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Kalina Porazińska, kl. 5b 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 

Zimowo jeszcze w naszej gazetce! W tym numerze wspominamy ferie zimowe 

i bal karnawałowy! Przybliżamy historię nart, opisujemy zimową stolicę Pol-

ski oraz odległy, lecz piękny kraj - Japonię! 

Zwierzaki bieżącego numeru to chomik Ząbek i kot o imieniu Ejno!   

Mamy dla Was mnóstwo łamigłówek, w tym jedną związaną z językiem fran-

cuskim,  którego uczycie się na co dzień! Obejrzyjcie koniecznie galerię prac 

rysunkowych! 

Tym numerem zamykamy czas mroźnych poranków, zaśnieżonych ulic, marz-

nących nosów i wszechobecnej bieli!   

Zaczynamy zbierać materiały (artykuły, rysunki, zagadki, dowcipy, ankiety 

itp.) do kolejnego numeru szkolnej gazetki „TUZINEK”! Będzie w niej wio-

sennie, a więc zielono! Zapraszamy wszystkich miłośników roślin, żab, zielo-

nych ubrań i książek w zielonych okładkach! Niech będzie nam… zielono!  

Wszelkie materiały można przynieść osobiście do biblioteki szkolnej lub wy-

słać na adres e-mail: biblioteka12sp@interia.pl 
Redakcja 

„ZIMOWE” ZWIĄZKI  FRAZEOLOGICZNE 

zostać na lodzie - zostać zlekcewa-

żonym, pominiętym, bez niczego. 

Julka zaprosiła na swoje urodziny 

wszystkie koleżanki z klasy, tylko 

Ola została na lodzie. 

Jaki może być śnieg? 
miękki 

biały 

mokry 

zimny 

lepki 

puszysty 

ciepły 

błyszczący 

puchaty 

wodny 

kolorowy 

tajemniczy 

sypki 

cichy 

słodki 

przezroczysty 

kryształowy 

twardy 

klejący 

suchy 
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c ubierać się na cebulkę - zakładać 

na siebie kilka warstw ubrań. 

Zosia ubiera się na cebulkę, w cią-

gu dnia, gdy robi się cieplej, zdej-

muje sweterek i szalik. 

Iga Ratajczak, kl. 4c 
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17.02.15 r. 

W sobotę rano wstałam bardzo wcześnie. Od piątej godziny pakowałam się na wy-

jazd. Biegałam pod domu jak szalona. Trochę z radości, bo nie mogłam się doczekać 

wyjazdu. Trochę z pośpiechu, żeby wszystko spakować i absolutnie niczego nie zapo-

mnieć! Rodzice obudzili się o ósmej, a tuż po nich moje siostry. Wyjechaliśmy o jede-

nastej. Po drodze zatrzymaliśmy się w bardzo popularnej restauracji i każdy wybrał 

sobie ulubiony zestaw. Przed północą dotarliśmy na miejsce, ale nie czuliśmy zmęcze-

nia! Wybraliśmy się jeszcze na  krótki spacer po okolicy. Potem, już naprawdę senni 

poszliśmy spać. 

 

18.02.15 r. 

Obudziłam się w nowym miejscu, szybko zerwałam się z łóżka i zajęłam się rozpako-

wywaniem i układaniem rzeczy. Przez te porządki prawie spóźniłam się na śniadanie. 

Potem wszyscy pojechaliśmy na stok. Podczas jazdy na nartach zrobiłam nieoczeki-

wanego fikołka, ale na szczęście nic mi się nie stało. O godzinie trzynastej byliśmy już 

na obiedzie w hotelowej restauracji.  Kiedy zaczęło się ściemniać, poszliśmy na długi 

spacer. Było wesoło! Rzucaliśmy się śnieżkami i śmialiśmy się! Zrobiliśmy też mnó-

stwo zabawnych zdjęć. Wróciliśmy na kolację, a potem obejrzeliśmy film familijny.       

O 23.00 wszyscy zasnęliśmy, zmęczeni, lecz zadowoleni. 

Rysunki: Zuzia Kuźniewska, kl. 3a. 

1. Połącz  w pary - rysunek i wyraz. 

2. Dopisz brakujące wyrazy (jeśli nie wiesz, zapytaj kogoś lub poszukaj w słowniku). 

3. Dorysuj brakujące rysunki. 

la luge 

le bonnet 

les patins 

l’appareil photo 

 le sac à dos 
l'écharpe 

 

 



ze śniegiem 

z Krupówkami 

z wyjazdem na narty 

z górami 

 Z czym kojarzy Ci się ZAKOPANE? 

Pytaliśmy Was o skojarzenia z zimową stolicą Polski,          

czyli z Zakopanem! Oto Wasze odpowiedzi: 
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z pysznym pstrągiem 

z góralami Z OSCYPKAM
I 

Z WAKACJAMI 

 

 

Twoje skojarzenia: 

ze snowboardem 

ze wspinaczką górską 

z kolorowym bazarem 

z M
orsk

im
 O

kiem
 

z Doliną Pięciu Stawów 

Zakopane - zimowa stolica Polski 

Dlaczego Zakopane jest zimową stolicą Polski?  
Składa się na to kilka czynników.  

Położenie. Gdyby się przyjrzeć mapie Tatr, Zakopane byłoby najwięk-
szym miastem, które się tam znajduje. Otoczone jest wieloma cieka-
wymi i malowniczymi miejscami, są to np. Gubałówka czy Kasprowy 
Wierch. 

Infrastruktura. Przez lata rozwijały się tu ośrodki turystyczne, ale nie każ-
dy mógł z taką łatwością pojechać w góry jak teraz. W naszych cza-
sach nie stanowi to większego problemu. 

Przypadek. Czysty przypadek. Gdybyśmy cofnęli się kilkaset lat wstecz, 
kiedy zakładano wieś  znajdującą się na terenie dzisiejszego miasta, 
zobaczylibyśmy jak niewiele trzeba było do tego, aby miasta Zakopa-
ne nie było, albo było… ale nie w takiej postaci. 

Sądzę, że dzięki temu artykułowi, Wy - Czytelnicy, możecie sobie bez proble-
mu odpowiedzieć na to pytanie: dlaczego? 

Ignacy Łuka Va 

Rys. Gaja Odolczyk, kl. 5c. 



Jak narysować? 

Jak narysować? 

Natalia Troc, kl. 5c 

ZAGADKA 

Natalia Troc, kl. 5c. 

 5 Maria Bubień, Matylda Gacka i Natalia Mądry, z kl. 5c. 

Oko! 

Aleksander Maliszewski, kl. 5b. 

Zapraszamy Was do publikowania prac w tym 

dziale!  Przynieście rysunki do biblioteki, gdzie 

zostaną zeskanowane, a następnie umieszczone    

w gazetce! 
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Lena Bosowska  

Oliwia Burcan z kl. 3a 

Gdzie spędziliście  

ferie zimowe? 

w Austrii 2 

w Bieszczadach 3 

w Komorowie 2 

w Londynie 1 

na Mazurach 4 

nad morzem  4 

w Paryżu 2 

w Tatrach 8 

w Turcji  2 

u babci 4 

w Warszawie 6 

w Zakopanem 5 

Którą  

z zimowych  

dyscyplin  

sportu  

lubisz  

najbardziej? 

snowboard 13 

narty 10 

łyżwy 8 

sanki 4 

skuter śnieżny 1 

rower 1 ;) 

Pola Grudziecka   

i Clara Preda, kl. 4c 

   Myślicie, że narty to współczesny wynalazek? Nic 
bardziej błędnego! Historia nart jest bardzo długa. 
Pierwsze narty powstały ok. 9000 lat temu, a za 
umowną ojczyznę narciarstwa uznaje się Azję Środ-
kową, okolice jeziora Bajkał i gór Ałtaj. 
   Najstarsze narty znalezione zostały w szwedzkiej 
prowincji Angermanland. Ich wiek szacuje się na ok. 
3500 lat. Mimo sędziwego wieku, wyglądają bardzo 
podobnie do nart, na których dziś zjeżdżamy ze 
śnieżnych stoków: miały 111 cm długości i 9,5 – 10,4 
cm szerokości. 
   Pierwsza pisemna wzmianka o nartach napisana 
została w 400 r. p. n. e. przez Greka Xenophona, po 
wyprawie do Skandynawii. 
   Na początku narty nie służyły zabawie. Nie jeżdżo-
no na nich także dla sportu. Były one po prostu urzą-
dzeniem, które umożliwiało poruszanie się po głębo-
kim śniegu – ułatwiały przetrwanie i polowanie. Daw-
ne narty były z reguły bardzo ciężkie i miały szerokie 
deski. Sterowano i hamowano nimi przy pomocy kija 
wbijanego w śnieg. Dopiero król Wikingów Herald 
1000 lat temu postanowił używać nart do zabawy: 
urządzał wyścigi i inne rozrywkowe aktywności, w 
których uczestniczyła arystokracja. Od tego czasu 
narty zaczęły być coraz popularniejsze.  
   Pierwsza publikacja dotycząca narciarstwa powsta-
ła w 1733 r. Napisał ją Norweg Jen Henrik Emahu-
sen. W książce jest pewna ciekawostka. Autor zale-
ca, aby lewa narta miała 270 cm długości, a prawa 
210 cm.  
   Pierwsza wytwórnia nart powstała w 1886 r. w Nor-

wegii. Od tego momentu rozpoczyna się wielki wy-

ścig technologiczny. Obejmuje on kolejne elementy 

nart i ich ulepszeń: począwszy od rodzaju drewna,     

z którego narty powstają, ich grubości, kształtu aż po 

rodzaje smarów, krawędzie i tworzywa sztuczne. 

Dzięki temu nasze dzisiejsze narty są lekkie, wygod-

ne i coraz bardziej bezpieczne.  

Udanego szusowania!:) 

HISTORIA NART 

Jan Grabowski, kl. 5a. 

Rys.Pola Załęska, kl. 3a 
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Japonia kojarzy nam się przede wszystkim z nowoczesno-

ścią, elektroniką i komputerami. Warto jednak również wie-

dzieć, że często nazywana jest Krajem Kwitnącej Wiśni. Po-

wodem tego jest to, co dzieje się na wiosnę w wielu parkach, 

mniejszych i większych ogrodach wokół zamków czy świą-

tyń oraz na ulicach i skwerach. Miliony kwiatów na drze-

wach wiśni zaczyna wówczas przepięknie rozkwitać. Cała 

Japonia tonie w białoróżowych kwiatach o oszałamiającym 

zapachu, a pod kwitnącymi drzewami grupki zapracowanych 

na co dzień Japończyków, spotykają się na przerwie obiado-

wej albo na pikniku w weekend, aby oglądać i podziwiać 

przyrodę. 

Japonia, to również kraj, gdzie znajdziemy olbrzymie świąty-

nie Buddy, pełne spokoju ogrody zen, panie uprawiające tra-

dycyjne rodzaje sztuki zwane gejszami, a także ludzi ubra-

nych w kolorowe kimona. W Japonii, oprócz tradycji, na każ-

dym kroku spotykamy nowoczesność: naprawdę bardzo 

szybka kolej Shinkansen, dzięki której odległość 450 km z 

Tokio do Kyoto pokonałem  w 1 godzinę i 15 minut. Co cie-

kawe, że przed wejściem do kolei, czy do autobusu, wszyscy 

ustawiają się w kolejce. Nikt się nie pcha i nie śpieszy.  

W zachowaniu ludzi zaobserwowałem, że na powitanie nie 

podają sobie dłoni, lecz kłaniają się nisko, uśmiechają się,       

a problemy rozwiązują w sposób przyjacielski. Tradycyjne, 

japońskie potrawy, które składają się z ryżu lub płaskich klu-

sek, wołowiny,  kurczaka albo ryb, spożywane są pałeczka-

mi, co było dla mnie ekscytującą zabawą. 

Język wydaje się skomplikowany, ale podstaw można się 

bardzo szybko nauczyć. Np. znaki 大小 wskazują dużego i 

małego człowieka. Zresztą po przyjrzeniu się im, faktycznie 

wyglądają jak mały  i duży człowiek. 

Wyprawa do tego kraju zapadła mi w pamięci, gdyż śliczna 

jest tam przyroda, bardzo ciekawa historia i zachowane stare 

zamki i świątynie, a panujące tam zwyczaje są całkowicie 

inne niż w krajach europejskich. Dotychczas nie zwiedziłem 

bardziej ekscytującego miejsca na świecie.  

          Aleks, klasa IV b 

JAPONIA 
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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 . 

 Rysunek i tekst: Zofia Konopka, kl. 4c 

Ząbek 

Światowy Dzień Kota 

Lena G. i Pola G. z kl. 4c. 

To jest mój chomik syryjski, który nazywa 

się Ząbek. Kiedy dostałam go od wujka na 

święta, był cały biały!  Chomiczek jest 

dość mały i pulchniutki. Uwielbia spać i 

jeść. Kiedyś, gdy go wyjęłam z klatki, 

wszedł do rękawa mojej bluzki! Ząbek jest 

z nami już trzy miesiące i zmienił się nie 

do poznania! Urósł, a jego sierść z białej 

zrobiła się szara. 

Światowy Dzień Kota przypada na dzień  17 lutego.   

Co zrobić, aby uszczęśliwić swojego pupila? 

- Dać mu dużo karmy. 

- Bawić się z nim. 

- Posprzątać mu kuwetę. 

Przeprowadziłam ankietę wśród 10 osób, z której 

wynika, że 9 osób bardzo lubi koty, a jedna osoba 

ich nie lubi, bo jest uczulona na kocią sierść. 

Ejno 

Nasz kot ma na imię Ejno. W naszym domu 

jest odkąd pamiętamy. Rodzice uratowali go, 

kiedy  był małym kotkiem. Porzucony na klat-

ce schodowej miauczał przejmująco. Jego imię 

wzięło się od tego, że mama i tata mówili cią-

gle do niego „Ejno!”, bo wciąż coś drapał.          

I tak zostało! Ejno jest wspaniałym kotem. 

Bardzo lubimy się z nim bawić.  

Ulubionym jego zajęciem jest spanie. Czy to 

na antresoli czy w szafie, jednak najlepsze 

miejsce to domek z kartonu, który zrobiłyśmy 

specjalnie dla niego. Nasz kot umie chodzić po 

drabinie. Często tłucze kubki!  

Rysunek i tekst: Natalia Mądry, kl. 5c. 
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Amelia Skrzypkowska, kl. 5c 

Patrycja Karpińska z kl. 6b 

„Zimowa sukienka” 

„Szkolny szyk” 

Pola Załęska, kl. 3a 

Lena Bosowska, kl. 3a 

Patrycja Karpińska z kl. 6b 



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 klas: 1a: 

Jakub Malec; 3a: Lena Bosowska, Alicja Bu-
kowska, Oliwia Burcan, Zuzanna Kuźniewska, 
Pola Załęska; 4b: Aleksander Ambroziak; 4c: 
Lena Grudziecka, Pola Grudziecka, Zofia Ko-
nopka, Józefina Kowalska, Clara Preda, Iga 
Ratajczak;       

5a: Jan Grabowski, Ignacy Łuka; 5b: Alek-

sander Maliszewski, Kalina Porazińska; 5c: 

Maria Bubień, Matylda Gacka, Natalia Mą-

dry, Gaja Odolczyk, Amelia Skrzypkowska, 

Natalia Troc 6b: Patrycja Karpińska, Klara 

Porazińska.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 

nadesłanych tekstów. 

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy  

MULTITEST 

X miejsce:  

Wojciech Decewicz, kl. 6a 

Maria Polańska, kl. 5c 

Mikołaj Ochab, kl. 4b 

Wyróżnienia: 

Pola Grudziecka, kl. 4c 

Gabriela Balska, kl. 4b 

Eryk Nowacki, kl. 4b 

Zuzanna Gonczaryk, kl. 4a 

Urszula Skibińska, kl. 6b 

Śródmiejski Konkurs  

„Świąteczne drzewko” 

wyróżnienia otrzymali: 

Tymon Wasiluk, kl. „0” 

Lena Bronicka, kl. 1a 

Oliwia Grochowska, kl. 1a 

Kuratoryjny Konkurs  
Informatyczny „miniLogia” 

do II etapu zakwalifikowali się: 
Yuriy Kashivskyy, kl. 6b 

Stanisław Rączewski, kl. 6b 

Konkurs kuratoryjny z historii 
„Losy żołnierza  

i dzieje oręża polskiego” 
do etapu rejonowego i do etapu 
wojewódzkiego zakwalifikował 

się Ignacy Łuka z kl. 5a. 

Ogólnopolski Konkurs  

Przyrodniczy EDI-PINGWIN 

III miejsce Tomasz Rozwadowski, kl. 5a 

V miejsce Maria Polańska, kl. 5c 

V miejsce Gaja Odolczyk, kl. 5c 

Wyróżnienia: 

Pola Strąk, kl. 5b 

Alicja Maliszewska, kl. 5b 

Bruno Podbielski, kl. 5b 

Rafał From, kl. 6a 

Jan Grabowski, kl. 5a 

Miłosz Rogowski, kl. 5a 

Tymon Petrycki, kl. 5a 

Mikołaj Pochopień, kl. 5a 

Śródmiejski Festiwal  

Młodych Talentów 
Wyróżnienie GAJA ODOLCZYK, kl. 5c 

Dostrzeżony i zauważony został 

LEONARD WACHTA, z kl. 6a. 

Archidiecezjalny Konkurs  
Plastyczny  

„SANTO SUBITO” 
do etapu rejonowego  

zakwalifikowały się prace uczniów: 
Anatol Makówka, kl. 1b 

Aleksandra Więch, kl. 2a 
Aleksandra Adamowska, kl. 3b. 



1. W zimie musisz go mieć na 
szyi. 
2. Kiedy jest zimno, nosisz ją 
na głowie. 
3. Zakładasz je na oczy, kiedy 
jedziesz na nartach. 
4. Trwają 2 tygodnie i są           
w  zimie. 
5. Nosisz ją jesienią, zimą           
i wiosną. 
6. Jeździsz na nich po śniegu. 
7. Pora roku trwająca przez 
grudzień, styczeń i luty. 
8. Trzymasz je w rękach, kiedy 
jedziesz na nartach. 
9. Jest - 10 stopni na termome-
trze. Mówisz:  „Jest mi…….”. 
10. Imię bałwana z filmu 
„Kraina Lodu”. 
11. Ślizgasz się na nich. 
12. Imię renifera z filmu „Kraina 
Lodu”. 

Natalia Mądry, kl. 5c. 

Alicja Bukowska, kl. 3a. 
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Rozwiąż 

krzyżówkę, 

następnie 

odczytaj 

hasło i je 

narysuj 

obok w 

ramce. 
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