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Wesołych Świąt! 

Joyeux Noël !!! 
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BAŁWANKOWA  MODA 

CHOINKOWA  MODA 

Gaja Galica, kl. 4b 

 2017 

Zofia Lewicka, kl. 4b Anika Ferguson, kl. 4b 

 Bonne Année! 

Alicja Bukowska, kl. 5a. 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
To drugi numer naszej szkolnej gazetki. Drodzy Redaktorzy, Ilustratorzy, Ankiete-

rzy, Poszukiwacze Informacji, Dziennikarze - musimy Was pochwalić! Pracowali-

ście nad tym numerem bardzo chętnie, sprawnie i szybko! Składanie takiej gazetki 

w komputerze to przyjemność! Przynieśliście i przysłaliście tak wiele propozycji 

materiałów do „TUZINKA” że… gazetka dosłownie „pęka w szwach”. Czeka 

Was zatem wiele czytania!  I dobrze! Święta to dużo wolnego czasu! Spędzajcie je 

z Rodziną, przy pięknie udekorowanej choince, lepiąc bałwana i przygotowując 

po kryjomu niespodzianki! Znajdźcie też czas na czytanie! Wieczorem przy oknie, 

za którym pięknie będzie padał śnieg… siądźcie z książką, poczytajcie sobie, Ro-

dzeństwu, Rodzinie w ten magiczny czas! Następny numer „TUZINKA” już w 

przyszłym roku :) Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!!! 

Redakcja 

Wywiad z Julią Przewoźnik, absolwentką* naszej szkoły... 

ABSOLWENT* -  

ktoś, kto ukończył 

szkołę, kurs. 

Helena Jaworska 
 i Izabela Skowrońska, kl. 4b. 

Jak wspominasz Dwunastkę? 

Bardzo dobrze! Lubię wszystkich nauczycieli!  

Często wspominam „Choinkę na Jazdowie” i wyjazd 

na zieloną szkołę. 

Jaki najbardziej lubiłaś przedmiot? 

Plastykę, język polski, historię i muzykę. 

Co lubisz robić w wolnym czasie? 

Lubię śpiewać i tańczyć. 

Czy w nowej szkole często chodzisz do biblioteki? 

Bywam tam, ale niezbyt często. Są tam komputery          

i z tego powodu jest tam spore zamieszanie. 

Jaki najbardziej lubisz kolor? 

Czarny i niebieski. 

Czy masz ulubione zwierzę? 

Tak, psy i konie. 

Pewnego listopadowego 

dnia odwiedziła naszą  

szkołę  Julia. Wiele osób  ją 

zna! Ma zawsze dobry hu-

mor i pięknie rysuje!!!!  Od 

razu sypnęły się zamówie-

nia na rysunki Julii.  

Nasza absolwentka udzieli-

ła wywiadu i stworzyła ry-

sunek z dedykacją dla 

wszystkich czytających  

naszą gazetkę!  Dziękujemy! 

Nie wiesz,  

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 
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Najszczęśliwszy dzień 

D’où tu prends les livres pour lire? 
- la bibliothèque de l’école 5 
- de mes amis 5 
- la bibliothèque publique 6 
- J’achète 16 
- autre 2 

Lena Bosowska, Alicja Bukowska 

(także rysunek), Zuzanna Kuźniewska 

i Karolina Pszczółkowska, kl. 5a. 

Trudno powiedzieć, jaki był mój najszczęśliwszy dzień             

życia, bo może mi się jeszcze nie przytrafił. Do tej pory,    

jednym z najszczęśliwszych momentów, był ten, w którym             

dostałam moje pierwsze puenty do baletu. Kiedyś miałam 

pasję do tańca. Pewnego dnia, zapisałam się do nowej 

szkoły baletowej. Miałam bardzo często lekcje i ćwiczyłam 

balet 14 godzin w tygodniu. Każdego dnia marzyłam                     

o tańcu na prawdziwych baletowych puentach. Podziwia-

łam starsze koleżanki, które  nie tylko pięknie prezentowały 

się w strojach do baletu, ale również z lekkością i niesamo-

witą sprawnością tańczyły na puentach. 

Po roku intensywnych ćwiczeń, nadszedł długo oczekiwany 

dzień. W pięknym opakowaniu otrzymałam moje wymarzo-

ne, pierwsze puenty. Rozpłakałam się ze szczęścia. 

Aniela McGrath, kl. 6a 

puenty 
[czytaj: płenty] 

pantofle z twar-

dym noskiem 

umożliwiającym 

taniec na czub-

kach palców, 

używane w             

balecie; pointy, 

baletki. 

ENQUÊTE 

Matylda 

SILVER 
HOBBIT 
W pustyni i w puszczy 

ZWIADOWCY 

Harry Potter 

Straszna historia 
Dziennik Cwaniaczka 

Władca Lewawu 

Seria KTO MNIE PRZYTULI? 

Dzieci z ulicy Awanturników 
BAŚNIOBÓR 

Umarły las 
Zezia i Giler 

What if? A co gdyby? 

Cukiernia pod Pierożkiem z Wiśniami 

POLECANE NA DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY 

 Propozycje zebrała: Iga Ratajczak, kl. 6c 

http://sjp.pl/puenty
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PRENUMERUJEMY*!!! 
W naszej szkolnej bibliotece możecie poczytać  

czasopisma!  Młodszym proponujemy magazyn  

dla dzieci „Świerszczyk”, starszym dwutygodnik pt. „Victor Junior”.  

Zapraszamy do czytania! 

PRENUMEROWAĆ* -  

wpłacać  z góry pewną kwotę za cza-

sopismo  ukazujące się w równych 

odstępach czasu. Na przykład: jeśli 

wykupicie prenumeratę dwutygodni-

ka (jakim jest „Świerszczyk” i 

„Victor  Junior”) na cały rok, to co 

dwa tygodnie otrzymacie do domu  

kolejny  numer! 

Nie wiesz,  

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

Maria Bogdanowicz                 

i Zuzanna Lasocka, kl. 4b. 

Oblicz: 
- Ile numerów „Świerszczyka”             
ukazuje się w ciągu miesiąca? 
- Ile numerów „Victora Juniora” 
ukazuje się w ciągu kwartału? 
- Ile numerów „Świerszczyka” 
ukazuje się przez cały rok kalen-
darzowy, skoro wyjątkowo w mie-
siącu lipcu oraz sierpniu ukazuje 
się po jednym numerze magazy-
nu? 

ZADANIE: 



KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA 

Rozwiązanie: 

_________________    ___ 

_____________________ 

Autorzy krzyżówki: 

Wanda Arkuszewska, kl. 2b 

Paweł Pindara, kl. 2b 

Amelia Sowłowiec, kl. 2c 

14. 
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Śnieg, miękki puch, jak biały diament 

Aleks Ambroziak, kl.6b 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje śnieg? Dlaczego ma tak 

różne kształty? Dlaczego raz jest lepki a raz suchy? Otóż, pozwólcie, że wyjaśnię. 

Śnieg, to nic innego jak zlepki kryształów lodu powstające w wyniku 

bezpośredniej zamiany pary wodnej w lód. Powstaje on w chmurach, gdzie znaj-

duje się duże nasycenie wody.  

Jej cząsteczki przyczepiają się do występujących tam drobinek kurzu lub 

pyłków kwiatowych, tworząc sześcian foremny. Dlatego powsta-

jąca wówczas śnieżynka jest sześcioramienna (choć zdarza się 

również dwunastoramienna) i w niczym nie przypomina widywa-

nej na ziemi gwiazdki. 

Kiedy płatek zmierza w kierunku lądu, zmienia się rów-

nież wilgotność i temperatura otoczenia. Na wystających krawę-

dziach płatka zaczynają tworzyć się nowe kryształy. Taki proces 

może powtarzać się kilkakrotnie, aż do momentu, kiedy dotknie on powierzchni 

ziemi. I to właśnie dlatego, płatki śniegu mogą mieć bardzo różne, jednakże sy-

metryczne kształty. Kąt pomiędzy wszystkimi ramionami wynosi 60 stopni.    

 
W bardzo niskich temperaturach, poniżej -20°C, płatki śniegu przypomi-

nają płaskie sześciokąty. Dopiero w temperaturze od -10°C do -20°C powstają 

największe i najpiękniejsze śnieżynki, których wymiary mieszczą się w granicach 

od 2 do 4 mm.  Najbardziej popularnymi kryształkami są takie, których ramiona 

przypominają gałęzie. Pozostałe mają nieregularne kształty. Często są ze sobą 

zrośnięte i tworzą kombinacje różnych płatków zarówno słupkowych jak i pła-

skich.  

Ich kształt, zmienia się w zależności od stopnia wilgotności. Im jest wyż-

sza, tym płatki śniegu mają bardziej złożone kształty, ale nigdy nie są identyczne. 

Na ziemię opada wówczas piękny puch, który nie lepi się, pod warunkiem, że 

temperatura przekracza -10°C. Z chwilą, kiedy temperatura powietrza rośnie, 

śnieg staje się coraz bardziej lepki.  

Pamiętajmy również o tym, że padający deszcz w ciepłe, upalne lato, za-

nim przejdzie przez warstwy cieplejszego powietrza, również ma strukturę za-

marzniętego kryształku. Jednakże docierając do ziemi, topi się i przybiera postać 

kropel.  
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RZUCAĆ GROCHEM 

O ŚCIANĘ -  

pouczać kogoś bez skutku, 

przestrzegać kogoś,  

napominać bez rezultatów. 

„Mówię do niego            

i mówię, ale to jak 

rzucać grochem             

o ścianę”. 

ŚWIĘTE SŁOWA -  

właściwe słowa, odpo-

wiednie do danej sytuacji. 

„Święte słowa,  

babciu. Powinienem 

się więcej ruszać,  

bo robię się coraz 

grubszy!” 

CZUĆ SIĘ JAK RYBA 

W WODZIE -  

czuć się doskonale,           

świetnie, wspaniale,           

w jakimś miejscu,                

sytuacji, w jakiejś              

dziedzinie, dobrze się 

sprawdzać. 

„Na lekcji               

matematyki czuję się 

jak  ryba w wodzie”. 

Olga Bosowska, kl. 4c. 
Patrycja Michalak, kl. 4c. 

Oliwia Grudowska, kl. 4c. 

 

 

Eskimosi Inuit, Inuici - grupa rdzennych ludów obszarów ark-

tycznych i subarktycznych Grenlandii, Kanady, Ala-

ski i Syberii. Ludy Eskimos-aleuckie należą do                

rodziny ludów pochodzenia azjatyckiego. Mitologia 

Inuitów posiada wiele wspólnych cech z innymi reli-

giami ludów mieszkających w rejonach polarnych. 

Tradycyjne wierzenia Inuitów mogą być określone 

jako forma szamanizmu. Na co dzień zajmują się 

łowieniem ryb, polowaniem, robieniem dłubanek                   

i szyciem ubrań ze zwierzęcego futra. Inuici rzadko 

chorują, ponieważ ich głównym pokarmem są wła-

śnie ryby, które dostarczają im wiele odżywczych 

składników pokarmowych. 

Eryk Nowacki, kl.6b Fot: Internet 



8 

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 . 

Krzysztof Bukowski, kl. 6b. 

Mój chomik dżungarski „Anonymus” ma niespełna rok i jest 
jeszcze dosyć mały. Za uszami ma charakterystyczne białe 
plamki. Gdy jest głodny i zauważa mnie,  wchodzi do swojej 
pustej miski i zaczyna w niej skakać na dwóch łapach.               
W dzień zazwyczaj śpi lub odpoczywa w swoim domku.              
W nocy uczy się biegać na kołowrotku, co zazwyczaj jest 
katastrofalne w skutkach. Zwykle jego nauki kończą się tak, 
że wypada z kołowrotka i oszołomiony tym zdarzeniem, ucie-
ka do domku. Najbardziej dziwną oraz zagadkową rzeczą 
jaką robi jest to, że siada w kołowrotku zawsze około godziny 
22:00 i przez kilka minut siedzi w bezruchu.  Gdy mu się to 
znudzi zasiada w jednym miejscu i wpatruje się  w różne 
części    mojego pokoju.  Bardzo lubię mojego chomika! 

Anonymus 

Z czym kojarzy Ci się miesiąc GRUDZIEŃ? 

zima 

Skojarzenia zebrali: Konrad Kamiński, Mateusz Szymborski, kl. 6b. 

Rysunek wykonała Olga Bosowska, kl. 4c. 
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CIASTO CZEKOLADOWE 

SKŁADNIKI: 

- 1 1/2 kostki masła 

- 2 szklanki cukru 

- 3 mleczne czekolady 

- 6 łyżek wody 

- 2 szklanki mąki 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 4 jajka 

PRZYGOTOWANIE: 

Do garnka wkładamy masło, cukier, 

czekolady i wodę. Gotujemy około 3 

minuty. Odlewamy z tego 1/2 szklanki 

na polewę. Pozostałą część po ostudze-

niu połączyć z mąką, proszkiem do 

pieczenia i żółtkami. Dobrze wymie-

szać. Następnie dodać pianę ubitą z 

białek i na koniec można dodać bakalie 

(według własnego uznania). Piec w 

temperaturze 160 °C około 45 minut.  

Natychmiast po upieczeniu polać pozo-

stawioną polewą. Można posypać ko-

kosem lub cukiereczkami. 

ORZESZKI Z NADZIENIEM 

Składniki 
    CIASTO: 

    3 szklanki mąki 

    2 jaja 

    pół szklanki cukru 

    1 kostka margaryny 

    1/4 łyżki sody oczyszczonej rozpuszczo-

nej w occie 

    szczypta soli 

    NADZIENIE KAKAOWE: 

    2 łyżki kakao 

    1/4 kostki margaryny 

    1 cukier waniliowy 

    1/4 szklanki wody 

    1/2 szklanki cukru 

    1,5 szklanki mleka w proszku 

    NADZIENIE KOKOSOWE: 

    1/4 kostki margaryny 

    1 cukier waniliowy 

    1/4 szklanki wody 

    1/2 szklanki cukru 

    1,5 szklanki mleka w proszku 

    wiórki kokosowe 

Przygotowanie 

Ciasto: margarynę pokroić w mące, jaja 

ubić z cukrem. Wszystko razem wymieszać. 

Z ciasta zrobić małe kuleczki i piec w spe-

cjalnej maszynce (zdjęcie poniżej) ok. 3 

minut każdą porcję. 

Nadzienie: rozpuścić margarynę z cukrem, 

cukrem waniliowym i wodą ( w przypadku 

nadzienia kakaowego z ka-

kao). Odstawić i do gorące-

go dodać mleko   w prosz-

ku  i wymieszać. 

Przestudzoną masą przeło-

żyć orzeszki. Do jednej 

połówki nałożyć nadzienie i 

przykryć drugą. 
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Przepisy wyszukała 

Gabriela Balska, kl. 6b. 
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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:  
3b: Julia Szczygieł; 4b: Maria Bogdanowicz, 
Anika Ferguson, Gaja Galica, Helena Jaworska, 
Zofia Lewicka, Julia Scheffner, Urszula Skoniec-
ka, Izabela Skowrońska, Milena Walenta; 4c: 
Olga Bosowska, Oliwia Grudowska, Patrycja  

Michalak, Zoja Płazińska, Maja               
Szypszak; 5a: Lena Bosowska,  Alicja 
Bukowska, Zuzanna Kuźniewska, Maja 
Michalska, Oliwia Perczyńska, Amelia 
Podgórska, Karolina Pszczółkowska; 6a: 
Jan Jagielski, Aniela McGrath;  6b: 
Aleks Ambroziak, Gabriela Balska, 
Krzysztof Bukowski, Antoni Dziura, 
Franciszek Gilarski, Konrad Kamiński,  
Eryk Nowacki, Mateusz Szymborski; 6c: 
Iga Ratajczak. 

KONKURS POLONISTYCZNY 
do etapu rejonowego zakwalifikowała się  
uczennica klasy 6c IGA RATAJCZAK. 

G
RATULUJEM

Y
! 

kaprofesjonalkaniekagotokawać  

Szczęśliwego Nowego Roku! 
 
良いお年をお迎えください (po japońsku) 
 
新年快樂 (po chińsku) 
 
Счастливого Нового Года!  (po rosyjsku) 
 

행복한 새해 되세요!  (po  koreańsku) 
 
Selamat Tahun Baru  (po indonezyjsku) 

HAPPY NEW YEAR  (po angielsku) 

Bonne Année (po francusku) 

BOLDOG ÚJ ÉVET  (po węgiersku) 

FELIZ AÑO NUEVO  (po hiszpańsku) 

GOTT NYTT ÅR  (po szwedzku) 

SRETNA NOVA GODINA – po 

chorwacku 

Antoni Dziura i Franciszek Gilarski, kl. 6b. Czego chcesz nauczyć się w roku 2017? 

kaobsługikakompukatera kabyćkacierplikawym 

kabyćkamikałym kaniekamieckiegoka 

katabliczkikamnożekania 

kabakardzokadobrzekaczykatać 

Wykreśl wszystkie sylaby KA,  

a dowiesz się , co planują uczniowie! 

kachikańskiekago 
kapiękniekarysowaćkakokanie 

kaprzekaczytać100kaksiąkażek 

Maja Michalska, kl. 5a. 

W wyszukiwaniu  

informacji nt. życia                

i  twórczości  

Henryka Sienkiewicza  
najlepsi byli: 
Barbara Ciechomska, 1a 

Malwina Baltaza, 2a 

Zofia Lewicka, 4b 

Lena Bosowska, 5a 

Alicja Bukowska, 5a 

Zuzanna Kuźniewska, 5a 

Marta Branczewska, 6a 

Aniela McGrath, 6a 

Gabriela Balska, 6b 

Krzysztof Bukowski, 6b 

Antoni Dziura, 6b 

Franciszek Gilarski, 6b 

Karolina Gorycka, 6b 

Konstancja Król, 6b 

Karolina Kuczyńska, 6b 

Natacha Mont-Jovet, 6b 

Eryk Nowacki, 6b 

Mikołaj Ochab, 6b 

Lena Świderska, 6b 

Dziękuję! 
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WYKREŚLANKA 
Znajdź 9 słów związanych z zimą i świętami. 

Amelia Podgórska, kl. 5a. 

LABIRYNT 
Pomóż  Frankowi odnaleźć prezenty. 
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Zoja Płazińska, kl. 4c 
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Niespodzianki, jakie przygotowujemy 

samodzielnie na Mikołajki lub Gwiazdkę: 

własnoręcznie szyte zakładki 
wycinanki 

laurki 
bombki 

pierniczki 
pompony 

własną książkę 
kartki świąteczne 

elf z papieru 
ciasteczka 

rysunki świąteczne 
bałwanek 

skarpetki na drutach 
czekoladę 

origami 
pluszak świąteczny 

kule ze sztucznym śniegiem 
ładne opakowania prezentów 

bransoletka 
szyte maskotki O

li
w

ia
 P

er
cz

yń
sk

a
, 

kl
. 
5

a
. 

Znajdź 5 różnic: 

Ja
n

 J
a
g

ie
ls

ki
, 

kl
. 

6
a

. 



Z MOTYWEM KSIĄŻKI LUB BOHATERAMI KSIĄŻEK 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz  Światowego Dnia Poczty i 
Znaczka Pocztowego dzieci tworzyły projekty znaczków. Powstało ponad 60 projektów. Prezen-
towane  tutaj znaczki zdobyły uznanie  dziecięcego jury. Nagrodą jest publikacja projektów na 
łamach naszej gazetki. Wszystkie  znaczki można zobaczyć  na wystawie w bibliotece szkolnej. 

Iga, kl. 6c Lila, kl. 3c 

Helena, kl. 4b 

Izabela, kl. 4b 

Zoja, kl. 4c 

Anika, kl. 4b 

Matylda, kl. 2c 

Milena, kl. 4b 

Milena, kl. 4b 

Pola, kl. 3c 
Stella, kl. 4c 

Karolina, kl. 3b 

Hanna, kl. 4c 

Zuzanna, kl. 4a 

Gaja, kl. 4b. 


