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Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

Szanować innych, iść do przodu- wywiad z Panią Dyrektor Iwoną Stępniak 
przeprowadził dla gazetki TUZINEK  Edmund z VB 

Czy pełnienie funkcji Dyrektora szkoły to trudne zadanie? 

Bardzo, jest mnóstwo pracy. To bardzo trudna rola, ponieważ 

zmienia się prawo oświatowe, więc trzeba się cały czas uczyć. 

Ponadto żeby właściwie dbać o uczniów , trzeba poznać ich 

potrzeby, możliwości… Po prostu trzeba poświęcić na to dużo 

czasu i starań. 

Jakie przedmioty w szkole lubiła Pani najbardziej? 

Najbardziej matematykę, choć lubiłam pisać też swobodne 

teksty- często wymyślone, które dają swobodę twórczą. 

Jakie są Pani zainteresowania? Hobby? 

Uwielbiam chodzić po górach, wspinać się na wysokie szczyty. Lubię długie spacery zimą 

nad morzem, ponieważ dają one wytchnienie i spokój. Miło jest też usiąść w wygodnym 

fotelu przy kominku z ciepłą herbatką i zatopić się w ciekawej lekturze… 

Gdyby nie pracowała Pani jako Dyrektor , to kim mogłaby Pani zostać? W jakim 

zawodzie pracować? 

Przede wszystkim jestem nauczycielem i ten zawód bardzo lubię. Dyrektorem się bywa a 

nauczycielem się po prostu jest. 

Jakie jest Pani życiowe motto? 

Szanować innych, iść do przodu… 

Gdyby spotkała Pani ZŁOTĄ RYBKĘ – to o co by ją Pani poprosiła? 

Zawsze się zastanawiam nad odpowiedzią i  chcę powiedzieć, że oprócz zdrowia poprosi-

łabym złota rybkę  o to, by uczniowie byli zawsze kulturalni, nie robili sobie złośliwych 

dowcipów , mówili sobie „dzień dobry, proszę, przepraszam”, aby zawsze byli zadowole-

ni, uśmiechnięci , mili dla siebie i mieli ochotę się uczyć. 

Dziękuję za rozmowę! 

K E 
N I Z 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Oto pierwszy numer naszej gazetki 

„TUZINEK” w tym roku szkolnym! 

Czytajcie, rozwiązujcie zagadki, oglądajcie 

galerię prac, ale też piszcie i rysujcie!               

Z przyjemnością zaprezentujemy Wasze 

pomysły  na łamach gazetki. Ta przestrzeń 

jest dla Was!  

Opiszcie swoje hobby, dyscyplinę sportu, 

którą uprawiacie, ukochanego kota czy 

zwykłego, ale sympatycznego patyczaka. 

Jeśli interesujecie się kosmosem , przybliż-

cie innym ten ciekawy temat! Budowa silni-

ka odrzutowego? Dlaczego nie! 

Prace możecie składać w bibliotece szkol-

nej lub wysyłać na adres: 

biblioteka12sp@interia.pl 

Czekamy! Redakcja 
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Biblioteka mobilna 
 4 października ruszyła w naszej 
szkole „Biblioteka mobilna”. Często mó-
wimy „Przychodzi Czytelnik do bibliote-
ki….”, a teraz chcemy powiedzieć 
„Przychodzi biblioteka do Czytelnika”! 
Stworzyliśmy nową ciekawą sytuację              
i pozytywne emocje! Najpierw zaskocze-
nie, lekkie niedowierzanie, a potem… 
bardzo dużo wypożyczonych książek! 
Oto efekty! 
 Pierwsze mobilne spotkanie             
biblioteczne miało miejsce na dolnym 
korytarzu, tam gdzie uczą się i bawią 
nasi najmłodsi Czytelnicy. Dzieci ogląda-
ły i wybierały książki, rozmawiały ze so-
bą o bohaterach książkowych oraz wy-
pożyczały!  Również nauczyciele skorzy-
stali z mobilnego księgozbioru. W sumie 
85 książek zostało wypożyczonych 
przez naszych Czytelników! Bardzo się 
cieszymy i uznajemy akcję za bardzo 
udaną!  
 Mobilna biblioteka będzie działać 
systematycznie w miesiącu październi-
ku, który jest Międzynarodowym Miesią-
cem Bibliotek Szkolnych. Za tydzień Mo-
bilna Biblioteka będzie w zupełnie innym 
miejscu! Nie martwcie się, to będzie na 
terenie naszej szkoły! Nie możemy jed-
nak zdradzić gdzie dokładnie.  
Biblioteka jest mobilna! 
Podążajcie za nią!  Podążajcie za … 
książką, jak za dobrym przewodnikiem.  

WYNIKI 

Najlepsze to: 

Harry Potter -  47 głosów 

Ania z Zielonego Wzgórza - 45 gło-

sów 

Biuro detektywistyczne Lassego i 

Mai  - 43 głosów 

Dziennik Cwaniaczka - 43 głosów 

Magiczne drzewo -  37 głosów 

Nela mała reporterka - 17 głosów 

Mikołajek - 15 głosów 

Gwiazd naszych wina - 12 głosów 

Koszmarny Karolek - 11 głosów 

To - 11 głosów 

Zwiadowcy - 10 głosów 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W WYBORACH! 
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Moja szkoła w 2517 roku – sen Oli – czy boli? 

Byłam bardzo podekscytowana. Właśnie miał zacząć się nowy rok szkolny. Szybko ubrałam 

się w strój galowy i wzięłam głęboki oddech. Dobra, za chwilkę znów zobaczę się z koleżan-

kami i kolegami po dwóch miesiącach. Kliknęłam guzik na opasce i po sekundzie byłam już 

pod szkołą. W sumie  to nic się nie zmieniło. Tak jak w zeszłym roku – trzeba wejść   przez 

bramkę pola siłowego, a następnie stanąć na platformie oznaczonej „X”, aby móc bez pro-

blemu teleportować się na planetę SP12 w galaktyce Jazdów. Działa to tylko na uczniów                

i rodziców dzieci z tej szkoły i tylko tych, którzy mają zaprogramowane chipy.  

Pierwsze wrażenie po wakacjach – korytarze zostały 

trochę powiększone, oczywiście dostawiono też trochę 

więcej lewitujących krzesełek i postawiono więcej auto-

matów                 z przekąskami. I tak  to stęskniłam się 

za smakiem turboproteinowych batoników o smaku 

marsjańskich jagód i za moim ulubionym orzeźwiają-

cym napojem z trzciny i modyfikowanego eukaliptusa. 

Jednak czas udać się do auli, za chwilkę będzie apel. 

Pewnie wszyscy już tam są. 

Tak… uczniowie  z mojej klasy nic a nic się nie zmieni-

li. Może niektórzy mają zaktualizowane opaski łączące 

się z myślami, bo jakoś im bardziej oczy błyszczą. A może wyświetlają sobie w głowie jakiś 

film? Tego nie wiem. Ale ja też chyba coś sobie pooglądam, bo już mi się nudzi czekanie, aż 

wszyscy zbiegają  się na apel. Straciłam już prawie 15 sekund! Przecież w tym czasie mogła-

bym już sto razy teleportować się na planetę Afryka lub Ameryka! 

Oho, zaczęło się! Swoją drogą, strasznie staroświeckie te apele… Pewnie takie sa-

me mieli z 500 lat temu… Po prostu przemówienie? Mamy przecież 2517 rok! Żadnych no-

wych androidów ani robotów? Przedstawcie nam przynajmniej jakąś nową technologię, któ-

rej będziemy używać w tym roku! 

Poniedziałek, 04.09.2517r.  

Wtorek, 05.09.2517r. 

Dziś pierwszy dzień lekcji! O mało co się nie spóźniłam na pierwszy dzwonek, byłam prze-

cież o jedną tysięczną sekundy za późno! O, już dzwoni! 

              −Ola, wstawaj, pierwszy dzień szkoły! 

O nieee… to już… CO?! Pierwszy dzień? Przecież wczoraj był! 

−Tato, jak to?! Przecież już wczoraj byłam na rozpoczęciu. 

− Okej, ale dziś masz pierwsze lekcje. Pamiętasz? Mamy piątego września… 

− …2517 roku? 

−Dziecko, czy ty masz gorączkę? Jest 2017 rok… Musiało ci się coś przyśnić… 

− Co? 

Nie zdołałam przekonać taty, że się myli, że przecież dokładnie pamiętam, jak 

wczoraj aktualizował moją opaskę… Kazał mi wstawać i jeszcze raz zapewnił, że 2517 rok 

to tylko sen. Jeśli to rzeczywiście mi się śniło, to dlaczego wszystko było takie realistyczne? 

Cdn.                                                                                                    

Ola, 6a 
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„Za niebieskimi drzwiami?” 

5 i 6 klasy wybrały się do Kinoteki  4 październi-
ka na film fantasy  w reż. M. Paleja oparty na 
książce M. Szczygielskiego. Przed filmem mieli-
śmy ciekawe zajęcia o  powstawaniu filmu i 
efektach specjalnych. Było naprawdę ciekawie. 

Po warsztatach mieliśmy chwilę wolną dla siebie. Oczywiście kupiliśmy 
sobie w tym czasie popcorn, colę lub inne przysmaki, które jedliśmy w 
czasie filmu. Film opowiadał o jedenastoletnim chłopcu Łukaszu, który 
miał wypadek podczas jazdy z mamą na wymarzone wakacje.  Musiała 
zająć się nim jakaś koszmarna ciotka Agata.  Gdy zamieniła się w potwo-
ra i chodziła po ścianach  było naprawdę strasznie. Gdy Krwawiec zacząć 
oplątywać głównego bohatera – też nie lepiej. Ale ten  film ma to, co lubią 
dzieciaki- ciekawych bohaterów, tajemnicze potwory, kolorowe ptaki. Du-
żo emocji, strach i niespodzianki w domu, do którego należą jakieś dziw-
ne, niebieskie drzwi. Naprawdę ciekawa projekcja, momentami przera-
żający  widok, a piski z sali przeszkadzały trochę w oglądaniu.  Ważne 
jest to, że film pobudza wyobraźnię. I trzyma w napięciu, ale czasem moż-
na było się nawet pośmiać.  Bardzo się wszystkim podobały zdjęcia                  
i efekty specjalne. Potem musieliśmy  wrócić do szarej rzeczywistości               
i znaleźć się znów w szkole na lekcji WDŻ.               
Ale film wszystkim polecamy !!! 

Amelia, Magda i Maja  z 6A  

DZIEŃ  

W środę  27.09. uczniowie Dwunastki mieli sporo atrakcji  i spędzili ten dzień naprawdę 

ciekawie. Wszyscy wychowawcy losowali wcześniej państwo, o którym klasa musiała 

przygotować informacje, a także program artystyczny dla odwiedzających klas. Pan Jaku-

bowski, nasz wychowawca wylosował LITWĘ i przygotował chłodnik litewski. My zor-

ganizowaliśmy prezentację  i wystrój sali. Odwiedzaliśmy też różne kraje- przystanki to 

świetny pomysł. Przygotowane informacje wiele nas nauczyły o kulturze i zwyczajach w 

różnych krajach. Mnie najbardziej przypadła do gustu Polska - dzieci  z najmłodszych 

klas wraz z opiekunami zrobiły w sali wystawę, zaprowadziły nas w różne ciekawe regio-

ny  naszej  ojczyzny.  Wszystkich krajów nie udało się odwiedzić- zabrakło czasu. Wiem, 

że uczniom podobały się też występy dziewczyn z tańcem flamenco i  ostrą corridą  

(Hiszpania). Inni zachwalali czeskie bajki dla maluchów, czy gry i loterię przygotowaną 

przez klasę 5B. Sporo się dowiedziałam o innych krajach- mam nadzieję, że w następnym 

roku znów będziemy tak uroczyście obchodzić  Europejski Dzień Języków. 

Amelia, 6a 

JĘZYKÓW  
OBCYCH 
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INDIANIE – spektakl dla dzieci w Teatrze Nowym  

1.10.2017 byłem w Teatrze Nowym na 
niezwykłym przedstawieniu  TEATRU 21 
pt. „Indianie”. Dlaczego spektakl jest  nie-
zwykły? Występowali tam artyści z ze-
społem Downa i dzieci autystyczne. To 
jedyny taki teatr w Polsce. Niektórzy akto-
rzy nie potrafili dobrze mówić i wydawali z 
siebie taki bełkot. Po prostu nie wszystkie 
osoby z DS mają zdolność mówienia albo 
mówią niewyraźnie. Byli tacy widzowie, 
którzy się śmiali a nawet wytykali palcami 

– to było smutne i żenujące. I wstydzę się za widzów i ich zachowanie.  
Moim zdaniem to była wielka sztuka, bo takim artystom trudno jest zapamiętać 
tekst i nie pomylić się w czasie występu. I tak  ich występ oceniam wysoko- zrobili 
to lepiej niż ludzie bez tej choroby. Głównym źródłem wiedzy jest figura dzikiego z 
bajki „Pocahontas”. Dzieci wiedzą, że Indianie gdzieś mieszkają, ale raczej obsta-
wiają Indie niż Amerykę. Wiedzą, że byli jacyś kowboje, ale nie mają pojęcia, co się 
stało między nimi i Indianami- mówi reżyserka  i pedagog TEATRU 21 - pani Justy-
na Sobczyk.                    

Edmund, kl. 5b 

Tim to główny bohater filmu pt: 
„Nocturna”. Chłopiec mieszka w sierociń-
cu. Bardzo boi się nocy i ciemności, ale 
to właśnie wtedy może obserwować 

swoje ukochane gwiazdy. Pewnego dnia Tim zauważa, że jego ulubiona 
gwiazda zniknęła. Pomimo lęku przed ciemnością wychodzi na dach budyn-
ku, ale nigdzie nie może jej znaleźć. Spostrzega, że znikają też kolejne 
gwiazdy. Tim postanawia rozwiązać tę sprawę. Wyrusza w niesamowitą po-
dróż. Będzie mu towarzyszyć tajemniczy Pasterz Kotów, którego zadaniem 
jest pilnowanie spokojnego snu dzieci. 
Serdecznie polecam ten piękny animowany film. 

Antonina Zbrzeźniak, kl. 3a.                                         

NOCTURNA 



ZWIERZAK 

 NUMERU 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się             
w naszej gazetce! Zrób mu zdjęcie lub narysuj  go , opisz 
także wygląd, zwyczaje, wszystko!  Zebrane materiały 
wyślij mailem lub przynieś do biblioteki. 

Ruzia 

Lucie ,6A 

Mój chomik zwany RUZIĄ 

Bardzo chciałabym opisać wam mojego 

chomika. Nazywa się RUZIA , a kupiłam 

to zwierzątko na początku roku szkolne-

go. Jest chomikiem dżungarskim.  Nazwa 

pochodzi od  terenu Chin- tam został od-

kryty. Ruzia ma 3 miesiące i jest moim 

pierwszym pupilem. Myślę, że dobrze się 

nią zaopiekuję - będzie u mnie spokojnie 

żyła pewnie  do 3 lat.  Ma długość ok.  8 

cm, waży tylko …30 gramów.                                                                                                                                                              

Gdy czuje się niepewnie, gryzie lub piszczy. Ale to nic - i tak bardzo ko-

cham moją pupilkę- jak każda istota ma trochę wad , lecz ma też zalety- jest 

miła, towarzyska  i bardzo pocieszna! 

Wilgotny klimat sprzyja ich wzrostowi. W lasach iglastych można spotkać najwię-

cej chronionych gatunków grzybów. Uważaj na borowiki- nie zbieraj szatań-

skich!!!  Jeśli  zaś zobaczysz bardzo podobnego do prawdziwka GORYCZAKA 

ŻÓŁCIOWEGO,  ugryź mały kawałek, sprawdź koniecznie,  jak  smakuje. Jeśli   

Niektórych nie ruszaj!!! -  

               ( porady Janusza) 

Januszek , 5B 

Jesień to idealny okres do zbierania grzy-

bów. Najwięcej jest ich w małopolskich 

lasach położonych w górach.                            prawdziwek 

jest  gorzki,  wypluj szybko. Nie jest on bardzo trują-

cy, ale psuje smak potrawy.  Zbieraj tylko te pew-

ne, znane ci grzyby . Jeśli już wiesz, biegnij rano na 

grzybobranie!                                                                                                                      

                 goryczak żółciowy 
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ZAGADKA 1. Na ulicę wyszedł ubrany na czarno człowiek. Miał czarne buty, czar-
ną kominiarkę, czarne spodnie, czarne okulary, czarne skarpety i czarne rękawicz-
ki. Wszystkie latarnie były zgaszone. Po czarnej drodze jechał czarny samochód ze 
zgaszonymi światłami. Pędził 100 km/h prosto na tego człowieka. O dziwo,  zatrzy-
mał się 2 metry przed nim.   Jak to możliwe? 
ZAGADKA 2. Na dachu stodoły bawiło się 2 dzieci. Nagle  dach się zawalił. Jednak 
nic dzieciom się nie stało. Jedno z nich miało czystą twarz, drugie - brudną. Dziec-
ko o czystej twarzy pierwsze pobiegło się myć - dlaczego? 

ZAGADKA  3. Były dwie matki i dwie córki. Miały do podziału 3 jabłka. Jak zrobić, 

by każda dostała jabłko i jeszcze jedno jabłko zostało w koszyku?                         

Edmund, kl. 5b 

A teraz niezła rundka- oto 3 zagadki MUNDKA! 

Uwaga! Kto pierwszy odgadnie 
zagadki, niech biegnie do auto-
ra zagadek i otrzyma ..pyszny 
batonik! 

Czwartek 

Cześć! Jestem małą, pluszową, białą myszką i właśnie jadę w karto-

nie z moimi kolegami i koleżankami do wielkiego sklepu… 

Czwartek po kilku godzinach… 

No nareszcie! W końcu wypakowali mnie i inne kartony zabawek z 

ciężarówki. Wreszcie w sklepie! Ustawiają nas na półkach . Niektó-

re. Wiele zabawek wrzucają do dużego koszyka, mnie też- jestem 

brzydka? 

Piątek 

Och, już tak leżę parę dni w sklepie! Przychodzą ludzie, oglądają, 

komentują i odkładają z powrotem na miejsce. Parę moich kolegów 

już zabrali, a Ja nadal czekam na swojego właściciela…  

Sobota 

Już 3 dni mieszkam w tym sklepie. Nadal czekam… dziś dowieźli 

nowe zabawki, sporo pluszaków. 

Poniedziałek 

Och ! jak tu nudno, ciasno  i smutno! 

Uwaga, ktoś idzie w moim kierunku… jakieś miłe dziecko. Ooo! 

Podnosi mnie do góry, przytula. I zabiera, jestem chyba kupiona. 

Jej, wreszcie będę miała swój własny dom!!! 

PROBLEMY BIAŁEJ MYSZKI 

Zadanie: Narysuj 
własną myszkę! 

Iza, kl. 5b 7 



GALERIA PRAC KLAS 6 

Mikołaj Frankiewicz, kl. 6a 

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA! 

Magdalena Boryś, kl. 6a 

Julian Mikołajczak, kl. 6b 

Filip Kasza,, kl. 6a 

Igor Nieścierowicz, kl. 6b 

Piotr Puczyński, kl. 6b 


