Rys.: Maria L., Łucja B., kl. 4c

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

Nr 3(40) luty 2019 r.
Ta cyfra oznacza numer kolejnej
gazetki wydanej w tym roku szkolnym.
Liczba w nawiasie oznacza ilość numerów,
które zredagowaliśmy od początku istnienia
„TUZINKA” . To już czterdziesty!

Tuzinianie i Tuzinianki!
Witamy Was na łamach czterdziestego numeru naszej gazetki „TUZINEK” .
Pierwszy pracowity semestr za nami. Także ferie, które spędziliśmy aktywnie na
ośnieżonych stokach. Ale oto widać na horyzoncie wiosnę! Dzień jest dłuższy,
słońce świeci intensywniej, a nawet trochę grzeje! Z ochotą wychodzimy pobiegać
i pobawić się na świeżym powietrzu.
Co w gazetce? Mamy dla Was projekty strojów karnawałowych oraz zdjęcia ze
szkolnego balu. Piszemy o walentynkach oraz o słodkich futrzakach z okazji Dnia
Kota. Poznajcie bliżej frazeologizmy, a przy okazji klasę 8a. Rozwiążcie krzyżówki!
Zapraszamy do redagowania TUZINKA —następny numer w kwietniu!

Walentynki w bibliotece
14 lutego to Dzień Świętego Walentego. To święto nie mogło się obyć
bez akcji bibliotecznej. Są przecież
osoby, które KOCHAJĄ książki, bo
KOCHAJĄ czytać! To nasi CZYTELNICY. Wszystko się zgadza.
Zatem dla nich zorganizowaliśmy
specjalne walentynkowe atrakcje.
Każdy mógł wylosować papierowe
serduszko. A co na nim? Czasem
komplement, uśmiech, miłe słowo,
czasem pozdrowienia od któregoś z
bohaterów książkowych, czasem
zadanie do wykonania! Najbardziej
cieszyło wszystkich serduszko z napisem „Poczęstuj się czekoladką”,
wtedy pani Alicja naprawdę częstowała ptasim mleczkiem.
Tego dnia rysowaliśmy na tablicy
kartki walentynkowe w formie elektronicznej, pozowaliśmy do zdjęć z
ulubionymi książkami albo z napisem KOCHAMY KSIĄŻKI, bawiliśmy się sowami, układaliśmy z książek wielkie serce!
Dziękujemy wszystkim za udział w
naszej akcji!

Kochamy Was!
A Wy kochacie KSIĄŻKI. To
wspaniali przyjaciele!
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Red.

Czym się zajmuje?
Logopedę często można spotkać na szkolnych korytarzach.
Kim jest logopeda i czym właściwie się zajmuje?
FAKTY
Logopeda to specjalista zajmujący się:
-profilaktyką wad wymowy - wie co należy robić, aby zapobiegać
wadom wymowy i komunikacji u dzieci i dorosłych;
-terapią wad wymowy u dorosłych i dzieci;
-terapią zaburzeń głosu np.: jąkanie;
-terapią ssania, karmienia i połykania.
MITY
-logopeda zajmuje się TYLKO wadami wymowy np.. gdy dziecko
mówi „safa” zamiast „szafa”;
-terapia logopedyczna w szkole jest wystarczająca i zwalnia ucznia
od pracy w domu.
Gdzie pracuje logopeda?
Najczęściej logopedę spotkamy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologicznopedagogicznych i szpitalach.
Kiedy należy udać się do logopedy?
Należy skonsultować się z logopedą kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące
naszej mowy.
Quiz prawda/fałsz
1. Czy logopeda to osoba zajmująca się TYLKO wadami wymowy? PRAWDA/FAŁSZ
2. Czy logopeda to osoba, która pracuje TYLKO z dziećmi? PRAWDA/FAŁSZ
3. Czy logopeda to osoba, która może pracować w szpitalu? PRAWDA/FAŁSZ
W naszej szkole logopedą jest Pani Magdalena Najczuk.
Jeśli jest coś, co niepokoi Cię w Twojej wymowie, zgłoś się do logopedy. Pani Magda
pracuje codziennie i chętnie odpowie na wszyst-

Odpowiedzi do quizu : 1F,2F,3P :)

KRZYŻÓWKA TONI

Tonia G., kl. 2a
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Pytaliśmy Was o enigmę. Z czym kojarzy Wam się to
słowo? Przeczytajcie odpowiedzi.
Sowa Mądra Głowa ma dla Was garść informacji o
enigmie!

ENIGMA to ...

maszyna szukająca
Ankietę przeprowadziły Tosia i Aurelia z kl. 6c.

ENIGMA - 1) maszyna szyfr ująca,
2) tajemnica.
Nie wiesz,
co to znaczy?
Sowa
wytłumaczy!

KRYPTOLOGIA - nauka o
szyfrowaniu, tzn. o bezpiecznych
sposobach przekazywania informacji.
Słynni polscy kryptolodzy:
Rejewski Marian Adam
Różycki Jerzy Witold
Zygalski Henryk
Odczytaj hasła
według prostego szyfru:
20, 21, 24, 9, 15, 5, 11

Rozwiązanie krzyżówki
ze str. 9: szafa, słupek, kura, czapka, hamak, aparat,
worek, kot, piłka.
Hasło wpiszcie sami :)
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___________________
22, 9, 16, 19, 15, 1
___________________

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
1. Spis treści w kolejności alfabetycznej.
2. Długi nóż.
3. Mieszkają w nim pszczoły.
4. Lata i zionie ogniem.
5. Czesze się nią włosy.
6. Ulubiona maszyna rolnika.
7. Nie otwiera ust, a mówi.
8. Zakrywa się nią rycerz.
9. Zwierzę, które potrafi zmieniać kolor.
10. Odbywają się na nim wyścigi.

Antek K., kl. 4a.
Hasło: ___________________________________

Moja ciocia Maria jest niezwykłym lekarzem. Leczy
bezdomnych na Krakowskich Plantach. Bardzo często
opatruje rany, zadrapania i leczy różne choroby. Pomagają
jej wolontariusze, studenci medycyny. Wolontariusze
przynoszą różne rzeczy, aby bezdomni mogli przeżyć np.
śpiwory, jedzenie, picie oraz ubrania. W niebieskim plecaku ciocia ma stetoskop
i lekarstwa, które dostaje od dobrych ludzi. Stowarzyszenie, w którym leczy bezdomnych nazywa się Przystań Medyczna. Często brakuje bandaży, opatrunków
i lekarstw, dlatego prosi się o ich przekazywanie do stowarzyszenia.
Igor M. kl. 4a

Połącz w pary polskie słówka z francuskimi
Kącik
języka
aktor
coiffeuse
francuskiego
ZADANIE

ZAWODOWE

informatyk

agriculteur

fryzjerka

acteur

dziennikarz

peintre

rolnik

journaliste

malarz

informaticien
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Imiona kotów, które znamy:
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Rysunki kotów powstały w czasie przerw w bibliotece

Kocie imiona zebrały Hania i Małgosia z kl. 3a.

Cynamon
Okruszek
Puszek
Gienio
Szaruś
Rudy
Kulka
Mruczek
Puma
Rysiek
Fruzia
Hermiona
Kizia-mizia
Figa
Kajro
Pucha
Gacek
Gucio
Miauczek
Łatka
Buba
Karmel
Prążek
Sierściuch
Milka
Tuptuś
Niunia
Azja
Olaf
Irma
Pimpuś
Bella
Tobi
Stefa
Sara
Kajtek
Bura

Ludzie kultury i ich koty

Aktorka
Beata Tyszkiewicz

Pisarz Tadeusz Konwicki

Aktorka
Meryl Streep

Poetka
Wisława Szymborska

Pisarz Bohumil Hrabal

Malarz Henri Matisse
Aktorka, reżyserka
Krystyna Janda

DLACZEGO LUBIMY KOTY?

Są ciekawymi istotami.
Trzymają higienę.

Są puszyste!

Są miłe!

To mali filozofowie!

Można do nich mówić!

Są zabawne!

To słodkie leniuszki!

Wpływają pozytywnie
na samopoczucie człowieka!
Ładnie mruczą!

Grzeją jak mały kaloryfer!

Są słodkie!

Mają swoje życie!

Nie są wymagające!

Można się z nimi bawić!
Zadanie specjalne: Znajdź tego kotka na str onie 6. Powodzenia!

Zalety kotów zebrały: Sophie i Zosia z kl. 3b
Rysunek kotka: Maja S., kl. 4a

Piosenkarka
Maryla Rodowicz
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ZWIERZAKI
NUMERU

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 .

ZAKI

Mój pies wabi się Zaki i ma 9 lat. Jest to rasa pudelek średni. Pomimo swojego wieku bardzo lubi aktywnie spędzać czas. Często wychodzę z nim na
spacery, aby nie nudził się zbyt długo. Obok mojego domu jest biblioteka publiczna, do której można
przychodzić z psami, więc często, jak chcę pójść
wypożyczyć jakąś książkę, zabieram go ze sobą :)
Zaki jest bardzo towarzyski i gdy tylko ktoś wchodzi
przez drzwi wejściowe od razu z radości skacze na
tą osobę. Oprócz tego ma swoją ulubioną przytulankę. Jest to pluszowy kotek, którego bierze ze
sobą prawie wszędzie :)
Zoja P., kl. 6c

BAMBI

Mój chomik nazywa się Bambi. Mam go od
kilku tygodni. Jest biało-szary z charakterystycznym paskiem na grzbiecie. To bardzo
energiczny chomik. Lubi biegać po moim łóżku, a jego ulubioną zabawą jest wchodzenie
do mojego rękawa! Jednak, kiedy ktoś włoży
rękę do klatki, żeby go pogłaskać - zaczyna
gryźć. Bambi je różne nasionka np. słonecznik, a najbardziej smakują mu orzechy. Bardzo
lubię mojego chomika.
Marysia L, kl. 4c

AZJA i OLAF
Moje koty nazywają się Azja i Olaf. Olaf (biały) jest
raczej strachliwy, a Azja (czarny) - towarzyski. Koty
mają około 9 i 10 lat. Trafiły do nas ze schroniska.
Są ze sobą bardzo zaprzyjaźnione. Nasze koty (jak
większość) bardzo często śpią. Trzeba przyznać,
że są dość grube. Wręcz uwielbiają pieszczoty. Ale
rzeczą, której nie lubią najbardziej, jest chyba obcinanie pazurów. To naprawdę zgrany duet!
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Lena O., kl. 4c

Doprowadź królika do marchewek!

Rys. Helena J., kl. 6b

Koniecznie zajrzyjcie na stronę

www.babadum.com
Ciekawa grafika Daniela i Aleksandry
Mizielińskich (to ilustratorzy takich
książek jak: „Mapy”, „S.Z.T.U.K.A.”,
„D.E.S.I.G.N.”) oraz praktyczna nauka
języków obcych!

1500 słów
21 języków
5 gier!
Jest też język polski! Pokażcie
koniecznie tę stronę swoim Kolegom
i Koleżankom np. z Francji!
Red.
Rys. Tobiasz W., kl. 2a.

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

Rozwiązanie
krzyżówki
znajduje się na
stronie 4.

Rys.: Adrian P., kl. 4a.

CO NAS
STRESUJE?

W szkolnej bibliotece przeprowadziliśmy ankietę na temat stresujących sytuacji. Zapytaliśmy naszych czytelników, co nas stresuje , co wywołuje napięcie?
Na pierwszym miejscu wśród stresujących rzeczy oczywiście znalazły
się sprawdziany, klasówki oraz dyktanda. Napięcie wywołują również
konkursy kuratoryjne oraz egzaminy końcowe, od których zależy przyszłość
ucznia.
Do bardzo stresujących sytuacji należy zmiana szkoły, w której wszystko
jest nowe i nikogo się nie zna.
Lekcja, na której omawiana jest lektura również może wywoływać
napięcie. Nie pamięta się wszystkiego, czasem myli się kolejność wydarzeń,
umknie jakiś ważny szczegół.
Recytacja wiersza przed kolegami i koleżankami z klasy też znalazła
się na naszej liście. Wszelkie występy przed publicznością, czy to kameralnie - tylko przed klasą, czy przed całą społecznością szkolną i rodzicami
również!!! Przecież chcemy wypaść jak najlepiej, a różnie wychodzi.
Wszelkie pomyłki i błędy oraz potknięcia zwiększają stres u występującego.
Słaba ocena, którą się dostało, a trzeba powiedzieć o niej rodzicom
też została wymieniona w naszej ankiecie.
Kłótnia z koleżanką, wybuch agresji - to nie są łatwe sytuacje. Wizyta
u pani dyrektor w sprawie zachowania też! Przyznajmy jednak, że to zachowanie - które jest omawiane w gabinecie dyrektorskim nie mogło być dobre!
Zgubione klucze to też poważna sprawa, wywołują szereg utrudnień,
a nawet spóźnień! Niektórzy mówili, że stresują ich horrory, ale to raczej taki
dreszczyk emocji. Przecież to tylko film! Zawsze można wyłączyć! :)
Trzeba powiedzieć, że stres jest wpisany w nasze życie, ale możemy
go unikać lub próbować ograniczyć. Jak? Klasówka, prezentacja wiersza
czy występ w czasie uroczystości będą mniej stresujące, jeśli przygotujemy
się do nich jak najlepiej potrafimy.
Słaba ocena hm…. Uczymy się odpowiedzialności i przyznajemy do
błędów. Otwarcie mówimy o słabej ocenie rodzicom, ale też podejmujemy
działania, żeby ją natychmiast polepszyć! Uczymy się więcej, umawiamy na
poprawę z nauczycielem, chętnie robimy prace domowe i dodatkowe.
Rozmowa - to często najważniejsza rzecz, aby uniknąć kłótni lub
wyjaśnić nieporozumienie.
Red.
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Moja klasa 8A całkiem nieźle się ma…
Moja klasa ma kiełbie we łbie, na lekcji wszyscy są ciemni jak tabaka w rogu.
Nauczyciele załamują ręce , bo wszyscy mają kapuściane głowy. Ale chyba
zbyt często robią z muchy słonia. Na lekcjach czasami pleciemy trzy po trzy i
nikt jakoś ( prócz jednej dziewczyny ) nie idzie po rozum do głowy. Najczęściej jesteśmy sobie solą w oku i drzemy ze sobą koty na lekcjach, na przerwach i forach społecznościowych. Nikt nie trzyma języka za zębami i nie
przebiera w słowach, często dziewczyny dolewają oliwy do ognia. 8A po prostu buja w obłokach i wszystkim się zdaje, że są pępkiem świata. Jedna tylko
uczennica ma głowę na karku i nas ratuje z opresji. Wiadomo… Marysia.
Bliźniaczki jadą na jednym wózku z Martą. Ciągle razem… Lena i Pola są nie
do odróżnienia, znają się jak łyse konie. Reagują i mówią zawsze to samo.
Niestety na lekcji fizyki i chemii rozumiemy piąte przez dziesiąte. Na lekcji u
pana Michała siedzimy cichutko jak mysz pod miotłą. Kacper często jest w
objęciach Morfeusza (nauczyciel go czasem musi obudzić) , ale za to ma nosa
do matmy. Rafał ma gębę od ucha do ucha i sprzecza się często z nauczycielami. A Janek w obliczu konsekwencji, zawsze chowa głowę w piasek i do niczego się nie przyznaje. Kozłem ofiarnym często bywa Kuba, ale on trzyma
nerwy na wodzy - zwykle w każdej sytuacji jest spokojny.
Mamy nadzieję, że pod koniec roku , ścigając się ze stopniami na świadectwie,
nikt nie będzie biegał jak kot z pęcherzem za nauczycielami. W końcu klasa
8A nie jest tak do końca zła!
Kacper, Marysia, Marta kl. 8A
Wybrane związki frazeologiczne:
być solą w oku - być dla kogoś źródłem wielu przykrości, kłopotów.
drzeć z kimś koty - być z kimś w konflikcie.
dolewać oliwy do ognia - zwiększać czyjeś niezadowolenie lub r ozdr ażnienie
pępek świata - najważniejsza osoba.
jechać na jednym wózku - o osobach, któr e są w podobnej sytuacji, mają podobne problemy, dzielą ten sam los.
w objęciach Morfeusza - o kimś śpiącym, pogr ążonym we śnie.
mieć nosa - dokonywać tr afnych ocen, mieć dobr e pr zeczucie.
kozioł ofiarny - człowiek, na którego inni zrzucają całą odpowiedzialność za coś.
biegać jak kot z pęcherzem - o sposobie por uszania się: nieustannie, niecier pliwie, bez chwili spokoju.
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Projekty tworzyły klasy 6 na lekcjach plastyki.
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