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Jeszcze wspominamy wakacje… str. 6-7 

ale z  radością wracamy do szkoły! 



Czego możemy sobie życzyć  

na ten rok szkolny 2014/2015 ? 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 

Czy pamiętacie jeszcze, że było lato i wspaniałe wakacje?  

Już ponad miesiąc spotykacie się  w szkole i razem poznajecie  tajniki wiedzy 

z różnych dziedzin. Liczymy na to, że tą wiedzą i pomysłami podzielicie się na 

łamach szkolnej gazetki „TUZINEK”! To Wasza gazetka! 

Piszcie o wszystkim, co Was interesuje! O deskorolkach, meczach piłki noż-

nej, przeczytanych książkach, hodowanych zwierzątkach, obejrzanych fil-

mach i wizytach w teatrze!  Rysujcie rysunki, komiksy, rebusy i labirynty! Po-

chwalcie się swoimi wierszami i opowiadaniami!  

Na adres e-mail  biblioteki zawsze możecie przysłać teksty i zdjęcia!  

Albo po prostu przynieście je do biblioteki szkolnej! Serdecznie zapraszamy! 

Nasz e-mail: biblioteka12sp@interia.pl 
Redakcja 

dobrych  

ocen 

WIEDZY 

MIŁYCH DNI W SZKOLE 
STYPENDIUM 

więcej nowych książek 
braku kłopotów dużo wycieczek 

  

Ankietę przeprowadziliśmy  w bibliotece.  

Puste „chmurki” są dla Was! Wpiszcie, czego życzycie sobie oraz Kolegom i Koleżankom , 

a także Nauczycielom na  ten rok szkolny! 
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Babciu, do jakiej szkoły chodziłaś? 

Chodziłam do Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach. 

Czy to duża czy mała szkoła? 

Była to szkoła dość podobna do Twojej. Uczyły się w niej dzieci z klas 1-8. 

Jak nazywał się Twój wychowawca i jakiego przedmiotu uczył? 

Moją wychowawczynią w klasach 1-6 była pani Urszula Korniłowicz. Bardzo ją lubiłam. W kla-

sach starszych, 7-8 moim wychowawcą był Stanisław Bugaj, który uczył polskiego. Pani Urszula 

uczyła polskiego i muzyki. 

Jaki był Twój ulubiony przedmiot, a jakiego nie lubiłaś? 

Moim ulubionym przedmiotem była geografia i polski, a nie lubiłam chemii i fizyki. 

Jak spędzałaś przerwy? 

Spacerowałam po szkole z siostrą bliźniaczką i koleżanką Miecią. 

Czy były jakieś zajęcia dodatkowe? 

Tak, były dodatkowe lekcje z matematyki, które prowadził pan dyrektor Fortuniak. 

Czy mieliście wycieczki? 

Raczej nie. Pamiętam tylko jedną wycieczkę do Płocka. Ale za to dwa razy w miesiącu mieliśmy 

w szkole kino objazdowe i oglądaliśmy filmy. 

Czy w Twojej szkole było boisko lub plac zabaw? 

Było tylko jedno boisko. Placu zabaw nie mieliśmy. 

Pamiętasz, co Ci się najbardziej nie podobało w szkole?  

W szkole była za mała szatnia i było bardzo ciasno. W zimie było chłodno, bo szkołę ogrzewano 

piecami kaflowymi. 

Czy pamiętasz jakąś śmieszną historię ze szkoły? 

Pamiętam, jak z moją siostrą bliźniaczką Basią uczyłyśmy się każda z innego przedmiotu, a że 

byłyśmy bardzo podobne i ubierałyśmy się tak samo, to do odpowiedzi szła ta, która akurat 

umiała daną lekcję. Raz więc byłam Krysią, a raz Basią. Nauczyciele nas nie odróżniali. 

Dziękuję za wywiad.     

WYWIAD Z  BABCIĄ KRYSIĄ 

Jan Grabowski, kl. 5a 

Oto Echo! 
Niezwykły nietoperz o umiejętnościach 

czytania, pisania i liczenia! Echo przeczytał 

wiele książek, od „Little Miss Tiny’s tea 

party” (R. Hargreaves) po „Zmowę milcze-

nia” (K. Pisarzewska). Ten niezwykły     

nietoperz czyta we wszystkich  językach 

świata. Echo ma ZAWSZE średnią 6,0 i 

ZAWSZE ma rację! Uwielbia chodzić ze 

mną do biblioteki szkolnej, tam ma wielu 

przyjaciół, szczególnie sowy. Echo posta-

nowił założyć z nimi „Klub Czytelnika 

Książki—Edycja Zwierzęca”. Gdy mój 

nietoperz usłyszał, ż będzie w „TUZINKU” 

prawie zemdlał ze szczęścia! 
Natalia Troc, kl. 5c 



liście 

 zimno 

drzewa 

urodz
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KASZTANY 

 Co kojarzy Ci się z jesienią? 

Pytaliśmy Was o skojarzenia z jesienią? Po czym poznajemy, 

że już jesień przyszła? Oto Wasze odpowiedzi: 
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Rysunek liści: Olek Maliszewski, kl. 5b 

liście 

deszczyk 

NUDA 

radość 

spacery 

KAŁUŻE 

kolor pomarańczowy 

 

 

 

Twoje skojarzenia: 

KOLORY 

drzewa bez liści 
poezja 

W Magdeburgu jest „Biblioteka pod chmurką”. 

Wykonano ją z plastikowych skrzynek. Brytyjczy-

cy w 2010 r. uznali ją za najlepszy projekt.  

W tej bibliotece można brać książki do domu, a w 

zamian oddawać inne książki. 

W środku biblioteki są regały z książkami, stoliki 

oraz scena, na której od czasu do czasu są wystę-

py lub spotkania.  

Biblioteka pod chmurką 

Kalina Porazińska, kl. 5b 

TOP LISTA  

WAKACYJNYCH  

KSIĄŻEK 

Harry Potter 

Taja z Jaśminowej 

Zosia w tarapatach  

Władca Pierścieni 

Wakacje nad morzem  

Klara ma nowego psa 

Gumisie 

Chłopcy z placu broni  

Zosia Kalinowska   

i Kalina Porazińska, kl. 5b 



Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy! 

Kolekcja 

1. Zbiór przed-

miotów jednego 

rodzaju, mają-

cych wartość na-

ukową, artystycz-

ną np.. kolekcja 

obrazów, znacz-

ków pocztowych, 

sów.  

2.  Zestaw stro-

jów proponowa-

nych przez pro-

jektanta lub firmę 

na daną porę roku 

lub okazję: np. na 

jesień! 

Nasza Kolekcja Sów 

Podczas zajęć Koła Bibliotecznego odbył się ZLOT SÓW !      

Nasze sowy zleciały się z różnych stron i … nareszcie mogliśmy 

je dokładnie policzyć! Okazało się, że w naszej bibliotece szkol-

nej żyje 33 okazów tych ptaków. Są sowy gliniane, papierowe, 

filcowe, drewniane, z plasteliny, plastiku, folii oraz sowy z tka-

niny! Wszystkie wspaniałe, ciekawe i zrobione przez naszych 

uczniów, w ramach zajęć z przedmiotu technika.  

Sowy biblioteczne charakteryzują się tym, że … mieszkają 

wśród regałów z książkami i uwielbiają czytać!  

Takie to nasze Sowy Mądre Głowy! 

CIEKAWOSTKI O SOWACH 
- Sowa płomykówka to po łacinie Tyto alba. 

- Sowy mają duże i bystre oczy, bardzo wrażliwy słuch, 

ogromne szpony i upierzenie podobne do otoczenia. 

- Sowa Pójdźka jest mniejsza od gołębia. 

- Sowy pohukują, aby odnaleźć się w ciemnościach. 

- Samice uszatki błotnej osiągają 35 cm, a samice 40 cm. 

Rozpiętość skrzydeł: 95-105. Masa ciała: samce 250-400 

g, samice 300-500 g. 

- Uszatka błotna składa od 4 o 10 jaj. Wysiaduje je przez  

26-28 dni. 

- Uszatka błotna może żyć 28 lat.  

Gaja Odolczyk, kl. 5c 
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Rys. Paulina  A., kl. 4c 

Rys. Zuzia Lasocka  kl. 2b 

Alicja z Krainy Książek 
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Jeszcze wspominamy wakacje…  

W te wakacje pojechałem do Iranu. To państwo 
muzułmańskie. Tutaj Koran uważany jest za jedno 
ze źródeł prawa.  
Najpierw pojechaliśmy do miasta Tabriz, potem do 
Rasztu. Dalej zwiedziliśmy Isfahan, Sziraz, Jazd, 
Kaszan (tu spotkaliśmy Polaka) oraz Kom (Qom) 
– największy ośrodek religijny. To tutaj znajduje 
się kopuła ze złota!!!  
Odwiedziliśmy również stolicę Iranu – Teheran. 

           Tymek Fabiszewski, kl. 5a 

IRAN 

GÓRY STOŁOWE 
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WŁOCHY 

SŁOWENIA 

Julia Przewoźnik, kl. 5b 

Julia Przewoźnik, kl. 5b 
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ISLANDIA 

Wakacje spędziłem na chłodnych i zamglonych 

wyspach, nad którymi wciąż wiszą chmury. 

Wraz z rodzicami i z bratem wybraliśmy się do 

Islandii. Płynęliśmy tam z Danii ogromnym promem 

przez ponad dwie doby. Po drodze zatrzymaliśmy się na 

kilka dni na Wyspach Owczych, gdzie przechadza się 

po stromych i trawiastych zboczach mnóstwo owiec.  

Jest  ich tam dwa razy więcej niż ludzi. Widzieliśmy też 

setki maskonurów – małych ptaszków latających nad 

klifami, podobnych do pingwinów. 

Równie dziko i niezwykle było w Islandii, która 

słynie z hodowli kuców przeróżnej maści. Prawdziwymi 

cudami przyrody są tamtejsze gejzery, wodospady,       

lodowce, kry na brzegu oceanu, lawowe pustynie, san-

dry i polodowcowe jeziora. Zafascynował mnie widok 

fok  i humbaków w naturze. 

Jedynym mankamentem tych letnich wakacji 

była niska temperatura i częsta mżawka, ale można było 

się rozgrzać w gorących źródłach położonych pośród 

gór i w pobliżu wulkanów. Polecam każdemu taki odpo-

czynek od ciepłych krajów. 

Wakacje w chmurach i we mgle 

Tomasz Rozwadowski, kl. 5a 
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze 
gazetki! Zrób mu zdjęcie i opisz wygląd, zwyczaje, wszystko! Artykuł przyślij 
na e-mail: biblioteka12sp@interia.pl lub przynieś do biblioteki . 

ŁATKA 

Napisaliśmy tekst większą czcionką, aby nasi młodsi koledzy mogli          

z łatwością przeczytać tekst o nietoperzu Zenku.  

Łatka to moja świnka morska. Ma 8 

miesięcy. Jest wesoła, bo biega i ska-

cze w klatce. Liże mnie po rękach, 

ale też … gryzie!  

Bardzo lubi, gdy się ją drapie. 

Gabrysia Jamka, kl. 4a 

Nietoperek Ząbek i złota peleryna 

Pewnego dnia Nietoperek Ząbek wyruszył na polowanie. Liczył, 

że znajdzie mysz, ale się mylił. Wygłodzony Ząbek nie znalazł 

nic. W końcu zobaczył małą mysz. Leżała bez ruchu. Nietoperek 

miał dobre serce i darował myszce życie. Okazało się, że to była 

dobra wróżka. W prezencie dała mu złotą pelerynę, która spełniała 

życzenia. Odtąd Ząbek nigdy nie głodował i … wyglądał prze-

ślicznie!!! 

Zosia Konopka, kl. 4c 

Zenek jest nietoperzem. Lubi spać,     

najbardziej w dzień. W nocy bawi się       

wesoło z kolegami! Wszyscy mają      

dobre humory i są zadowoleni. 
Lena Grudziecka, kl. 4c 

ZENEK 

Zwierzątka z naszej wyobraźni 
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Paula i Lena z kl. 4c 

Julia Przewoźnik  z kl. 5b 

Marta Branczewska  z kl. 4a 

Zosia Konopka  z kl. 4c 

Zosia Grabarczyk, kl. 5c 

Julia Przewoźnik  z kl. 5b 
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Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” 

SP 12 w Warszawie; red. nacz., skład komp. p. Ali-

cja Lampa (bibliotekarz). Adres redakcji: biblioteka 

szkolna;   e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Ten numer redagowali - Uczniowie z klasy 
3a oraz z 2b: Zuzia Lasocka; 4a: Marta Bran-
czewska, Gabrysia Jamka 4c: Paulina Adynow-
ska, Lena Grudziecka, Zosia Konopka; 5a: Ty-
mon Fabiszewski, Jan Grabowski, Karol Kida-
wa, Tomasz Rozwadowski, Kacper Ścibior; 5b: 
Wiktoria Garbarczyk, Zofia Kalinowska, Olek 

Maliszewski, Igor Pich, Kalina Porazińska, 

Julia Przewoźnik, Lucjan Szczęsny; 5c: Zo-

fia Grabarczyk, Gaja Odolczyk, Natalia 

Troc; 6b: Patrycja Karpińska. 

 

Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu 

kolejnego  numeru „TUZINKA”! 

Czego nauczyliście się  

podczas wakacji?  

pływać 6  

jeździć na deskorolce 4  

rysować 4 

liczyć 5 

malować 1 

fotografować 3 

jeździć na rolkach 2 

pielęgnować rośliny 1 

robić na szydełku 1 

łowić ryby 1 

żeglować 2 

sprzątać 3 

ładnie pisać 3 

grać w siatkówkę 1 

pleść kolorowe gumki 8 

Ankietę przeprowadziła  

Zosia Konopka z kl. 4c. 

Książki polecane  

przez Karola 

Brandon Mull  

Baśniobór V 

Kendra, Seth i Rycerze Świtu mierzą 

się ze Stowarzyszeniem Gwiazdy Wie-

czornej o losy świata. Sfinks i Gwiazda 

Wieczorna jest o krok od zdobycia 

pięciu artefaktów.  

Edmund Niziurski 

Sposób na Alcybiadesa 

Paczka przyjaciół nie chce się uczyć, ale 

pragnie mieć dobre oceny. Dowiedzieli się 

o pewnym sposobie. Ile przygód z tego 

wyniknie,  przeczytajcie sami! 

Di Toft 

Wilken Bracia Krwi 

Głównym bohaterem jest trzynastoletni Nat 

Carver. Jego życie się zmieniło, gdy od 

dziadków dostał psa. Nazwał go  Woody.  

Z czasem okazuje się, że Woody może 

zmieniać się w człowieka… Ciekawe? 

Fantastyczne? Przerażające? Przeczytajcie 

koniecznie! 

Karol Kidawa, kl. 5a 
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GALERIA POSTACI 

Fryderyk Chopin 

Julian Tuwim 

Antonio Vivaldi 

Przedstawiamy Wam portre-

ty wspaniałych osobistości, 

związanych ze światem kultu-

ry. Czy znacie te nazwiska?  

Sprawdźcie się! 

1. Kto urodził się w Żelazo-

wej Woli? 

2. Kto nie zajmował się kom-

ponowaniem muzyki? 

3. Kto pochodził z Włoch? 

4.Czyj pomnik w formie ła-

weczki znajduje się w Łodzi? 

5. Kto stworzył dzieło pt. „Lokomotywa”? 

6. Czyj ojciec miał na imię Mikołaj? 

7. Kto nie mówił po polsku? 

8. Kto zmarł w Paryżu? 

9. Kto był skrzypkiem? 

Rys. Chopin i Tuwim - Lucjan Szczęsny, kl. 5b;  

Vivaldi - Igor Pich, kl. 5b. 

Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży 

„CZYTAJMY” odbywał się w Arkadach 
Kubickiego w dniach 19-21 września 

2014 roku. To coś dla wielbicieli ksią-
żek!  Obecni byli przeróżni  autorzy i 

ilustratorzy! Odbywały się warsztaty, 

konkursy i zabawy! Było też coś dla 
wielbicieli komiksów na przykład pierw-

szy numer Batmana lub Supermana! Na 
zewnątrz była czytelnia  książek, można 

było je czytać   relaksując się na leżaku 
z filiżanką kawy lub herbaty. Ogólnie    

bardzo mi się  podobało! Warto chodzić 

na wydarzenia związane z promocją 
książki! 
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KSIĄŻKI 

Julia Przewoźnik  z kl. 5b 

Dlaczego warto  

chodzić do teatru? 

- Tam zawsze jest ciekawie! 

- Można rozwinąć swoje  

zainteresowania i pasje!  

- Można obejrzeć wspaniałe 

stroje wymyślone przez pro-

jektantów! 

- Poznajemy aktorów! 
- W ten sposób możemy po-

znać jedną z dziedzin sztuki! 

- Czasem jest wesoło jak w 
kabarecie! 
- Możemy zobaczyć jak tań-

czą na scenie i spróbować 

naśladować te kroki w domu! 

- Poszerzamy wiedzę  

o świecie! 

Ankietę przygotowała  

Wiktoria Garbarczyk, kl. 5b 
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Galeria prac klasy 3a 

„WARSTWY LASU” 


