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Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Czytelnikom TUZINKA

życzy Redakcja

Rys. Hanna, 6b
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Święta - nasze skojarzenia!
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Ankietę wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły
przeprowadziły Olga i Zoja z kl. 5c.

Drodzy Tuzinianie i Tuzinianki!
Oto drugi numer naszej gazetki „TUZINEK” w tym roku szkolnym! Wydany zimową porą,
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Pada śnieg (a potem znika), pachną pierniki (te
potrafią też zniknąć), a cała szkoła udekorowana jest gwiazdami i choinkami w białych
girlandach. Zbliża się czas Świąt! Odpoczywajcie! Znikacie tylko na chwilę przecież,
a potem wracacie pełni sił i werwy do pracy! A potem znowu … ZNIKAMY na dwa długie
tygodnie! To ferie zimowe! :) Wszystkie wrażenia i przeżycia koniecznie opiszcie. Kto lubi,
może je też zilustrować! Zapraszamy do współredagowania naszej szkolnej gazetki!
Prace można składać u p. Nowogórskiej lub w bibliotece szkolnej. Przyjmujemy też wersje
elektroniczne Waszych prac. Oto adres: biblioteka12sp@interia.pl
Redakcja

Rys. Gabrysia, 6b

Wywiad z uczniami klas pierwszych
przeprowadziły: Magda Boryś i Alicja Bukowska, kl. 6a.
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Co lubicie robić?
Bawimy się w berka i w chowanego. Czytamy, rysujemy i piszemy. Lubimy
bawić się w mamę i dziecko oraz w pomidora. Nosimy ze sobą maskotki np.
świeżaki.
Czego ostatnio się nauczyliście?
Literek i cyferek. Dodajemy, odejmujemy, kolorujemy i robimy różne rzeczy
z papieru.
Co Wam najbardziej smakuje na stołówce?
Zupa pomidorowa, ogórkowa i szczawiowa. Rosół. Naleśniki, pierogi ruskie,
kopytka i frytki. Kurczak, spaghetti, kapusta kiszona, kotlet rybny.
Czy znacie jakieś słowo po francusku?
Bonjour, oui, violet, madame, au revoir, comment-tu t’appelle? Bonjour.
Lunedi, dimanche, mercredi. Merci.
Co kolekcjonujecie ?
Zdjęcia, naklejki, klocki i karty. Pieniądze, kapsle, znaczki, pluszaki, żetony.
Książki. Latem – kamienie i muszelki.
Wasze ulubione książki?
Maja i ufoludek, Harry Potter, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek,
Atlas motyli, Mały książę, Star Wars, Martynka, My Little Pony, Reksio, Kubuś
Puchatek.
Dziękujemy!

Czy wieża Eiffla jest naprawdę Eiffla?
W zasadzie nie, bo faktycznymi pomysłodawcami konstrukcji wieży byli dwaj pracownicy
w biurze Gustave’a Eiffela: Maurice Koechlin i Émile Nouguier. W 1884 roku zgłosili
oni projekt wieży do francuskiego urzędu
patentowego pod nr 164364.
Ale może jednak tak? Została zaprojektowana w jego biurze, on odkupił prawa autorskie,
on przekonał do projektu ministra handlu;
elementy metalowe wyprodukowano w jego fabryce, on doprowadził do jej postawienia w 1889 roku, a później to on wywalczył, by wieży nie rozebrano.
Moim zdaniem , mimo że to nie on wykonał projekt, zasłużył, by wysoka wieża
była nazwana jego nazwiskiem. Gdyby nie jego upór i wytrwałość, wieża nigdy by
nie powstała, a na pewno nie przetrwałaby do naszych czasów.
JESZCZE ciekawostki:
Na budowę wieży przeznaczono 7,8 mln franków, czyli około 65 mln dzisiejszych
złotych, z czego około 75% zwróciło się już w ciągu pierwszych 5 miesięcy
udostępnienia wieży dla turystów. Dodatkowe zyski były czerpane z suwenirów. Od
momentu otwarcia wieżę zwiedziło ponad 200 milionów osób, każdego roku odwiedza ją 5 milionów turystów. To światowy rekord dla płatnych zabytków.

I co wy na to?

Lucie, 6A

GDY CIEMNO I PADA - JANUSZKA PORADA
Gdy w Polsce pada deszcz i jest plucha, to TY
możesz wyjechać do ciepłych krajów i tego będzie
dotyczyć dzisiejsza porada Januszka. Osobiście
polecam HISZPAŃSKIE PLAŻE ANDALUZJI. Jesienią jest tam 23-25 stopni. Jeśli chcesz się
opalić troszkę, to idź na plażę w okolicach Kadyksu- niebieskie morze i miękki piasek dosłownie cię oczarują. Jeśli lubisz
zwiedzać zabytki , to będzie dla Ciebie raj. Znajdziesz tu zamki, katedry,
rzymski teatr, parki – to przecież najstarsze miasto w zachodniej Europie.
Nie bez powodu Kadyks nazwany jest miastem, które się uśmiecha. Nawet jeśli
lubisz chodzić po górach, to dobrze trafisz,
ponieważ Hiszpania ma też swoje góry, które
można zdobywać.
Dla każdego coś dobrego!
Januszek, 5B
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Czy ktoś zna dzielniejszego psa?opowieść oparta na faktach z przeszłości
30 sierpnia 1939. Rodzina Pokorskich na wakacjach w Siemiatyczach
w gospodarstwie.
- Dzieci, do łóżek!- krzyczy mama.
- Idziemy mamo, tylko Maryśka skończy pić mleko!
Dzieci razem z psem Urwisem wpadły do pokoju. Nakryły się kołdrami. Zbyszko,
13- letni najstarszy syn, lubił rządzić. Maryśka i Janusz byli bliźniakami, lubili się
bawić, głośno krzyczeć. Do pokoju wpada tata Edmund.
- Poczytać wam szkraby?
- Tak! – uradowały się dzieci.
Po chwili spały już jak zabite. Rano obudziły się ze smętna miną - padał deszcz.
Wieczorem zaś było jeszcze smutniej.
1 września 1939.
- Coś mi w kościach łupie – powiedziała pani Wilmowska.
- A to co? Przyszłość w czarnych kolorach?- pyta pan Pokorski.
- Ciii, to moja ulubiona audycja – uciszył ojca Zbyszko słuchając radia.
- Halo! Halo! Ogłaszam alarm !.....- powiedziało radio.
Wszyscy zbledli, zaniemówili. Usłyszeli tętent kopyt końskich. Janek, młodszy syn,
wyjrzał przez okno.
- To nie konie, to ludzie!
- Boże, co robić? Uciekać ? Gdzie?
- Musimy wrócić do banku, w którym pracuję . Tam jest schron – odezwał się cicho
pan Pokorski.
Po paru godzinach jechali na zachód. Nikt z nich nie wiedział, co ich czeka. Zostawili
przywiązanego do łańcucha psa. Tęsknili za nim.
2 września. W Warszawie wszyscy schowali się do schronu. Lecą bomby. Tymczasem
Urwis zerwał się z łańcucha i popędził za Pokorskimi.
- Co to za pies? –dziwili się Polacy.
Po tygodniu Ala , służąca w banku, idzie po wodę. Zbyszko postanowił jej pomóc
i wyszedł na spotkanie. I nagle szok, Zbyszek zdębiał : obok Ali stał Urwis i merdał
ogonem…
Edmund, 5B

MAGICZNE OGRODY
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Latem byłam w Magicznych Ogrodach w Janowcu koło Kazimierza. Wspaniała wyprawa i niezapomniane przeżycia. Najpierw
wraz z rodzicami , zaraz po otrzymaniu planu i zakupie biletów,
udałam się na trampoliny, a moja siostra na dmuchawce. Potem byłyśmy w tzw. Pałacu
Zabaw. Bardzo ciekawe było pole marchewkowe i miasto rycerzy. Zjedliśmy tam też
pyszny obiad - ja zamówiłam frytki i kiełbaskę. Wiadomo! Już myślałam o tej kolorowej
zjeżdżalni koło restauracji, ale z powodu ogromnej kolejki zjechałam tylko dwa razy.
Wielką atrakcją tego miejsca były też tratwy. Pływaliśmy na niewielkim jeziorku na samym środku
parku. Wycieczka była niezwykła, naprawdę magiczna, interesująca - mam nadzieję, że niedługo
pojedziemy tam jeszcze raz!
Amelia, 6a

L I ME R Y K I
W klasie VIa na lekcji j. polskiego został zorganizowany konkurs na najlepszy
limeryk. Jest to krótki wierszyk pięciowersowy o rymach aabba kończący się
zaskakującą puentą. Nasza noblistka Wisława Szymborska pisała je wszędzie –
w podróży, w domu, podczas spotkań. Uczniowie
klasy VI a zgłosili
21 limeryków - w drodze głosowania wyłoniliśmy zwycięzców i przyznaliśmy
miejsca. A oto nasze wierszyki zwycięskie:
Chłopcy z naszej szóstej klasy
To niezłe ananasy
Na lekcjach gadają
I na przerwach biegają
Zachowują się jak dwunastoletnie bobasy.
MAKS
Raz uczeń z Radomia
Do pietruszki dodał konia
Z tego działania
Nie było równaniaWyszła więc zupa wałkonia.
FILIP
Mały Maciek podarł gacie
I rozpłakał się przy tacie
Bo to ulubione spodnie
Wyglądał w nich modnie
Teraz nosi spodnie po bracie.
MACIEK

A oto ulubiony limeryk naszej pani:
Pewien kujon z dzielnicy Powiśle
Chcąc zadanie wykonać ściśle
Napisał limeryk
A że był histeryk
W kąt rzucił go po namyśle.
OLA

Stopka redakcyjna:
Biblioteka szkolna zaprasza na nową stronę
internetową! Jak ją znaleźć?
- Drogą tradycyjną. Należy wejść na stronę szkoły
i w zakładce dla ucznia odszukać bibliotekę. Potem
można wybrać ARCHIWUM - gdzie pieczołowicie
przechowujemy ważne wydarzenie sprzed lat lub
STRONA BIBLIOTEKI. I to będzie to!
Najświeższe informacje i zdjęcia!
- Można też na skróty - bezpośrednio wpisując adres:

www.bibliotekadwunastki.blogspot.com

Gazetka szkolna „TUZINEK”
SP 12 w Warszawie
Red. nacz.: Alicja Lampa
Współpraca: Beata Nowogórska
Zespół: Uczniowie
Adres redakcji:
biblioteka szkolna.
e-mail:
biblioteka12sp@interia.pl
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„ZEMSTA” w teatrze Buffo
16 listopada wraz z uczniami klas 7 i nauczycielami byłam w teatrze Buffo na spektaklu ZEMSTA w reż. A. Żarneckiego .
Zabrzmiały 3 dzwonki, zgasły światła
i kurtyna rozsunęła się. Bohaterowie,
ubrani
w stroje z minionej epoki, byli
dość zabawni. Czegoś mi jednak zabrakło,
choć ogólnie - nawet mi się podobało…
***
Spektakl dotyczył lektury, którą wcześniej
czytaliśmy. No cóż, aktorzy nie byli zbyt
śmieszni, ciut zbyt starzy, brak było
typowo staropolskich strojów, brak dobrej
scenografii. 2 krzesła , jeden stół i obrotowe plansze z rysunkami. Raczej było
trochę nudno…
***
Spektakl typowo klasyczny, bez żadnych
innowacji, trochę mnie zniechęcił, na
pewno nie było to zbyt udane wyjście
klasowe. Mało dekoracji, brak klimatu
starej , sarmackiej Polski, o której mówiliśmy na lekcji j. polskiego.
Marta, Pola, Lena, kl.7A
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„Svein i szczur”
Film „Svein i szczur” opowiada o dwójce
przyjaciół, którzy bardzo lubią szczury.
Kilku chłopców z ich klasy nie lubi tych
zwierząt. Rodzice Sveina też mają dość
Halvorsena, ponieważ przegryza wszystkie kable, które znajdują się w domu.
Szczur zostaje oddany do sklepu zoologicznego. Do klasy dochodzi nowa
uczennica.
Cała
trójka
przeżywa
mnóstwo przygód. Gdy Svein odzyskuje
szczura, postanawia zapisać go do konkursu talentów dla zwierząt. Svein i Halvorsen wygrali konkurs!!!
Ania W., 3a
„Svein i szczur” to opowieść o chłopcu,
który nazywał się Svein. Ma własnego
szczura o imieniu Halvorsen, który
uwielbia gryźć prawie wszystko! Svein
ma dwoje przyjaciół: Alberta i Melisę.
Albert również ma szczura. To James
Bond! Melisa też lubi zwierzęta, miała
kiedyś psa. Przyjaciele namawiają
Sveina, aby zapisał swojego szczura
na konkurs „Zwierzę roku”. Po wielu
przygodach zwierzak Sveina zdobywa
główną nagrodę, ale jak do tego doszło?... Gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmu!
Mateusz L., 3a

NASZ WSPÓŁCZESNY OLIMP
Pięknego upalnego dnia Ja i mój boski mąż Zeus zamieściliśmy post na olimp.pl
o organizowanej przez nas hardkorowej uczcie w celu uczczenia 10000000
subów na YouTube . To sukces ! Przy okazji chciałam zdemaskować głównego
redaktora pudelka.olimp.com, gdyż ten łajdak wysłał screena profilu Zeusa z
Afrodytą, która na szczęście ostatnio przytyła i ledwo wbija się
w spodnie w rozmiarze XXL Bogowie. Gdy zobaczyłam ją na
naszej balandze (wiadomo, przyszła pierwsza!), byłam wściekła, bo natychmiast wypiła cały nektar i zeżarła całą ambrozję.
O w pytkę Zbysia! Musiałam zamówić coś więcej na pizza.portal.pl Wszyscy zaproszeni wkrótce przybyli, nawet Demeter, która znów użalała się nad sobą, bo nie miała miejsca
obok Persefony. Zaczęliśmy imprę od słuchania Czuuxa
i disco polo w wykonaniu Apolla Martyniuka. Było bosko, jak
zwykle. I nagle… wbiła się nam na chatę Eris, ta nadąsana miękka fryta.
Siedziała zacierając ręce, w końcu odpaliła Spootlife’a i podłączyła się do
Wi Fi Zeusa i JBL. Ale wszyscy zaczęli tańczyć
shuffle Dance, nawet śliczna Hebe i Ganimedes , bo
dostali właśnie sporo lajków za dobrą jakość tegorocznego nektaru. A olimpijska pizza przywieziona
przez Hermesa, smakowała naszym gościom, którzy
zajęci byli pod koniec uczty robieniem sobie selfie.
Dobrze, że w końcu omijali Afrodytę. No bo selfieholizm to u nas na Olimpie też
w modzie. W końcu wszyscy rydwanem udali się do swych mniej okazałych
pałaców na spoczynek. A jutro - afterparty!!!
Lucie i Ala jako HERA (6A)
KIM JEST KAROLINA WIŚNIEWSKA?
Czy znacie historię Karoliny Wiśniewskiej? Urodziła się 26.07.1976 roku w Warszawie
z porażeniem mózgowym. W wieku 5 lat przeprowadziła się do Kanady. Tam podjęła
trudne wyzwanie- zaczęła zjeżdżać na nartach w celu rehabilitacji.
Z biegiem czasu zaczęła startować w paraolimpiadach i zdobyła 8
złotych medali! W roku 2017 roku została zaproszona do HOLU
SŁAWY. To specjalna nagroda za wielką sławę, ogromne poświęcenie. Obecnie ta odważna, zdeterminowana kobieta nie może już jeździć, miała dwie poważne kontuzje. Została więc …dyrektorem muzeum. Karolina Wiśniewska jest moją ciocią - jestem z niej dumny,
dlatego o niej chciałem wam napisać.
Edmund, 5B
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