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Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

Drodzy Tuzinianie i Tuzinianki! Dobijamy do brzegu!
Podróż, której na imię „Rok szkolny 2012/13” dobiega końca!
Ale to nie koniec przygód! Teraz zaczyna się wyprawa pt.
„WAKACJE”! Cieszycie się? Zatem wsiadajcie na statek!
A
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płynie?

Wszędzie,
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tylko

chcecie!

Wyobraźcie sobie odległe krainy za górami i rzekami!
Liczymy na to, że we wrześniu spotkamy się pełni energii, opaleni, radośni … gotowi do pracy (również w zespole redakcyjnym „Tuzinka”)! Już dziś serdecznie Was zapraszamy!
A teraz… Witaj Przygodo!
Rys. Ignacy Zasadni, kl. 4a
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WSpOmNIEŃ

Z okazji zbliżającego się zakończenia roku szkolnego przeprowadziłam wywiad z kolegami i koleżankami z klas szóstych, na temat ich wspomnień z pierwszej klasy.
Większość z nich nie pamięta pierwszego dnia w naszej
szkole, albo z powodu upływu czasu albo z tremy, jaką czuli
tego dnia. Jednak wielu z nich pamięta luźną i spokojną
atmosferę nauki oraz zabawy z tego okresu, na przykład
„berka-cukierka” lub „rekina”. Chłopcy lubili kolekcjonować samochodziki, a dziewczynki uwielbiały zbierać naklejki i karteczki kolekcjonerskie, które wkładały do skoroszytów. Pamiętali też pierwszą wycieczkę – był to rejs po Wiśle z ornitologiem.
Wszyscy pamiętamy o wyjątkowo ciepłych relacjach z paniami wychowawczyniami.
Julia Hadrych, kl. 6b
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Lato to czas biegania po trawie, skoków do wody, gry
w piłkę do upadłego i odpoczynku pod gołym niebem.
Niestety, szybko robimy się głodni :( Ale lato to także
czas dojrzałych owoców i warzyw. Można zabrać na
wycieczkę pudełko z letnią kanapką, pełną sałaty,
ogórków lub pomidora w plasterkach. Albo sałatkę
owocową. Albo po prostu kilka rzodkiewek i marchewek. Jednak po całym dniu biegania po dworze chcielibyśmy zjeść coś sycącego. Najlepiej pyszną, przysmażoną kiełbaskę z grilla.
Mój sposób grillowania jest bardzo prosty:
- kiełbaski ponacinać, żeby się szybciej upiekły
w środku, bo przecież jestem bardzo głodny :)
- posypać słodką papryką i suszoną bazylią,
- położyć na grilla, przekręcać czasem z jednej strony
na drugą, aby równo się przypiekły,
- pod koniec położyć na grillu też kilka kromek chleba,
- zdjąć wszystko, polać keczupem (lub musztardą)
i zajadać.
Najtrudniejsze jest czekanie, aż kiełbaski się upieką,
bo zapach jest smakowity. Jednak i tak najłatwiej pójść
do sklepu po lody :P.
Adam Kuligowski, kl. 5a.

zień Deskorolki

towy D
21 czerwca - Świa

Święto narodziło się spontanicznie osiem lat temu
w Nowym Jorku, gdy miłośnicy desek na kółkach
zebrali się, by przejechać barwnym korowodem
ulicami miasta.
Pomysł podchwycili skaterzy z innych krajów, już
dwa lata później święto obchodzono w Polsce.
Deskorolka pojawiła się w Kalifornii w latach 30tych XX wieku, kiedy to entuzjaści surfingu doczepili do desek kółka, żeby móc szlifować technikę surfowania na suchym podłożu. Początkowo
nazywano ten sport "chodnikowym surfingiem".
Jeden z trików :
OLLIE - Na początku trenuj w miejscu. Aby zrobić
ollie jak najwyżej, trzeba przednią nogę postawić
mniej więcej na środku deski a tylną na tail-u. Po
czym mocno nacisnąć na tail i pokierować przednią nogą deskę tak, by w skoku tail i nose były na
jednym poziomie. Skacząc ugnij nogi!

Historia pocztówki
Nie wiadomo do końca kto jest pierwszym autorem
pocztówki. Jest kilka osób, które jako pierwsze mogły
wpaść na pomysł przesyłania kartek:
księgarz August Schwartz (1870) - nadrukował w narożu strony adresowej karty korespondencyjnej obrazek przedstawiającą artylerzystę.
księgarz Leon Besnardeau (1870) - wydrukował pełną ilustrację na stronie adresowej pocztówki.
Petar Manojlović (1870) - wydrukował w
Wiedniu pocztówkę z wyobrażeniem latającego
smoka.
Franz Rorich (1872) - zamieścił ilustrację na
stronie przeznaczonej na korespondencji.
W
Anglii
uznano
pojawienie
się
w Londynie pocztówki, wydanej przez Anglika w
1870 roku.
W 1870 August Schwartz i Heinrich von
Stephan wydali karty cieszące się ogólnym uznaniem.
Najdroższa pocztówka kosztowała 710 tys. dolarów.
Największa pocztówka ma wymiary 14, 3 x 8,76 ma a wykonali ją studenci z Darke University w des Moines (USA).
Kolekcjonerów widokówek nazywamy deltiologami.

Budowa deski :

Pocztówka dźwiękowa
Odmiana płyty gramofonowej produkowana w Polsce i
krajach bloku radzieckiego od początku lat 60. do połowy lat 70. XX wieku.
Na pocztówce laminowano cienką warstwę tworzywa
sztucznego, w którym wytłoczone były rowki z analogowym zapisem dźwięku. Na środku wykonywano otwór
pozwalający na położenie jej na talerzu gramofonu.
Do odtwarzania
pocztówek dźwiękowych używano
gramofonów
(fot.).

W latach 70-tych pocztówki zostały wyparte przez nagrania amatorskie, tworzone przy pomocy magnetofonów szpulowych.
Joanna Kulicka, kl. 6b
Magdalena Niewczas, kl. 5a
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A czy Wy, Drodzy Czytelnicy wysyłacie kartki pocztowe? Może stworzymy razem kolekcję widokówek
z wakacji ? Piszcie na adres szkoły! Czekamy!

Horoskop wakacyjny
Baran: Bądź gotowy na zmiany! To oczywiste, że nie zawsze przychodzą łatwo… Może
to czas na zmianę fryzury, eksperymenty w
kuchni czy też majsterkowanie?
Byk: Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz
cierpliwość. Czas leczy rany. Skup się tylko i
wyłącznie na tym, na co masz wpływ i nie
przewiduj najgorszego. Pamiętaj! Życie lubi
zaskakiwać!
Bliźnięta: Spróbuj zwolnić tempo, dobrze to
wpłynie na Twoje relacje z ludźmi! Jak na
dłoni zobaczysz, że problemy, z którymi nie
mogłeś się uporać od dawna, mają proste rozwiązanie.
Rak: Napotkana nieoczekiwanie osoba może
spowodować niezłe zamieszanie w Twoim
życiu, nie tylko uczuciowym. Schowaj na
chwilę swoje szczypce i spróbuj rozważyć
różne możliwości.
Lew: Przewiduj zawsze najlepsze, to klucz
do sukcesu! Nie musisz robić nic na siłę!
Czas pokaże, co naprawdę jest niezbędne!
Pamiętaj zawsze o wakacyjnej spontaniczności, ale i równowadze!
Panna: Wyobraź sobie: cisza, spokój i Ty!
To doskonała okazja, żeby pobyć z kimś
ważnym, wyjaśnić spory i nieporozumienia.
Całkowite oczyszczenie jest potrzebne do
naładowania akumulatorów. Wypocznij i
nabierz sił!
Waga: Potrzebujesz słońca, aby poprawić
sobie samopoczucie! Unikaj negatywnych
myśli! Ciesz się latem i wypoczynkiem na
łonie natury.
Skorpion: Warto wreszcie odważyć się, spakować walizkę i ruszyć w nieznane! Będzie
to świetny czas przed powrotem do szkoły!
Zaufaj przyjaciołom!
Strzelec: Podczas tegorocznych wakacji nie
będziesz narzekać na samotność. Dobre towarzystwo to połowa sukcesu. Odpocznij,
zapomnij o obowiązkach, ale i nadrób zaległości w lekturze! Nie marnuj ani jednej
chwili!
Koziorożec: Akceptuj świat takim jakim jest
i ruszaj naprzód, a dotrzesz do celu! Wspaniałe chwile przed tobą! To Twój czas, nie
marnuj go! Uważaj, by za parę lat nie żałować, że nie sięgnęło się po to, co było na wyciągnięcie ręki! Powodzenia!
Wodnik: Wykorzystaj wakacje maksymalnie, ale nie pozwól, by upłynęły Ci przed
komputerem czy telewizorem. Rozwiń skrzydła! Poznaj nowych ludzi, bądź otwarty!
Ryby: Każda ryba najlepiej czuje się w ławicy, jednak pamiętaj, że nie jest ona jednością… każda ryba ma własny ogon! To Ty
ponosisz konsekwencje za swoje czyny!
Marysia Kilińska, kl. 6b

ZWIERZAK
NUMERU
BOJC

IUŚ

Mój kanarek nazywa się Bojciuś. Nazwała go
tak moja 4 - letnia siostra. Na początku imię bardzo do niego pasowało, gdyż wszystkiego się
bał. Teraz jest znacznie odważniejszy i uwielbia,
gdy ktoś podchodzi do jego klatki. Wtedy bardzo
się ożywia, zaczyna się popisywać: ćwierkając,
wskakując na huśtawkę i przeskakując z szczebelka na szczebelek.

Najzabawniejszy jest, kiedy włączamy muzykę. Od razu zaczyna ćwierkać i śpiewać, jakby chciał ją zagłuszyć. Często otwieramy mu klatkę,
żeby mógł sobie polatać po domu. Jest bardzo ładny. Ma pomarańczowobiało-łososiowe piórka. Mimo, że jest u nas dopiero od kwietnia, bardzo
się do niego przywiązaliśmy.

Tekst i fotografie: Szymon Mikulski, kl. 6b.

KOLEJKA WĄSKOTOROWA
27 maja 2013 roku wybraliśmy się na klasową wycieczkę. Zbiórkę
mieliśmy o 7:15 na stacji Powiśle. Pożegnaliśmy się z rodzicami
i odjechaliśmy pociągiem.
W wagonie było sporo ludzi, więc niektórzy nie mieli miejsc siedzących. Podczas drogi do Piaseczna rozmawialiśmy o atrakcjach, które tam na nas czekają. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, podeszliśmy
do kolejki wąskotorowej, wsiedliśmy do niej i ruszyliśmy! Podczas
drogi przewodnik opowiadał nam o historii kolei wąskotorowej. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji. W końcu dotarliśmy do
Runowa, miejsca w którym spędziliśmy ponad trzy godziny. Piekliśmy razem z panią Kasią kiełbaski na ognisku, przeciągaliśmy linę.
Graliśmy także w piłkę nożną z tatą Kuby. Moja drużyna wygrała,
ponieważ mieliśmy super bramkarza – Filipa.
Byliśmy już zmęczeni długim pobytem na świeżym powietrzu, więc
wróciliśmy do Warszawy. Nie zapomnę tej wycieczki, gdyż świetnie
się bawiłem i miło spędziłem czas z moją klasą 5 a!
Michał Starkowski, kl. 5a.
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Wywiad z Tosią
Nadchodzą upragnione wakacje, czas odpoczynku od wytężonej, nadludzkiej pracy. Czas wstawania z hejnałem mariackim ,
wyjściami na rower bez ograniczeń i siedzeniem przy komputerze, do której się żywnie podoba ! Moją rozmówczynię zapytałam o jej sposób na spędzenie udanych, niezapomnianych wakacji …

OPERA LEŚNA

Z. Tosiu gdzie ostatnio byłaś na wakacjach ?
T. Ostatnie wakacje spędziłam w Bułgarii
Z. Polecasz ten kraj, jako miejsce na wypoczynek ?
T. Oczywiście, serdecznie Wam polecam. Jest to kraj o niezwykle urozmaiconym krajobrazie: są tu ogromne łańcuchy
górskie, rozległe równiny, malownicze jeziora, bagna i oczywiście złociste plaże. Każdy, kto zdecyduje się odwiedzić Bułgarię, z pewnym zaskoczeniem może stwierdzić, że kraj oferuje
dużo więcej, niż z pozoru może się wydawać
Z. Rozumiem, że miłośnicy pieszych wędrówek po górach,
również znajdą coś dla siebie ?
T. Z całą pewnością
Z. A jaką formę odpoczynku Ty preferujesz ?
T. Uwielbiam aktywnie spędzać czas. Woda to mój żywioł,
uwielbiam się kąpać i pływać. Zawsze, kiedy jestem nad morzem wskakuję od razu do wody i nie mogę z niej wyjść. Zważywszy na plaże jakie są w Bułgarii: szerokie, piaszczyste z
łagodnym zejściem do wody, nie można z tego nie skorzystać !
Z. A jeżeli chodzi o kuchnie , polecasz bułgarskie jedzenie ?
T. Kuchnia bułgarska, podobnie jak kuchnie sąsiadujących
z nią Macedonii, Serbii i Czarnogóry, jest typową kuchnią
bałkańską. Dużo w niej warzyw i owoców (w
szczególności pomidorów, papryki, cebuli). Polecam brzoskwinie – tego smaku się nie zapomina !!!
Z. Co najmilej wspominasz ?
T. Spacery brzegiem Morza Czarnego wraz z najbliższymi.
Mam nadzieję ze niedługo tam wrócę i będę mogła o wszystkim Ci opowiedzieć już we wrześniu !
A. Bardzo Ci dziękuję za tak wiele ciekawych informacji!

Niedawno odwiedziłam Operę Leśną w Sopocie. To niezwykłe miejsce. Obiekt wyróżnia się przede wszystkim dobrą
atrakcyjną lokalizacją i fantastyczną akustyką. To niesamowite, jak dźwięk i oklaski się roznoszą. Duże wrażenie
wywarło na mnie to, jak blisko sceny i występujących na
niej osób, znajdują się siedzenia dla widzów, można zobaczyć wszystko bardzo dobrze! Opera została wybudowana w 1909 roku, a kilka lat temu została gruntownie wyremontowana. Teraz jest większa, a także bardziej nowoczesna. Od pierwszych chwil pobytu w niej da się wyczuć
atmosferę tego miejsca. Jest ona dość kameralna, na
widowni może usiąść około 4, 5 tysiąca widzów-to stosunkowo mało, jak na tak słynne miejsce. Na scenie może się
pomieścić zespół liczący nawet 100 osób, a do tego jeszcze ich instrumenty. Na teren opery nie można wnosić
aparatów, bo może to przeszkadzać artystom. Opera
znajduje się w środku lasu, więc do widzów nie dochodzą
żadne dźwięki z zewnątrz, co pozwala w pełni skupić się na
przedstawieniu lub koncercie. To tutaj odbywają się różne festiwale muzyczne takie jak: TOPtrendy i Sopot Festiwal, na które co roku przyjeżdżają tłumy, a bilety
sprzedają się w mgnieniu oka. Ta opera bardzo się wyróżnia i właśnie, dlatego bardzo mi się spodobała. Na zawsze
zapamiętam magię tego miejsca i chętnie jeszcze tam
wrócę.

Asia Witecka, kl. 6b

Mam nadzieję ze przynajmniej trochę zachęciłyśmy Was do
wyjazdu na Bałkany . Po powrocie z wakacji podzielcie się z
nami swoimi wrażeniami z ciekawych, może odległych miejsc
na świecie!
Pozdrawiam Was serdecznie , już wakacyjnie!
Zuzia Gregorowicz, kl. 5a.
Cukiernia Kasi Łuchniak z kl. 3c.
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Projekty Anielki Rymkiewicz, kl. 3b; Oli Wasilewskiej, Zosi Grabarczyk z kl. 3c.

