 kolejki itd. 

Walet - Gracz, który go wyłożył, żąda karty niespecjalnej i ją kładzie (musi pasować). Wszy-

scy inni gracze muszą takową kartę położyć. Jeśli jej nie mają, dobierają jedną kartę. Żą-

danie można zmienić, kładąc innego waleta. 

Dama - Damę można położyć na każdą kartę i każdą kartę można położyć na damę. 

Król pik i kier - w przypadku króla pik poprzedni gracz dopiera 5 kart, w przypadku kier na 

odwrót. Król karo i trefl mogą zastopować ich „moc”, ale poza tym to nic nie robią. 

Joker - Jokera można wykorzystać jako dowolną kartę (specjalną i niespecjalną). 

Wygrywa ten gracz, który pozbędzie się wszystkich swoich kar t. Gdy zostaje mu jedna, 

mówi „Makao”. Jeśli tego nie zrobi, a inny gracz mu zwróci uwagę,  musi dobrać 10 kart. 

 

Adrian P., kl. 8a 
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Oszust 
Liczba graczy 2+ 
Jeśli lubisz oszukiwać, to ta gra jest w sam raz dla Ciebie. 

Przygotowanie 

Karty rozdajemy graczom, dopóki się nie skończą. Potem jedną kartę kładziemy odkry-

tą na środku stołu. 

Przebieg 
Zaczyna najmłodszy z graczy. Kładzie jedną ze swoich kart na tę na środku DO GÓRY 

NOGAMI. Pomimo tego, że karty są odwrócone, muszą do siebie pasować kolorem 

lub rodzajem (jak w Makao tylko bez kart specjalnych). Jak sama nazwa wskazuje, 

w tej grze są dwa rodzaje oszustwa: zamiast jednej karty gracz może położyć kilka 

tak, by nikt się nie połapał lub położyć kartę, która nie pasuje. 

Przed swym ruchem gracz MOŻE sprawdzić kartę położoną przez poprzednika. Jeśli 

gracza przyłapie się na oszustwie, bierze WSZYSTKIE wyłożone karty, a jeśli to 

sprawdzający się pomyli, to on musi pobrać te karty. 

Gra w Pana 
Liczba graczy: 2-8 

Ta gra jest jedną z najpopularniejszych gier karcianych w Polsce! 

Ważne! W tej grze biorą udział tylko karty od asa do dziewiątki (as jest najsilniejszy, a 

najsłabsza: dziewiątka). 

Przygotowanie 

Karty rozdajemy wszystkim graczom, aż się skończą (karty wykłada się awersem do góry). 

Ten kto ma dziewiątkę kier, kładzie ją i zaczyna grę. 

Przebieg  

W swojej turze gracz może wyłożyć: 

1 kartę 

3 dziewiątki 

3 karty tego samego rodzaju (jeśli wśród nich jest kier) 

4 karty tego samego rodzaju 

Karty nie mogą być słabsze od tej na górze stosu. Jeśli gracz nie chce lub nie może położyć 

karty, bierze 3 karty z góry stosu (jeśli jest ich mniej niż 3, gracz bierze wszystkie 

oprócz pierwszej).  

Punktacja  

Jeśli jakiś gracz wyłoży ostatnią swoją kartę, czeka aż innym graczom też się skończą karty. 

Ostatni gracz zdobywa punkt ujemny (literę P). Może się też tak zdarzyć, że jak ostatni 

gracz wyłoży wszystkie swoje karty, to nikt nie zdobywa punktu ujemnego. 

Koniec  

Gra kończy się, gdy któryś z graczy zdobędzie 3 punkty ujemne (P,A,N). Wygrywa ten, kto 

zdobędzie najmniej punktów ujemnych. 

 

Te 3 gry nie są jakoś szczególnie trudne. Mam nadzieję, że Wam się podobało:) 

       P.S Osobiście moją ulubioną grą jest Makao. 9 



 

2 marca obchodzimy Światowy Dzień Staroci. Każdy takie ma! Czy to na stry-

chu czy w piwnicy, w domu u dziadków czy u siebie w salonie. Na honoro-

wym miejscu albo dobrze schowane. Czasem trochę przykurzone, niekomplet-

ne, nawet bezużyteczne, za to piękne w formie, finezyjne w kształcie, pełne 

wspomnień i rodzinnych historii. Takie przedmioty, których już nikt nie pro-

dukuje, a najmłodsi nie wiedzą, do czego służyły. Po prostu Starocie. W klasie 

4b spotkaliśmy się na lekcji właśnie tego dnia. Była to okazja do porozmawia-

nia o przedmiotach, takich minionych, pamiątkowych, kolekcjonerskich. Jakie 

Starocie - wyjątkowo będziemy pisać ten wyraz z dużej litery - mają ucznio-

wie klasy 4b w swoich domach? Przedstawiamy Wam ich kolekcję! 

Drewniana malowana łyżka, która należała do praprapraprababci. Może liczyć 

koło 200 lat! 

Ukraińska moneta licząca kilkadziesiąt lat z nominałem 5 hrywien.  

Zielony Polonez taty. Jeden z 20 na świecie. Polska marka, dziś nieistniejąca.  

Stuletnia cegła z zawalonego budynku, znaleziona pod ziemią.  

Szydełkowe serwetki i koronki stworzone przez praprababcię. Bardzo ładne. 

Używane do dziś do Wielkanocnych koszyczków. 

Ryba rozdymka tygrysia jest ciekawym obiektem wiszącym na sznur ku w 

piwnicy. Jeśli ktoś nie zapali światła .., może... a kuku! kogoś wystraszyć!  

Zielony, dosyć ciężki hełm, wzorowany na tych z II wojny światowej.  

Maszyna do pisania, na której pisała babcia albo prababcia.  

Ładne, kruche, trochę szorstkie i podniszczone kubki z rybkami. Pa-

miątka ślubna rodziców. 

Telefon z tarczą. Tata je kupuje i kolekcjonuje. 

Kamera. Ma już tuzin lat. Wiecie, ile?  

Zegarek po dziadku, który może mieć 200 lat. Dziadek dostał go 

od swojego taty, czyli mojego pradziadka! 

Ozdobna misa. Nieduża, lecz ciężka malowana w małe kwiatuszki. 

Pluszak szesnastoletni, telefon Nokia i zegary.  

Szkatułka - prezent ślubny rodziców od mojego pradziadka. 

Stara i bardzo piękna rzecz z imionami rodziców na wieczku.  

Auto z PRL-u i lornetka z czasów wojny.  

Pierścionek, który jest w posiadaniu rodziny od 

200, a może nawet 300 lat!  

Miedziany moździerz babci. 

Zabawki mojej mamy, które pochodzą z Kijowa. 

Radio, dawna gra FIFA oraz dwie lunety. 

Zegarek kieszonkowy po prapradziadku oraz jego ob-

rączka. 

Moneta z Czeczenii, która ma ponad 30 lat.  

Stara szafa, która należała do babci. Wykonana z drewna świerkowe-

go, liczy 50 lat.  

Taka różnorodna kolekcja! Za kilkadziesiąt lat rzeczy, których używamy, teraz 

również będą Starociami! Zastanówcie się, co warto przechować, o co zadbać! 

Starocie to temat fascynujący! Nie tylko na jedną lekcję! 

                                  A. Lampa 

PS Spróbujcie znaleźć na obrazkach opisane Starocie. 
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Zofia G., kl. 5a 

ZACZYTANA ŻABKA 

Hej! Dziś dla odmiany opowiem o komiksie. Wiecie czym 

są ryjówki? A norki? A jak wyglądają zębiełki? Wszystkie 

te stworzenia to małe ssaki żyjące w lesie. Niby zwyczaj-

ne, małe, trochę nudne. Tak jednak nie jest! W komiksie 

Zguba zębiełków (czwartym z serii „Saga o Ryjówce”) 

Tomasz Samojlik pokazuje, że to bardzo ciekawe stworze-

nia. Komiks to świetna propozycja dla wszystkich fanów 

przyrody i historyjek obrazkowych! Polecam! 

Ilustracje 5/6 

Tekst 4/6 

Dostępność 3/6 

Hobby Horsing to sport, w którym jeździ się na 

hobby horsach*. Może niewielu z was go kojarzyć, 

bo pochodzi z Finlandii. Hobby horsing mogą 

uprawiać też osoby, które nie przepadają za koń-

mi. Na koniku można skakać przez przeszkody, 

wykonywać ujeżdżanie. Ja najbardziej lubię skoki 

z moim koniem Ravenem. Jakby ktoś chciał się ze 

mną spotkać i porozmawiać, będzie mi bardzo mi-

ło. Poniedziałki i środy do godz. 15 sala 19.  

 

* hobby horse to konik na kiju 

Agata H., kl. 2a 
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Maksymilian M.,  Roger T., kl. 4b 

Duszki Iwa 

Iwo K., kl. 2b 12 



 

 

Francja na sportowo  

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

Ligue 1, czyli piłkarska ekstraklasa  

nad Sekwaną  

Zdjęcie: Football Today  

Nie zapominaj o książce!  

Dokończ ją!  

Zgubiłeś się?  

Następnym razem  

użyj tej zakładki! 

Jakub B., Bono G., kl. 5b 
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Dwadzieścia najlepszych męskich klubów piłkarskich co 

roku walczy o tytuł mistrza Francji w ramach ligi Ligue 1. 

To rozgrywki, których historia sięga 1932 r. W tym sezonie 

walczy w nich aż siedmiu Polaków.  

 

Tytułu krajowego mistrza (fr. champion) broni Paris Saint-

Germain, czyli PSG. Ma na to spore szanse. W połowie marca, 

po 26-ciu kolejkach, zespół ze stolicy prowadził z przewagą 

ośmiu punktów nad Olimpique z Marsylii. Na trzecim miejscu 

było AS Monaco, z małego księstwa na południu Francji. Bo-

wiem Ligue 1 obejmuje dwa kraje: Francję i Monako.  

Do tego roku najwięcej mistrzostw Francji zdobyło PSG i AS 

Saint-Étienne (po 10 razy). Dziewięć razy wygrywał ligę 

Olimpique Marsylia, a po osiem razu AS Monaco i FC Nan-

tes.  

Najlepszym strzelcem (fr. buteur) w historii Ligue 1 jest Delio 

Onnis, urodzony w 

1948 r. - strzelił 

299 goli. Onnis grał 

w czterech klubach: 

Reims, Monaco, 

Tours i Toulon. Z 

zawodników (fr. 

joueur) obecnie 

grających najsku-

teczniejszy jest             

Kylian Mbappe z 

PSG - 153 gole (stan z początku marca). 

W tym sezonie aż siedmiu Polaków wystartowało we francu-

skich rozgrywkach najwyższej rangi: Mateusz Wieteska z 

Clermont Foot 63, Łukasz Poręba, Przemysław Frankowski i 

Adam Buksa z Racing Club de Lens, Arkadiusz Milik    z 

Olimpique Marsylia, Marcin Bułka z OGC Nice oraz Karol 

Fila z RC Strasbourg Alsace. W przeszłości grali w tej lidze 

m.in. Maciej Rybus, Kamil Glik, Kamil Grosicki czy Grzegorz 

Krychowiak.   



 

OSKOŁA 

Pytaliśmy Was o skojarzenia ze słowem OSKOŁA.  

Takie pierwsze, po usłyszeniu słowa, bez zastanawiania się! 

Przeczytajcie odpowiedzi, a potem wyjaśnienie naszej Sowy! 

Ankieta została przeprowadzona w bibliotece i w świetlicy 

Nowe słowa 

Chce poznać Twoja Głowa! 

Nie wiesz, co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy. 

Wikipedia  

Oskoła – staropolska nazwa soku brzozowego 

(Succus Betulae) o słodkawym smaku. Był to na-
pój chłodzący i leczniczy stosowany na                
całej Słowiańszczyźnie. 
Otrzymuje się go przez głębokie (ale nie głębsze 
niż 4 cm) nacięcie pnia lub gałęzi brzozy wczesną 
wiosną. Z małego drzewa o średnicy pnia ok. 15 
cm można pozyskać do 5 litrów soku dziennie, z 
większych okazów (średnica ok. 30 cm) nawet do 
15 litrów. Należy go przechowywać 
w szklanych lub emaliowanych naczyniach. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owia%C5%84szczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szk%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emalia


 

KRZYŻÓWKA  SOPHIE 
Sophie W., kl. 7b 

Temat: Światłocień. Gruszka.  

1. Rysujemy szkic wstępny za pomocą kształtów geometrycznych.  

    Zaznaczamy skąd pada światło.  

2. Zmazujemy szkic wstępny i robimy właściwy – dodajemy szczegóły                

i zaznaczamy granice cieni.  

3. Cieniujemy zgodnie z wcześniej nakreślonymi liniami cieni. Mocniej 

przykładamy ołówek (otrzymujemy ciemniejszy odcień, tam gdzie 

światła jest najmniej!) Jeśli dysponujesz ołówkiem o większej miękko-

ści (np. 2B, 3B, 6B), to możesz rysunek potrzeć palcem. Jeśli nie, to 

kreskuj. Im więcej kresek, tym ciemniejszy obszar. 

4. UWAGA! Zrób większy rysunek!  

    Szkicując, lekko naciskaj ołówek! 

Szkoła rysowania dla początkujących i amatorów 

Bono G., kl. 5b 15 



 


