
TUZINEK 
Witamy. Przed naszymi drogimi Czytelnikami kolejne elektroniczne wydanie 

“Tuzinka”. Następne, mamy nadzieję, już w wersji papierowej. Życzymy 

przyjemnej lektury.  
Redakcja: Maria Ciesielczyk, Martyna Dziarska, Pola Frankiewicz, Michalina 

Grzesik, Wiktoria Kopczyńska, Kinga Mizerska, Aleksander Piechocki i opiekun 

Danuta Beling.  

 

PRZYSŁOWIA NA MAJ 

 Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz. 

 Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj. 

 Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha. 

 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

 Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. 

 Grzmot w maju sprzyja urodzaju. 

 Majowe błoto, więcej niż złoto. 

 

ZŁOTE MYŚLI 

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. 

                                                                           Marek Aureliusz 

Martw się, co inni ludzie o tobie myślą, a zawsze będziesz ich więźniem. 

                                                                                                       Lao Tzu 

Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz być w 

ciągłym ruchu.                                                                              Albert Einstein 

 

Red.  

 



 

 

CZY WIESZ, ŻE...                                                              Michalina Grzesik 

Każdy dzień w roku jest komuś bądź czemuś poświęcony. Są to najczęściej 

rocznice bardzo ważnych wydarzeń, niemiernie istotne dla ludzkości sprawy, o 

których należy pamiętać, zwyczaje, tradycje, święta. 

 Bywają jednak dni “dziwne”, zabawne, zaskakujące. Nie wiadomo, kto je 

wymyśla. Oto one. 

MAJOWE DNI 

1- Dzień Dronów  
     Ogólnopolskie Święto Kaszanki 
 2 - Dzień Grilla 

Międzynarodowy Dzień Harrego Pottera 
 3 - Dzień Słońca  
5 - Dzień bez Makijażu  
6 - Międzynarodowy Dzień bez Diety  
8 - Światowy Dzień Osła  
11 - Dzień bez Śmiecenia  
 17 - Światowy Dzień Pieczenia  
20 - Międzynarodowy Dzień Płynu  
      do Mycia Naczyń  
21 - Dzień Odnawiania Znajomości  
25 - Dzień Ręcznika  
      Dzień Królewny  
26 - Dzień Samolotów z Papieru  
28 - Światowy Dzień Hamburgera  
 30 - Światowy Dzień Soku 
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23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.  To 

symboliczna data dla literatury światowej. W ten dzień wypada rocznica 

urodzin lub śmierci wielu wybitnych pisarzy.  

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił 

z nim wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés.  W Hiszpanii Dzień 

Książki jest świętem oficjalnym od roku 1930, a od 1964 – we 

wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.  

23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym, 

jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w 

Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, 

mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. 

Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z 

książek. UNESCO postanowiło stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, 

który jako pierwsze miasto otrzymał Madryt. Tytuł Światowej Stolicy 

Książki przyznawany jest co roku przez UNESCO jako wyróżnienie dla 

najlepszego przygotowanego przez dane miasto programu promującego 

książki i czytelnictwo. 

CZYTAJMY KSIĄŻKI CODZIENNIE.  

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walencja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Jerzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Stolica_Ksi%C4%85%C5%BCki


 

 

KSIĄŻKA...                                                                                              

red.  

 

 

Szczęśliwy zegar z Freiburga, Robert 
M. Rynkowski 
 

“Czy zegary mogą posiadać jakieś 
specjalne i tajemnicze właściwości? 
Okazuje się, że niektóre z nich są 
naprawdę wyjątkowe i potrafią więcej 
niż tylko odmierzać czas.  
Bohaterem książki jest Karol, 
trzynastoletni chłopiec.  Mieszka na wsi 
pod Suwałkami. Pewnego dnia jego 
ojciec trafia do warszawskiego szpitala. 
Ta sytuacja jest dla chłopca tragicznym 
zaskoczeniem. Rozmyślając nad tym, 
dochodzi do wniosku, że życie ojca ma 
jakiś związek ze starym rodzinnym 
zegarem. W jego poszukiwaniach 
pomagają koleżanki ze szkoły... 
 

 

FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z KSIĄŻKĄ 

Czytać od deski do deski - czytać od początku do końca, bardzo dokładnie. 

Czytać między wierszami - domyślać się tego, co nie zostało napisane. 

Czytać w kimś jak w (otwartej) księdze – odgadywać, co ktoś przeżywa, jakim jest 

człowiekiem, jaki ma charakter. 

Książka do poduszki – książka nadająca się do czytania przed snem. 

Mól książkowy – człowiek spędzający wiele czasu nad książkami, czerpiący wiedzę 

o życiu tylko z książek. 

Mówić jak z książki – mówić płynni, potoczyście, bez zająknięcia. 

Pożerać, pochłaniać, połykać książki – czytać książki chciwie, szybko, zachłannie, 

z zainteresowaniem. 

 

 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/robert-m-rynkowski
https://www.taniaksiazka.pl/autor/robert-m-rynkowski
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WIO, KONIKU...                                                                p. Iwona Grajek                                                                        

Jazda konna jest bardzo fascynującym zajęciem. Wiedzą to osoby, które tego 

chociaż raz spróbowały. Jednak nikt pewnie nie zastanawia się, jak do tego 

doszło, że takie wielkie i sprawne zwierzę pozwala nam się dosiąść. Najpierw 

należy go wychować. Odbywa się to już od źrebięcia. Wtedy konika głaskamy, 

klepiemy, zarzucamy czaprak bez siodła na grzbiet, podnosimy nogi. Robimy to 

po to, żeby koń nam zaufał. Ale przychodzi ten dzień a jest mniej więcej, gdy 

skończy trzy lata, żeby bez zrobienia mu krzywdy wsiąść na niego. Jednak nie 

jest to tak, że koń na to czeka i poddaje się bez oporów. Wręcz odwrotnie, nie 

wie co się dzieje więc bryka, ucieka, staje się agresywny. Od razu przestrzegam, 

nigdy sami tego nie próbujcie. Musi to być osoba mająca duże doświadczenie w 

pracy z końmi, znająca ich psychikę i sposób zachowania. Do bardzo skróconego 

opisu tego procesu, którego przygotowanie trwa od tygodnia do kilku przytoczę 

słowa autora książki „Człowiek, który słucha koni” Monty Robertsa, światowej 

sławy fachowca pracującego z końmi, zwanego „zaklinaczem koni”. Najpierw 

zakłada się linkę na szyję konia i czeka, kiedy się uspokoi, czekamy na sygnały. 

Może to być ucho skierowane w naszą stronę, jest to wczesny objaw połączenia, 

koń w ten sposób okazuje nam szacunek. Następnie zaczyna żuć, czyli jest 

przygotowany do rozmowy. Następnie bardzo powoli zakłada mu się siodło. Jeśli 

na to pozwolił, próbujemy założyć uzdę. Gdy nie sprzeciwia się, próbujemy 

przyprowadzić go kilka metrów i na tym kończymy pierwsze próby dosiadania 

konia bez dosiadania. Nie można jednoznacznie określić, ile trwa cały proces, bo 

konie podobnie jak ludzie mają różne charaktery i usposobienia i jedne godzą się 

na to po tygodniu, inne po miesiącu, a jeszcze inne będą kłócić się z nami przez 

rok. Najczęściej konie, które kończą siedem lat, stają się dorosłe uspokajają się i 

czerpią przyjemność z naszej wspólnej wyprawy do lasu. Doceńcie to, że 

zwierzęta o wiele od nas silniejsze poddają się nam, słuchają i współpracują z 

nami, miejcie do nich szacunek i dbajcie o nie! 
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1. Przywódca powstania z 1794 roku 

2. Nasza ojczyzna 

3. Jaką ustawą nazywamy konstytucje 

4. Nasza stolica 

5. W który dzień maja obchodzimy święto uchwalenia konstytucji RP 

6. Mazurek Dąbrowskiego 

7. Z ilu rozdziałów składa się Konstytucja RP 

8. Słynny polski dowództwa i były naczelnik Polski 

9. 1 maja obchodzimy Święto... 

10. W jakim miesiącu uchwalono pierwszą Konstytucję w Europie 

11. Prostokątny bądź kwadratowy różnobarwny symbol danego państwa 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 

 

 

 



 

 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ 
Chłopak idzie do rejestracji. 
-Imię? 
-Paweł 
-Nazwisko? 
-Paweł 
-Słucham? 
-Paweł Pawłowski. 
 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do 
szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 
- Bo nie mogę się obudzić na czas... 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy 
śpię. 

 
Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  
- Czy wiecie, jaki ptak nie buduje 
gniazd? 
Zgłasza się Jasio:  

- Tak! To kukułka! 
- A dlaczego nie buduje? 
- No bo mieszka w zegarach. 

 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek 
może robić tyle błędów?! - dziwi się 
polonistka, oddając pracę domową 
uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. 
-Pomagali mi mama i tata. 

 
Idzie mama ślimak z swymi dziećmi. 
Jedno z nich chce przejść przez ulicę. 
Mama mówi: 
- Nie przechodź! Za sześć godzin 
przejeżdża tędy autobus. 

 

- Jak się nazywa płacz małego raczka? 
- Wycieraczka. 
          *** 
-Co się stanie z niebieskimi 
spodniami, kiedy się je wrzuci do 
Morza Czerwonego? 
- Będą mokre. 

 Aleksander Piechocki, red.  

 
 

 

 


