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Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

Ta cyfra oznacza ilość  

wydanych gazetek w tym roku szkolnym.  

Liczba w nawiasie oznacza ilość numerów, 

które zredagowaliśmy od początku istnienia 

„TUZINKA” . 

Fot. Monika Drężek 
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iedyś, kiedy kołatała koralowa kołatka 

klaszczącej Kasi, koala kichając kopnął 

kasztanowy kamyk, który kiwając koło 

kupki kokosowych kałamarzy, koloruje 

kwadratowego kształtu krawat kremowego 

konia Karolka Kamieńczyka. 

Klara Porazińska, kl. 5b 

K 
Zdanie z wyrazami na jedną literę! 

Robot zbierał dębowe kalkulatory. 

Miał ich już tysiąc sto czterdzieści 

siedem. Muzeum zazdrościło mu 

kalkulatorów, oni zebrali tylko sto. 

Słońce główkowało jak je przeliczyć, 

a dębowe kalkulatory smażyły się. 

Słońce bazgrało: „Sto plus tysiąc sto 

czterdzieści siedem”. Robot przeli-

czał bazgranie słońca, a ono mu nie 

zazdrościło! 

DĘBOWE 

KALKULATORY 

Kaja Zimińska, kl. 6a. 
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Tuzinianie i Tuzinianki! 

Oto rok szkolny dobiega końca. Czy możemy go porównać do przebytego już labi-

ryntu? Myślę, ż tak! Podobna trudność: mnóstwo zakrętów, czasem ślepych uliczek, 

dreptania w kółko! Udało się! Oto  zbliża się koniec czerwca, jesteśmy u celu!     

Życzymy Wam wspaniałych wakacji, pełnych przyjaźni, radości, nowych fascynują-

cych miejsc, świetnych pamiątkowych zdjęć, piaszczystych plaż pełnych bursztynów 

i ślicznych muszelek, wiatru w żaglach i … odrobiny tęsknoty za naszą 

„Dwunastką”!  
Red. 
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Nagle zobaczyłam, że tata -wilk zamienił się w mojego wymarzonego kolegę. Ucieszy-

łam się bardzo, bo byłam zawsze samotna w szkole. W końcu mój wilczek i ja poszli-

śmy do domu. Mama spytała mnie, gdzie byłam. Nie chciałam w ogóle mówić, że by-

łam w krainie wilków. Poszłam spać, lecz ciągle myślałam o nowej krainie.  

Następnego dnia poszłam tam znowu i zwiedziłam całą miejscowość. Śledziłam mojego 

wilka, zobaczyłam jak idzie do wilczej szkoły. Przebrałam się za jednego z nich i po-

szłam za nim. Wilk wszedł do klasy 3a, ja za nim! Usiedliśmy razem w ławce, a on za-

miast pisać drapał pazurem po zeszycie. Pani nauczycielka ku mojemu zdziwieniu po-

chwaliła jego pismo. Nagle wilk wyszedł na środek klasy i zaczął tańczyć sambę. Po 

chwili podszedł do mnie i poprosił mnie do tańca. Podczas, gdy tańczyliśmy inny wilk z 

ciekawości rozsunął mój suwak w przebraniu i cała wilcza klasa zobaczyła, że jestem 

człowiekiem. Wtedy się przestraszyłam i wybiegłam z klasy. Biegłam szybko, lecz na-

gle upadłam. Nauczycielka mnie dogoniła i zaprowadziła do bardzo grubego pana dy-

rektora.  

Nagle zadzwonił dzwonek i obudziłam się. Okazało się, że przespałam na ostatniej ław-

ce całą matematykę.    

Kl. 3a 

W Krainie Wilków 

W sobotę byłam na spacerze w lesie. Spotkałam tam 

małego wilczka, który miał zranioną łapkę. Zrobiło 

mi się go żal. Niestety, nie mogliśmy go zabrać do  

weterynarza, bo mieszkaliśmy na wsi, a weterynarz był bardzo daleko.   

Myślałam, że Łajka - nasz pies zaopiekuje się nim, ale on w tym czasie …wyleciał w 

kosmos.  

Gdy wróciłam do pokoju, gdzie wcześniej leżał wil-

czek zorientowałam się, że go nie ma. Zobaczyłam 

otwarte drzwi. Wyszłam na ganek, a on kopał ol-

brzymi dół. Wilk wskoczył do tego dołu, a ja z cie-

kawości weszłam za nim.  W środku był magiczny 

kraj wilków. Doszliśmy do domu z chrupek dla 

psów, a tam byli rodzice mojego wilczka.  

Rysunki od góry: 1 - Natalia Wieczorek i Marysia Delibska; 

 2– Marta Branczewska; 3 -Gabrysia Jamka i Natalia Wieczo-

rek, uczennice kl. 3a. 



mały bagaż 

podró
ż 

kosmetyki 

 Ekwipunek to ... 

Pytaliśmy Was o ekwipunek. Z czym kojarzy Wam się 

to słowo? Przeczytajcie odpowiedzi. 

Na tej stronie znajdziecie wyjaśnienie znaczenia tego 

słowa. Sprawdźcie swoją wiedzę! 

zawartość 

4 

walizki 

Ankietę przeprowadziły Kalina i Julia M. z klasy 4b. 

pakunek 

MAŁY LUDZIK 

diax (z gry Minecraft) 

KRYSZTAŁ 

wyprawa 

CHOMIK 

podaru
nek 

pieniądze 

sklep 

skrzynia 

JASKINIA 

KORALIK 

TORBA 

Uzupełnij nazwy przedmiotów opisanych poniżej, które mogą być Twoim ekwipunkiem! 

____________________________- służy do robienia zdjęć. 

___________________ - czytamy ją także na wakacjach. 

___________________________ - ubiór, w którym pływamy. 

___________________ - dom z tkaniny. 

___________________ - drogowa, fizyczna, polityczna lub geograficzna. 

__________________________ - piłka, skakanka, paletki do tenisa stołowego itp. 

 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy! 

Ekwipunek to przedmioty sta-

nowiące czyjeś wyposażenie na 

podróż lub wyprawę. 

Tekst i rysunek Pola Strąk, kl. 4b.  
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Seria „Zwiadowcy”  

Szczególnie polecam serię pt. „Zwiadowcy”. Jest to powieść fantasy 

autorstwa Johna Flanagana , której akcja dzieje się w średniowiecznej 

Europie. Opowiada o przygodach Willa – sieroty, który trafia do elitar-

nej grupy żołnierzy Królewskiego Korpusu Zwiadowców. Książka ma 

rzeszę fanów, co potwierdza ilość części – jest ich aż 12, a 13 tom wyj-

dzie w tym roku. Nie ma się czego bać, książka porywa już od pierw-

szej strony i czyta się ją bardzo szybko. 

 

 

„Metro 2033”  

To książka dla starszych czytelników.. Autorem jest pisarz rosyjski 

Dmitry Glukhovsky. Akcja dzieje się w roku 2033 po wojnie atomo-

wej, w wyniku której został zniszczony cały świat. Jedynie garstka oca-

lałych, która skryła się w moskiewskim metrze próbuje odbudować 

swoją cywilizację. Zakładają mini państwa połączone kulturą, religią, 

poglądami politycznymi lub po prostu położeniem stacji w metrze. 

Książka opowiada historię młodego mężczyzny imieniem Artem, który 

ma uratować resztki ludzkości przez zagrożeniem z powierzchni Ziemi. 

Książkę czyta się bardzo dobrze. Polecam! 

Filip Stępień, kl. 6a 

Przyjdź  

i wypożycz  

ze szkolnej  

biblioteki! 

„Reks, szczeniak z wakacji” – Holly Webb 

„Wakacje Mikołajka” – Sempe i Goscinny 

„Wakacje na końcu świata” – Andrzej Kuczera 

„Wakacje z duchami” – Adam Bahdaj 

„Wakacyjna przygoda” – Irina Guro 

Książki  

z „WAKACJAMI” 

w tytule 

POLECAMY! POLECAMY! POLECAMY! POLECAMY! 

Książki w naszej szkolnej bibliotece  
wyszukała Wera Sobczyk z klasy 3c. Rys. Olek Maliszewski, kl. 4b. 
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1. Pojezierze Mazurskie – tu znajdują się piękne jeziora 

i lasy. Najlepsze miejsce w Europie Środkowej na żagle. 

W tamtejszych lasach znajdują się nazistowskie bunkry, 

w tym „Wilczy Szaniec” – schron Hitlera. Dla osób lu-

biących zwiedzać polecam hotel Gołębiewski w Mikołaj-

kach. Posiada on aquapark, wypożyczalnie łodzi, kaja-

ków i motorówek. 

2. Okolice Narwi i Biebrzy – jest tam Narwiański  i Bie-

brzański Park Narodowy. To tu znajdziecie przepiękne 

lasy i bagna z bardzo dużą ilością zwierząt, takich jak 

sarna, czapla i żubr. Warto odwiedzić zabytkowe miasto 

Tykocin oraz Bocianią Wioskę. 

3. Szlak Orlich Gniazd – to kilkanaście zamków, bądź 

budowli obronnych zbudowanych przez Kazimierza 

Wielkiego, by chronić ówczesny szlak handlowy z Czę-

stochowy do Krakowa. Zaczyna się on na Jasnej Górze w 

sanktuarium Najświętszej Maryi Panny i ciągnie się 

przez zamki w Olsztynie (k. Częstochowy), Ogrodzieńcu 

(na zdjęciu obok), Pieskowej Skale, Ojcowie, a kończy 

na Wawelu. 

Życzę udanych wakacji! 

Filip Stępień, kl. 6a 

 Najlepsze miejsca na wakacje w Polsce 

Czy wiecie, że Opera w Sidney ma 40 lat? 

Moim ulubionym krajem, jak się już domy-

ślacie jest … AUSTRALIA! 

Lubię ją! Tam żyją zwierzęta, które mi się 

podobają np. kangury, emu, dingo.         

Każdy powinien ją lubić, więc…  

ODWIEDZAJCIE AUSTRALIĘ!!! 

Tekst i rysunki Zosia Konopka, kl. 3c 

A może Australia? 



Hej! Wakacje już w pełni! Wyjechałam nad morze 

i super się bawię! A wy? Gdzie wyjechaliście? Tak 

w ogóle to jestem Mimi. Powstałam na kartce wy-

rwanej z zeszytu od etyki. Wszędzie jeżdżę z Kasią, 

która się mną opiekuje! Papa! 
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Gdzie chcesz pojechać na wakacje? 

na Hawaje 

na Księżyc 

do Grecji 

w góry 

nad morze 

do Chorwacji 

do Kanady 

do Hiszpanii 

do Londynu 

do Paryża 

do Egiptu 

do Afryki 

nigdzie 

na Rodos 

z kolegami do Disneylandu 

na plażę 

do Buenos Aires 

do Meksyku 

do lasu 

na Marsa 

do Brukseli 

do Chin 

do Paragwaju 

do Argentyny 

do Czech 

do Rosji 

do Brazylii 

do Wietnamu 

na Litwę 

na Ukrainę 

do Szwecji 

do Włoch 

do Łodzi 
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Jakie miejsca 

polecasz do 

zwiedzania? 

Kazimierz Dolny 

Nowy York 

Paryż 

Chorwacja 

Słowacja 

Kijów 

Wiedeń 

Warszawa 

Ankietę przepro-

wadziła Zosia 

Konopka, kl. 3c 

Co ciekawego planujesz 

robić w wakacje? 

Bawić się z dziećmi. 

Opiekować się babcią i pieskiem. 

Jeździć konno. 

Pojechać nad morze pod namiot. 

Pojechać na Chorwację. 

Czytać książki. 

Pobić rekord w nurkowaniu. 

Pojechać na Teneryfę. 

Pojechać nad jezioro. 

Wyjechać z Tymkiem na kolonie. 

Spędzać czas na boisku do godziny 21. 

Uczyć się języków obcych. 

MMD Animaton 

Rys. 1-3 Ula Jabłońska; 4 Natalia Mądry;  5-6 Zosia Grabarczyk - kl. 4c. 
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym nume-
rze gazetki! Zrób mu zdjęcie i opisz wygląd, zwyczaje, wszystko! Artykuł 
przyślij na e-mail: biblioteka12sp@interia.pl lub przynieś do biblioteki . 

EJNUŚ 

Ejnuś to mój kotek. Bardzo psoci! 

Jego największy wybryk to ten, 

kiedy próbował skoczyć na piecyk 

w łazience. Niestety! Wylądował 

w wannie z wodą!!! 

Pola Grudziecka, kl. 3c 

Jakie zwierzę jest symbolem mądrości? 

Jakie to zwierzę?  Ma skrzydła, ale nie może latać. 

Jakie to zwierzę?  Zielone i skacze. 

żaba  pingwin  sowa   

wąż  bocian   pies 

Wybierz prawidłowe odpowiedzi z ramki. 

Kalina Porazińska, kl. 4b 

Zwierzę, które chcę opisać to słoń. Jest on bar-

dzo ciężki!!! Dorosły słoń waży około 6 ton, a 

taki nowonarodzony tylko 100 kg. Słonie za-

zwyczaj są szare i żyją np. w Afryce! Lubię sło-

nie, to miłe zwierzęta. Przeprowadziłam ankietę, 

z której wynika, że nie ma osoby, która nie wi-

działa słonia! Najwięcej osób słonia widziało w 

ZOO. Dużo osób zna to zwierzę z telewizji, In-

ternetu lub fotografii. 4 osoby widziały słonia na 

żywo, to musiało być w Afryce! 

SŁOŃ 

Natalia Mądry, kl. 4c 



Michał Starkowski, kl. 6a 

Koniecznie zajrzyjcie     

na stronę internetową 

www.babadum.com 
 

Ciekawa grafika Daniela         

i Aleksandry Mizieliń-

skich (to ilustratorzy ta-

kich  książek jak: 

„ M a p y ” , 

„ S . Z . T . U . K . A . ” , 

„D.E.S.I.G.N.”) oraz  

praktyczna nauka języ-

ków obcych! Jeden ze 

świetnych pomysłów na 

wakacje! 

 

1500 słów 

11 języków 

5 gier! 

 

Jest też język polski! 

Podajcie koniecznie tę 

stronę swoim Kolegom  

i Koleżankom np.          

z Francji! 

                       Red. 

 

la glace la plage 

la mer le soleil Kącik  

języka  

francuskiego 

Rys. 1-2 Ola Adamska i Gabrysia Decewicz, kl. 2a; 3 - Milena Walenta, kl. 1b. 



Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” 

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

Lampa (bibliotekarz), z-ca red.nacz. p. K. Cichońska 

(polonista).  Adres redakcji: biblioteka szkolna;   

e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Ten numer redagowali - 1b: Milena Walenta; 
2a: Gabrysia Decewicz, Ola Adamska; 3a: 
Marta Branczewska, Gabrysia Jamka, Maria 
Delibska, Natalia Wieczorek; 3c: Pola Grudziec-
ka, Zosia Konopka, Hanna Kostrzewa, Iga Ra-
tajczak, Wera Sobczyk; 4b: Julia M., Olek 

Maliszewski, Kalina Porazińska, Pola Strąk, 

4c: Zosia Grabarczyk, Maria Bubień, Ula 

Jabłońska, Katarzyna Łuchniak, Natalia Mą-

dry; 5b: Klara Porazińska; 6a: Michał Star-

kowski, Filip Stępień, Kaja Zimińska. 

 

Znajdź szczegóły, którymi różnią się te dwa obrazki. 
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Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu 

„TUZINKA” już we wrześniu! 

Drodzy Czytelnicy Tuzinka!  
Chcę wam opowiedzieć o postaci, a właściwie technologii, jaką jest  Hatsune Miku.  To 

nie jest człowiek - to piosenkarka VOCALOID, a właściwie śpiewający komputer.  Po-

wstała ona na podstawie technologii syntezy śpiewu firmy Yamaha. Jej oprogramowa-

nie dostępne jest tylko i wyłącznie w Japonii.  Jej wizerunek to młoda, niebieskowłosa 

dziewczyna z długimi kitkami, w szarej sukience z długimi rękawami. Jej najsłynniejszą 

piosenką jest NyaNyaNya - czyli piosenka z popularnego Nyan Cata. Nie ma określonego 

charakteru - w każdej piosence jest inna. Śpiewa po japońsku, więc nie dziwcie się, jeżeli 

usłyszycie ją gdzieś, a nic nie zrozumiecie. Miku ma swoje koncerty, tzn. jej animacja jest 

wyświetlana jako hologram. Na nagraniach z jej koncertów widać... żywych ludzi, grają-

cych na prawdziwych instrumentach. Ma swój append - tzn. wersję oprogramowania 

Hatsune Miku o różnych walorach głosu. Ma jeszcze jeden typ oprogramowania - Hatsu-

ne Miku V3 English, czyli oprogramowanie do śpiewania po angielsku. Miku - jak dla 

mnie - to bardzo ciekawa postać. Zachęcam do słuchania Miku, jak i innych Vocaloidów. 

Katarzyna Łuchniak, kl. 4c 
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To dział naszej gazetki, do którego zaglądamy z podziwem i dumą! Zobaczcie jak wiele 

konkursów i osiągnięć! Gratulujemy laureatom!!! I tym samym zachęcamy do udziału 

w zawodach i konkursach w następnym roku szkolnym.  

Jeśli zdobędziecie jakieś dyplomy w czasie wakacji - pochwalcie się koniecznie! 

Wyniki III etapu  szkolnego  

konkursu przyrodniczego dla klas IV  

pt. „Tajemnice przyrody”  

I miejsce - Ignacy Łuka  z  kl. IV a 

II miejsce - Tomasz Rozwadowski  z kl. IV a  

III miejsce - Bruno Podbielski z kl. IV b   

 Wyniki szkolnego konkursu 

 fotograficznego „ fotoWawa” 

 

I miejsce - Mateusz Dzik-Wesołowski z kl. 6a 

II miejsce - Julia Michrowska z kl. 4b 

III miejsce - Magdalena Niewczas z kl. 6a 

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 

„Eko-Planeta” 

 
Wynik bardzo dobry 

1.      Maria Polańska z kl. IV c 

2.      Wojciech Wójcik z kl. VI b 

3.      Magdalena Niewczas z kl. VI a 

Wyróżnienia 

1.      Grzegorz Wójcik z kl. VI b 

2.      Michał Wiśniewski z kl. VI b 

3.      Małgorzata Gowin z kl. VI b 

4.      Ewa Przybył z kl. V a 

5.      Filip Stępień z kl. VI a 

6.      Julia Zmijewska z kl. VI a 

7.      Antonina Gizińska z kl. VI a 

8.      Katarzyna Łuchniak z kl. IV c 

9.     Urszula Skibińska z kl. V b 

 

Szkolny Konkurs Plastyczny  

„Legendy warszawskie”  

 

Kategoria I-III 

I miejsce Matylda Butkiewicz, kl. 1a 

II miejsce Stanisław Jurkiewicz, kl. 2b 

III miejsce Helena Jaworska, 1b 

III miejsce Pola Pogorzelska, kl. 3b 

 

Kategoria IV-VI 

I miejsce Julia Przewoźnik, kl. 4b 

II miejsce Stefan Jurkiewicz, kl. 5b 

Gratulujemy!!! 

Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Gratulujemy!!! Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Brawo! 

Konkurs plastyczno - językowy „10 słów” 

 dla szkół podstawowych  

organizowany przez Instytut Francuski 

Laureatki - uczennice klasy 6a: 

Magdalena Niewczas, Matylda Rybicka,  

Julia Zmijewska, Natalia Szczepańska. 
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Oto galeria wymarzonych 

wakacji! Mamy tutaj gó-

ry, morze, Grecję, Egipt,  

a nawet bezludną wyspę! 

Niech Wasze wakacje 

będą wymarzone!!!! 

Rys. Kuba Kowalski, kl. 3a. 

Rys. Paulina Adynowska, kl. 3c 

Rys. Karolina Kuczyńska, kl. 3b. 

Rys. Ola Sobczak, kl. 3c. 

Rys. Olek Maliszewski, kl. 4b. 

Rys. Pola Grudziecka, kl. 3c 

Rys. Kasia 

Łuchniak, 

kl. 4c. 

Rys. Gaja Odolczyk, kl. 4c. Zosia Konopka, kl. 3c. 


