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Wesołych
Świąt!!!

LES NOUVEAUX
LIVRES

Uuu...Jazdów!!!

Smacznego!

Gabrysia Balska, kl.5b

Karolina Stanek, kl. 2b

wróżby!

Andrzejkowe

Roboty!

Lecz gdy tylko próg
świątecznego domu
przekroczyła,
Od razu się zauroczyła!!!

Redakcja znajduje się w szkolnej bibliotece.
Piszcie do nas na adres e-mail:

biblioteka12sp@interia.pl

Kalina Porazińska, kl. 6b

Redakcja

Znane książki zmieniły tytuły na zimowe.
Potraficie je rozpoznać?

W pustyni i w igloo
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Śniok – legenda o bałwaniej zimności
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Harry Potter i czara lodu

Harry Potter i kamień arktyczny

W lesie nudne życie wiodła,

Przed Wami drugi numer gazetki w tym roku
szkolnym. Grudniowy, a więc trochę zimowy i
świąteczny! Znajdziecie tutaj trochę bałwanków,
Mikołaja, który utknął w kominie, śnieg i dużo
aniołów!
Redakcja życzy wszystkim Czytelnikom wspaniałych Świąt, wielu dobrych chwil spędzonych w
gronie rodzinnym oraz…. Szczęśliwego Nowego
Roku 2016!!!
Do zobaczenia za...rok! :)

Harry Potter i lodowiec tajemnic

Ewa Winiarskia, kl. 2b

Choinka – sosna czy jodła

Drodzy Tuzinianie i Tuzinianki!

Gaja Odolczyk, kl. 6c, Iga Ratajczak, kl.5c, Mikołaj Pochopień, kl. 6a.

- Czy dużo było dzieci w Twojej szkole?
- Około 500 dzieci.
- Czy miałeś swoją szafkę w szatni?
- Nie, mieliśmy ławki z półką pod blatem.
-Jaki był Twój ulubiony przedmiot?
- Moim ulubionym przedmiotem był język polski.
- Jak spędzałeś wolny czas?
- Bawiłem się z kolegami w dużych parkach i
ogrodach lub po prostu na ulicy. Kiedy kończyły
się święta mieszkańcy wyrzucali choinki. Zbieraliśmy je w ogródku przed domem i budowaliśmy
szałas. Opiekowaliśmy się małym kotkiem, karmiliśmy go mlekiem, ale jak urósł to uciekł. Zdziczał
i stał się największym rudym kotem w okolicy.
- Czy w ferie wyjeżdżaliście z klasą na zielone
szkoły?
- Nie.
- Czy miałeś dużo kolegów?
- Tak.
- Jakie miałeś oceny?
- Bardzo dobre.
- Jak wspominasz swoją szkołę?
- Bardzo miło ją wspominam.
- Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Wywiad przeprowadził Filip Kasza, z kl.4a

Znasz kogoś, kto jest
absolwentem
naszej
szkoły?
Może Twoi
Dziadkowie, może Rodzice? Przeprowadź wywiad, znajdź daty i informacje, zdobądź archiwalne zdjęcia!
Jubileusz już blisko!
Nasza szkoła ma 70 lat!
Z tej okazji w gazetce
powołujemy specjalny
dział, w którym będziemy przypominać historię
szkoły.
Zapraszamy do redagowania!

Z KART HISTORII

Wrzesień 1948 r.

Inspektorat Oświaty
m.st. Warszawy
oficjalnie mianuje
samodzielną Szkołę
Podstawową nr 12
liczącą już 157 dzieci,
uczących się w 4 salach lekcyjnych.
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Pytaliśmy Was o skojarzenia z … GRUDNIEM!
Oto Wasze odpowiedzi:

Z czym kojarzy Ci się GRUDZIEŃ?
GIEM
ZE ŚNIE

z feriami
z choinką
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Skojarzenia zebrała Magdalena Boryś, z kl. 4a.
Rys. Julia Przewoźnik, kl. 6b.

Zegar Nietoperz Julia Stolarzewicz, kl. 2b
Zegar Kotek oraz Zegar Żabka Karolina Stanek, 2b
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Projekt sukni Maja Węgrzynowska, kl. 5a.

Koniec grudnia to także pożegnanie starego roku 2015 i przywitanie kolejnego nowego… 2016!!! Na to pożegnanie i przywitanie trzeba się dobrze przygotować.
Przede wszystkim należy zaopatrzyć się w dokładny zegar! Upływające godziny
i minuty będą bardzo ważne, ale najważniejsze sekundy! Szczególnie tych dziesięć
ostatnich… 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i …NOWY ROK! 2016!
Prezentujemy tutaj projekt sukni wieczorowej, idealnej na takie wydarzenie. Zabawne zegary projektowały dziewczynki z klasy 2b! Udanej zabawy!

Każdy może rysować jak Vincent van Gogh!
Oto dowód! Prace uczniów klas czwartych
zostały wykonane podczas zajęć plastyki.
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Małpa, ślimak czy może świński ogon?
Znaczek @ jest znany na całym świecie, przede wszystkim wśród tych, którzy używają poczty elektronicznej.
Stosowany jest również w językach programowania np.
gier komputerowych, ale także w chemii czy nawet w
genetyce.
W języku polskim, symbol ten nosi nazwę „małpy”, choć
duża liczba osób, używa angielskiego zamiennika jakim
jest „at”. Podobnie jak w naszym kraju, również Holendrzy utożsamiają ten znaczek z małpim ogonkiem, nazywając go „apenstaartje”, Niemcy „affenschwanz”, Rumunii „coada de maimuta”, a Bułgarzy „majmunsko”. Nie
wszędzie jednak na świecie @ to wspomniane psotne
zwierzę.
We Francji, Włoszech oraz Białorusi @ nazywany jest
odpowiednio „escargot”, „chiocciola” i „сьлімак” (czyli
ślimak), ponieważ skorupa tego bezkręgowca
wyglądem przypomina @. Ucho słonia pochodzi nie z
krajów afrykańskich, a ze Szwecji, gdzie brzmi
„elefantöra”. W Danii, w skrzynce pocztowej można
znaleźć świński ogon, brzmiący „grisehale”. W Grecji
jest on kaczątkiem „παπάκι”, natomiast w Szwecji jest
kocim ogonem „kattsvans” lub kocią stopą „kattfot”.
W Tajwanie i Chinach znak ten określany jest myszką
(xiao laoshu), natomiast w Rosji “собачка” pieskiem.
Są państwa, w których @ kojarzy się ze smakołykami
lub potrawami. Należą do nich Węgry, gdzie znak ten,
utożsamiany jest z pozwijanym rogalikiem „bejgli”. Natomiast w Czechach i Słowacji codziennie przesyła się
śledzie/rolmopsy „zavináč”.
W Japonii znaczek ten porównywany jest przez mieszkańców do wiru, dlatego nosi nazwę „naruto”. W Indonezji określany jest mianem żółwia „a kura-kura”, ze
względu na swoją długą szyję.
Wydawałoby się zatem, że jeśli znaczek @ w Polsce
nosi nazwę małpy, to na świecie powinien mieć podobne
tłumaczenie. Okazuje się jednak, że im więcej państw,
tym więcej ma on znaczeń i skojarzeń. Czyż nieprzesympatycznych?
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Aleks Ambroziak, kl Vb

Witajcie! Chciałabym Wam napisać o tym, jak wygląda życie normalnego japońskiego ucznia - różni
się ono od naszego wieloma rzeczami. Warto dowiedzieć się czegoś ciekawego :-)
1. Rozkład zajęć
Podczas gdy my mamy 2 semestry - w Japonii mają
ich aż trzy! W efekcie mają trzy przerwy - letnią,
wiosenną i zimową.
2. Zainteresowania
W Japonii szczególną uwagę przykładają do nauki uczniowie chodzą na zajęcia typu pianino, co u nas
też jest spotykane, a coraz częściej na "taniec ludowy"! Na takich zajęciach uczą się, jak zawiązywać kimono, czy serwować herbatę! Ja bym na
takie chodziła :)
3. Kluby, koła
Jeśli chociaż kiedyś spotkaliście się z anime
(japońskimi animacjami), z pewnością wiecie, że
japońscy uczniowie uczęszczają do wielu klubów
czy drużyn. Dużą uwagę przywiązują do sportu czy
klubów muzycznych - wiele zespołów powoli osiąga sławę (a zrodziły się ze szkół!)
4. Punktualność
Podczas gdy u nas spóźnianie się jest rzeczą normalną, w Japonii chociaż jednorazowe spóźnienie
się oznacza niechlujstwo i niedbałość.
5. Dojazd
Podczas gdy my jeździmy samochodem czy autobusem, większość uczniów przyjeżdża do szkoły...
pociągiem. Co najlepsze, nie wolno rozmawiać w
jakichkolwiek środkach transportu - co dla nas, w
Polsce z pewnością byłoby wielkim plusem
(jeżdżenie autobusem do szkoły - masakra...).

Japoński mundurek szkolny
(zimowy) dla dziewcząt
Źródło: Wikipedia

To tyle, co chciałam napisać.
Kasia Łuchniak, kl. 6c.
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ZWIERZAKI
NUMERU

PUMA
i GIBON

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 .

Mam dwa koty, które nazywają się Gibon
i Puma. Gibon ma 3 lata, a Puma jest starszy o
6 lat. Ulubionym miejscem Gibona jest najwyżej położona szuflada za zasłoną. Czasem
śpi u mnie w łóżku. Puma lubi leżeć, spać
i leniuchować, pewnie dlatego jest taki grubiutki. Za to Gibon szaleje! Oba koty lubią
siadać w oknie i obserwować podwórko.
Ewa Winiarska, kl. 2b

RYBA

Moja ryba ma na imię Onia. Jest złota,
duża i gładka. Dostaje trzy ziarenka
karmy dla ryb. Ma akwarium i zamek
z kamienia.
Nikola, kl. 2b

LES NOUVEAUX LIVRES SONT ARRIVÉS!!!
1 grudnia w naszej bibliotece szkolnej wielkie święto – przyjechały nowe książki,
komiksy i filmy po francusku!
Te cudowne, kolorowe prezenty
to dar Instytutu Francuskiego
dla naszych uczniów.
MERCI BEAUCOUP!
BONNE LECTURE A TOUS!

8

KAWAŁY
Przygoda Mikołaja

Co mówi ogrodnik, gdy jest zły?
Nie przesadzaj!
Dlaczego tyranozaury lubiły
śniegowe bałwanki?
Bo rozpływały się w ustach.
Gdzie najchętniej jeżdżą
bałwanki?
Na Bał-kany.

Maja Michalska, kl. 4a

Lena Bosowska, kl. 4a

ZIMOWA MODA

Iga Ratajczak, 5c i Gaja Odolczyk, 6c.
Rysunek: Ewa Winiarska, kl. 2b.

Kalina Porazińska, kl.6b

HUMOR Z NASZYCH ZESZYTÓW

Pieszych można nazwać człowieków, którzy chodzą pieszo.
Minotarł to postać z mitologii greckiej.
Rzók Michał był cały rzułty.
Według mnie szkoła w umożliwianiu marzeń pomaka.
Na zdjęciu widnieje grafika Rembrandta. Autorem dzieła jest Rembrandt.
Od podanych czasowników utwórz
czas przyszły:
orać - oraje
przeczytać - będę przeczytywał
zasiać - będę zasił

Od podanych czasowników utwórz
bezokoliczniki:
zdjęliśmy - źciągać
znajdę - znajść
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Do etapu FINAŁOWEGO
KONKURSU KURATORYJNEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO
zakwalifikowały się:
GAJA ODOLCZYK KL.VIC
MARIA POLAŃSKA KL.VIC

Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 1-3
"WSPANIAŁY ŚWIAT POEZJI"
I miejsce - Maksymilian Rheindorf-Zaorski, kl. 1b
II miejsce - Wiktoria Drosio, kl. 2b
III miejsce - Martyna Kamińska, kl. 2b
WYRÓŻNIENIE - Lena Olkowska, kl. 1c

KONKURS RECYTATORSKI
ORGANIZOWANY W RAMACH ŚRÓDMIEJSKIEGO FESTIWALU
MŁODYCH TALENTÓW 2015/2016
„UWIERZ W SIEBIE I POKAŻ, CO POTRAFISZ”
w kategorii klas IV-VI
2 miejsce – SREBRNA WENA - Gaja Odolczyk, kl. 6c
Wyróżnienie - Aleksandra Sobczak , kl. 5c
Specjalne podziękowania dla osób zauważonych i docenionych:
w kategorii kl. I-III – Wiktoria Drosio, kl. 2b
w kategorii kl. IV-VI - Julia Michrowska, kl. 6b
Gratulujemy!!!
Konkurs
na najdłuższy łańcuch
I miejsce Paweł Pindara, 1b
II miejsce Natalia Scheffner, 1a
III miejsce Staś Jodłowski, 1b
Wyróżnienia: Michalina Nowak, 2c
Barbara Ciechomska, 1d
Mieczysław Mierzejewski, 1a

QUIZ REALIZONAWCZY
KONKURS WIEDZY O FRANCJI
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO
DRUGIEGO ETAPU:
1. Ignacy Łuka kl.6a (34 pkt.)
2. Bruno Podbielski kl.6b (32 pkt.)
3. Julia Michrowska kl.6b (30 pkt.)
4. Tomasz Rozwadowski kl.6a (30 pkt.)

Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” 5a: Maja Węgrzynowska; 5b:
SP 12 w Warszawie; red. nacz., skład komp. p. Alicja Lampa (bibliotekarz). Adres redakcji: biblioteka
szkolna; e-mail: biblioteka12sp@interia.pl

Ten numer redagowali uczniowie: 2b: Nikola
Misiura, Karolina Stanek, Julia Stolarzewicz,
Ewa Winiarska, 4a: Magdalena Boryś, Lena
Bosowska, Filip Kasza, Maja Michalska, Blanka
Nowotorska;

Aleks
Ambroziak, Gabriela Balska; 5c: Iga
Ratajczak, Zofia Konopka; 6a: Mikołaj
Pochopień; 6b: Kalina Porazińska, Julia
Przewoźnik; 6c: Gaja Odolczyk, Katarzyna Łuchniak.

Zapraszamy do redagowania kolejnego
numeru gazetki „Tuzinek”!

Krzyżówka Blanki
1. Zwierzę, które ma trąbę.
2. Koń w paski.
3. Człowiek, który jest zabawny i występuje w cyrku.
4. Dzięki nim widzimy.
5. Jest to ptak, który występuje w tytule
baletu „Jezioro ….”.
6. Wyraz, którego brakuje w tytule
Blanka Nowotorska, kl. 4a
książki „…. w krainie czarów”.
HASŁO: ______________________

Zadanie Filipa

Rebus Mai

Maja Michalska, kl. 4a
Filip Kasza, kl. 4a

Zadanie Nikoli - znajdź 10 różnic

Nikola, kl. 2b

W świątecznym nastroju...

