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Przed
egzaminem!

Nr 4(41) maj 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” .

W Instytucie
Francuskim!

Spotkanie z Vaïtiaré
z Nowej Kaledonii!

E-kartka dla Biblioteki
Publicznej Nr 44.

Tuzinianie i Tuzinianki!
Witamy Was na łamach czwartego w tym roku szkolnym numeru naszej gazetki
„TUZINEK”. Czas szybko leci… To ostatnie wydanie przed wakacjami!
Co w gazetce? Jak zawsze przedstawiamy Wasze prace pisemne i rysunkowe. Obejrzyjcie ilustracje, których autorzy polecają książki do przeczytania. Książki są również - wraz z innymi przedmiotami, tematem prac plastycznych uczniów klas czwartych. Na łamach gazetki przedstawiamy Czytelnikom kota o imieniu Miki, reaktor
Maria, a także bibliotekę cyfrową Polona. Poruszamy ważne sprawy, doceniamy
osiągnięcia sportowe naszych Kolegów i Koleżanek, potrafimy również pośmiać się
z własnych błędów i unikać ich na przyszłość! A przyszłość… rysuje się w barwach
letnich i słonecznych! To WA-KA-CJE! Serdecznie Was pozdrawiamy!

Martwa natura
z książką

Książka dla klasy 2b jest bardzo ważna!
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Red.
Książki to główne bohaterki
prac plastycznych uczniów
z kl. 4a i 4b.

Kochani Rówieśnicy!
Zebraliśmy się, aby poruszyć trudny temat, jakim jest zło. Spotykamy się z nim
wszędzie: w polityce, w szkole, na ulicy. Przede wszystkim, należy odpowiedzieć
na pytanie „Czym jest zło?” Zło dla mnie to postępowanie przypadkowe lub
celowe, które powoduje negatywne skutki i wyrządza komuś krzywdę. Krzywda
może być zarówno psychiczna np. wyśmiewanie kolegi, jak i fizyczna – zadawanie bólu. Krzywdą w szerszym zakresie społecznym jest np. niepłacenie
podatków, nieprzestrzeganie prawa, czy kształtowanie negatywnego wizerunku
naszego kraju zagranicą.
Zajmiemy się jednak tym, co dotyka nas najbardziej, z czym najczęściej się
spotykamy, to znaczy zło w szkole. Szkoła to miejsce, gdzie dużą cześć dnia
spędza jednocześnie ogromna liczba dzieci. Unikanie konfliktów wymaga, w tym
przypadku ogromniej tolerancji. Nie zawsze to się udaje. Często zdarza się,
że wykluczamy kogoś ze względu na „inność”, czyli odmienny wygląd fizyczny,
nietypowe zachowanie. A przecież nie wszyscy mogą być idealni, nie mamy
wpływu na nasz wygląd, nie wszystko możemy zmienić. Zdarza się, że rywalizujemy, bo osiągnąć jakieś korzyści. Rozsiewamy też nieprawdziwe informacje, nie
zastanawiając się jak dużą szkodę możemy komuś wyrządzić. Dyskryminacja,
wykluczenie, odrzucenie i prześladowanie to zachowania, które mogą wywołać
bardzo poważne skutki, mogą wpłynąć na całe życie człowieka. Być może kolega,
który wyrządza nam krzywdę – nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeśli jednak robi to
celowo, musimy poprosić o pomoc. Warto zacząć od wychowawcy lub rodziców.
Istotnym problemem jest zło w internecie. To miejsce, w którym bardzo łatwo
rozprzestrzeniają się nieprawdziwe informacje i trudno się przed nimi bronić.
Internet to miejsce, w którym możemy ukryć swoją tożsamość, wydaje nam się,
że bezkarnie, dla zabawy można kogoś obrażać. Nie jest to jednak prawda! Łatwo
znaleźć adres IP
komputera osoby wysyłającej krzywdzące wiadomości,
a konsekwencje mogą być bardzo poważne.
Podsumowując, najprostszym sposobem na zwalczanie zła wokół nas to rozmowa
z osobą, która nas krzywdzi. Jeśli to nie działa, powiadomienie kogoś dorosłego
o problemie to konieczność. Podstawą jest wzajemne szanowanie się. Ważne jest,
aby wszyscy reagowali na zło, które jest wokół nas. Nie pozostawajmy obojętni,
pomagajmy innym!
Lucie de Halleux, kl. 7b
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
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Pytaliśmy Was o Polonę. Z czym kojarzy Wam się to
słowo? Przeczytajcie odpowiedzi.
Sowa Mądra Głowa ma dla Was garść informacji
o Polonie i nie tylko!

POLONA to ...

rzecz pochodząca z Polski,
która jest sprzedawana w
odległym kraju
Ankieta została przeprowadzona w bibliotece szkolnej

POLONA - to jedna z najnowocześniejszych bibliotek

Nie wiesz,
co to znaczy?
Sowa
wytłumaczy!

skaner biblioteczny
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cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego
typu biblioteka w Polsce.
Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia
w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych
instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii .
W Polonie można znaleźć najcenniejsze skarby polskiej
kultury i historii, na przykład Kronikę Anonima zwanego
Gallem, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina czy rysunki Norwida i Witkacego. Są tu obiekty
reprezentujące cały przekrój dziedzin i epok: rękopisy
iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane,
ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki,
stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie
czy dawne poradniki.

Digitalizacja - wprowadzenie do pamięci komputera
tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych, archiwalnych w postaci danych
cyfrowych metodą skanowania.

Czy znacie Pawła i Gawła z wierszowanej bajki Aleksandra Fredry?
A może macie uciążliwego sąsiada, który lubi słuchać głośnej muzyki albo… krzyczy? Oto listy,
które uczniowie klasy 3b napisali do Gawła z prośbą o poprawę zachowania i uszanowanie sąsiadów.

Szanowny Panie Gawle!
Piszę do Pana, dlatego bo myślę, że Pan może się
pogodzić z Pawłem. Moim zdaniem Pan i Paweł
obaj postąpiliście źle. Myślę, że Pan był trochę
za głośno, a Paweł trochę przesadził z tą wodą.
Mam nadzieję, że Pan i Paweł się pogodzicie i
zostaniecie kolegami. Pozdrawiam.
Sophie
Szanowny Panie Gawle!
W imieniu Pawła piszę do Pana, Panie Gawle.
Pan jest za głośno. Czy Panu nie jest wstyd?
Pan skacze, trąbi i zachowuje się Pan tak
głośno, że nie da się z Panem wytrzymać.
Niech się Pan zastanowi nad swoim zachowaniem. Pozdrawiam.
Zosia

Szanowny Panie Gawle!
Zwracam się do Pana, ponieważ tylko Pan może
rozwiązać ten problem. Paweł skarżył mi się, ze
nie może spać, ponieważ Pan hałasuje. Jeżeli nie
ma Pan pomysłu jak to zmienić, to wtedy może
Pan się zwrócić do mnie. Mogę Panu od razu
podsunąć pomysł np. może Pan pójść z Pawłem
na łyżwy! Pozdrawiam serdecznie
Marta
Szanowny Panie Gawle!
Proszę Pana o panowanie nad swoimi odruchami,
bo mój kolega Paweł już nie może wytrzymać.
Lista przewinień jest długa. Pan strzela, poluje,
trąbi do północy i dosłownie wszystko przewraca. Pozdrawiam
Tatiana
Szanowny Panie Gawle!
Proszę Pana, żeby Pan był trochę ciszej, bo
Pawła boli głowa. Nie rzucaj się tak na prawo i lewo, bo naprawdę mu głowa pęknie.
Nie chcę Pana obrażać, ale Pan jest niekulturalny. Życzę miłego dnia.
Julia

Szanowny Panie Gawle!
Piszę do Ciebie, bo chcę pogadać. Paweł
przyszedł do Ciebie i prosił grzecznie, żebyś się
zachowywał troszkę ciszej. Gawle, Paweł próbował poczytać! Pozdrawiam.
Ludwika
Szanowny Panie Gawle!
Bardzo proszę, żeby Pan przestał dokuczać Pawłowi, bo to go wnerwia. Niech Pan przestanie skakać
i polować na zające. Pan już jest dorosły. Życzę
miłego dnia.
Krzyś
Szanowny Panie Gawle!
Przepraszam Panie Gawle, ale niech Pan będzie
trochę ciszej, bo hałas bardzo przeszkadza Pawłowi. Proszę, by Pan przestał trąbić i biegać pomiędzy
stolikami. Po prostu niech się Pan uspokoi.
Serdecznie pozdrawiam
Antonia

Szanowny Panie Gawle!
Bardzo proszę, żebyś nie zachowywał się tak
głośno, bo Pawłowi to przeszkadza. Polujesz,
krzyczysz. Zachowuj się ładnie. Pozdrawiam
Szymon
Szanowny Panie Gawle!
Piszę do Pana, bo mój kolega Paweł nie radzi
sobie z pańskimi zabawami. Proszę Ciebie Gawle, żebyś się bawił trochę ciszej, bo Pawłowi
przeszkadza hałas. Mam nadzieję, że te słowa
do Ciebie dotrą
i że się pogodzicie z Pawłem. Pozdrawiam
i życzę Ci miłego dnia.
Paulina
Szanowny Panie Gawle!
Proszę, żebyś słuchał Pawła. Jeżeli jeszcze raz
usłyszę od Pawła, że mu dokuczasz i ignorujesz go,
to ja zadzwonię na policję. Życzę miłego dnia.
Max
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Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów
„Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz”
I MIEJSCE I ZŁOTA WENA
kat. Taniec 7-10 lat
Występ w Teatrze Palladium na uroczystym koncercie oraz nominacja do udziału w zagranicznym Festiwalu Tanecznym.

Nasi uczniowie w roku szkolnym
2018/19 zdobyli w sumie 15
medali, w tym 2 indywidualne.
60 uczniów zdobyło medale na
Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży
I miejsce indywidualne
biegi przełajowe (Julia Korocińska)
kat. dzieci
II miejsce indywidualne
biegi przełajowe (Konstancja Król)
kat. młodzież
II miejsce
sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt
II miejsce koszykówka chłopców
III miejsce unihokej chłopców
III miejsce tenis stołowy dziewcząt
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- chłopcy ZŁOTY MEDAL - siatkówka
Warszawska Olimpiada Młodzieży
- chłopcy IV MIEJSCE—siatkówka

- BRĄZOWY MEDAL gimnastyka
sportowa dziewcząt

- ZŁOTY MEDAL —kat. Badminton
chłopcy i dziewczęta
- BRĄZOWY MEDAL—pływanie
chłopców

BRĄZOWY MEDAL—łyżwiarstwo
dziewcząt „Błękitna sztafeta”

- BRĄZOWY MEDAL—pływanie
dziewcząt

Wicemistrzostwo—SREBRNY MEDAL—
szachy
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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 .

Miki
Mój kot ma na imię Miki. Ma już
rok. Jest biały, a jego uszy, łapki
i grzbiet mają czarne plamki. Lubi
bawić się myszką i chować się dla
zabawy.
Helena D., kl. 2a.

Helena lubi koty. Pisze książkę „O kotku Psotku”.

SERWAL

Krzyś O., kl. 3b.

Jak narysować kaczkę?

NIEDŹWIEDŹ OKULAROWY

Awa O. , kl. 2a
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Leon G., kl. 3b.

Humor z naszych zeszytów
(pisownia oryginalna)
Przed nimi jest super rozprzestrzeniony las.
Moim zdaniem krajobraz wzbudza we mnie uczucie, jakby chciało się tam być.
W centrum występuje duże źródło wody.
Charakterystyczną cechą tego krajobrazu są góry, lasy i jezioro.
W centrum krajobrazu pływa jezioro, na którym pływa trawa.
Na drugim planie jest brzeg, na którym jest dużo krzaków i krzewów.
Na ostatnim planie, na środku góry z lekką warstwą śniegu, która prawie dotyka chmur, których nie ma.
Gdy jej matka zobaczyła, że jej nie ma to pytała się wszystkich o zaginionej córce, lecz nikt jej nie widział.

Kawałek od posągu roztorzone jest jakieś obozowisko z trzech namiotów.
Słońce dodaje ślicznego blasku, że wszystko staje się jeszcze piękniejsze.
Na górze fotografii znajdują się Wielkie zaśnieżone góry.
Po prawej stronie gór znajduje się zaciemnione niskie wzgórze, a po prawej znajdują się cztery
wysokie drzewa.
Musiał zrobić 12 prac, które miał odpokutować.
Na drugim planie widać las, za którym są góry.
Zanim się obejrzał cale konie odchody rozpuściły się w drodze do zbiornika.
Syzyf był sprytny, więc z pałacu bogów ukradał nektar.

Zeus za karę dał mu karę śmierci.

Nagle pojawił się kwiat z nikond. Persefona wzięła powąchać.
Gdy była u mammy, była wiosna i lato.
Na niebie widać ładne błękitne niebo.
Całe jezioro jest otoczone lasem. Las jest duży.
Był sobie słoneczny dzionek.

Zasłyszane w czasie gry RYZYKO w bibliotece:

Atakujemy! Zaatakujesz mnie? Nie, nie ciebie. Maszerują aborygeni,
maczety im błyszczą…. Zająłem ci Islandię. Eeeej! Na Wielką Brytanię!
4 i 8! Oooo! Naprawdę? Mam dla ciebie propozycję. Mogę się tutaj
wcisnąć? Cicho! Polecam! Ruch! Geniuszu, to jest niebieskie! Jeszcze
zmaszczę Skandynawię! Ej, dobra! Hej, podzielimy się Europą, nie? Nie!
Zostawcie mi może jeden kraj, proszę! Wiesz, F. chce cię zniszczyć! Nie
polecam ataku na mój kraj!
Zanotowała Tosia T. z kl. 6c.

Szkolny Konkurs Pięknego Pisania
Biblioteka szkolna ogłosiła w marcu Konkurs
Pięknego Pisania.
Udział wzięło 25 osób,
które przepisały wybrany
fragment na kartkę
formatu A4.
Najlepsi to:
Antonina, kl. 4a
Joanna, kl. 5b
Nikola, kl. 4c
Piotr, kl. 7b
Sophie, kl. 3b
Stella, kl. 7b
Prezentujemy próbki
pisma zwycięzców.
Kolejność przypadkowa.
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Wiecie, kim jest MARIA?
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w
Świerku jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym
m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem
badawczym Maria. Zatrudnia ponad 1100
fizyków, chemików, informatyków, inżynierów i pracowników pomocniczych. Centrum
prowadzi badania reaktorowe i prace nad
paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych. Wykonuje
również podzespoły na potrzeby misji
kosmicznych. Zasada działania reaktora jądrowego opiera się na kontrolowanej
reakcji łańcuchowej.
Jeśli neutron uderzy w jądro ciężkiego pierwiastka, np. uranu, może spowodować
reakcję rozszczepienia. Wydziela się wówczas energia i wysyłane są nowe neutrony rozbijające kolejne jądra uranu. Reakcję tę nazywamy reakcją łańcuchową.
W reaktorze jądrowym oprócz paliwa jądrowego umieszczonego w prętach paliwowych, wykorzystuje się również pręty z substancji pochłaniającej swobodne neutrony. Dzięki temu w każdej chwili można kontrolować ich liczbę, a tym samym
tempo rozszczepienia.
Pręty paliwowe i pręty pochłaniające neutrony stanowią rdzeń reaktora jądrowego.
Rozszczepienie jąder atomowych przebiega w nim powoli, w sposób kontrolowany.
Rdzeń reaktora jest otoczony warstwą chłodziwa, na ogół wody. Cały reaktor
otacza gruba warstwa betonu, uniemożliwiająca wydostawanie się promieniowania
jądrowego.
Nie wszystkie reaktory służą wyłącznie do uzyskiwania energii. Głównym celem
niektórych z nich jest wytwarzanie izotopów potrzebnych w medycynie i przemyśle.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
w Świerku jest jednym z wiodących w świecie producentów radiofarmaceutyków
(produktów leczniczych zawierających izotopy promieniotwórcze, wykorzystywane do
celów medycznych) i eksportującym je do
ok. 80 krajów.
Najbardziej spodobał mi się reaktor
jądrowy. Nie miałem pojęcia. jak wygląda on w rzeczywistości. Myślałem,
że służy on jedynie do produkcji
energii i że zajmuje bardzo dużo
przestrzeni. W rzeczywistości reaktor jest nieduży. Stresująca natomiast
dla mnie była kontrola zarówno przy wejściu jak i wyjściu z pomieszczenia reaktora, gdzie specjalne urządzenie sprawdza poziom napromieniowania każdej osoby.
Jakub Dobrosielski, 6A
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Ksawery, kl. 3b „Detektyw Pozytywka”
Stefan, kl. 1a „Tytus, super pies”

Basia, kl. 3b „Szarka”
Max, kl. 3b „Afryka Kazika”

Marysia, kl. 3b „Nela i skarby
Karaibów”

Janek, kl. 3a
„Detektyw Pozytywka”

Maks, kl. 1a „Robot
Robert”
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Jasper, kl. 1a „Rysiek Zyga.
Zdumiewający Pan Magik”

Nataniel, kl. 1a „Mecz o wszystko”

Józefina, kl. 1a „Tajemnica
kawiarni”

