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Drodzy Tuzinianie i Tuzinianki!
Przed Wami piąty numer naszej gazetki TUZINEK. Ostatni w tym roku
szkolnym 2015/16, ale pełny dobrych wiadomości! TUP TUP… słyszycie ten
dźwięk? To wielkimi krokami zbliżają się WAKACJE!!!
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań! Cieszymy się, że współpracowaliście z nami. Są wśród Was redaktorzy, którzy DO KAŻDEGO numeru
przygotowywali artykuły. Brawo! Są wzorem do naśladowania!
Wybaczcie drobne szaleństwa chochlików drukarskich, o których już pisaliśmy. Są w każdej redakcji, także i u nas! Czasem zjadają ze smakiem literę
lub dwie, a wszystko po to, żeby się udał psikus! Tym żywią się chochliki!!!
Nasza redakcja, jak wiecie, mieści się w pozornie spokojnym miejscu - w
bibliotece. Wiele osób przychodzi do czytelni, wypożyczyć książki, zadać
pytanie np. o godzinę, prosić o pomoc w lekcjach, wziąć udział w akcji rysunkowej. Dużo się dzieje! Tego życzymy Wam na wakacje! Zero nudy!
Piszcie do nas na adres e-mail:biblioteka12sp@interia.pl
Redakcja

Nasi czytelnicy polecają...
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Ankietę przeprowadziła Blanka Nowotorska, 4a

REBUS

Magdalena Boryś, kl. 4a

Słynny Kot

Twój Rysu-

Amelia Podgórska, kl. 4a

WYKREŚLANKA

Anika Ferguson, kl. 3b

Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” SP 12 w Warszawie; red. nacz.,
skład komp. p. Alicja Lampa (bibliotekarz). Adres
redakcji: biblioteka szkolna; e-mail: bibliote-

ka12sp@interia.pl
Ten numer redagowali uczniowie:

2b: Karolina Stanek; 3b: Anika Ferguson,
Urszula Skoniecka, Izabela Skowrońska;
4a: Magdalena Boryś, Alicja Bukowska, Zuzanna Kuźniewska, Julia Mielnicka-Gniadek,

Blanka Nowotorska, Oliwia Perczyńska,
Amelia Podgórska; 4b: Aleksandra
Adamowska; 5b: Aleks Ambroziak;
6a: Iga Mencel; 6c: Tola Jamka, Gaja
Odolczyk, Konrad Wasilewski.

Do zobaczenia we wrześniu!!!
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Wywiad z Awą

moją 5-letnią Siostrą, która uwielbia kaczki

G: Cześć Awa!
A: Cześć!
G: Dlaczego lubisz kaczki?
A: Bo są w moim ulubionym kolorze – żółtym.
G: A ile ich masz?
A: Chyba 122, albo 100, albo milion!
G: Łał! A jaka jest Twoja ulubiona kaczka?
A: Kaczka… Katastrofa!
G: Czemu ją tak lubisz?
A: Bo jest taka fajna, ma słodkie imię i wygląda
jak prawdziwa kaczka. Ale nie lubię, gdy idzie do
prania lub się gubi.
G: Co wiesz o kaczkach?
A:Te duże są żółte, a te małe pomarańczowe…
Chyba… No i uczą się pływać!
G: Kiedy zaczęłaś lubić kaczki?
A: Od zawsze je lubiłam!
G: Może podasz przykłady imion Twych kaczek?
A: K. Katastrofa, K. Błękitnooczka , K. Tasia, K.
Elsa i K. Wodniczka – bo lubi wodę.
G: Śmieszne! Jak się bawisz kaczkami?
A: Że znajdują dom i tam mieszkają.
G: Czy często z nimi śpisz?
A: Raczej śpię bez zabawki.
G: Szkoda… A gdzie je widujesz i czy interesujesz się nimi?
A: Tak, bardzo się interesuję i widuję je nad stawem.
G: A wiesz co jedzą?
A: Lubią chlebek i ziarenka. Czasem chodzimy je
nimi karmić i chętnie jedzą.
G: A umiesz kwakać?
A : Kwa! Kwa!
G:Co to oznacza?
A: Choć kaczuszko, to dam Ci złote okulary!
G: Łał! Rzeczywiście! To kwakuję za wywiad!
A: Kwa! Kwa! Kwa!
Gaja Odolczyk, kl. 6c, rysunki: Awa.
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Urszula Skoniecka, kl. 3b

Blanka
Nowotorska,
kl. 4a

Kalina Porazińska, kl. 6b
Izabela Skowrońska, 3b

Konrad Wasilewski, 6c

ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. Krótki poradnik wytrawnego podróżnika.
Każda podróż wiąże się z przygotowaniem najbardziej
potrzebnych rzeczy, spakowaniem plecaka tak, aby nie był za ciężki. Oczywiście, wszystko zależy od tego gdzie się wybieramy i na
jak długo planujemy naszą wyprawę. Jednakże nie zmienia to faktu, że każdą taką podróż, należy odpowiednio zaplanować.
Z pewnością uniwersalną radą, niezależnie od miejsca do którego się wybieramy, jest zabranie ze sobą odpowiedniego ubrania stosownego do danej pory roku,
panującej w miejscu docelowym. Pamiętajmy też o wygodnych butach, bo zwiedzanie
bywa czasochłonne, a długie chodzenie w niewygodnym obuwiu, nie sprawi nam
radości z wycieczki.
Jeśli planujemy dłuższą wyprawę, należy przygotować również
małą apteczkę leków i plastrów, które w razie nagłego zdarzenia
lub choroby, będziemy mogli odpowiednio zastosować.
Przed zagraniczną podróżą, warto zapoznać się z podstawowymi zwrotami
danego kraju. Jeśli nie zdążymy się ich nauczyć, weźmy ze sobą mini rozmówki.
Pamiętajmy, że używając słownictwa danego państwa, z pewnością zyskamy większą
sympatię osób, z którymi będziemy mieli styczność.
Jeśli wycieczka zaplanowana jest w góry czy w plener,
pamiętajmy o wzięciu ze sobą małego scyzoryka lub noża,
który jest niezbędnym elementem każdego włóczykija. Weźmy ze sobą krzesiwo, które umożliwi nam rozpalenie ogniska, ale tylko na terenie do tego przeznaczonym. Do jedzenia
przydałyby się konserwy, a więc żywność, którą można przechowywać przez dłuższy czas bez jej schłodzenia.
Warto też zaopatrzyć się w mały panel słoneczny, który przytwierdzając np.
do plecaka, będzie ładował np. nasz telefon komórkowy lub latarkę, które wykorzystamy podczas ciemnych nocy.
Jeśli potrzebna nam będzie woda, pijmy ją tylko z
wartkich źródeł wody. Mamy wówczas pewność, że jest ona
dobrze przefiltrowana i niezanieczyszczona.
Kiedy spotkamy dzikie zwierzęta, nie hałasujmy, nie zbliżajmy się do nich.
Postarajmy usunąć się w ciszy i spokoju, nie zakłócając ich codziennego trybu życia.
Pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi. A jeśli nie jesteśmy zapraszani, możemy
równie szybko być pożegnani.
W każdym razie, niezależnie gdzie się w tym roku wybieracie, uważajcie na siebie.
Aleks Ambroziak, kl. 5b

6

***
Jadę sobie na rowerze
Kiedy jestem na spacerze.
Ochraniacze i kask mam,
To jest bardzo dobry plan.
Gdy wiaterek wieje miły,
Pedałuję z całej siły,
Bo to bardzo prosta sprawa,
To najlepsza jest zabawa!!!

***
Nasza szkoła jest fajowa
Każda klasa kolorowa
Co dzień z rana do niej pędzę
Na rowerze szybko kręcę.

Zuzanna Traczyk, kl. 1a

Dominika Lorenc, kl. 1b
***
Rower miejski będę miała
I nim sobie świat zwiedzała.
Nad morze się wybiorę
I rybek trochę zbiorę.
Może w góry też pojadę
I rowerem szybko zjadę.
Mazury też są urocze,
Więc ich także nie przeoczę.
Odwiedzę poznańskie koziołki
By rower miał liczne pamiątki.
Rowerem do Torunia zawitam,
Aby poznał Mikołaja Kopernika.
A w Gdańsku Neptuna
z trójzębem spotkamy,
By rower był usatysfakcjonowany.
Na konie wrócę do Warszawy
Dla super ekstra rowerowej zabawy!

Antonina Zbrzeźniak, kl. 1a

***
Mój rower jest w zielone koniczyny.
Lubię na nim jeździć,
Bo to najlepszy rower.
Mknę na nim przez zielone łąki.
Ania Wilczyńska, kl. 1a
***
Rowerową ścieżką
Nie chodzi się pieszo
Rowerową ścieżką
Rowery spieszą
Jeden za drugim
Nie boją się szarugi
Jadą i jadą
Daleko hen
A na nich
Nie jedzie żaden leń

***
Dwa kółeczka ma
Nikola Misiura, kl. 2b
A pośrodku rama
Kilka szprych
Też tam jest
Na coś muszą przydać się
Kierownicę rower ma
A na siodełku
Siedzę ja
Nikola Misiura, kl. 2b
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ZWIERZAK
NUMERU

Maksio
Oto Maksio! Znacie go już! Czytaliście o nim w TUZINKU.
Na zdjęciu możecie zobaczyć czytelnika Maksia, jak czyta o sobie!
Oliwia Perczyńska, kl. 4a

Skojarzenia ze słowem, tak ciepłym
jak słońce… WAKACJE!!!
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Skojarzenia zebrała Magdalena Boryś,
rysunek Alicja Bukowska, kl. 4a

ZAGADKI
1. Płynie szybko, choć bez żagli, bo je każda chwila nagli.
Co noc bywa aż w Kanadzie. U nas lampy gasi na dzień.

3. Cienki daszek kolorowy, jak spadochron się rozpina.
Przed wilgocią chroni głowy, kiego go się w ręku trzyma.
4. Choć nie widać żadnych schodków, ale stopni nie brakuje.

Tola Jamka, kl. 6c

2. Rączkę ma – nie do witania, dzióbek – nie do całowania.
Kipi często – nie ze złości. Jest potrzebny, gdy masz gości.

Iga Mencel, kl. 6a

Odpowiedzi na dole strony.

Idzie Jaś z Markiem do
galerii handlowej i widzi
wystawę sklepu. Mówi do
Marka:
- Hej, Marek! Wiedziałeś,
że wydają audiobooki w
Tola Jamka, kl. 6c

- Dlaczego jaskiniowiec cieszy się z
ułożenia klocków w 4 dni?
- Bo na opakowaniu było napisane
„od 2 do 5 lat”.
Odp. 1.słońce 2.czajnik 3.parasol

ŻARTY

- Kiedy w końcu poprawisz tę jedynkę z matematyki? – pyta mama synka.
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(wybrane)

ROWEROWY MAJ

Międzynarodowy Konkurs
KANGUR MATEMATYCZNY
Matylda Boryczka, kl. 3a—Wyróżnienie
Dzielnicowy Konkurs
Matematyczny „Mistrz Matematyki”
II miejsce Mateusz Gil, kl. 3a
„Dzień bez Przemocy” - PLAKATY
Nagroda w kat. klas młodszych KLASA 3A
Nagroda w kat. klas starszych KLASA 5A
UWIERZ W SIEBIE I POKAŻ,
CO POTRAFISZ
Konkurs Małych Form Teatralnych
Kat. szkoły podstawowe, kl. 1-3
I miejsce ZŁOTA WENA
„Teatrzyk pod tytułem…” z naszej
szkoły za spektakl „Pinokio, a jak
myślisz?”
Konkurs Taneczny
Kat. szkoły podstawowe, kl. 1-3
I miejsce ZŁOTA WENA
Kat. szkoły podstawowe, kl. 4-6
I miejsce ZŁOTA WENA
Szkolny Konkurs dla klas 4-6
„Tajemnice przyrody”
Klasy 4
I miejsce Alicja Bukowska, kl. 4a
II miejsce Oliwia Perczyńska, kl. 4a
III miejsce Gabriela Decewicz, kl. 4a
Klasy 5
I miejsce Mikołaj Ochab, kl. 5b
II miejsce Aleksandra Sobczak, kl. 5c
III miejsce Gabriela Balska, kl. 5b
Klasa 6
I miejsce Maria Polańska, kl. 6c
II miejsce Bruno Podbielski, kl. 6b
III miejsce Mikołaj Pochopień, kl. 6a

Wyniki konkursu:
Na 53 szkoły biorące udział w akcji
nasza szkoła zajęła 15 miejsce –
dzięki klasie V a.
Miejsca poszczególnych klas:
Na 1390 klas biorących udział w akcji poszczególne klasy zajęły miejsca:
72 miejsce - klasa 5 a - I miejsce w
szkole
133 miejsce - klas 1 a – II miejsce w
szkole
221 miejsce - klasa 6 a – III miejsce
w szkole
235 miejsce - klasa 2 a
236 miejsce - klasa 1 d
294 miejsce - klasa 3 b
335 miejsce - klasa 1 b
347 miejsce - klasa 3 c
355 miejsce - klasa 2 c
449 miejsce - klasa 3 a
624 miejsce - klasa 5 c
748 miejsce - klasa 2 b
757 miejsce - klasa 4 a
778 miejsce - klasa 1 c
838 miejsce - klasa 4 b
922 miejsce - klasa 6 c
1042 miejsce - klasa 5 b
1158 miejsce - klasa 6 b
39 Konkurs Recytatorski
„Warszawska Syrenka”
eliminacje ze szkół Dzielnicy Śródmieście
kat. klasy I-III:
Mateusz Gil, 3a - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs ALFIK
MATEMATYCZNY
wynik bardzo dobry Mateusz Gil, kl. 3a

(wybrane)
XXI Międzyszkolny Konkurs
Języka Francuskiego,
którego motyw przewodni brzmiał
« Le Chat Botté » baśń Charlesa Perrault
opowiedziana na nowo
W kategorii klas I-III:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 12 w
Warszawie, kl. 3 B gr. 2
II miejsce –Niepubliczna Szkoła Francuska ”École Antoine de Saint- Exupéry” w
Warszawie, kl. 2
III miejsce – Zespół Prywatnych Szkół
im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie, kl. 1
Wyróżnienia – Milena Walenta z kl. 3b i
Liliana Kulczycka
W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Niepubliczna Szkoła Francuska ”École Antoine de Saint- Exupéry”
w Warszawie
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12
kl. 6 gr. 1
Wyróżnienie – Maria Polańska z kl. 6c
SP 12 i Franciszek Chauvin z kl. 6c SP12

Félicitations!!!
GRATULUJEMY!!!
Konkurs Fotograficzny
„Warszawa oczami dzieci”
W wystawie wezmą udział:
Oliwia Jastrzębska, kl. 4a
Amelia Podgórska, kl. 4a
Aleksander Ambroziak, kl. 5b
Antoni Dziura, kl. 5b
Pola Strąk, kl. 6b
Tola Jamka, kl. 6c
Natalia Mądry, kl. 6c
Zapraszamy na wernisaż we wrześniu!

Szkolny Konkurs Czytelniczy
„Z historią w tle”
I miejsce Tola Jamka, 6c
II miejsce Julia Michrowska, 6b
III miejsce Zuzanna Kuźniewska 4a
Konkurs Rysunkowy
„PORA NA POTWORA” organizowany
w ramach Tygodnia Bibliotek
NAGRODA: Zuzanna Kuśniewska, 4a
NAGRODA: Oliwia Jastrzębska, 4a
WYRÓŻNIENIE: Maria Bubień, 6c
Wyniki eliminacji do wielkiego finału w
szkolnym konkursie „1 z 10”:

Gabrysia Jamka z klasy 5a
Jeremi Zawieska z klasy 5c
Iga Ratajczak z klasy 5c
Jan Grabowski z klasy 6a
Iga Mencel z klasy z klasy 6a
Bruno Podbielski z klasy 6b
Zofia Kalinowska z klasy 6b
Kajetan Bujanowski z klasy 6b
Tymon Hyc z klasy z klasy 6c
Matylda Gacka z klasy 6c
KONKURS HISTORYCZNY
„Klasówka powstańcza”
Laureat: Jan Grabowski, 6a

Ogólnopolski Konkurs
ALFIK HUMANISTYCZNY
bardzo dobre wyniki:
Jakub Dobrosielski, kl. 3a
Maciej Kulig, kl. 3a
Jan Siekierzyński, kl. 3a

GRATULUJEMY!
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Karolina Stanek, kl. 2b

Aleksandra Adamowska , kl. 4b

Zuzanna Kuźniewska, kl. 4a

