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Święto Szkoły 

 

30 maja 2015r. 

Ta cyfra oznacza ilość  

wydanych gazetek w tym roku szkol-

nym. Liczba w nawiasie oznacza ilość 

numerów, które zredagowaliśmy od 

początku istnienia „TUZINKA” . 

Dzień 

Francuski 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Oto przed Wami ostatni numer gazetki…. ostatni, w tym roku szkolnym!  

Wydaliśmy w sumie pięć numerów, a od początku istnienia Tuzinka (to już 

cztery lata!!!) zredagowaliśmy 22 numery! Gratulujemy!!! 

W tym wakacyjnym numerze prezentujemy Wasze rysunki, skojarzenia z 

wakacjami,  zadania, wspomnienia z podróży do Hiszpanii, ale także 

wspomnienia naszych Szóstoklasistów, którzy w tym roku szkolnym koń-

czą naszą „Dwunastkę” i stają się jej  absolwentami. W kąciku języka 

francuskiego możecie poćwiczyć słownictwo przed wyjazdem do Francji! 

Z dumą prezentujemy dział „Nasze Osiągnięcia”. Jest zbyt mały, aby 

wszystko się zmieściło!!! Przeczytajcie opowiadanie i … koniecznie po-

znajcie CHOCHLIKA DRUKARSKIEGO, który czasem lubi współpraco-

wać w redagowaniu naszej gazetki. Robi psikusy i żarciki. Zauważyliście? 

Poniżej, w galerii przedstawiamy trzy rodzaje chochlików drukarskich. 

A teraz wakacje!!! Kiedy jednak już przyjdą, mądrze zarządzajcie czasem!  

Oprócz relaksu i wypoczynku znajdźcie również czas na rozwijanie swo-

ich pasji  i talentów! To skarb, którego nikt Wam nie odbierze! 

Życzymy udanych wakacji! Jeżeli chcielibyście pozdrowić Redakcję lub 

napisać „na gorąco” wspomnienia lub wrażenia z wyjazdu, piszcie na 

nasz adres e-mail: biblioteka12sp@interia.pl 
Redakcja 

CHOCHLIK  

HUMOR Z NASZYCH ZESZYTÓW 

- w baśniach ludowych złośliwy  

lub psotny duszek. 

CHOCHLIK DRUKARSKI 

- błąd w druku, często będący  

przyczyną zabawnych nieporozu-

mień. 

Miłosz Rogowski, kl. 5a. Tomek Rozwadowski, kl. 5a. 

T
ym

o
n

 F
a

b
is

ze
w

sk
i,

 k
l.

 5
a

 

mianownik: rowerowe wycieczki 

dopełniacz: rowerowego wycieczka 

celownik: rowerowemu wycieczkowi 

biernik: rowerowego wycieczka 

narzędnik: rowerowym wycieczkiem 

miejscownik: rowerowym wycieczku 

wołacz: rowerowe wycieczki! 

NOWY  

DZIAŁ! 

Odmiana 

przez  

przypadki. 

Natalia 

Wieczorek  

i Maja  

Węgrzynow-

ska, kl. 4a. 



 3 

Iga Mencel, kl. 5a.. Jakub Kiliński, kl. 5a. 

PEŁEN RELAKS 

Gdzie jedziesz  

na wakacje? 

Kalina Porazińska, kl. 5b. 

 Nazywam się Chekla. Niedawno wprowadziłam się do małego japońskiego 

miasteczka Ferben. Mieszkam z dziadkiem, siostrą Kioto oraz przyjaciółką mojej 

zmarłej mamy. Dom, w którym mieszkamy jest ogromy i czasami przerażający! 

 Kiedy pierwszego września szykowałam się do szkoły, usłyszałam jakieś 

dziwne odgłosy na strychu. Pomyślałam, że to mój kot i beztrosko wyszłam  z do-

mu. Po chwili zjawił się mój dziadek, wsiedliśmy na skutery i pojechaliśmy do 

szkoły. Jechaliśmy około dwudziestu minut.  

 Kiedy dotarliśmy na miejsce, od razu większość osób podeszła do mnie            

i chciała mnie poznać. Jednak ja podeszłam do chłopca, który zwrócił moją uwagę. 

Stał samotnie w rogu sali. Wszyscy odsunęli się, robiąc mi miejsce i dziwnie patrzy-

li.  Spytałam chłopca, jak ma na imię, a on odpowiedział cichym głosem – Krilin. 

Wtedy zadzwonił dzwonek na lekcje. Nauczycielka posadziła mnie z Krilinem. Po 

skończonych lekcjach zaprosiłam nowego kolegę do mojego domu. Krilin ucieszył 

się. Zabrałam go na skuter i razem pojechaliśmy. Na miejscu spytałam, co lubi ro-

bić. Odpowiedział prosto, że najbardziej lubi zabawy na strychu. Wbiegliśmy na 

strych i zobaczyliśmy ogromne przerażające lustro, które… 

Dalszy ciąg w kolejnym numerze gazetki. 

Po drugiej stronie lustra 

Poznań 

Gdańsk 

Londyn 

Kraje pomaluj na żółto, 

a miasta na zielono. 

Barcelona 

Chorwacja 

Hiszpania 

Kraków 

Korsyka 

Rzym 

Praga 

Lizbona 

Dębki 

Mazury 

Niemcy 

Turcja 

Częstochowa 

Grecja 

Włochy 

Zakopane 

Hel 



ze skakanką 

z morzem 
z zabawą 

z Paryżem 

 Z czym kojarzą Ci się WAKACJE? 

Pytaliśmy Was o skojarzenia  ze wspaniałym wolnym czasem, 

jakim są … WAKACJE! Oto Wasze odpowiedzi: 
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z wolnym czasem  Z PODRÓŻĄ 

Z PLAŻĄ 

Z KOLOROWYM BAZAREM 

 

 

Twoje skojarzenia: 

Z RODZINĄ 

Z LOTEM SAMOLOTEM 

z basenem 

 ze słońcem 

Ankietę przeprowadziliśmy 

w bibliotece szkolnej. 

z luzem 

z wypoczynkiem 

z górami z leżakowaniem 

z łódką 
Z WALIZKĄ 

z różnymi krajami 

Z PLECAKIEM 

Rys. Amelia Podgórska i Gabrysia Decewicz, kl. 3a. 



Jak narysować? 

Jak narysować? 
Zapraszamy Was do publikowania prac w tym dziale!  

Przynieście rysunki do biblioteki, gdzie zostaną zeska-

nowane, a następnie umieszczone  w gazetce! 

Rys. Anonim 
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Rys. Izabela Skowrońska, kl. 2b. 

Rys. Helena Betlejewska, kl. 5a 

Czytające kotki 
Rys. Julia Przewoźnik, kl. 5b 

Żabia 

Rodzinka 
Rys.  

Anielka  

Lewandowska,  

kl. 1b. 
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- Na zielonej szkole potajemnie przechodziliśmy w nocy z pokoju do pokoju. 

- Kiedy przyszłam pierwszy raz do szkoły na rozpoczęcie roku i weszłam do 
klasy, moja koleżanka już siedziała w pierwszej ławce i krzyczała „Zajęłam 
nam miejsce!” 
- To tutaj pierwszy raz zauroczyliśmy się, poznaliśmy nowe osoby, które szybko stały 

się naszymi przyjaciółmi. 

- Bardzo dużo się kłóciliśmy, ale zawsze się godziliśmy. 
- Kiedy pierwszy raz przyszliśmy do szkoły, mówiliśmy: „Ale 6 lat to tak dłu-

go!”. Teraz mówimy: „Dlaczego tylko 6 lat?” 

- W pierwszej klasie jeździliśmy plecakami i udawaliśmy, że to kosiarki. 

- Podzieliliśmy się na dwie grupy: świrów i parkurowców. 

- Była moda na: karty z piłkarzami, filofany, jo-jo, naklejki, kostki Rubika, 

skakanki, petshopy, grę w gumę. 
- Graliśmy w żółtego berka. 

- Nasza koleżanka nie nauczyła się wiersza na pamięć, więc zaczęła wymyślać tekst. 

Na lekcji było bardzo wesoło! 

- Kolega zjadł swój sprawdzian. 

- Na wycieczce kolega chciał otworzyć okno i wtedy spadł karnisz. 
- Miłości Niny Z. 

- Koleżanka zasnęła na swoich własnych urodzinach. 

- „Smaczne” (czyli gumowate) chipsy u chłopaków na zielonej szkole. 
- Gdy 1 września 2008 roku wchodziłam do szkoły, strasznie się bałam. Mama zapro-

wadziła mnie do sali. Była wielka! Musieliśmy wejść na scenę, a szóste klasy dały 

nam bukieciki. 

- (W klasach 1-3) Kiedy w szkole były próbne alarmy pożarowe, nasza 
klasa zawsze wtedy miała wyjście do teatru. 
- Pamiętam jakby to było wczoraj. Wyjechaliśmy z klasą na wycieczkę. Było 
fantastycznie, zwierzęta dawały się głaskać i znajdowały słodycze, a rośliny 
były idealne do wspinaczki albo po prostu to była jakaś kreskówka. Ogólnie, 
każdy dzień był pełen przygód np. fortele by uciec  ze świetlicy, unikanie czy-
tanek i słuchania „Mikołajka” pod pretekstem toalety lub przedłużanie zabawy 
na boisku. 
- Musiałem pływać w kanałku, żeby dostać piłkę. 

- Na wycieczce ktoś  „rozplaskał”  swoim kapciem pająka na kurtce kolegi. 

- Rzuciłem dziewczynę ;) 

- Zostałem zamknięty z kolegami przez panią w klasie. 
- Zbiłem okno, ale to jest tajemnica. 

- Goniąc kolegę złamałem sobie rękę i nos. 

- Nie lubiłam fluoryzować zębów. 

- Podczas wycieczki nocną rozrywką był  nasz samozwańczy kabaret. Z
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HISZPANIA 

Antoni Dziura,  kl. IV b 

W oczekiwaniu na kolejne wakacje wspominam ubiegłe lato i wyjazd do Hiszpanii. W 

sierpniu 2014 r. odwiedziłem Madryt. Miasto leży w środkowej części kraju, nad rzeką 

Manzanares. Początki miasta związane są z Maurami i IX wiekiem naszej ery, kiedy 

Muzułmanie założyli tu osadę i nazwali ją Mayrit. Tradycyjnie, jak w przypadku więk-

szości miast najpierw powstała twierdza obronna, wybudowana na brzegu rzeki. Dziś 

w tym miejscu stoi słynny Palacio Real – Pałac Królewski. 

Madryt leży 600 m n.p.m. i jest najwyżej położoną stolicą Europy. Sercem miasta jest 

Puerta del Sol (Brama Słońca) – owalny plac otoczony ze wszystkich stron XVIII – 

wiecznymi domami. Jest to hiszpański „kilometr zerowy”, oznaczony płytą chodniko-

wą  - punkt, od którego mierzy się wszystkie odległości. Na środku placu znajduje się 

posąg brązowego niedźwiedzia, zjadającego owoce z drzewa poziomkowego 

(nawiązanie do herbu miasta). W noc sylwestrową o północy zbierają się tu mieszkań-

cy, by zgodnie z tradycją zjeść 12 winogron, jedno po każdym uderzeniu zegara. Ma-

dryt jest jednym z najbardziej zielonych miast na świecie, które pod względem ilości 

drzew zajmuje drugie miejsce po Tokio. 

Jednak Madryt to nie tylko to, co głównie się kojarzy z Hiszpanią, korrida (jest tu jed-

na z największych aren na świecie), flamenco i słońce.  Madryt to również miasto kul-

tury i sztuki, z jedną z największych kolekcji malarskich w Muzeum Prado, w Muzeum 

Współczesnym Reina Sofia i wielu innych. 

Muzeum Prado jest jednym z najważniejszych i najbogatszych muzeów na świecie. Co 

roku odwiedza je prawie 3 miliony turystów.  Wizyta z przewodnikiem trwa około 2-3 

godziny. Na szczególną uwagę zasługują zgromadzone w nim obrazy mistrzów euro-

pejskich takich jak: Bosch, Tycjan, Rafael, Rembrandt, Rubens oraz najwybitniejszych 

malarzy hiszpańskich, a wśród nich: El Greco, Velazquez i Goya. 

Z dużym przejęciem zwiedzałem Muzeum Realu Madryt na Santiago Bernabeu, gdzie 

można obejrzeć zdjęcia i prezentacje multimedialne o historii klubu. W olbrzymich 

gablotach umieszczone są wszystkie trofea klubowe oraz indywidualne nagrody za-

wodników. Najbardziej interesowały mnie nagrody, które zdobyli Cristiano Ronaldo i 

Iker Casillas. 

W Madrycie spełniło się moje wielkie marzenie – stanąłem na murawie stadionu San-

tiago Bernabeu i siedziałem na ławce rezerwowych. 
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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 . 

Konstancja Król, kl. 4b. 

Cztery łapy i ogonek 

Ryba Elegancik 

Ryba nazywa się Pan Ryba Elegancik, dla przyjaciół Dżordż. Pochodzi z drugiej 

strony tęczy. Odżywia się patykami, metalem i pigułkami na ból głowy. Metal spo-

żywa tylko  w formie roztopionego gorącego płynu. Nigdy nie pierze skarpet. 

Róg, nogi, zęby i włosy ma dlatego, że jego mama jest człowiekiem, a tata jedno-

rożcem. Muszkę nosi, bo lubi być elegancki. Ma zeza zbieżnego. 

Jest taki tęczowy, bo do zupy z metalu dolewa kolorowej farby, którą kupuje od 

szalonego gnoma, mieszkającego po drugiej stronie tęczy. 

Ma dużo przyjaciół, choć niektórzy uważają go za wariata i dziwaka. 

Mieszka w gnieździe dla ptaków. To miejsce uważa za niedostępne. Chce, żeby 

nikt go nie okradł z pigułek na ból głowy, metalu, patyków, muszelek, hula-hop, 

roweru, coca-coli, wozów strażackich i policyjnych, asfaltu, który jest jego podłogą 

w gnieździe. Poza tym zamiast płetw ma skrzydła, więc się tam łatwo dostaje. 

Czesze się tylko na irokeza! 

Kajetan Bujanowski, kl. 5b 

Prawie każdy z nas ma pupila lub chciałby go 
mieć. Czy to psy, czy koty, papużki, czy chomiki… 
zwierzęta otaczają nas. Niektóre, jak psy policyjne 
i psy przewodnicy niosą nam pomoc, inne znajdu-
ją miejsca w naszych sercach i są wiernymi kom-
panami. 
Koty okazują nam swoją miłość mrucząc, a psy 
merdając ogonem. Mamy też inne zwierzaki, jak 
np. myszki. Jedno jest pewne! Małe czy duże, 
myszka czy pies – jeśli obdarowujemy je miłością, 
one odwdzięczają się tym samym. 
Moim zdaniem zwierzęta są bardzo miłe. 

Magdalena Boryś, kl. 3a. 

Kotek na wakacjach 
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ZABAWA SYNONIMAMI 

SYNONIM — wyraz bli-

skoznaczny lub jednoznacz-

ny  z innym wyrazem np. 

duży, wielki, ogromny. 

SYNONIM.  

Nie wiesz, co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy! Zapraszamy do zabawy!  

Odszukajcie tytuły książek oraz ich synoni-

my. Połączcie tytuły w pary! Przykład? 

„Wyspa skarbów” - Ląd klejnotów 

„Władca Pierścieni” 

Pan Obrączek 

„Tajemnica meczu” 

„Niesforny alfabet” 

„Ostatnia bitwa” 

„Tajemnica purpurowego pirata” 

Sekret gry 

Niegrzeczne litery 

Końcowa walka 

Konspiracja różowego łotra morskiego „Ucho od śledzia” 

Uchwyt od ryby 

„Akademia pana Kleksa” 

Szkoła władcy Plamy 

Zadanie wykonane podczas Koła Bibliotecznego.  

Autorki: Clara, Iga, Kamila, Lena, Ola, Pola  z kl. 4c;  Julia M. z kl. 5b, Gaja, Tola  z kl. 5c. 

Julia Mielnicka-Gniadek, kl. 3a. 

Pola Załęska, kl. 3a. 

To miejsce dla Ciebie! Narysuj 

sobie modny strój na lato! 



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: 1b - Anie-

la Lewandowska; 2b: Izabela Skowrońska; 
Klasa 2a; 3a: Magdalena Boryś, Alicja Bukow-
ska, Gabrysia Decewicz, Julia Mielnicka-
Gniadek, Amelia Podgórska, Pola Załęska; 4a: 
Maja Węgrzynowska, Natalia Wieczorek; 4b: 
Antoni Dziura, Konstancja Król; ,  

4c: Lena Grudziecka, Pola Grudziecka, Zo-

sia Konopka, Kamila Olszewska, Clara Pre-

da, Iga Ratajczak, Ola Sobczak; 5a: Helena 

Betlejewska, Tymon Fabiszewski, Jan Gra-

bowski, Karol Kidawa, Jakub Kiliński, Iga 

Mencel, Miłosz Rogowski, Tomasz Rozwa-

dowski; 5b: Kajetan Bujanowski, Julia Mi-

chrowska, Kalina Porazińska, Julia Przewoź-

nik; 5c: Maria Bubień, Tola Jamka, Gaja 

Odolczyk. 

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie  

Przedmiotowej PIONER 2014  

z języka polskiego  

WYRÓŻNIENIA otrzymali: 

IGA RATAJCZAK KL.IVC 

ALEKSANDRA SOBCZAK KL. IVC 

TEODOR WOJDA KL.IVB 

JAKUB SCHAB Z KL. VI A 

został finalistą XV edycji  Wojewódzkiego 

Konkursu Ortograficznego 

„ORTOGRAFIA NA MEDAL” 

Ignacy Łuka z kl. Va  

został laureatem  

etapu  wojewódzkiego 

w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym  

"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.  

Od Cedyni do Orszy 972-1514.” 

Ogólnopolski Konkurs  
Ekologiczny Eko-Planeta 
 
Wynik bardzo dobry: 
Maja Góral kl.  6a 
Ewelina From kl. 5c 
Aleksandra Sobczak kl. 4c 
 
Wyróżnienia: 
1. Lena Grudziecka kl. 4c 
2. Pola Grudziecka kl.4c 
3. Ewa Deredas kl. 4a 
4. Gaja Odolczyk kl. 5c 
5. Krzysztof Kulicki kl. 5c 
6. Maria Polańska kl. 5c 
7. Tola Jamka kl. 5c 
8. Natalia Mądry kl. 5c 
9. Tymon Hyc kl. 5c 
10. Ewa Przybył kl. 6a 
11. Yuryi Kashivskyy kl. 6b 

Wyniki całorocznego konkursu czytelniczego  
pt. „W świecie przygód” organizowanego przez 

naszą bibliotekę szkolną : 
I miejsce Julia Michrowska  z kl. 5b - 284 pkt 

II miejsce Tola Jamka z kl. 5c - 186 pkt 
III miejsce Gaja Odolczyk z kl. 5c - 98 pkt 

WYRÓŻNIENIE Kacper Ścibior z kl. 5a - 85 pkt 

Yuryi Kashivskyy  z klasy 6 b  

został LAUREATEM 

Przedmiotowego Konkursu Informatycznego 

miniLOGIA 13 
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Zosia Konopka, kl. 4c 

Znajdź 7 wyrazów, które 

kojarzą się z latem! 

Połącz działania z wynikami. 

Maria Bubień, kl. 5c. 

Znajdź stworki!!! 

Jan Grabowski, kl.5a. 

Jan Grabowski,  Karol Kidawa, kl. 5a. 

Alicja Bukowska, kl. 3a. 

Wpisz wynik dodawania! 
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