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Nie ma tu bałwana, ale ulepiliśmy dwie
wieeeelkie kule na boisku szkolnym...

Żegnamy

BAŁWANKI!
Dorośli też lubią
bałwanki!

Bałwan - gigant
Michała Starkowskiego z kl. 5a
WYSTAWA
STORCZYKÓW
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Artykuł Zuzi

1

na str. 10

Witamy
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WIOSNĘ!

Co najbardziej podobało Ci się w
Indiach ?
Bardzo lubię indyjskie jedzenie i
przywiozłam ze sobą dużo przypraw, ale najbardziej w Indiach podobali mi się zawsze uśmiechnięci
Hindusi.

INDIE
Dlaczego wybrałaś się do Indii ?
Bo to bardzo ciekawy i różnorodny
kraj.
Gdzie byłaś w Indiach ?
W Bombaju, w Kerali i na Goa. Bomabaj to miasto w Indii gdzie oficjalnie mieszka 16 milionów ludzi, a nieoficjalnie aż 27 milionów ludzi. Kerala nazywana jest krajem Boga, a Goa
to region gdzie są najpiękniejsze plaże.
To zupełnie inna kultura, czy musiałaś się jakoś specjalnie ubierać ?
Hindusi bardzo sobie cenią, gdy ktoś
przyjezdny nosi indyjskie ubrania. Ja
tylko zakrywałam ramiona i kolana.
Mimo 35 stopni nie chodziłam w
szortach czy krótkich spódnicach.
A czy zaskoczyło cię coś, jeśli chodzi o jedzenie ?
Zdecydowanie indyjskie śniadania
które składały się z placka: parathy
lub dosy i na przykład gulaszu warzywnego. W ogóle tam je się bardzo
mało mięsa.
Spotkałaś jakieś dzikie zwierzęta ?
Oczywiście! Krowy i psy, a tak na
serio spotkałam parę małp. W Kerali
2 był też żłobek dla słoni.

Wywiad z Olą Paszkiewicz
przeprowadziła Julia Paszkiewicz z kl. 5a.

Kochamy podróże
Każdy z nas kocha podróże. Nawet podczas Wielkanocy można wybrać się na
ciekawe wyprawy:

samolotem

pociągiem

oraz samochodem

Każdy kto zasmakuje przygody podczas
wycieczek, na pewno będzie chciał to
powtórzyć.
Przeprowadziłem ankietę, wynika z niej,
że najbardziej wygodnym pojazdem jest
oczywiście - samolot, lecz najwięcej osób
korzysta z samochodu podczas podróży.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego
artykułu każdy zatęskni za podróżami. W
czasie Wielkanocy mamy aż sześć dni
wolnych. Wykorzystajcie je jak najlepiej
—podróżujcie, zwiedzajcie, odkrywajcie
piękno świata!
Mateusz Dzik - Wesołowski, kl. 5a.

Język francuski

Bretagne

La Bretagne c’est un région dans le nord-ouest de la France, située sur la péninsule
bretonne, à l' océan Atlantique. La Bretagne est divisée en 4 départements: Côtes
d'Armor-, Finistère, Îlle-et-Vilaine et Morbihan. La capital de la Bretagne est
Rennes. La Bretagne se rend célèbre de ses histoires, les vues magnifiques et les
plages miraculeuses.
L’ histoire

L’ histoire de la Bretagne comptes 2000 âges
des guerres cruels, des escarmouches1 et des
révoltes2. Les débuts de cette terre puortant
appartiens de ses habitants s‘appeler Celtes.
Comme quelques légendes donnent, après le
submersion3 d‘ Atlantide, ses habitants ont
trouvé le refuge4 dans les terres de: Bretagne,
Irlande et Cornouailles. Ils ont cré la culture
celtique. Ils ont soulevé5 aussi les grands
bâtiments en pierre tel que Carnac (dans France)
et Stonehenge (dans Grande-Bretagne).

1

une escarmouche- potyczka
une révolte- -powstanie
3
submersion- zatopienie
4
un refuge- schronienie
5
soulever- wznosić
2

Les bâtiments
en pierre dans
Carnac

La cuisine
La cuisine bretonne, ce surtout les crêpes en farine fence (galettes), préparés pour
L'Épiphanie (La Fête des Rois).
Les spécialités de ce part de France ont aussi les fruits de mer. On peut les goûtes au
tarrase dans le petit restaurant dans le port pêche, ou dans le restaurant élegant dans
les stations bretons, les fruits de mer on peut trouver partout et ils proviennent
toujours de la pêche derniere.
Jan Kalinowski, kl. 6b.
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Pytaliśmy o skojarzenia, ze słowem NOWALIJKA. Oto jak
Wam, Drodzy Czytelnicy kojarzy się to słowo, oznaczające
młode warzywo ukazujące się po raz pierwszy wiosną.
Nowalijka to m.in. rzodkiewka, pomidor, sałata, ogórek,
szczypiorek.

Skojarzenia ze słowem:

nowy telefon
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Ankieta została przeprowadzona w bibliotece.

Pierwsza oznaka
wiosny,
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Kwiatki
Słońce
Krokusy
Jaskółka
Bazie
Nadchodzące ciepło
Topnienie śniegu
Liście
Przebiśnieg
Pąki na drzewach

Ankietę przeprowadził Tymon z kl. 3a

według ciebie — to ...?

kwiatki
klocki
drzewa
plecak
książka
gra
rośliny
mapa
zielone oczy
kredki
bluzka
żaba

długopis
sałata
pudełko
piórnik
skarpetki
krzesło
koszulka
kartka
zegar
szalik
dywan
litery

Ankietę przeprowadził Janek z kl. 3a

Jakie przedmioty z twojego
otoczenia mają kolor zielony ?

CIEKAWOSTKI
Jak osiągnąć sukces w szkole i w życiu?
Musisz tylko zastosować jedną z ponadczasowych zasad.

INTERNETOWY
PAMIĘTNIK
ZIMOWY

Dzień Dobry!
Wyjeżdżam na ferie
w
przyszłym
tygodniu.
Bardzo
się
cieszę! Bo jadę do
babci!
Recepta na posiadanie prawdziwego przyjaciela
U babci jest supero"Dlatego wszystko co chcecie, żeby ludzie wam czynili,
wo; śnieg sypie gęwy też im podobnie czyńcie."
sto,
są
koleżanki
i
w
ogóle…
Od czego zależy prawdziwe szczęście?
W Białogardzie niby
A) od pieniędzy
jest cicho, nudno,
B) sukcesów
ale dla mnie jest
C) przyjaciół
OK!
D) podróży
A na koniec ferii
E) dawania
będę nocować w hoteOdpowiedź E) jest prawidłowa.
lu
:)
I
będę
Gdy robimy coś dla innych ludzi odczuwamy satysfakcję
płyyyyyyyywać.....
i zadowolenie. Zachęcam do wypróbowania!
Bosko.
W ogóle lubię WF i
Julia Ślebioda, kl. 5a
basen. Ogólnie szkoła jest ciekawa. No,
ale teraz ferie! :)
Chciałbym zachęcić Was do posłuchania płyty Night Pozdrawiam,
„Każdy człowiek ma być prędki do słuchania,
nieskory do mówienia, nieskory do srogiego gniewu.
(Nie bez powodu mamy parę uszu , a tylko jedne usta.)

Imagine Dragons

Visions , grupy Imagine Dragons. Jest to czteroosobowa
grupa założona w Las Vegas w 2008 roku, grająca alternatywny rock.
Obecny skład zespołu: Dan Reynolds - wokal, instrumenty klawiszowe, Kazanie Wayne - gitara, Ben McKee
- bas, Daniel Patzman - perkusja. Po wygranej w konkursach muzycznych, zespół wszedł do studia po raz pierwszy w 2011 roku. Na swoim koncie mają kilka minialbumów, m.in..: "Imagine Dragons EP" z 2009 roku,
"Hell and Silence" wydaną rok później czy "Continued
Silence EP" z 2012 roku.
Również w 2012 roku wydali swój pierwszy longplay "Night Visions". Znalazło się na nim jedenaście utworów, promuje go singiel "It's Time". Prace nad materiałem na debiutancki album trwały dwa lata.
Serdecznie polecam, naprawdę warto!
Zuzia Gregorowicz, kl. 5a.

Kasia Łuchniak, kl. 3c

Kraków pozdrawia
Warszawę :)

Dzień dobry,
W ogłoszeniu widziałam , że mamy pisać
listy z ferii...
W zasadzie to siedzę
w domu, więc będzie
krótki.

Jakiś czas temu spadło
strasznie dużo śniegu.
Postanowiłam z tatą ulepić
bałwana…
Magda
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Jaja drozda śpiewaka

Kraszanki - powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze
składników naturalnych.
Używano roślin, które pozwalały na
uzyskanie różnych kolorów: brązowy:
łupiny cebuli, czarny: kora dębu,
olchy lub łupiny orzecha włoskiego,
żółto-złocisty: kora młodej jabłoni lub
kwiat nagietka, fioletowy: płatki
kwiatu ciemnej malwy, zielony: pędy
młodego żyta lub listki barwinka, różowy: sok z buraka.
Kraszanki w odróżnieniu od pisanek są jednobarwne.
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Największe jajko świata zniosła 6
-cio miesięczna kura Harriet w Essex
w Wielkiej Brytanii. Miało ono 23 cm
średnicy i było większe od strusiego!
Być może, jeżeli następne jajka będą
tak okazałe jak to ostatnie, to właściciel naje się jajecznicą z jednego jajka! Niestety, będzie musiał kupić
większe kieliszki do jajek, co wiąże
się ze sporym kosztem.
Najmniejsze jajko świata znosi
koliberek hawański. Ma ono 6, 35 mm
i waży tylko 0,25 g.
Najpopularniejszym jakiem świata jest kurze jajko.
Drozdy składają niebieskie jaja w
brązowe lub czarne plamki.
Obecnie najmodniejszymi jajkami są pisanki, lecz i kraszanki nadal są
na topie (zwłaszcza w święta).
Filip Stępień, kl. 5a

JAJO
W SŁOWNIKU
FRAZEOLOGICZNYM
Kukułcze jajo - w odniesieniu do kogoś lub czegoś w ujemny sposób wyróżniającego się ze swojego otoczenia; podrzutek, wyrodek.
Obchodzić się z kimś lub z czymś jak
z jajkiem - obchodzić się z kimś lub z
czymś bardzo ostrożnie.
Kura znosząca złote jajka - o kimś
lub o czymś stanowiącym dla kogoś
źródło wielkich zysków.
Jajko Kolumba - zaskakująco proste
rozwiązanie pozornie skomplikowanego zagadnienia.
Red.

Brawo!
Waszym zadaniem było
wymyślenie dialogu między
zwykłym jajem a pisanką!
Oto dwa najlepsze
pomysły!!! :)

2.

1.

Wiktoria Ł.,

Pomnik jajka Kolumba na Ibizie

kl. 5a

Aleksandra Kosmal

a, kl. 6a

Krzyżówka świąteczna
Mikołaj Pochopień, kl. 3a

Zapraszamy Was do tworzenia
zagadek, krzyżówek,
wykreślanek i rebusów! Narysuj,
napisz i przynieś do biblioteki lub
wyślij e-mailem.
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Wykreślankę z poprzedniego
numeru „TUZINKA” najszybciej
rozwiązał Igor Oleksy z kl. 3c.

Sprawdź czy znasz związki
frazeologiczne, w których
występuje trochę wiosny!
1. Wiosna życia.
2. Cały w skowronkach.
3. Być zielonym.
4.Nie mieć zielonego
(bladego) pojęcia.
5. Zapalić zielone światło.
6. Posłać kogoś na zieloną
trawkę.
A. Nie wiedzieć nic o
czymś, nie orientować się
zupełnie.
B. O kimś, kto jest bardzo
zadowolony, ma dobry humor.
C. Młodość.
D. Umożliwić, ułatwić robienie czegoś.
E. Zwolnić, wyrzucić kogoś
z pracy.
F. O człowieku niedoświadczonym w jakiejś dziedzinie, także nie mającym wiedzy na jakiś temat.
Odpowiedzi:
1C, 2B, 3F,
4A, 5D, 6E.
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Red.

Pomyśl i rozwiąż!
1. Stanowcze zaprzeczenie.
2. Sklep z lekami.
3. Miejsce, w którym mieszkasz.
4. Owoc żółty i kwaśny.
5. Nastolatek płci męskiej.
6. Gad spokrewniony z aligatorem.
7. W „Dwunastce” je się go o godz. 12.30.
8. W jamie ustnej jest ich dużo.
9. Jest ptakiem, który nie lata.
10. Święta z „lanym poniedziałkiem”.
11. Lekcja z komputerem.
12. Nadawanie cech ludzkich zwierzętom,
roślinom lub przedmiotom.
13. Ktoś, kto obchodzi urodziny.
14. Hasło z odpowiedzi 1. :)
15. Przedmiot, którym pstryka się fotki.

Krzyżówkę przygotowali: Yurii Kashivskyy i Jakub Grabczan z kl. 4b.

HOROSKOP
Baran: Pojawią się szanse na zmiany, jednak musisz się upewnić, czy zmierzają w
dobrym kierunku.
Byk: Zostaniesz obdarzony bystrością
umysłu i niesamowitą intuicją.
Bliźnięta: Wykorzystaj swoje talenty i
zdolności.
Rak: Ten miesiąc będzie dla Ciebie wyjątkowy.
Lew: Uważnie obserwuj to, co dzieje się
dookoła.
Panna: Wzrośnie Twoja popularność.
Waga: Masz wielkie możliwości, ale jesteś
trochę leniwy.
Skorpion: Czeka Cię dużo dobrej zabawy.
Strzelec: Czeka Cię mnóstwo interesujących pomysłów.
Koziorożec: Staniesz się odważniejszy i
być może sięgniesz po coś, co przedtem ci
się tylko śniło.

Ciasto Czekoladowe
w 5 minut
Bardzo prosta i szybka receptura!
Składniki:
1 duży kubek
4 łyżki mąki
2 łyżki kakao
łyżeczki cukru waniliowego
1 jajko
3 łyżki mleka
3 łyżki oleju
3 łyżki czekolady
Przygotowanie:
Dodaj suche składniki do kubka i dobrze
wymieszaj. Następnie wbij jajko i wymieszaj. Potem kolejne składniki mleko i olejponownie wymieszaj. Dla wzbogacenia
smaku dodaj czekoladę. Wstaw kubek do
kuchenki mikrofalowej na trzy minuty na
maksymalną moc (1000W). Poczekaj, aż
ciasto trochę przestygnie i wyjmij z kubka
przekładając na talerz. Jeśli to konieczne
użyj noża do wyjęcia ciasta- obracaj nożem
wokół ścianki kubka.
Teraz usiądź wygodnie i delektuj się pysznym ciastem. Ciasto najlepiej smakuje
z kulką lodów.
Smacznego!
ZUZA

Wodnik: Powinieneś być ostrożny i uważać, by nie zrobić żadnego błędu, bo może
Cię on sporo kosztować.
Ryby: Rozwiniesz skrzydła, a nowi przyjaciele pobudzą Cię do rozwoju.
ZUZA

Stopka redakcyjna:
Gazetka szkolna „TUZINEK” SP 12 w Warszawie.
Redakcja: Zuzia Biegańska, 5b, Zuzia Gregorowicz 5a, Magdalena Niewczas 5a, Julia Paszkiewicz 5a,
Klara Porazińska,kl. 4b, Justyna Skalska 6b, 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
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Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze gazetki! Zrób mu zdjęcie i
opisz wygląd, zwyczaje, wszystko! Przyślij na e-mail: biblioteka12sp@interia.pl lub przynieś do biblioteki (nie zwierzaka, tylko zdjęcie i opis) ;D

ZWIERZAK

RYSIA

Mój kot ma na imię Rysia. Jest urocza!
Bardzo lubi, gdy jesteśmy w domu. Bywa bardzo uparta. Lubi leżeć albo siedzieć przy oknie. Czasem zabieramy ją
na działkę. Kiedyś przez przypadek zamknęliśmy ją w schowku na pościel.
Pola Strąk, kl. 3b

Wystawa
storczyków

Na początku marca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 odbyła się Ogólnopolska
Wystawa Storczyków "Orchidea 2013". Organizatorami
wystawy byli m.in. Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego, Katedra Roślin Ozdobnych SGGW oraz
Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków.
Wraz z mamą postanowiłam wybrać się na tę wystawę
storczyków (jako wielka miłośniczka tych kwiatów). Każdy zwiedzający mógł dowiedzieć się jak przesadzać i pielęgnować orchidee. Oprócz wystawy były stoiska, gdzie
sprzedawano po okazyjnych cenach piękne storczyki
o różnobarwnych kwiatach. Byłam oczarowana ilością
kolorów i wielkością tych kwiatów.
Z ciekawostek dowiedziałam się, że laska wanilii należy
do rodziny storczykowatych. Występuje w stanie dzikim
w Ameryce Południowe i Środkowej.
Najładniejszym kwiatom zrobiłam zdjęcia (na pierwszej
str.).
Według Was, który jest najładniejszy ?
Zachęcam Was do odwiedzenia tej wystawy za rok. Serdecznie polecam !!!!
Tekst i zdjęcia: Zuzia Gregorowicz, kl. 5a

To dział naszej gazetki, do którego zagląda się z podziwem i dumą! Zobaczcie jak wiele konkursów i osiągnięć! To Wasza praca! Gratulujemy!!! I tym samym zachęcamy do udziału w kolejnych zawodach i konkursach. Namawiamy także tych, którzy mają ochotę, lecz odwagi nie starcza.
Ten dział ma być zachętą do działania! Oglądając osiągnięcia i wyniki innych - motywujemy się do pracy!
Akcja! Start!

Do finału Ogólnopolskiego Konkursu
„Z poprawną polszczyzną na co
dzień” zakwalifikował się
Wojciech Decewicz z kl. IVa.
Gratulujemy i trzymamy kciuki!

I etap konkursu piosenki francuskiej wygrała
Zuzanna Urbańska z kl. 5a.
Gratulujemy i życzymy powodzenia
w kolejnych etapach!
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu
Przyrodniczego PINGWIN
Laureat:
Filip Stępień z kl. 5a - 5 miejsce
Wyróżnienia:
Wojciech Wójcik z kl. 5b - 9 miejsce
Dominik Danelski z kl. 6b - 9 miejsce
36 Konkurs Recytatorski
Warszawska Syrenka
wyniki eliminacji szkolnych:
Mateusz Gil, kl.”0”
Adam Chróstwoski, kl. 1a
Pola Załęska , kl 1a
Iga Ratajczak, kl. 2c
Gaja Odolczyk, kl. 3c
Ksawery Wachta, kl. 3c
Tola Jamka, kl. 3c
Leonard Wachta, kl. 4a
Małgorzata Gowin, kl. 5b
Aleksandra Moskal, kl. 6a.

Gratulujemy!

Do III finałowego etapu konkursu
przyrodniczego dla klas IV pt.
„Tajemnice przyrody” zakwalifikowali
się:
Stanisław Woźniak 42 pkt.
Rafał From 44 pkt.
Wojciech Decewicz 45,5 pkt.
Maja Góral 44,5 pkt.
Ewa Przybył 45 pkt.
Urszula Skibińska 44 pkt.
Jakub Grabczan 42,5 pkt.
Barbara Jankowska 41 pkt.
Yurii Kashivskyy 42 pkt.
Klara Porazińska 45 pkt.
Gratulujemy i życzymy powodzenia
w III etapie.

XXI Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Frankofońskiej
im. Jerzego Lisowskiego—w eliminacjach regionalnych
w kat. szkół podstawowych II miejsce
zajęła
Jolanta
Jaroszewska, kl. 6a
Félicitations!

Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
Srebrny medal w łyżwiarstwie chłopców „Złoty krążek”
Brązowy medal w gimnastyce sportowej dziewcząt
Brązowy medal w pływaniu dziewcząt
Brązowy medal w pływaniu chłopców
IV miejsce dziewcząt w łyżwiarstwie „Błękitna sztafeta”
GRATULUJEMY!!!
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Natalia Troc, kl. 3c

Projekty Alicji Maliszewskiej, kl. 3b

PISANKI

Kasia Łuchniak, kl. 3c
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Ignacy Zasadni, kl. 4a

Projekty Julii Przewoźnik, kl. 3b

