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Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

 Koszęcin - wycieczka  

dla najlepszych uczniów 

 ŚLUBOWANIE 
KLAS PIERWSZYCH 

BONJOUR  

à la BIBLIOTHÈQUE 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Witamy Was serdecznie pierwszym numerem szkolnej gazetki TUZINEK! Wiemy, 

że czekacie na nią z niecierpliwością! Oto jest! Jeszcze trochę wspominamy            

wakacyjny czas… choć wydaje się, że to było bardzo dawno! Pamiętacie swoje 

letnie podróże? Teraz mamy jesień! I szkolne życie - wypełnione lekcjami, zaję-

ciami, zabawami z przyjaciółmi. A długie wieczory sprzyjają czytaniu. Lubicie 

książki? A gazetkę TUZINEK? Obejrzyjcie ją dokładnie i zróbcie zadania wymy-

ślone przez Waszych kolegów - labirynt, krzyżówkę, kopię rysunku! 

Pamiętajcie, że sami też możecie zostać redaktorami ! Czekamy na Wasze teksty, 

rysunki i zadania. 

Piszcie do nas na adres e-mail:biblioteka12sp@interia.pl 
Redakcja 

Wywiady z najmłodszymi Uczniami naszej szkoły 

Wywiady przeprowadziły: Urszula Skoniecka  

i Izabela Skowrońska, z kl. 4b. 

1a 
Czy podoba wam się w szkole? 
Tak. 
Jaki jest wasz ulubiony przedmiot?  
Matematyka i sport. 
Czy lubicie czytać?  
Tak i nie. 
Co najbardziej lubicie robić?  
Bawić się. 
Jaka jest wasza ulubiona zabawa?  
Klocki. 
Jakie jest wasze ulubione danie w sto-
łówce? 
Makaron i naleśniki. 
Powiedzcie jedno słowo po francusku?  
Bonjour! 

Zerówka 
Czy podoba wam się w szkole. 

Tak. 

Jaki jest wasz ulubiony przedmiot?  

Zabawa 

Jaka jest wasza ulubiona zabawa?  

Zwierzak i jego pani. 

Jakie jest wasze ulubione danie w 

stołówce?  

Kluski. 

Powiedzcie coś po francusku.  

Le chien. Bonjour, Madame! 

1b 
Czy podoba Wam się w Dwunastce? 
Tak, bardzo! 
Jaki jest wasz ulubiony przedmiot?  
Francuski, matematyka, zajęcia                               
komputerowe i polski. 
Czy przerwy są dostatecznie długie? 
Tak. 
Czy lubicie czytać książki? 
Tak. Nie. 
Jakie jest wasze hobby? 
Zwierzęta i sport. 
Jaka jest wasza ulubiona zabawa? 
Zwierzaki i sklep. 
Jakie jest wasze ulubione danie                      
w stołówce? 
Mięso, kasza gryczana, kasza kus-kus. 
Powiedzcie coś po francusku. 
Bonjour! 
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Poniedziałek 

W hotelu mieliśmy dwa różne pokoje, bardzo ładnie urządzo-

ne. Pomiędzy nimi znaleźliśmy jeszcze jeden mały pokój. We-

szliśmy kiedyś tam i okazało się, że jest w nim dużo starych 

komputerów. Nazwaliśmy to miejsce „graciarnią”. Od 11:11 

graliśmy z Rodrigiem w „Mrocznego flaminga 300 998”. Kiedy 

stworzyliśmy swoje flamingi,  zaczęła się wojna              z  ko-

smicznym robakiem…  ale szybko się skończyła, bo weszła ma-

ma i kazała nam przestać. 
 

Wtorek 

Poszedłem na spacer z Rowleyem. Ubrany czysto, wręcz ste-

rylnie. I oczywiście nie zauważyłem…  TEGO! Czy psy nie mogą 

mieć swojej toalety??? Nie powiedziałem nic Rowleyowi, bo by 

się ze mnie śmiał. Kiedy wróciłem do domu, mama od razu coś 

wyczuła i zażądała śledztwa. Pobiegłem szybko do łazienki i 

umyłem siebie oraz swoje buty. To było okropne 15 minut! 

Popołudniu bawiłem się z jednym chłopakiem, który bardzo 

chciał być kotlarzem. Musiałem zajrzeć do słownika, żeby się 

dowiedzieć co to za zawód. Postanowiliśmy przygotować             

ambrozję. Pobiegliśmy do kuchni, wzięliśmy dużą miskę i wsy-

paliśmy kilogram cukru. Potem dodaliśmy trochę drożdży i mą-

ki. Wrzuciliśmy michę do piekarnika na 10 minut. Gdy wyjęli-

śmy danie, uznaliśmy  że nie wygląda najlepiej….. ale smakowa-

ło całkiem nieźle. Coś jak spód od pizzy. Ale czy tak smakuje 

ambrozja? 
 

Środa 

Grałem z kolegami w piłkę. Trochę mi się już nudziło, a przypo-

mniałem sobie, że dostałem od taty zdalnie sterowany samo-

chodzik. Wszyscy poszli, żeby się pobawić. Rozbili szufladę, 

strącili wazon, który spadł na samochód taty. Uppssss…….             

Dziennik Cwaniaczka. Trzy wakacyjne dni.  

(na podstawie wyobraźni klasy 6b) 

kotlarz 

Zadanie  

polegało na  

Napisaniu  

fragmentu  

dziennika  

Cwaniaczka  

i użyciu  

wylosowanych 

wyrazów.  

Prezentujemy  

je obok tekstu! 

Miłej lektury! 

duży wodno-

błotny ptak                  

o białoróżowym 

upierzeniu  i dłu-

giej cienkiej szyi. 

rzemieślnik pro-

dukujący naczy-

nia  z blachy , 

głównie mosięż-

nej lub miedzia-

nej—duże kotły 

oraz naczynia 

domowe. 

ambrozja 

1. w mitologii 

greckiej pokarm 

bogów zapewnia-

jący wieczną  

młodość;  

2. pokarm o nie-

zwykle przyjem-

nym smaku. 

flaming 
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Bagażnik nagle się otwarł i wyleciał z niego … pumeks. Wszyscy 

zaczęli się śmiać.  

Wieczorem chciałem iść z moimi braćmi do pubu w pobliżu hotelu. 

Kiedy podeszliśmy bliżej, okazało się, że wpuszczają tylko doro-

słych. Rodrick uśmiechnięty od ucha do ucha wszedł zostawiając 

nas na pastwę losu. Myślałem chwilę, jak dostać się do środka. 

Nagle zauważyłem na wieszaku  płaszcz i wózek dziecięcy. Włoży-

łem Manniego do wózka, a sam ubrałem się w płaszcz. Wysmarowa-

łem usta żywicą, żeby wyglądały jak pomalowane błyszczykiem. 

Kiedy weszliśmy i pokręciliśmy się trochę, jakaś kobieta nagle 

zaczęła krzyczeć. O kradzieży płaszcza…. A ja wykorzystałem 

okazję i … uciekłem. 

Kiedy wybiła 21 mama podała kolację. Na stole leżało mnóstwo 

rzeczy, ale wpadł mi w oko groszkowy naleśnik z kawałkami mar-

chewki i kurczaka. Zjadłem go i poszedłem do pokoju zadzwonić 

do Rowleya. Powiedziałem mu, że się źle czuję po kolacji i nie 

przyjdę jutro do szkoły. Rano znowu zjadłem groszkowego nale-

śnika. To nie był dobry pomysł… 

żywica 

gęsta, lepka               

i wonna wy-

dzielina roślin 

iglastych, stoso-

wana do wyro-

bu lakierów            

i w lecznictwie. 

pumeks 

1. szorstka kost-

ka używana do 

ścierania 

stwardniałego 

naskórka; 

2. jasne, lekkie, 

porowate  

szkliwo  

wulkaniczne. 

HUMOR Z „DWUNASTKI” 

„Katarynka” o którą pytacie w bibliotece 

szkolnej to również (według Was):  

Katalinka, Katarzynka, Kalininka. 
Co powiedziałby na to Bolesław Prus? ;) 

Ornitologia - nauka o budowie, 
życiu i zwyczajach plakatów. 

Fragment opisu obrazu: Dziewczynka 

ma niebieskie oczy wklęsłe w głowę. 

Mieszkańcy państw: 

Szwecjanin 

Szweg 

Grecjanin 

Gryczka 

Gryczanka 

Persefona zerwała kwiat,           

ponieważ był tak piękny, że 

nie mogła się odezwać. 

Maja Michalska, kl. 5a. 



MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Koszmarny Karolku! Jesteś naprawdę koszmarny, ale i tak Cię 

lubię. Mam nadzieję, że się niedługo spotkamy. 

Cześć Nela! Mam na imię Aurelia i jestem Twoją odwieczną 

fanką. Mam wszystkie Twoje książki, oprócz tej z tygrysem na 

okładce. Kocham naturę, a Ty dokładnie ją opisujesz. Mam 

nadzieję, że odpiszesz. 

Dzień dobry, Alicjo! Książka bardzo mi się podoba, ponieważ 

lubię książki fantastyczne i przygodowe. Pozdrawiam Cię! PS. 

Szkoda, że Cię nigdy nie widziałam! 

Nie wiem, którą książkę opisać. Nie opiszę żadnej. Powiem          

tylko, że książki są SPOKO! 
„Pod ziemią i pod wodą” to jednym słowem            

BOSKA BOSKA BOSKA książka! 

Lasse i Maja! Mieliście fajne zagadki do rozwiązania! 
Droga Królowo Śniegu, chciałabym mieć taką moc 

jak Ty. Nie wiem jak Ty to robisz, że jesteś 

zła. Ja wierzę, że masz dobre serce! 

Drogi Harry! Bardzo Cię lubię! 

Drogi Panie Kleksie! Chciałabym, żebyś mnie 
uczył, bo jesteś wspaniały i magiczny! 
Drogi Cwaniaczku, jesteś najfajniejszą książką na świecie! Mo-

głabym Cię czytać caaaaały czas po prostu…  Jesteś super! 
„Dzieci z Bullerbyn” to najwspanialsza książka świata, niestety wiele 
osób tego nie ceni.  Jednak ja jestem wielką fanką!  
Haniu Humorek, czy zawsze jesteś taka              

humorkowata? ;) ;( :/ Zaznacz odpowiedź. 

Koszmarny Karolku, jesteś za mało koszmarny. Czy możesz 
być bardziej? 
Alicjo! Zabierz mnie do swojej Krainy Czarów! 

Drodzy Ludzie ze Star Wars’ów, nie znam Was za dobrze, 

ale jesteście OK. 

Miesiąc październik poświęcony jest bibliotekom szkolnym z całego świata.              
Dołączamy z ochotą i świętujemy! Ogłaszamy konkursy, szukamy słów w słowni-
kach, rozdajemy naklejki promujące czytanie, projektujemy znaczki, tworzymy 
wspólnie Drzewo Książek w czytelni, składamy papierowe sowy, robimy zdjęcia       
pt. „Martwa natura z książką", chodzimy na zajęcia do Biblioteki Publicznej nr 44.  
Piszemy również kartki i listy! Pięć kartek przygotowanych przez nasze uzdolnione 
Czytelniczki wysłaliśmy do bibliotek szkolnych  znajdujących się w miejscowo-
ściach: Koszęcin,  Niedzica, Oława, Ryn, Wolin! Ale będą mieć niespodziankę!  
Pisaliśmy również kartki do naszych ulubionych bohaterów książkowych.            
Poniżej prezentujemy wybrane wypowiedzi spośród 90 złożonych do naszego   
kolorowego pudełka-skrzynki. 
Biblioteka szkolna zwana Krainą Książek serdecznie Was pozdrawia i zaprasza! 
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Tekst i rysunek: Aleks Ambroziak, klasa VIb 

Wiewiórka jest gryzoniem, który zamieszkuje cały świat. W kra-

jach azjatyckich osiąga długość nawet do 90 cm, natomiast w Polsce jej 

rozmiar wynosi ok. 23 cm. Jest bardzo żwawym i pogodnym zwierzę-

ciem, a jej przepiękne, delikatne, rude lub ciemnobrązowe ubarwienie, 

przyczynia się do tego, że nikt nie może przejść koło tego stworzenia obo-

jętnie.  

Zamieszkuje przeważnie tereny leśne, jak również parki.                      

W  koronach drzew buduje sobie dziuple lub korzysta z gniazd pozosta-

wionych przez ptaki. Ostre pazurki, pomagają jej utrzymać się na gałę-

ziach, a podniesiony ogon oraz włoski czuciowe rozmieszczone w róż-

nych miejscach na ciele, pomagają w utrzymaniu równowagi. Długie tyl-

ne nogi, umożliwiają gryzoniowi wykonywanie dalekich skoków, a ela-

styczne  ciało, ułatwia szybką reakcję w razie niebezpieczeństwa.  

Wiewiórkę można spotkać przez cały rok, pod warunkiem, że zi-

ma nie jest za bardzo mroźna. Żywi się przede wszystkim nasionami                      

i orzechami, ale również żołędziami, młodymi pędami drzew czy nawet 

grzybami. Niekiedy spożywa również owady, a także jaja ptaków czy ich 

młode. Swoje zapasy przechowuje w dziupli oraz w ziemi. Niestety często 

zapomina o miejscu ich ukrycia, przyczyniając się tym samym do rozsie-

wania drzew.  

Wiewiórka ma bardzo ostre zęby. Używa ich jak dźwigni. Wciska 

swoje siekacze w najgrubsze miejsce np. orzecha i obraca nim w swoich 

małych łapkach, obłupując łupinkę i wyjadając zawartość.  

Oswojony gryzoń bardzo chętnie przybiega do człowieka, często na niego 

wskakuje. Jednak pamiętajmy, żeby podczas dokarmiania, zachować 

ostrożność, gdyż wiewiórkowate przenoszą często wściekliznę.  

           Wiewiórka żyje od 3 do 7 lat i znajduje się w Polsce pod ochroną 

prawną.  

BAŚKA - ruda kitka 

(miejsce na rysunek Twojej wiewiórki) 
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Wiktor Mazurkiewicz i Jan Siekierzyński, kl. 4a 

Maja Węgrzynowska, kl.6a 

Błażej Siennicki, kl. 4a 
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ZWIERZAK 

 NUMERU 

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

Tekst i rysunek: Julia Szczygieł, kl. 3b. 

Mój zwierzak to świnka morska                 

o imieniu Florka. Ma cztery miesiące. 

Jej futerko jest czarno-białe, a oczy 

jak węgielki. Je siano, karmę, mlecz, 

marchewkę, ogórki i pietruszkę. Flor-

ka czasem gryzie, drapie, a czasem 

liże. Śpi krótko i dużo biega. Bardzo 

kocham moją świnkę morską. 

Florka 

Z czym kojarzą Ci się WAKACJE? 

słońce 

Skojarzenia zebrała Milena Walenta, kl. 4b.  

Rysunek wykonała Maja Szypszak, kl. 4c. 

góry 

zabawa 
rodzi

na 

basen 
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przyjaciele 

morze 

musze
lki 

biwa
k 
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od
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książki 

obóz 

lato 

palm
y 

żaglów
ki 
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Zuzanna Szczurowska, kl. 6b 

 19 września wyjechaliśmy pociągiem na wy-

cieczkę szkolną do Koszęcina. Po przyjeździe na 

miejsce zameldowaliśmy się w pałacu, który jest 

siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Zwiedzili-

śmy pałac, a potem bawiliśmy się na świeżym             

powietrzu. 

 Drugiego dnia pojechaliśmy do Muzeum 

Chleba i do Aquaparku. Po powrocie oglądaliśmy 

film, który przybliżył nam historię Zespołu „Śląsk”, 

założonego w 1953 roku przez Stanisława Hadynę. 

 Kolejnego dnia pojechaliśmy do kopalni        

węgla Guido, która jest już nieczynna, ale za to 

można ją zwiedzać. W tej zabytkowej kopalni            

zjechaliśmy windą pod ziemię na głębokość 320 

metrów. Nie było tam zasięgu telefonicznego. Pani 

przewodniczka pokazywała nam różne maszyny 

górnicze  i wyjaśniała, do czego służyły. Jechaliśmy 

również kolejką, którą kiedyś przewożono węgiel. 

 Czwartego dnia przebieraliśmy się w śląskie 

stroje ludowe, w które ubierają się członkowie            

Zespołu „Śląsk” występując w Polsce i zagranicą. 

Podczas zajęć uczyliśmy się śpiewać śląskie piosen-

ki. 

 Kolejnego dnia poszliśmy z wizytą do gim-

nazjum w Koszęcinie. Uczestniczyliśmy tam w lek-

cji, podczas której uczniowie mówili gwarą śląską. 

Bardzo nam się podobało, choć gwara była dla nas 

niezrozumiała. Podczas wycieczki mieliśmy też 

okazję obejrzeć próbę i posłuchać koncertu Zespołu 

„Śląsk”. Piosenki były śpiewane po śląsku, ale też w 

języku francuskim, którego uczymy się  na co dzień 

w naszej „Dwunastce”.  

 Potem pojechaliśmy na dworzec, a stamtąd 

pociągiem do Warszawy. Wycieczka bardzo się 

wszystkim podobała. Wyjeżdżając z Warszawy my-

śleliśmy, że jedziemy do szarego ponurego miejsca. 

Tymczasem okazało się, że Śląsk jest piękną              

i zieloną krainą, jak nasze Mazowsze!  



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:  
3b: Julia Szczygieł; 4a: Konrad Mazurkiewicz, 
Wiktor Mazurkiewicz, Jan Siekierzyński, Błażej 
Siennicki ; 4b: Zofia Lewicka, Urszula Skoniec-
ka, Izabela Skowrońska, Milena Walenta; 

4c: Zoja Płazińska, Maja Szypszak; 5a: 
Maja Michalska; 5b: Piotr Puczyński; 
6a: Maja Węgrzynowska; 6b: Aleks 
Ambroziak, Zuzanna Szczurowska,          
Hubert Skowroński. 
 

Zapraszamy do redagowania 

kolejnego numeru gazetki  

„Tuzinek”! 

10 października 2016 roku od-

był się w naszej szkole pierwszy 

etap Quizu Realioznawczego 

organizowanego przez Niepu-

bliczną Szkołę Podstawową                  

im. R. Schumana Fundacji Pri-

mus. Quiz był okazją do zapre-

zentowania swojej wiedzy na 

temat życia  społecznego i kul-

turalnego oraz geografii Francji. 

Lista osób zakwalifikowanych 

do drugiego etapu: 
Zuzanna Szczurowska (6b) - 30 pkt. 

Jan Staniszewski (4b) - 30 pkt. 

Gabriela Jamka (6a) - 29 pkt. 

Iga Ratajczak (6c) - 29 pkt. 

Mateusz Bieniak (5b) - 28 pkt. 

Karolina Pszczółkowska (5a) - 28 

pkt. 

GRATULUJEMY!!! 

GRATULUJEMY!!! 

GRATULUJEMY!!! 

GRATULUJEMY!!! 

GRATULUJEMY!!! 

Konkurs ekologiczny  

DBAMY O ŚRODOWISKO 

Zwyciężyły KLASY DRUGIE! 

M
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Wybrane konkursy, w których bierzemy udział: 
V Ogólnopolski konkurs czytelniczy i literacki 
Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów 
Quiz realioznawczy — Konkurs Wiedzy o Francji 
Projekt „Cogito ergo sum” - DOOKOŁA ŚWIATA KSIĄŻKI 
MULTITEST 2016 
EKO-PLANETA 
Szkolny konkurs czytelniczy „DLA KAŻDEGO COŚ            
MIŁEGO - KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” 
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Krzyżówka z hasłem 
Po rozwiązaniu - odnajdź hasło 

i pomaluj dowolnym kolorem. 

Wpisz poniżej: 

 

__________________________ 

Spróbuj narysować smoka 

i nietoperza, patrząc na 

rysunek Konrada! 

Powodzenia! 

Konrad Mazurkiewicz, kl. 4a 

Podpisz rysunek! 
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