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Drodzy Tuzinianie i Tuzinianki!
To nasze drugie spotkanie w tym roku szkolnym. Przed nami wspaniały czas - Święta i Nowy
Rok. Będą spotkania rodzinne, kolorowa choinka, a pod nią prezenty i niespodzianki - takie
kupione w sklepie lub zrobione własnoręcznie, szczerze i od serca. Będą kolędy, pyszne
dania na stole i niepowtarzalna atmosfera w powietrzu! I trochę śniegu dla dekoracji!
Najlepiej takiego prawdziwego za oknem!
Nowy Rok przynosi nam nadzieję, motywuje do zmian, zachęca do podjęcia wysiłków
jeszcze raz. Przeczytajcie wyniki ankiety - czego chcemy się nauczyć w nadchodzącym 2019
roku. O postanowieniach nawet powstał wiersz, napisany przez uczennice klasy 4c. Poznajcie szczegóły przygotowań do Świąt w naszej Dwunastce! A jeśli chcecie pomagać, może
warto dołączyć do Koła Wolontariatu?
Mamy też inne tematy, wspomnienia listopadowych historycznych wydarzeń, afrykański sen,
zwierzak numeru, zadanie matematyczne i wiele wiele innych.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Redakcja Tuzinka :)

CZEGO CHCESZ SIĘ NAUCZYĆ
W NOWYM ROKU 2019?
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przyrody
składać origami

Postanowienia noworoczne

szyć

Każdy ma jakieś postanowienia,

chemii
informatyki
plastyki
języka angielskiego
nowego języka
grać na pianinie
jak
działają
wynalazki
np. lokomotywa, samolot
cieszyć się z tego, co mam

prośby czy zwariowane życzenia.

języka francuskiego

My do szkoły znów wracamy.

latać dronem
poznać technikę batiku
więcej wiedzieć o fizyce
poznać astronomię
dobrze organizować czas

Uczymy się matmy i polskiego,

Ankietę przeprowadziły Nadia i Olga, kl. 2b.

Choć nie każde jest realne,
wszystkie są niezwykle unikalne.
Nie wszystkie są do spełnienia,
bo to takie dziecięce życzenia.
Potem Nowy Rok nadchodzi,
mama mówi – „Nic nie szkodzi!”
Od nowa wszystko zaczynamy,

a także języka francuskiego.
I tak mija rok za rokiem,
szybko, szybciej, długim skokiem.
Lena N., Nikola W. kl. 4c

Taka rocznica jest tylko raz

We wtorek 6.11.2018 r. W naszej szkole odbyła się wspaniała wieczornica patriotyczna, w
której udział wzięli uczniowie z rodzicami, nauczyciele a przede wszystkim nasi specjalni
goście- kombatanci. Po przemówieniu Pani Dyrektor zobaczyliśmy bardzo ciekawą część
artystyczną – była to barwna inscenizacja wydarzeń od roku 1918– do czasów PRL. A na
koniec nasi kombatanci opowiadali o swojej młodości w trudnym okresie wojny. To co
najbardziej podobało mi się, było bardzo ważne. Otóż ci starsi ludzie mówili o
najważniejszych wartościach , jakimi są wolność i niepodległość.
Janek S., 6B
Dzieci próbowały nam przedstawić w bardzo interesujący sposób to , co wydarzyło się 100
lat temu. Najbardziej podobało mi się nasze szkolne wojsko, umiało ono wykonywać
świetnie polecenia generała. Wszyscy uczniowie i pan od historii pokazali nam ciekawe
inscenizacje wydarzeń historycznych. Ta wieczornica była wspaniała i na pewno zapamiętam
ją na długo.
Paulina S., 6A
W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy rozmów z gośćmi specjalnymi. Byli to kombatanci,
ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową, powstanie warszawskie, bohaterowie zasłużeni
dla naszego narodu. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji na temat nauki w czasie II
wojny światowej oraz życia codziennego młodzieży w tych trudnych czasach. Jestem pełna
podziwu dla tych osób, którzy walczyli dla dobra naszej ojczyzny. To była prawdziwa lekcja
historii, która zostanie na zawsze w moim sercu.
Kinga, 6A
POKOLORUJ FLAGĘ
I GODŁO POLSKI:

WPISZ NAZWĘ STOLICY
POLSKI:
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Pytaliśmy Was o gwiazdę.
Z czym kojarzy Wam się to słowo?
Przeczytajcie odpowiedzi.

Gwiazda...

Skojarzenia zbieraliśmy w szkolnej bibliotece.

ŚWIĄTECZNY SŁOWNICZEK FRANCUSKI

Rys. Pewerjusz

???
Wpisz nazwy przedmiotów
po francusku.
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Mój afrykański sen…
Kiedy byłam w Afryce , miałam pewien bardzo przyjemny sen.
Byłam na wielkiej polanie. Wokół był taki afrykański las, a na środku łąki duże
oczko wodne. Stałam sobie i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Nagle zza drzew
zaczęły wychodzić przeróżne zwierzęta. Słonie, żyrafy, lamparty, zebry, małpy, lwy,
nosorożce i wiele, wiele innych. Najciekawsze było to, że siebie nie atakowały.
Rano obudziłam się bardzo zadowolona, bo wiedziałam, że dzisiaj mieliśmy jeździć
i oglądać zwierzęta w Parku Narodowym „Moremi”. Co najlepsze - to nie miała być
zwykła jednodniowa wycieczka, tylko pan przewodnik miał nas zabrać specjalnym
samochodem terenowym, którym się jeździ po takich parkach i mieliśmy spać pośrodku dzikich zwierząt w namiotach, całkiem
sami, po prostu w totalnej dziczy. Zeszłam na
dół z mojego namiotu, który był na dachu
auta. Jak co rano zjedliśmy śniadanie, przebraliśmy się z piżam i umyliśmy zęby. Spakowałam kilka rzeczy. Po chwili podjechał po
nas pan przewodnik i zabrał nas z kempingu,
gdzie mieliśmy zostawić nasze samochody.
Droga do parku była długa i niewygodna, bo
auto po bokach nie miało ścian. Gdy już dojechaliśmy, strasznie się ucieszyliśmy, bo już przy wjeździe zobaczyliśmy stadko
słoni.
Po kilku minutach jazdy zobaczyliśmy coś, w co nie mogłam uwierzyć,
ponieważ była to dokładnie TAKA SAMA polanka jak w moim śnie. Różniła się
tylko tym, że w wodzie stała już żyrafa ze słoniem. Oczywiście chwilę staliśmy , bo
każdy robił zdjęcia. Potem zza drzewa wyszła najpierw jedna, a potem całe stado,
czyli około 15 zebr. Były po prostu piękne. Każda miała inne paski. Potem moja
mama dostrzegła w krzakach cień jakiegoś gigantycznego kota. Patrzyliśmy przez
chwilę - czy to nie są zwidy, ale cień się ruszał, dlatego podjechaliśmy i zobaczyliśmy lamparcicę. Miała piękną sierść. Strasznie chciałam ją pogłaskać, ale pewnie
byłaby to ostatnia rzecz, jaką bym w życiu zrobiła :). Po długiej sesji zdjęciowej
wróciliśmy do wodopoju, a tam stała duża gromadka impal. Impale to takie zwierzęta podobne do sarenek, ale mają jaśniejszą sierść i piękne duże, czarne oczy,
w których się od razu zakochałam. Patrząc na impale usłyszałam nagle cichy, a
potem coraz głośniejszy tętent kopyt. W tym momencie zza zakrętu wybiegło GIGANTYCZNE stado bawołów. Było ich ok. 200, jak nie więcej. Myślałam, że nas
staranują. Ale na szczęście zatrzymały się przy drugiej granicy wodopoju. Po kolei
zanurzały się w wodzie .
To było cudowne przeżycie i mam nadzieję, że kiedyś to powtórzę. Mam nauczkę!
Zawsze muszę wierzyć w prorocze sny, takie jak ten.
Stopka redakcyjna:
Gazetka szkolna „TUZINEK” SP 12 w Warszawie
Red. nacz.: Alicja Lampa
Współpraca: Beata Nowogór ska
Zespół: Uczniowie
Adres redakcji: biblioteka szkolna.
e-mail: biblioteka12sp@ interia.pl

Matylda B., 6A

Piszcie do nas!
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ZWIERZAKI
NUMERU

ETHAN

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 .

Mój nowy pies, rasy pinczer, nazywa się Ethan. To
tak jak postać z mojego ulubionego serialu „Teen
Wolf”.
Ethan ma pięć miesięcy i jest bardzo energicznym
pisakiem! Kilka tygodni temu zaczął wychodzić na
spacery, gdyż był schorowany po pobycie w schronisku.
Pies lubi się bawić z kotami i innymi psami oraz
swoimi zabawkami. Lubi jeść i spać, kocha pieszczoty. Choć jest małych rozmiarów wydaje mu się,
że jest psem obronnym . Zawsze szczeka na gości,
ale szybko mu to mija, gdyż zdecydowanie woli
pieszczoty i zabawę.

Chcesz pomagać innym?
Pomyśl o tym!
W naszej szkole działa
Koło Wolontariatu.
Zgłoś się!
KIM JEST WOLONTARIUSZ

Są to ludzie, którzy dobrowolnie
i bez wynagrodzenia niosą
pomoc, angażują się w pracę na
rzecz osób i instytucji działających
w różnych obszarach życia
społecznego. Można ich spotkać
między innymi w domach dziecka,
hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach
dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach
pozarządowych,
placówkach
kultury, sportu i wielu innych.
To wolontariusze.
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http://wolontariat.org.pl

ZADANIE MATEUSZA

Pola G., kl. 8a

Mateusz Ł., kl. 5c

NASZE PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

MOJA LEPA

- warsztaty ceramiczne

27 listopada 2018r. uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja naszej „Dwunastki” wzięli udział w warsztatach ceramicznych w pracowni „Moja Lepa”. Pani Małgorzata,
prowadząca pracownię przybliżyła fascynującą historię
ceramiki. Potem glina z formy zwykłej kostki została obudzona i zmieniła się
w ozdoby choinkowe. Uczestnicy warsztatów poznali kolejne kroki obróbki gliny:
wyrabianie, wałkowanie, wycinanie form, ozdabianie przez dokładanie ozdób lub
odciskanie wzorów, a na końcu położyli warstwę kolorowej angoby.
Po wypaleniu w piecu ozdoby przyjechały do naszej „Dwunastki” budząc zachwyt
i podziw! Ceramika to piękne przedmioty ze szlachetnego materiału!
Gratulujemy i dziękujemy! Ozdoby stały się upominkami dla naszych gości, którzy
odwiedzili nas w czasie „Choinki na Jazdowie”.

SZLACHETNA PACZKA
Pierwszy raz wzięliśmy udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Wspólnymi
siłami sprawiliśmy, że nadchodzące święta będą radosne dla Pani Krystyny. Przekazaliśmy produkty żywnościowe, kosmetyki i środki czystości oraz inne upominki — pomogliśmy osobie, która na co dzień boryka
się z licznymi problemami.
„Szlachetna Paczka” przywraca ludziom wiarę w dobro!
Dziękujemy za okazane serce!!!!

Akcja „Książka za złotówkę”
Akcja „Książka za złotówkę” organizowana przez kl. 6b w naszej
szkole odbyła się kolejny raz. Jak zawsze popularna i zakończona
sukcesem. Na kiermasz trafiły książki, które czytaliśmy już kilka
razy i znamy je na pamięć. Takie, które wzruszały nas 3 lata temu
i są świetne, ale może dla młodszych. Były też takie, które musiały
zrobić miejsce na nowe książki w naszych domowych biblioteczkach. Okres mikołajkowy i świąteczny sprzyjał zakupom. Można
było upolować coś naprawdę ciekawego za przysłowiową
„złotówkę”!
Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na poszerzenie działu
książek w języku francuskim w bibliotece „Dwunastki”.
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Anioły do mnie wysyłaj,
Piękne, pierzaste i zadbane.
Wysyłaj do mnie anioły,
Anielskie piękności.
Tomasz Kamiński

