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Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

Ach, to TY!!!! 

Wiosna, wiosna, 
wiosna!!! 

NARESZCIE JEEEEST! 

Czy to już  

Wielkanoc? 

Nikola Wróblewska, kl. 2c 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Oto czwarty numer szkolnej gazetki „TUZINEK”! Główne tematy numeru, które 

wybraliśmy to rzeka Wisła i literatura. Cały rok 2017 jest Rokiem Rzeki Wisły! 

Również i my chcemy to zaakcentować! Lubicie pływać po rzece, wygrzewać się 

na plaży, obserwować ryby, podziwiać i fotografować zachody słońca nad wodą? 

W tym numerze przeczytacie o tym, jak inni spędzają czas nad wodą oraz z czym 

kojarzą rzekę Wisłę. 

Literatura to przede wszystkim wspaniali pisarze. Wspominamy naszych polskich 

noblistów! Rozmawiamy o ulubionych książkach, a także… sami wcielamy się w 

rolę pisarzy i tworzymy teksty! Przeczytajcie koniecznie opowiadania uczniów             

z kl. 3c i 4b, poznajcie hobby szóstoklasistów. Zwierzaki numeru to Riley i Zula 

opisane świetnie przez Zoję i Maję. Zapraszamy do czytania!  

Piszcie do nas na adres e-mail:biblioteka12sp@interia.pl Redakcja 

WYWIAD Z UCZNIAMI KLAS PIERWSZYCH 

Wywiad przeprowadziły: Magdalena Boryś                

i Alicja Bukowska, kl. 5a. 

opalać się 

rzucać kamyki do wody 
grać w piłkę 

palić ognisko 

podziwiać widoki 

siedzieć i nic nie robić 

patrzeć na ryby 

oglądać mosty 

podziwiać widoki z mostu 
ćwiczyć na siłowni plenerowej 

robić zamki z piasku 

Nauczyć się nosić ciężkie rzeczy 
bawić się z pieskiem 

rysować na piasku 

jeździć na rowerach 

kopać doły 

budować szałas z patyków 

urządzić imprezę 

pływać łódką 

szukać muszelek 

pływać rowerem wodnym 

Co możemy robić nad Wisłą? 
pływać promem 

nurkować 
jeździć motorówką 
zbierać kamyki 

robić zdjęcia 

szukać różnych kolorów niebieskich 

obserwować rośliny 
wyobrażać sobie Małą Syrenkę 

patrzeć na zachód słońca 

bawić się 

grać w siatkówkę 

pływać statkiem 

spędzić czas na placu zabaw 

wspinać się po drzewach 

umówić się z kimś 

moczyć nogi 
malować 

jeść lody 

czytać książkę 
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MOJE HOBBY 

Moje hobby to piłka nożna. Gram w klubie młodzieżowym MKS Agrykola 

Warszawa. Trenuję piłkę nożną od siedmiu lat. Jestem kapitanem              

drużyny i gram na pozycji pomocnika, lecz czasem również gram jako 

obrońca lub napastnik. Regularnie chodzę na treningi trzy razy w tygo-

dniu: w poniedziałek, środę i czwartek. Przez te siedem lat nie zmieniłem 

klubu! Chciałbym być kiedyś piłkarzem. Mój klub dobrze radzi sobie w 

lidzie  i prawie co rok awansujemy o jeden szczebel wyżej. 

Maciej  Ścibior, kl. 6c 

Cześć! Chciałabym opowiedzieć o mojej pasji. To fishskateboard! Jest to 

jazda na deskorolce. Jest bardzo duży wybór rodzajów, kolorów, rozmia-

rów oraz wzorów desek. Najczęściej są plastikowe, choć i zdarzają się 

drewniane.  Ja swoją przygodę zaczęłam dzięki przyjaciółce. Pewnego 

dnia pojechałyśmy razem do jej babci i tam właśnie pokazała mi ten cie-

kawy przedmiot! Pozwoliła mi się nawet przejechać! Na początku bardzo 

trudno mi było utrzymać równowagę i często się wywracałam. Jednak           

i tak zakochałam się w tym sprzęcie. W następnym miesiącu przekona-

łam rodziców i razem na Dzień Dziecka zakupiliśmy moją pierwszą 

Fishkę. Nauczyłam się jeździć w bardzo krótkim czasie. Gdy w wakacje 

pojechałam do moich kuzynów okazało się, że oni też posiadają owy 

przedmiot! Strasznie się z tego powodu ucieszyłam, ponieważ mogłam           

z nimi jeździć na wyprawy po mieście. Do dziś jeździmy wszyscy razem            

i już od 3 lat pasjonujemy się tym sportem. 

Wera Sobczyk,  kl. 6c 

PIŁKA NOŻNA 

FISHSKATEBOARD 
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Skojarzenia z rzeką WISŁĄ? 

Skojarzenia zebrały: Hanna Kopeć, Patrycja Michalak 
i Zoja Płazińska, 4c; rys. Alicja Bukowska, kl. 5a. 

Cud nad Wisłą 

piosenka histo
ria 

bąbelki 

BULWARY plaża 

ran
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ryby
 

miasto Wisła 
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Ulubione książki  
z dzieciństwa Rodziców, 
Dziadków i Nauczycieli  

Kubuś Puchatek  
Ania z Zielonego Wzgórza 

Dzieci z Bullerbyn 
Lassie, wróć! 

Ala Makota 
Bajki, baśnie 

Kwiat paproci 
Baśnie 1001 nocy 
Tajemniczy ogród 
Baśnie Andersena 
Mała Księżniczka 

O psie, który jeździł koleją 
Koszmary Karolek 

Heidi 

Zebrały: Patrycja Michalak i Kasia Durek, 4c 

Czy znasz tych bohaterów literackich? 

1 

2 

3 
4 



Ptakiem być... 
Za miastami, za drogami w lesie mieszka sokół. Raz do sokoła przyszedł szpak. Usiadł i po-

wiedział: - Dzień dobry,  Panie Sokole! Jak tam dzień zielony? 

Podrapał się pod skrzydłem. Odpowiedział: - Dobrze. 

A szpak mówi: - Dzisiaj dzień ptasi.  

Sokół odparł. – Ja nie świętuję dzisiaj. Idę na ryby.  

I poleciał nad jezioro. A szpak został i rozmyślał. Co on niby złowi bez wędki? Po minucie 

przyleciał sokół. Wszedł do dziupli i szukał wędki. Szukał w szafce, w spiżarni, w łóżku, w 

torbie. Nie znalazł. W końcu poleciał nad staw bez wędki. Nagle zobaczył dziwny patyk w 

wodzie podobny do jego wędki. Okazało się, że to jego wędka. Poleciał i ją wyłowił. Była 

cała mokra i nie dało się wędkować. W końcu wrócił do dziupli i położył ją na kaloryferze           

i powiedział do siebie: - Jestem gapą. 

Położył się do łóżka. Następnego dnia poleciał na polowanie na myszy. 

 Mateusz Łukaszewicz, 3c 

SOKÓŁ 

 Jestem Koliberkiem. Mieszkam w Ameryce, a tak dokładnie w palmie. 

Mam tam nawet laboratorium. Do laboratorium schodzi się w dół palmy. Po 

prostu wchodzi się do wagonika i jedzie się bardzo stromo pod ziemię. 

 Opowiem Wam teraz, jak to przeżyłam wielką przygodę w mieście.             

A było to tak. Gdy zjeżdżałam do mojego laboratorium usłyszałam szum. 

Musiałam zawrócić, by zobaczyć przez okno, co się dzieje. A okno było na 

górze. Patrzyłam przez okno i robiłam sobie śniadanie, czyli nektar z płatka-

mi czekoladowymi. Okazało się, że to moja mama wpadła do wody. Pobie-

głam do laboratorium i wyjęłam swoją lianę. Wszystko było dobrze. 

Lila Maćkowiak, 3c 

Przygody Koliberka 

Cześć! Jestem koliber. Mieszkam w Ameryce razem z moją rodziną, czyli 

z tatą – Maurycym, mamą – Amelią, ciocią – Justyną, wujkiem – Stefkiem, dziad-

kiem – Przemkiem, Babcią – Luisą i oczywiście Ja – Maja. Bardzo lubię tam 

mieszkać. Jest tam dużo nektaru. Nie mogę doczekać się jutra, bo polecę z ma-

mą do lasu tropikalnego. 

Nareszcie jest ranek. Zjadłam porządne śniadanie. Już wylatujemy.             

Juhu! JUhu! JUhu! Lecimy, juhu! Lecimy już trzecią godzinę. Zrobiło się ciemno. 

Zmęczyłam się strasznie. Postanowiłam, że znajdę z mamą drzewo, pójdziemy 

spać, a moją przygodę zakończę na dzisiaj. 

Ja, Koliber 

Maja Żurawska, kl. 3c 
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Polscy pisarze uhonorowani Nagrodą Nobla 

  Nagroda Nobla jest pierwszym międzynarodowym wyróż-
nieniem przyznawanym od 1901 roku m.in. za wybitne osiągnięcia literackie. 
Jej wręczenie, to wielki zaszczyt nie tylko dla laureata, ale także dla kraju, z 
którego pochodzi.  

 Do jednego z pierwszych polskich pisarzy, który w 1905 
roku otrzymał tę zaszczytną nagrodę był Henryk Sienkiewicz. 
Powyższe wyróżnienie zostało przyznane za całokształt twórczo-
ści, „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” i „rzadko spoty-
kany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”, a nie jak się 
powszechnie sądzi, za powieść „Quo Vadis”.  
 Kolejnym noblistą w niepodległej Pol-
sce był Władysław Reymont, który w 1920 
roku otrzymał Nagrodę Nobla, za wybitny 

epos narodowy „Chłopi”. Pierwszy raz do nagrody został 
zgłoszony w 1919 roku przez Akademię Umiejętności w 
Krakowie. Jednakże, ze względu na mało znany charakter 
utworu w środowisku szwedzkim, a przede wszystkim brak 
tłumaczenia na język szwedzki, Reymont nie został nią 
wówczas wyróżniony. Należy również wspomnieć, iż w tym 
samym okresie o nagrodę tę ubiegał się również Stefan 

Żeromski. 
 Po długiej przerwie, dopiero w 1980 roku Nagrodę No-
bla otrzymał Czesław Miłosz za „bezkompromisową wnikli-
wość w ujawnianiu zagrożenia człowieka w świecie pełnym 
gwałtownych konfliktów”. Przed przyznaniem tej nagrody Mi-
łosz był mało znany w Polsce, ponieważ żył na emigracji w 
USA, a w czasach PRL został oficjalnie uznany za zdrajcę i 
potępiony przez Związek Literatów Polskich.  
 Ostatnią literacką Nagrodę Nobla 
otrzymała Wisława Szymborska.              

W 1996 roku Komitet Noblowski w swoim uzasadnieniu 
napisał: „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala 
historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we 
fragmentach ludzkiej rzeczywistości”. I rzeczywiście, 
Szymborska nie utożsamiała się nigdy z żadnym kierun-
kiem poetyckim. Posługiwała się językiem pełnym dystan-
su, zarówno do wydarzeń historycznych czy powszechnych stereotypów. Była 
poetką pełną współczucia dla skrzywdzonych, a także zachwycała się życiem, 
które zaskakuje swym pięknem i tragizmem.  

Każdy z powyższych autorów, swoją twórczością, uczynił niezmiernie 

wiele dla dobra ludzkości, „stworzył dzieło natchnione przez ideał najbardziej 

natchniony i szczery”. 

Aleks Ambroziak, kl. 6b 
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Aleks Roczkowski, kl. 6c 

Do czego może  

służyć woda? 

NASZE  
PRACE 

Oliwia Burcan, kl. 5a 

do picia 
do pływania 
do drążenia w skale  
do mycia 

do nurkowania 
do mycia naczyń 

do schładzania  

do podlewania roślin 
do śpiewania pod prysznicem 

do zabawy 

do pływania łódką 
do malowania akwarelami 

do mycia rąk  

do fontanny 
do doświadczeń  

do gotowania zupy 
do pisania wierszy o deszczu 

do produkcji soków 
do życia dla ludzi i zwierząt 

do parzenia kawy 
do skakania w kaloszach 
po kałużach 
podziwiania odbicia w 
wodzie 
do prania 
 

Zebrały: Lucie de Halleux 

 i Alicja Bukowska, kl. 5a 
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w 
kolejnym numerze gazetki! Zrób mu zdjęcie lub narysuj  
go , opisz także wygląd, zwyczaje, wszystko! Artykuł przy-
ślij na e-mail: biblioteka12sp@interia.pl lub  przynieś do 
biblioteki . 

Riley 
Mój kotek Riley ma 5 lat. Jest cały czarny z bia-
łymi plamkami na pyszczku brzuchu i łapach. 
Zachowuje się tak, że można go pomylić z 
psem. To pewnie dlatego, że od małe-
go wychowywał się z psami. Jest bardzo kole-
żeński, do wszystkich się łasi i przytula. Jest 
bardzo czujny. Kiedy ktoś wchodzi do domu, 
Riley zaczyna miauczeć zupełnie, tak jak psy 
szczekają w takiej sytuacji. Ten kot ma bardzo 
długą historię. Sam do nas przyszedł i rodzice 
zgodzili się zatrzymać. Riley to typ dachowca, 
więc codziennie rano wychodzi sam na spacer. 

Zoja Płazińska, 4c 

Zula 
Moja kotka nazywa się Zula. Ma 17 lat            

i niestety jest głucha. Jest czarnym orien-

tem z pięknymi, zielonymi oczami. 

Uwielbia pieszczoty i nigdy nie drapie. 

Gdy bierze się ją na ręce zaczepia pazura-

mi o koszulkę, ponieważ boi się, żeby nie 

spaść! Potem trochę trudno ją odcze-

pić… ;)  Bardzo ją kocham! 

Maja Michalska, 5a 
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PRZEBUDZENIE  MISIA 

Klasa 4b miała za zadanie opisać                
przebudzenie Misia po długim zimowym 
śnie. W opowiadaniu koniecznie musiały się 
znaleźć wyrazy: poduszka, skrzynia, lampka 
nocna, kaloryfer, książka, miód, obraz.  
Poznajcie przygody Misia i poszukajcie                
wskazanych wyrazów w  tekście. 

Zuzanna Lasocka, kl. 4b 

Miś miał dosyć spania! Obudził się i spojrzał na swój budzik! Wtedy ogar-

nęło go straszne zaskoczenie! Przespał całą wiosnę!!! W jego domu było 

bardzo gorąco, ponieważ miał włączony kaloryfer, a na zewnątrz było aż 

trzydzieści stopni. Poczuł nagły głód! Zaczął szukać miodu. W szafce, w 

lodówce, za obrazem. Jest! To było bardzo długie śniadanie! Miś właści-

wie zjadł cały słodki zapas! Najedzony poszedł czytać książkę do łóżka. 

Włączył lampkę, telefon schował do skrzyni, wziął ulubioną poduszkę. 

Książka była bardzo zajmująca, jednak… misiowi zrobiło się ciepło i ….. 

znowu zasnął. Obudził się w zimie! Wtedy zapasu miodu już nie miał!          

Co robić? Macie jakiś pomysł??? 

Jan Staniszewski, kl. 4b 

poduszka 

budzik 

książka 

obraz 

miód 

kaloryfer 

skrzynia 

lampka nocna 

lampe de chevet 

image 

livre 

réveil 

radiateur 

miel 

coffre 

oreiller 

Połącz wyrazy francuskie z polskimi 

oraz obrazkiem, przedstawiającym dany 

przedmiot. Dorysuj brakujący obrazek. 

Rys. Patrycja Michalak, Zoja Płazińska, kl. 4c 



Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” 

SP 12 w Warszawie; red. nacz., skład komp. p. Alicja 

Lampa (bibliotekarz). Adres redakcji: biblioteka szkol-

na;   e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Ten numer redagowali uczniowie: 2c: Nikola 

Wróblewska; 3a: Lena Bronicka; 3c: Mateusz       
Łukaszewicz, Lila Maćkowiak, Maja Żurawska; 
4b: Zuzanna Lasocka, Jan Staniszewski; 4c: 
Katarzyna Durek, Oliwia Grudowska, Hanna  
Kopeć, Patrycja Michalak, Zoja Płazińska; 

5a: Alicja Bukowska, Oliwia Burcan, 
Magdalena Boryś, Lucie de Halleux, 
Oliwia Jastrzębska, Maja Michalska, 
Oliwia Perczyńska; 6b: Aleks Ambro-
ziak; 6c: Aleks Roczkowski, Wera              
Sobczyk, Maciej Ścibior. 
 

Zapraszamy do redagowania 

kolejnego numeru gazetki  

„TUZINEK”! 

Wyniki  
Ogólnopolskiego  

Konkursu  
Przyrodniczego  

PIONIER 
Wyróżnienia uzyskali: 
1. Zuzanna Czechowicz, kl. 4a 
2. Izabela Skowrońska, kl. 4b 
3. Jan Siekierzyński, kl. 4a 
4. Hanna Kopeć, kl. 4c. 

KONKURS  
POLONISTYCZNY 
tytuł LAUREATA 

otrzymała 
uczennica klasy 6c   
IGA RATAJCZAK. 

Mistrzostwa Dzielnicy  
Śródmieście 

Warszawska Olimpiada  
Młodzieży  

w łyżwiarstwie 
 

Do II etapu szk. 
konkursu  

przyrodniczego  
dla kl. 4 

„TAJEMNICE 
PRZYRODY”  

zakwalifikowali się 
uczniowie: 

Antoni Apkarian, 4b 
Julia Scheffner, 4b 
Izabela Skowrońska, 4b 
Maciej Kulig, 4a 
Krystian Garbarczyk, 4a 
Antonina Kasza, 4c 
Karol Tabor, 4c 
Mia Żukowska, 4c 

dziewczęta „Błękitna sztafeta”  
brązowy medal 

chłopcy „Złoty krążek”  
srebrny medal 

ORTOGRAFIA  
NA MEDAL 

FINALISTKĄ została  
uczennica klasy 5a  

ALEKSANDRA  
ADAMSKA. 

MAJA SKIDAN z kl. 2a 
będzie reprezentować  

naszą szkołę na festiwalu 
piosenki                            

francuskojęzycznej 
FrankoFonia 2017 

Zaprojektuj swój 
puchar! 

Wymyśl wzór,  
napis i pomaluj! 
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Znajdź 5 różnic! Oliwia Grudowska, kl. 4c 
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MÓL KSIĄŻKOWY 

– miłośnik literatury 

W GORĄCEJ WODZIE 

KĄPANY – o kimś poryw-

czym, gwałtownym, kto 

często działa pod              

wpływem impulsu. 

Oliwia Perczyńska,  

rys. Oliwia Jastrzębska, kl. 5a 



GALERIA ŚWIETLICY 

Zosia Sz., kl. 3c Maks K., kl. 2b 

Antonina Z., kl. 2a 

Hannah K. kl. 2d 

Marysia L., 2c 

Marysia E., 1b 

Melania W., kl. 3a Natalia R., kl. 1a 

Joanna H., kl. 3b 


