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Pechowy dzień Świętego Mikołaja

Rys. Stefan Jurkiewicz, kl. 5b.

Pewnego razu w Święta Bożego Narodzenia Mikołajowi popsuł się budzik i zaspał. Gdy się obudził, jak
najszybciej ubrał się i wyruszył w drogę. Niebo było
bardzo zachmurzone, a Rudolfowi nos przestał
świecić, więc Mikołaj się zgubił. Gdy znalazł wreszcie drogę, pobiegł do pierwszego domu i zaczął wspinać się na dach. Podczas wchodzenia do komina
przypomniało mu się, że nie ma listy z prezentami dla
dzieci. Zszedł z dachu i zaczął jej szukać. Po długim
szukaniu znalazł ją w końcu pod siedzeniami w
saniach. Ponownie wspiął się na dach, wszedł do
komina, ale w środku utknął i nie mógł się ruszyć ani
w górę, ani w dół. Nie było innej rady - trzeba było
zburzyć komin. Przez całe zamieszanie nie zorientował się, że stracił całą noc i Gwiazdka minęła!
Blanka Gierych, kl. 4a
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O której godzinie wstajesz
w weekend?
6.00 - 12 osób
7.00 - 10 osób
8.00 - 6 osób
9.00 - 3 osoby
10.00 - 3 osoby
11.00 - 1 osoba
12.00 - 3 osoby
14.00 - 1 osoba
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Nie jesteśmy takimi śpiochami,
za jakich nas się uważa!
Najwięcej osób wstaje
o godzinie szóstej! Brawo!
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Co jesz najczęściej
na śniadanie?

Kanapka z Nutellą lub dżemem – 5 osób
Płatki z mlekiem - 5 osób
Grzanki z serem - 5 osób
Owsianka - 1 osoba
Jajecznica - 2 osoby

Ankietę przeprowadziły uczennice klasy 3c: Pola Grudziecka i Hania Kostrzewa.

Tymon Petrycki, kl. 4a.

1. Jest biały i pada zimą.
2. Lepi się go ze śnieżnych kul.
3. Jest świątecznym drzewkiem.
4. Nie je się go w Wigilię.
5. Leżą pod świątecznym drzewkiem.
6. Daje prezenty 6 grudnia.

Zuzia Gonczaryk, kl. 3a.

Natalia Mądry, kl. 4c.

Twoja ulubiona potrawa świąteczna to...
- barszcz 5
- pierniczki 4
- karp 2
- śledź 3
- pierożki 1
- pstrąg 1
Rysunek i ankieta: Olek Maliszewski, kl. 4b.

Rafał Brzozowy, kl. 3a.
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Pytaliśmy Was o plany na ferie. Co będziecie robić? Gdzie
wyjeżdżacie? Oto Wasze odpowiedzi.

Plany na ferie zimowe...
Będę jeździł na

nartach!

Pojadę na obóz
pływacki.

Jadę w

Wyjeżdżam na zimowisko!

Będę się baw

ić!
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*Nie wiemy, o którą
Magdę chodzi.
Każda dziewczyna
o imieniu Magda
może spodziewać się
odwiedzin
w ferie! :D
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Odpocznę!

blinie!
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Wyjeżdż
am
TV i narty

góry!

Wyśpię się!

na obóz!

Słowacja i Austria to

moje plany!

SUDOKU

Ankietę przeprowadziły: Maja Góral i Ewa Wiśniewska, kl. 5a.

Sprawa jest prosta. W każdej kolumnie i w każdym rzędzie i w pogrubionych
kwadratach muszą się znaleźć cyfry od 1 do 9.
Rys. Natalia Mądry, kl. 4c.

SUDOKU - od sūji wa
dokushin ni kagiru, czyli
cyfry muszą być
pojedyncze.

Nie wiesz,
co to znaczy?
Sowa wytłumaczy!
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Świąteczne zagadki matematyczne
Zagadka 1
Święty Mikołaj w worku miał dwie torebki z prezentami. W każdej torebce
ukryło się 7 pudełek z niespodziankami. W każdym pudełku były po 4 zestawy
LEGO, a każdy zestaw zawierał 3 ludziki. Ile ludzików miał w worku Mikołaj?
Zagadka 2
Ile reniferów ciągnie sanie Świętego Mikołaja, jeśli wiadomo, że w saniach
poza Mikołajem są jeszcze 3 elfy, a w sumie doliczyć się można 32 nóg?
Zagadka 3
Jeden zespół elfów przygotowuje prezent dla jednego dziecka przez 5 minut.
Którego dnia w roku elfy muszą rozpocząć przygotowania prezentów, jeśli wiadomo, że mają przygotować prezenty dla 50 000 dzieci, a fabryka Mikołaja
działa 24 godziny na dobę?
Zagadka 4
Ilu uczniów w klasie 4a dostało pod choinkę rózgę, jeśli wiadomo, że klasa liczy 22 dzieci i każde otrzymało jeden prezent, książki dostało 4x mniej uczniów
niż lalki, klocki 2x więcej uczniów niż rózgę, a pozostałe 8 dzieci otrzymało lalki?
Zagadka 5
Na jednej choince mieści się 25 bombek. Ile pudełek z bombkami trzeba kupić,
aby przystroić ulicę, na której rośnie 20 drzewek, jeśli bombki sprzedawane są
w pudełkach po 10 sztuk?

ZNAJDŹ
SZCZEGÓŁY,
KTÓRYMI
RÓŻNIĄ SIĘ
TE
DWA
OBRAZKI!

Rys. Mateusz Kamiński, kl. 5b

Janek Grabowski, kl. 4a
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Święta dookoła świata
W Anglii święta rozpoczynają się o wiele wcześniej niż w Polsce, bo już w
połowie listopada. Wtedy rozpoczyna się zakupowe szaleństwo. W Londynie
główne ulice są pięknie udekorowane, a na Trafalgar Square zbiera się większość mieszkańców tej metropolii, aby wspólnie świętować i śpiewać wokół
wielkiej choinki. Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świętują w pierwszy i drugi
dzień świąt.
W Hiszpanii większy nacisk nakłada się na święto Trzech Króli. Wtedy do
miasta dobija statek z tymi biblijnymi władcami i ich wielbłądami. Hiszpanie
w tym dniu odwiedzają swoich znajomych i rozdają prezenty. Ich tradycyjną
potrawą jest keks. To ciasto, w którym zapieka się różne drobiazgi, np. monety! Kto nie trafi, ten ma obowiązek przygotować danie za rok.
W Stanach Zjednoczonych święta zaczynają się i kończą 25 grudnia. Jednakże prawdziwą atmosferę można poczuć od czwartego czwartku listopada,
czyli od Święta Dziękczynienia. Wtedy na ulicach miast jest pełno ozdób,
sztucznego śniegu oraz Świętych Mikołajów. Ich tradycyjną potrawą jest pieczony indyk.
Filip Stępień, kl. 6a

Święta we Francji
Noël, francuskie Święta Bożego Narodzenia obchodzi się głównie 25 grudnia, a nie w Wigilię, 24 grudnia jak w Polscę. Po powrocie z pasterki, czyli
"La Messe de Minuit" dopiero zaczyna się ucztę (Le Réveillon).
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Jak świętujemy?
Czas świąteczny trwa od 6 grudnia (Święty Mikołaj) do 6 stycznia (Święto
Trzech Króli, zwanych we Francji magami). We Francji nie ma jednego Mikołaja: jest Saint-Nicolas (Św. Mikołaj), który daje prezenty 6 grudnia i Pére
Noël (Gwiazdor) który jest miły 25 grudnia. Kolędy, które śpiewamy to m.in.
Vive le Vent, Sainte Nuit (Cicha Noc), Au Concert des Anges, Venez Divin
Messie i Petit Papa Noël. W Paryżu zbliżające się Święta można poznać
spacerując po Champs-Élysses skrzących się niezwykłymi iluminacjami oraz
po niesamowitych wystawach sklepowych projektowanych przez wybitnych
kreatorów w mody. Warto wspomnieć też o kiermaszach świątecznych,
szczególnie o tym w starym Lille.

Paryż, Galeria Lafayette

Lille, Francja

Co jemy?
Podstawowe dania świąteczne we Francji to "foie gras" czyli wyjątkowo tłusta
wątróbka kaczki lub gęsi, (osobiście uważam to za bardzo niesmaczne), pierś
kaczki (z foie gras), polędwica wołowa (z foie gras), vol-au-vent, czyli ciasto
francuskie wypełnione mięsem, ryżem, rybą, ślimakami lub grzybami (lub foie
gras) polane sosem kremowym.
Na stole są również ryby: diabeł morski (tak, ta ryba głębinowa), łosoś marynowany (może być z foie gras) albo małże St-Jacques, zwane u nas przegrzebkami, a na stole w Paryżu, a także w Brukseli, zwaną dwudziestą pierwszą dzielnicą Paryża (która leży w Belgii) - nie może zabraknąć ostryg.
Nie brakuje również odrobiny słodkości: jako deser jest podawana "gałąź
świąteczna", czyli "Bûche de Noël" (nazwa pochodzi jeszcze z czasów średniowiecznych), ciasto z czekoladą, śmietaną, czasem z lodami (to w przeciwieństwie do foie gras, którego nie zawiera, jest pyszne).
Ciekawostka:
Nazwa "Noël" nie ma jednego pochodzenia: historycy spierają się czy nazwa
pochodzi z łaciny (dies natalis, czyli dzień narodzin), czy z języka Galów
(klimaty Asterixa i Obelixa), a mianowicie noio hel, czyli nowe Słońce
(przyroda "się kłania", chodzi o to, że od tego dnia każda noc robi się krótsza).

Vocabulaire de Noël:

Pére Noël, Saint-Nicolas - Święty Mikołaj
La Bûche de Noël - ciasto świąteczne,
patrz wyżej
Foie gras - wątróbka, patrz wyżej
Les chants de Noël - kolędy
Le Réveillon - kolacja wigilijna
Les Mages - Trzej Królowie
Jan Jasiński, kl. 6a
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ZWIERZAK
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 .

RYBKI
W moim akwarium mam trzy rybki. Dwie z nich to welonki - Batman i Robin. Mam
też dużego glonojada o imieniu Henryk. Akwarium, w którym mieszkają moje rybki
ma 40 litrów pojemności i jest specjalnie wyposażone m.in.: w filtr do wody, termometr, żwirek, grzałkę, lampkę, rośliny oraz ozdoby, takie jak kamienie, muszle, domek. Karmię je raz dziennie specjalną karmą dla rybek, którą kupuję w moim ulubionym sklepie zoologicznym. Do moim obowiązków należy także regularne czyszczenie
akwarium raz na miesiąc.
Rady dla tych, którzy chcą założyć akwarium
Należy dobrze zastanowić się nad pojemnością akwarium oraz jego wyposażeniem.
Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu akwarium i o karmieniu ryb.
Najlepiej kupić glonojady, ponieważ one też czyszczą akwarium.
Warto kupić dużo roślin, bo natleniają wodę, a także są lubiane przez rybki.
Tekst i rys. Karol Kidawa, kl. 4a.

Odczytaj rebusy. W kwadratach po lewej
stronie narysuj rozwiązanie!

Rys Lucjan Szczęsny, kl. 4b.
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Rys. Marysia Bubień, kl. 4c.

Rys. Gabrysia Jamka, kl.3a.
Rys. Zuzia Gonczaryk, kl. 3a

Rys. Patrycja Karpińska, kl. 5b.

Rys. Gabrysia Balska, kl. 3b.

Rys. Helena Betlejewska, kl. 4a.

Rys. Tymon Hyc, kl. 4c.

Kapusta? Ma wiele witaminy C, dzięki której nawet zimą jesteśmy zdrowi.
Pomaluj kapustę i naucz się wierszyka!
Gdy na stole jest kapusta,
Czy rodzina będzie tłusta?
Czy warzywo to jest zdrowe?
Przecież wcale nie jest nowe!
Moc witamin w głowie siedzi!
Potwierdzają to sąsiedzi!
Mateusz Kamiński, kl. 5b.
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To dział naszej gazetki, do którego zaglądamy z podziwem i dumą! Zobaczcie jak wiele
konkursów i osiągnięć! Musieliśmy zwiększyć miejsce w gazetce!! Gratulujemy laureatom!!! I tym samym zachęcamy do udziału w kolejnych zawodach i konkursach. Namawiamy także tych, którzy mają ochotę, a odwagi wciąż mało. Oglądając osiągnięcia
i wyniki innych - motywujemy się do pracy! Akcja! Start!
Międzyszkolny Konkurs „Spotkanie z Tuwimem”
Kategoria: klasy I – III
I miejsce – Adela Syller „Dyzio marzyciel” SP 29
II miejsce – Anna Kosianowska „Okulary” SP 29
III miejsce – Zuzanna Sobiczewska „Cuda i dziwy” ZSP 8
III miejsce – Julia Bramowicz „Abecadło” ZSP 8
Kategoria: klasy IV – VI
I miejsce – Maja Góral „Spóźniony słowik” SP 12

Fragment pracy
Mai Góral, kl. 5b

I miejsce – Wiktoria Steppa „O Grzesiu kłamczuchu” SP 32
III miejsce – Aksinia Janowicz „Pan Maluśkiewicz i wieloryb” SP 32
Wyróżnienie – Tomasz Rozwadowski „Pan Maluśkiewicz i wieloryb” SP 12
Wyróżnienie – Maja Tapert „Rzepka” SP 158

Wyniki ogólnopolskiego konkursu z przyrody
„MULTITEST”
Wojciech Wójcik z klasy VI b - laureat II miejsca
Grzegorz Wójcik z klasy VI b - laureat IV miejsca

Jakub Grabczan
II miejsce
w tenisie ziemnym
w grze pojedynczej
Mistrzostwa Warszawy
do lat 12

Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” Olek Maliszewski; 4c: Maria Bubień, Tymon
SP 12 w Warszawie; red.nacz., skład komp. p. A.
Lampa (bibliotekarz), z-ca red.nacz. p. K. Cichońska
(polonistka). Adres redakcji: biblioteka szkolna;
e-mail: biblioteka12sp@interia.pl

Ten numer redagowali - 3a: Małgosia Bagiń-

ska, Rafał Brzozowy, Zuzia Gonczaryk, Gabrysia Jamka; 3b: Gabrysia Balska; 3c: Pola Grudziecka, Hania Kostrzewa; 4a: Helena Betlejewska, Blanka Gierych, Jan Grabowski, Karol
Kidawa, Tymon Petrycki; 4b: Lucjan Szczęsny,

Hyc, Natalia Mądry; 5a: Maja Góral, Ewa
Wiśniewska; 5b: Stefan Jurkiewicz, Mateusz Kamiński, Patrycja Karpińska; 6a: Jan
Jasiński, Filip Stępień.
Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu
kolejnego numeru „TUZINKA”!

Rami Abdelkarim z klasy 6a
Grzegorz Wójcik z klasy 6b
Stanisław Rączewski z klasy 5a

Maria Kostro z klasy 6b
zakwalifikowała się do trzeciego etapu
konkursu kuratoryjnego z języka polskiego.

Brawo!
Brawo!
Brawo!

Grat
uluje
my!!
!

Konkurs kuratoryjny
z informatyki „miniLogia”
do II etapu zakwalifikowali się:

NAGRODY
w szkolnym konkursie
COGITO ERGO SUM
„Julian Tuwim - życie i twórczość”
organizowanym przez bibliotekę szkolną
otrzymały uczennice:
Natalia Mądry , kl. 4c
Julia Michrowska, kl. 4b
Maria Polańska, kl. 4c
Julia Przewoźnik, kl. 4b

Olimpiada Wiedzy
Archimedes.Plus
Polonica.Plus - X edycja

Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas młodszych
„Mój ulubiony wiersz Juliana Tuwima”
Organizator: biblioteka szkolna
W konkursie wzięło udział 68 uczniów.
Kat. klasy 0-1
I miejsce – Mia Żukowska, kl. 1c, „Kotek”
II miejsce – Zoja Płazińska, kl. 1c, „O panu Tralalińskim”
III miejsce – Bartek Janicki, kl. 1b, „Lokomotywa”
Wyróżnienie – Lena Bronicka, kl. 0, „Kotek”
Wyróżnienie – Kinga Chruściel, kl. 1a, „Kotek”
Kat. klasy 2-3
I miejsce – Zuzanna Kuźniewska, kl. 2a, „Lokomotywa”
II miejsce – Piotr Puczyński, kl. 2b, „Pan Hilary”
III miejsce – Emilia Gierych, kl. 2b, „Ptasie radio”
Wyróżnienie – Krzysztof Dmitruk, kl. 2b, „Słoń Trąbalski”
Wyróżnienie – Matylda Betlejewska, kl. 2b, „Lokomotywa”
Wyróżnienie – Marysia Podsiadło, kl. 3a, „Pan Maluśkiewicz
i wieloryb”

Laureaci:
II stopnia – 92 pkt :
Konstancja Barankiewicz kl.VI b
Maria Ludwisiak - kl.V a
III stopnia – 88 pkt :
Maja Góral - kl.V a
Magdalena Niewczas - kl.VI a
Mikołaj Pochopień - kl.V a
Natalia Szczepańska - kl.VI a

Wyniki - Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus
Historia. Plus - XII edycja
Jan Jasiński - kl. VI a - laureat I stopnia - 96 punktów
Leonardo Riza - kl. VI b - laureat II stopnia - 92 punkty
Filip Stępień - kl. VI a - laureat II stopnia - 92 punkty
Grzegorz Wójcik - kl. VI b - laureat III stopnia - 88 punktów
Wojciech Wójcik - kl. VI b - laureat III stopnia - 88 punktów

Gratulujemy!!!

Leonardo Riza - kl.VI b
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Rys. Olek Maliszewski, kl.4b.

