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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Witamy wszystkich Czytelników w nowym roku szkolnym! To pierwszy numer naszej gazetki! 

Spotykamy się jesienią - czy to taką deszczową czy też pełną koloru i światła!  

Co u Was? Redaktorzy gazetki już działają! Dołączcie do nich!!! Piszcie, rysujcie                  

i  fotografujcie!  

W tym numerze możecie poczytać o językach i wypełnić krzyżówkę tematyczną, zapoznać się 

z poradnikami opieki nad zwierzętami, zobaczyć jakie książki poleca do czytania Świersz-

czykowy Klub Pożeraczy Liter, a także zaplanować przyszłość! Czy ktoś z Was chce zostać 

weterynarzem? A może poliglotą? 

Witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie i … Miłego czytania! 
Redakcja 
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Jakie macie zwierzęta w domu? 
Psy, koty, króliki, rybki, chomika, jeża, papugę, myszoskoczka. 
Czego nauczyliście się od początku roku? 
Poznaliśmy literki. Nauczyliśmy się pisać i czytać. Liczymy. Umiemy używać 
komputera. Wstajemy, żeby się przywitać. Na lekcji jest cisza. Wyjmujemy 
rzeczy np. piórnik. Na lekcji nie jemy i nie pijemy. Wypożyczamy książki. 
Chodzimy na judo. 
W co się lubicie bawić na przerwach? 
W berka. Lubimy rysować i pisać, jeść, grać w kółko i krzyżyk oraz gry plan-
szowe, układać klocki. Bawimy się w policjantów i złodziei. Wymieniamy się 
naklejkami. Wyklejamy z plasteliny. Rozciągamy się. Gramy w sali w Mario. 
Skaczemy na skakankach, bawimy się w szczura. Patrzymy przez okno. 
Bawimy się figurkami. 
Czy znacie jakieś francuskie słowa? 
Bonjour. Je m’appelle. Madame. Merci. Je vais aller. Au revoir. Dix. Chat. 
Salut. Rouge, orange, bleu, violet. Potrafimy liczyć do 10, do 100.  
Co robicie na zajęciach komputerowych? 
Włączamy i wyłączamy komputery. Rysujemy, piszemy, wybieramy tapety. 
Jakie obiady lubicie najbardziej? 
Zupę pomidorową, kaszę z mięsem, racuchy, pierogi, spaghetti, naleśniki, 
schabowego z ziemniakami, groszek z marchewką, mizerię, kapustę kwa-
szoną. 
Czy lubicie książki?  Jakich znacie bohaterów książkowych? 
Dzieci z ulicy Awanturników, Kacper, Klub detektywistyczny Lassego i Mai, 
Dzieci z Bullerbyn, Sceny z życia smoków, o astronautach. Tytus, Przygody 
skarpetek, Nela mała reporterka, Koszmarny Karolek, Magiczne drzewo, 
Muminki, Magiczny królik, NINJAGO, Piękna i bestia. 
Od czego pochodzi nazwa gazetki TUZINEK? 
Od uczniów, od pieniędzy. Od dwunastki. 

Wywiad przeprowadziły uczennice klas 7 - Alicja B. i Magda B. 



 

Ilustrowany  

słowniczek  

języka  

francuskiego 

Podczas  Europejskiego 
Dnia Języków każdy  
czytelnik biblioteki szkol-
nej mógł wziąć udział w 
tworzeniu ilustrowanego 
słownika języka francu-
skiego.  
Wystarczyło wylosować 
kartkę ze słowem i nary-
sować ten wyraz! Jeśli 
wyraz nie był znany czy-
telnikowi - mógł skorzy-
stać ze słownika!  
Wynikiem naszej zaba-
wy jest mała książeczka 
pełna pięknych rysun-
ków. Słowniczek liczy 
ponad 50 stron!!!   
Przyjdźcie zobaczyć!!! 

Jakiego języka obcego  
się uczysz? 
Data przeprowadzenia: 5.10.18 r. 
Miejsce przeprowadzenia: korytarz 
szkolny, parter, I piętro 
Ilość ankietowanych: 100 uczniów 
Wyniki: 

angielski 57 
chiński 2 

francuski 100 
hiszpański 1 
japoński 4 
niemiecki 3 
rosyjski 5 
Podsumowanie: 
57% uczniów uczy się angielskiego 
100% uczniów uczy się francuskie-
go (język obowiązkowy) 
Największa liczba uczniów jako ję-
zyk dodatkowy wskazała język an-
gielski. 
Najmniejsza liczba uczniów jako 
dodatkowy wskazała język hiszpań-
ski. 
72% uczniów uczy się dwóch języ-
ków obcych. 
  Ankietę przeprowadził  

   Jakub D. kl. 6a. 

POLIGLOTA — człowiek władający 
wieloma językami. 

franc. le polyglotte 
ang. polyglot 

ros.  полиглот 3 



 

Krzyżówka językowa 

1. Język, którym mówią w Madrycie. 
2. Język, w którym słowo „dziękuję” to „grazie”. 
3. Język, w którym pisała Agatha Christie. 
4. Język, w którym słowo „dziękuję” to „danke”. 
5. Język, którym mówią w Budapeszcie. 
6. Język, którym mówią w Wilnie. 
7. Język, którym mówią w takich miastach jak: Bergen, 
Drammen, Tønsberg. 
8. Język kraju, który po francusku nazywa się „La Lettonie”. 
9. Język kraju, którego prezydentem jest Emmanuel Macron. 

Rozwiązanie: ____________________________________ 

Kostek, kl. 6a 
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BIBLIOTEKA MOBILNA 

Biblioteka jest tam, gdzie księgozbiór i czytelni-
cy!  
W październiku nasza biblioteka stała się mobil-
na,  to znaczy pojawiła się w różnych miej-
scach.  
W pewien poniedziałek wyszła do czytelników z 
młodszych klas i rozłożyła kolorowy książkowy 
kram na dolnym korytarzu.  
We jesienny wtorek książki wyszły do starszych 
uczniów, którzy spędzają najwięcej czasu na 
korytarzu górnym. Wywołało to szereg pozytyw-
nych emocji i reakcji. Niektórzy nie mogli wprost 
uwierzyć, że to nasza biblioteka! Może księgar-
nia, może kiermasz książki! Nie! Biblioteka! 
Oprócz rozmów o literaturze, przeglądaniu, kart-
kowaniu i oglądaniu książek można było po pro-
stu albo nawet - WYPOŻYCZYĆ coś! 
Na pamiątkę tego wydarzenia każdy z wypoży-
czających otrzymał naklejkę promującą czyta-
nie. 
UWAGA!  Biblioteka mobilna może Was jeszcze 
zaskoczyć! Bądźcie czujni! 

ANKIETA 

Co robimy  

w bibliotece szkolnej? 
 

czytamy 

odrabiamy lekcje 

odpoczywamy od hałasu 

rysujemy do „Tuzinka” 
szukamy trudnych                  
wyrazów w słowniku np. 
do pracy domowej 
 

układamy książki 
pomagamy pani 

wypełniamy karty pracy na  

konkursy biblioteczne 

miło spędzamy czas 

czytamy  gazetki 
pytamy o godzinę 

rozwiązujemy zagadki na  

tablicy interaktywnej 

robimy własne książki               

z papieru 

zgadujemy nazwy gwiazdo-

zbiorów, które znajdują się 

na ścianie w bibliotece 

wypożyczamy książki 

bawimy się sowami 

oglądamy prace uczniów 
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Opieka nad patyczakami 

Dobry hodowca powinien:  
- przygotować patyczakowi dom, najlepiej terrarium, 
żeby zwierzę czuło się jak w swoim środowisku na-
turalnym, musisz co jakiś czas zmieniać liście na 
nowe, 
- patyczak musi mieć wilgotny klimat, dlatego trzeba 
zraszać wnętrze terrarium, 
- terrarium trzeba często sprzątać, 
- patyczaka należy karmić, najbardziej lubią: bazylię, 
sałatę, drzewko cytrynowe, liście jeżyn, liście malin. 
Czasami uciekają w dziwne miejsca. Trzeba bardzo 

uważać na te zwierzęta, bo są delikatne. 

Tekst  i rysunek  Ignacy Gierych, kl. 4a 

Poradnik opieki nad kotem 
1. Jeśli masz kota, codziennie czyść kuwetę i wymie-
niaj żwirek. 
2. Nie myj kociej miski razem z naczyniami  twojej 
rodziny. 
3. Regularnie czesz kota, by usunąć z niego nadmiar 
sierści. 
4. Zwierzęcych odchodów nie wolno wyrzucać do ko-
sza na śmieci, który stoi w kuchni. Zawiń je w plasti-
kowy worek i wyrzuć do pojemnika na śmieci. 
5. Usuwaj resztki karmy z miski kota, wtedy gdy zwie-
rzę skończy jeść. Miejsce, w którym zwierzęta są kar-
mione musi być czyste i często sprzątane. 
6. Zadbaj by zwierzę miało zawsze pod dostatkiem 
świeżej wody. 
7. Karm kota specjalną karmą dla kotów, która dostar-
czy mu wszystkich potrzebnych składników odżyw-
czych. 
8. Pamiętaj o terminach szczepień i regularnie pro-
wadź kota do weterynarza, kiedy tylko zauważysz u 
niego oznaki złego samopoczucia. 
9. Kot potrzebuje dobrego traktowania, uwagi, zaba-
wy i zainteresowania ze strony opiekuna. 
10. Każdy właściciel odpowiada za bezpieczeństwo 
swojego kota. 

Tekst i rysunek  Antonina Z., kl. 4a  6 



 

Jak  opiekować się rybkami 

1. Aby rybki były silne i zdrowe trzeba je karmić rano i wieczorem. 

2. Rybki potrzebują czystego akwarium oraz świeżej wody, którą zapewnia im filtr. 

3. Ważnym elementem w akwarium są rośliny, żwirek z kamykami oraz dekoracja. 

4. Należy utrzymywać odpowiednią temperaturę oraz napowietrzać wodę. 

5. Trzeba  obserwować życie ryb i zwracać uwagę na zachodzące zmiany. 

                                                                                  Rysunek i tekst Zuzia B., kl. 4a 

Poradnik opieki  

nad zwierzakiem domowym 

ZABAWA 

- wychodzić na spacery 

- kupować zabawki 

- poświęcać mu czas 

GDY CHORY 

- zabrać go do weterynarza 

- dać lekarstwo 

- zapewnić mu dobre warunki 

JEDZENIE 

- kupować jedzenie 

- karmić go regularnie 

- dawać mu dużo wody w gorące dni 

OBOWIĄZKI 

- kupić mu miskę na jedzenie i picie 

- nadać mu imię 

PRZYJEMNOŚCI 

- głaskać go (chyba, że nie lubi) 

- co jakiś czas dawać mu przysmak 

- wychodzić na spacery. 

                          Rysunek  i tekst Julia, kl. 4a 

Kot Mateusza 
Ma na imię 

Mew  
[czyt. Miu] 

Funia Hani 
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Poszukajcie zwierzaków! 

WETERYNARZ - lekarz zwierząt. 
 
TRESER ZWIERZĄT - prowadzi szkolenia 
dla psów. 
 
PSI FRYZJER (GROOMER) - pracuje w 
zakładzie pielęgnacji psów. Psi fryzjerzy 
zajmują się sierścią, ale też pazurkami 
zwierząt. 
 
PETSITTER - opiekuje się zwierzętami  
w domu właściciela  w czasie jego nieo-
becności np.w wakacje. 
 
PRACOWNIK ZOO - powinien mieć dobre 
podejście do zwierząt, ponieważ one od 
razu wyczują jego intencje. 
 
PSI PSYCHOLOG - leczy zaburzenia             
behawioralne u zwierząt domowych. 
 
LEŚNICZY - opiekuje się lasem, także 
leśnymi roślinami oraz zwierzętami. 
 
DZIENNIKARZ W CZASOPIŚMIE DLA 
HOBBYSTÓW - np.w redakcji „ Cztery 
łapy”, „Mój pies”, „Kocie sprawy”. 
  
SPRZEDAWCA  W SKLEPIE ZOOLO-
GICZNYM - poza karmą i gadżetami pra-
cownik sklepu sprzedaje również zwierzę-
ta.  
 
PRACOWNIK SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT - to dla praca osoby, która chce po-
magać zwierzętom. Trzeba być jednak 
gotowym na trudne sytuacje. 

10 zawodów dla miłośników zwierząt 

Pomyśl o przyszłości! 
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Matylda B., kl. 6a 

Zuzia Cz., kl. 6a 

Ula S., kl. 6b 

Mały lew—praca  Uli S. z kl. 6b. 



 

Specjalnie dla naszych nowych Czytelników! 

Dziś wyjaśniamy, co oznacza słowo TUZIN! To wesołe, żółte słonecz-
ka. Jest ich tuzin! 
Narysuj tuzin chmurek                
w ramce poniżej. 

Krzyżówka  jesienna 

Rozwiązanie: ____________________________________ 

TUZIN - 12 sztuk. 

Nasza szkoła to  

Szkoła Podstawowa Nr 12. 
Teraz już wiecie, dlaczego nasza 

gazetka nazywa się  

9 



 

Pierwszy dzień w szkole w czwartej klasie był bardzo udany. Nauczy-

ciele byli mili, a nowe przedmioty wydawały się interesujące. Ucieszyło mnie 

spotkanie z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Opowiadaliśmy sobie o wa-

kacyjnych podróżach i przygodach. Po szkole były lody z mamą i zakupy no-

wych przyborów szkolnych oraz książek. To był bardzo miły dzień.  

W połowie września okazało się, że nie jest tak łatwo. Coraz mniej 

zabawy, a więcej nauki. Codziennie w szkole jest dużo testów i kartkówek, 

bardzo wiele nowych wiadomości z przyrody i historii do przyswojenia. 

Zajęcia dodatkowe: tenis, basen, treningi narciarskie, chociaż fajne, 

to zabierają mi dużo czasu. A później jeszcze odrabianie lekcji w domu. 

Ale pocieszeniem po tych trudnych chwilach jest gra w piłkę z tatą na 

Polu Mokotowskim. Pełen relaks! 

3. 10. 
Wstałam z trudem, bo nie lubię wcześnie wstawać. Po śniada-

niu pojechałam do szkoły. Pierwszą lekcją był polski, potem technika, 
w-f, religia i plastyka. Ten dzień na lekcjach spędziłam bardzo miło. 
Na przerwie rozmawiałam z Emmą i Romą. Po zajęciach poszłam do 
świetlicy, a później wyszłam na boisko. Od 15.30 do 16.30 miałam 
zajęcia taneczne. Po powrocie do domu i po obiedzie odrobiłam lek-
cje, a potem zjadłam kolację i poszłam spać. Tak upłynął mój dzień. 

5.10. 
Podoba mi się pisanie dziennika. Chciałabym to robić zawsze. 

Dzisiaj jest czwartek, 5 października. Na drugiej przerwie w szkole 
byłam w bibliotece. Oddałam książkę, wypożyczyłam inną. Zauważy-
łam, że na biurku pani bibliotekarki były rozłożone naklejki. Zapyta-
łam, czy mogę jedną wziąć. Pani wyraziła zgodę, ale pod warunkiem, 
że znajdę wybrane słowo w słowniku. Tak też szybko zrobiłam! 
 Po przerwie poszłam na lekcje. Pierwszą moją ulubioną była 
lekcja informatyki, a potem zajęcia z innych przedmiotów: z języka 
polskiego, matematyki, wychowania fizycznego i przyrody. Musiałam 
szybko wrócić po lekcjach do domu, odrobić część zadań domowych, 
bo w tym dniu mam zajęcia w szkole baletowej. Po powrocie do domu 
dokończyłam odrabianie lekcji. Byłam zmęczona i poszłam spać. 

Lila, kl. 4d 

Jan L., kl. 4d 

Z życia ucznia 
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Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter klasy  2a  

poleca książki o psach 

1.“Pięciopsiaczki” Wanda Chotomska 

2.“Psierociniec” Agata Widzowska 

3.“Psierociniec. W poszukiwaniu straconego wę-

chu” Agata Widzowska 

4.“Reksio. Wielka księga przygód” Ewa Barska 

5.“Reksio. Dobranocka wszech czasów” oprac. zb. 

6.“Był sobie szczeniak Ellie” W. Bruce Cameron 

7.Seria Zaopiekuj się mną o psach Holly Webb 

8.“Mój niesforny szczeniak. Dom dla Urwisa” Holly 

Webb 

9.“Lassie, wróć!” Eric Knight 

10.“O psie, który jeździł koleją” Roman Pisarski 

11.“Pamiętnik grzecznego psa” Wojciech Cesarz , 

Katarzyna Terechowicz 

12."Lolek" Adam Wajrak 

13. "Psie troski" Tom Justyniarski 

 

Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter klasy  2a  

poleca książki o kotach 

1.“Filonek bezogonek” Gösta Knutsson 

2.“Kocie historie. Trylogia” Tomasz Trojanowski 

3.Baśń “Kot w butach” 

4.“Filemon i Bonifacy” Sławomir Grabowski, Ma-

rek Nejman 

5.Seria Zaopiekuj się mną Holly Webb o kotach        

6.“O bardzo leniwym kocie” Franziska Bier-

mann         

7.“Kocie sprawki” Bożena Kaniewska - Pakuła 

8. “Kocie opowieści” James Herriot 

WETERNYNARZ  

 Jeśli lubisz zwierzęta, może 
chcesz zostać w przyszłości 

weterynarzem? 

Na przełomie września i październi-
ka w naszej szkole odbyła się 
zbiórka żołędzi dla podopiecznych 
Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt 
“Marysieńka” w Wawrze prowadzo-
nego przez Lasy Miejskie - War-
szawa. Tegoroczna zbiórka miała 
szeroki zasięg, bowiem do akcji 
przyłączyły się cztery warszawskie 
przedszkola: Przedszkole Nr 97 
“Leśna Polanka”, Przedszkole z 
Oddziałami Integracyjnymi Nr 430, 
Przedszkole Nr 130 im. Marii Kow-
nackiej oraz Przedszkole Nr 212. 
Razem udało się zebrać około 200 
kg żołędzi! Bardzo dziękujemy za 
udział w akcji i liczymy, że za rok 
uda się pobić rekord tegorocznej 
zbiórki. 

ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI 

Rys. Ola M., kl. 2a 

 franc. le vétérinaire 

 ang.  vet 

 ros. ветеринарный врач 11 
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