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Ta cyfra oznacza pierwszy numer gazetki
wydanej w tym roku szkolnym.
Liczba w nawiasie oznacza ilość numerów,
które zredagowaliśmy od początku istnienia
„TUZINKA” .

Kiermasz
Książki

Tuzinianie i Tuzinianki!
Witamy Was na łamach gazetki TUZINEK. To pierwszy numer w tym roku szkolnym. Nasi Redaktorzy już zaczęli pisać artykuły, przeprowadzają wywiady, wymyślają zadania. Zapraszamy wszystkich utalentowanych do współpracy! Rysujcie dla
nas, opowiadajcie o swoich pasjach, podróżach, osiągnięciach sportowych
i koncertach muzycznych. To, co robicie jest bardzo ciekawe i motywujące. Może
zarazicie swoją pasją innych?
Poszukujemy również osób, które będą pisać do gazetki po francusku i po angielsku. Podzielcie się swoimi umiejętnościami! A jeśli znacie kogoś, kto wykonuje
ciekawy zawód, koniecznie z nim porozmawiajcie i zapiszcie odpowiedzi. Taki
wywiad umieścimy na łamach TUZINKA z przyjemnością!
Redakcja mieści się w bibliotece - zapraszamy w każdej tuzinkowej i nietuzinkowej
sprawie :)
Redakcja

Jakie macie zwierzęta w domu?
Psy, koty, rybki.
W co się lubicie bawić na przerwach?
W chowanego, w berka, w murarza. Lubimy się ścigać. Wpisujemy
się do pamiętników kolegom i koleżankom. Bawimy się też w przedszkole, w szkołę tańca, biegi. Lubimy lego minecraft.

Czy znacie jakieś francuskie słowa?
Bonjour. Le chat, le poisson, le croissant. Au revoir. Salut, Merci.
Madame.
Co robicie na zajęciach komputerowych?
Włączamy i wyłączamy komputery. Mówiliśmy, co to jest zestaw
komputerowy. Graliśmy w grę.
Jakie obiady lubicie najbardziej?
Spaghetti, racuszki, placki ziemniaczane, zupa pomidorowa, naleśniki, kopytka, mięso z ziemniakami, kluski leniwe, barszcz czerwony,
kotlety mielone.
Czy lubicie książki? Jakich znacie bohaterów książkowych?
Pan Kleks, Harry Potter, Karolcia…
Od czego pochodzi nazwa gazetki TUZINEK?
Od słowa „duży”. Od góry. Nie, od dołu. To oznacza „wieża”. Kojarzy
się z pączkiem. To liczba 12.
Wywiad przeprowadziły uczennice kl. 5c: Emilia, Nikola i Marysia..
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Jak to jest w szkole Pana Kleksa, a jak w naszej SP
W naszej szkole jest wielu nauczycieli. W Akademii, o której pisał pan Brzechwa, jest tylko
jeden dyrektor i nauczyciel- Ambroży Kleks. Ubrany jest w surdut i szerokie spodnie oraz
ma poczochrane włosy dzięki pastylkom na porost tych kolorowych kłaczków. Nauczyciele
Dwunastki nie noszą surdutów, ale spodnie tak, raczej wąskie i oczywiście włosy mają ładnie
ułożone. Pastylek na porost włosów nie biorą, bo nikt nie jest łysy. Nie ma u nas Doktora Paj
Chi Wo, ani Szpitala Chorych Sprzętów, które leczy Pan Kleks. W SP 12 jest jednak pani
pielęgniarka, która ma w gabinecie mało leków, ale ma łóżeczko- można poleżeć chwilkę, nie
spać jednak, jak to jest w Akademii pana Kleksa… A wieczorem jest za to pan Krzysiu, który
czasem wyleczy nam zwisającą tablicę albo popsute krzesło. Szkoda, że nie mamy furtek do
bajek- mamy tylko drzwi do sal lekcyjnych i to lepsze niż u Pana Kleksa, bo z dziurkami.
Akademia ma tylko wycieczki do Fabryki Dziur i Dziurek, ale my takich wycieczek nie chcemy. Oczywiście furtki do bajek by się przydały, bo gdybyśmy byli śpiący, to pasowalibyśmy
do bajki o śpiącej królewnie , a jak by było nam smutno, to dobrze by nam było u boku
Brzydkiego Kaczątka, które nagle zamienia się w pięknego łabędzia. W naszej SP 12 nie ma
też szpaka Mateusza, ale za to w sali biologicznej mieszka uroczy chomik Bagietka. To znaczy w klatce buszuje dziewczynka.
Uczniowie 4a oraz Paweł z 5c

Co byśmy zmienili w naszej szkole?
- Dziewczynki mogłyby się uczyć oddzielnie. W stołówce sami wybieralibyśmy sobie dania.
- Nauczyciele byliby zawsze uśmiechnięci a wszyscy by się kolegowali i nie kłócili… Hania
- Mogłoby być zawsze śmiesznie i zabawnie. W stołówce dawaliby nam łososia. Tak jak
u Pana Kleksa nie chcielibyśmy kartkówek ani sprawdzianów.
Tomek
- Ja bym chciał bardzo dostawać darmowe frytki i zamiast lekcji mieć zajęcia z kleksografii.
Kostek
- Faktycznie przydałby się nam łosoś w sosie teriyaki ( na bazie sojowego z dodatkiem miodu,
czosnku i imbiru) . Powinniśmy więcej śpiewać ( wokal !) Helenka
- Codziennie mógłby być bal karnawałowy, a w stołówce pyszne słodycze. Z dachu mogłaby
kapać czekoladowa lawa..
Amina
- Chciałbym mieć na 9.00 i dużo wycieczek
Maciek
- W szkole naszej nie powinno być prac domowych i powinniśmy zadbać o segregację śmieci.
- Lekcje mogłyby być bez pisania
Natalia, Igor
- Ja chciałabym komiksy zamiast lektur…
Michalinka
- Dobry byłby sklepik szkolny
Marianna, Staś, Damian
- Ciekawa byłaby biblioteka ze wszystkimi książkami , a także zabawki za darmo
Staś
- W szkole moglibyśmy oglądać filmy – koniecznie z popcornem
Poldek
- A sport? O tak: prawdziwe boisko do piłki nożnej, korty tenisowe, lodowisko, plac zabaw,
wesołe miasteczko, Aquapark…….. Marianna, Kaj, Michalinka, Tomek, Helenka, Eliza
- A ja bym chciał być dyrektorem tej szkoły…
czyli Dyrektor SP 12
Stanisław Chmielewski
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Pytaliśmy Was o BATUTĘ. Z czym Wam się kojarzy to słowo? Przeczytajcie odpowiedzi.
Sowa Mądra Głowa wyjaśni Wam, co to jest naprawdę! :)

BATUTA to ...

muzyka klasyczna

Ankiety została przeprowadzona w bibliotece szkolnej

Nie wiesz,
co to znaczy?
Sowa
wytłumaczy!

Witold
Lutosławski kompozytor,
dyrygent,
również
pianista.
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BATUTA - (z włoskiego „uderzenie”, „takt”) – cienka, wydłużona pałeczka używana przez dyrygenta.
Ma długość od 25 do 50 cm. Może być wykonana
z drewna, bambusa, włókna szklanego lub innych lekkich
materiałów; często zakończona korkowym lub drewnianym
uchwytem w kształcie kulki. Jej kolor jest najczęściej
dobierany w kontraście do ubioru dyrygenta, w celu jak
najlepszej widoczności dla orkiestry.

Na jakich instrumentach gramy?
Zapytaliśmy 20 osób w bibliotece. Oto wyniki:

pianino 12 osób
gitara 4 osoby
flet 2 osoby
harmonijka ustna 1 osoba
skrzypce 1 osoba

Muzyczna wersja TUZINKA
Rys. Małgosia F.-Ś., kl. 5c

„PRAWDZIWY PRZYJACIEL”
komiks Emmy Michael z kl. 5d

ULUBIONE
KSIĄŻKI
Z DZIECIŃSTWA
RODZICÓW
UCZNIÓW
Z KLASY 3A

KSIĄŻKA MAMY:

Tajemniczy ogród
Ania z Zielonego Wzgórza
Ronja córka rozbójnika
Dzieci z Bullerbyn
Kubuś Puchatek
Niewiarygodnie przygody Marka
Piegusa

Filonek Bezogonek
Harry Potter

KSIĄŻKA TATY:

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

Kubuś Puchatek
L’ȋle de pirates
Kajko i Kokosz
Hugo
Dragon Ball
Mikołajek

Król Maciuś Pierwszy
Dzieci z Bullerbyn
O psie, który jeździł koleją
O pingwinku Kleofasku
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Wywiad z Marzeną Bereściuk dyrektorem w Universal Music Polska
- Jaką Pani pełni funkcję?
- Jestem dyrektorem Działu Family Entertainment w Universal Music Polska.
- Czy to łatwy zawód?
- To jest bardzo trudny zawód, ponieważ codziennie musisz się mierzyć z oczekiwaniami
młodych ludzi, którzy bardzo chcą być popularni i w swojej naiwności wierzą, że są i będą
popularni zawsze. Jest to oczywiście nieprawda. Nie można być wiecznie popularnym.
Może poza kilkoma wyjątkami, jak Beata Kozidrak czy Maryla Rodowicz. Bardzo smutne
jest obserwowanie tego jak w pewnym momencie okazuje się, że sława mija i przychodzi
rozczarowanie. Jednocześnie inspirujące jest obserwowanie ich rozwoju, badanie potrzeb
rynku, obserwowanie tego co jest popularne, a co z mody wychodzi. Jest to zawód, który
wymaga dyspozycyjności w zasadzie 24 godziny na dobę. Wynika to z tego, że artyści to
osoby dość chimeryczne, które mają dużo problemów, euforii, depresji… Oprócz tego, że
wymyślamy, kreujemy ich kariery i wizerunek, to prowadzimy dla nich pracę terapeutyczną, tłumaczymy świat i mechanizmy funkcjonujące w biznesie muzycznym. Natomiast czy
chciałabym wykonywać inny zawód? Chyba nie.
- Jakie były Pani początki?
- Hmmmm…. Zawsze bardzo interesowałam się muzyką, muzyka była moją ogromną pasją i miłością. Mimo wszystko zaczynałam pracując w szkole jako nauczycielka i to nie jest
żart. Byłam bardzo młoda, miałam jakieś 19 lat. Pracowałam i jednocześnie studiowałam.
W szkole poznałam Marka Kościkiewicza. To jest człowiek, który założył popularny w latach 90-tych zespół DEMONO. Marek był wtedy założycielem firmy fonograficznej, która
się nazywała ZIGZAK Music Company. Powiedział mi pewnego dnia: „Wiesz, to bez sensu, żebyś siedziała tak ciągle w tej szkole, bo to końca nie widać. Przyjdź do mnie do pracy”. Oczywiście jak przyszłam na rozmowę o pracę, Marek zupełnie o niej zapomniał, ale
finał był szczęśliwy. Mając lat 19 zostałam zatrudniona do mojej pierwszej firmy fonograficznej. Jeździłam na koncerty zespołów, zajmowałam się zespołem DESU – to były takie
trzy dziewczyny występujące w piżamach i kiedy byłam bliska rozpaczy, bo dziewczyny
były bardzo wymagające - dostałam do pracy zupełnie inny zespół. Wtedy okazało się, że
to miła, sympatyczna i przyjemna praca. Zaczynałam jako Product Menager, nie od razu
byłam dyrektorem. Product Menagerem byłam jakieś 10 lat. Zbierałam doświadczenia,
uczyłam się pracy z zespołami polskimi i zagranicznymi artystami. Kluczowa w tym zawodzie jest miłość do muzyki, sympatia do ludzi i umiejętność posługiwania się językami obcymi.
- Jakie były Pani dziecięce marzenia i czy od początku wiedziała Pani kim chce zostać w przyszłości?
- Nie. Moim dziecięcym marzeniem było to, żeby nikt się ze mnie nie śmiał w podstawówce. Bardzo chciałam być chuda. Jako małe dziecko bardzo chciałam pracować w sklepie
spożywczym. Uwielbiałam czereśnie, a mama mi je wydzielała. Nie marzyłam o pracy w
firmie fonograficznej, bo nie wiedziałam, że takie firmy istnieją. Szeroko pojęta branża
muzyczna zaczęła mnie interesować, kiedy byłam nastolatką i kiedy zaczęła mnie interesować muzyka. Zaczęłam bardzo dużo słuchać i zamarzyła mi się praca związana właśnie
z muzyką. Wtedy kojarzyło mi się to z filharmonią czy Operą Narodową .
- Jak najłatwiej zrobić karierę?
- Teraz należy mieć bardzo mocne social media i bardzo przemyślane. Nie można się
prezentować w tych mediach „na głupka”. Ważne, żeby zamieszczać przemyślane wpisy i
piękne zdjęcia. Komunikacja z odbiorcami powinna być bardzo regularna i cykliczna. Ludzie muszą być przyzwyczajeni do wpisów, jak do serialu telewizyjnego.
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Zawsze w określonym momencie osoba, którą obserwują zamieszcza jakieś treści. Talent
jest według mnie rzeczą absolutnie drugorzędną. Charyzma, intelekt, poczucie humoru i
ciekawa osobowość mają zdecydowanie większe znaczenie niż sam talent wokalny. Mówię
to po 20 latach pracy z artystami. Fajnie byłoby gdyby talent był, ale nie jest to kluczowe.
- Czyli brak talentu można jakoś nadrobić?
- Tak, zdecydowanie. W studio każdy potrafi śpiewać.
- Jakie są Pani pasje poza pracą?
- Moja córka jest moją pasją. Bardzo lubię czytać książki, oglądać filmy, telewizję i spotykać
się ze znajomymi. Pasjonuje mnie moda i architektura.
- Ile czasu spędza się w studiu?
- To zależy od wielu rzeczy między innymi od tego, co się chce nagrać. Zależy to też od wokalisty. Nawet zakładając, że chce się nagrać jedną piosenkę nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Są artyści, którzy potrzebują godziny, inni dwóch dni, a inni nawet dwóch tygodni. To
zależy jak bardzo podoba im się piosenka, czy ją czują i czy są zadowoleni z efektów swojej
pracy. To jest bardzo indywidualne.
- Jaki był Pani największy sukces w życiu zawodowym?
- Moim największym sukcesem była płyta Kayah&Bregovic. To był ogromny sukces w Polsce. Ja tą płytę produkowałam, byłam Product Menagerem, pracowałam z Kayah i Goranem
nad całym wizerunkiem. To był najbardziej spektakularny sukces.
- Jaki jest przepis na sukces w Pani branży?
- Dużo się uczyć, znać języki obce i chcieć pracować! Odrobina dobrego pomysłu i dużo,
dużo się uczyć. Nie ma innej metody. W Polsce jest chyba 5 firm fonograficznych, na ogólnopolskim zjeździe jest nas około 200 pracowników. To małe i hermetyczne środowisko.
Konkurencja jest ogromna. To nie jest piekarnia dostępna na każdym rogu. Trzeba być bardzo dobrym i nie dać się wyprzedzić.
- Zna Pani kulisy z życia Gwiazd, opowie mi Pani jakąś ciekawą historię o artystach?
Artyści nienawidzą śpiewać piosenek, które są ich największymi hitami. Urszula nienawidzi
śpiewać piosenki „Konik na biegunach” i jak ma grać koncert to prosi swojego menagera,
żeby w umowie zastrzegł, że nie będzie tego grała. Zazwyczaj do umowy wpisuje się listę
utworów, które zostaną zagrane i zaśpiewane na koncercie. Menager oczywiście nie wpisuje
tej piosenki, jest koniec koncertu, Urszula schodzi ze sceny, a ludzie krzyczą „KONIA, konia
na biegunach!!!”. Chłopaki z zespołu 4Dreamers nienawidzą śpiewać piosenki „Sekret”. Nazywają ją radosną piosenką harcerską. Roksana Węgiel natomiast kiedy śpiewała w studio
piosenkę „Anyone I want to be” przed Eurowizją, to zadzwonił pan, który realizował tę piosenkę do naszego szefa i powiedział „Panie Janie, jest nam bardzo przykro, ale obawiam
się, że artystka nie zaśpiewa tej piosenki, bo właśnie siedzi w studio i płacze. Uważa, że ta
piosenka jest OHYDNA… I pan Jan powiedział „Dobrze, to daj mi Roksanę do telefonu” i
mówi „No dobrze Roksana, rozumiem Twoje rozczarowanie, rozumiem, że piosenka Ci się
nie podoba, ale niestety problem polega na tym, że my zgłosiliśmy ją do EUROWIZJI i nie
mamy możliwości się z tego wycofać. Regulamin nie daje nam szans na zmianę repertuaru.
W związku z tym mamy dwa wyjścia – albo ją zaśpiewasz, albo się z Eurowizji wycofasz.
Roksana we łzach zaśpiewała piosenkę, a całą resztę wszyscy znają …. Wygrała i jest w tej
chwili młodą topową gwiazdą w Polsce. A i jeszcze jedno… Chłopaki z 4Dreamers są wiecznie głodni. Lepiej ich ubierać niż karmić. Wyjeżdżamy z Warszawy tuż po obiedzie, jedziemy
na koncert do Janek. Tych pod Warszawą. Po 20 minutach wabi nas każdy napotkany
McDonald’s. Na pokładzie słychać wszechobecne „Chcemy jeść…”…
- Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadziła Aurelia Nowakowska kl. 7b
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ZWIERZAK
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 .

Manetka
Manetka to kuc. Ma charakter podobny do
małej rozbójniczki. Jej maść jest plamkowata.
Manetka jest szybka, miła i fajna. Nigdy mnie
nie zrzuciła.
Przyjechała z Mazur. Znamy się już dwa
miesiące.

RYMOWANKI O WARZYWACH
KLASY 3B
Zielone, żółte, czerwone, fioletowe,
warzywa i owoce są bardzo zdrowe.
Zwierzęta dobrze to wiedzą,
dlatego chętnie i często je jedzą.
Spójrzmy uważnie na inne stworzenia,
one nam dają lekcję jedzenia.
Wiedz, że jabłko, pietruszka i pomidor
dają do życia niezbędny wigor.
Łucja M.

Jedz buraki, pomidory,
To nigdy nie będziesz chory.
Jedz dużo kapusty,
To nie będziesz tłusty.
Julek R.-Z.
Ula zje, bo wie, że warzywa to zdrowie.
Jej córki lubią ogórki, a jej synek to jest Tymek.
A ten Tymek na deserek zje selerek.
I też zupka z marchewek im do gustu będzie,
trzy buraczki do kolacji.
A czy wy jecie też coś pysznego z warzyw?
Zosia R.
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W poniedziałek zjedz marchewkę,
a we wtorek kalafiorek.
W środę otrzyj łzy z cebuli,
w czwartek burak się przytuli.
W piątek przyjdzie czas na pora,
a sobota to dzień pomidora.
Zaś w niedzielę to już wiesz,
że warzywa chętnie zjesz.
Julek S.

Rys. Nadia i Alicja, 3b.

Nadia Senator, 3b

W klasie osiem osób było,
każda coś zdrowego lubiła.
Dwie Haneczki uwielbiały gruszeczki.
Trojaczki kochały buraczki.
Leszek zjadał codziennie orzeszek,
a śliweczki były dla Aneczki.
Do torebki Anetki leciały kalarepki.
Taka była to klasa owocowa i zdrowa.
Hania K.

Mam na imię Ula,
moje ulubione warzywo to cebula.
Rano mocno słońce świeci,
od warzyw i owoców energię mają dzieci.
Jaś lubi pomidory
i idzie odebrać warzyw wory.
Lolek P.

FIGURY I LICZBY
Zadania przygotowała Emilia S., 5c.

KASZTANY
Kasztany muszą dostać się do drzewa.
Pomóż im! Omijaj doły!!!

Natalia S., Zuzia M.-G., kl. 5a

WYNIK: ____________________

Jesteś poliglotą?
Rozpoznasz po fragmencie
jakie to języki ?
2

1

4
3

5
6

7

Red.
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W tym roku szkolnym biblioteka szkolna ruszyła z projektem "Napisz do mnie
kilka słów...". Celem projektu jest założenie i rozbudowa kolekcji kart pocztowych z całego świata! Karty można wysyłać wraz z pozdrowieniami na adres
szkoły.
Można również przynieść do biblioteki pocztówki zakupione w ciekawych miejscach. Interesują nas wielkie metropolie, góry i morza, stare drewniane młyny
czy... motyle na łące. Pocztówki stare i zupełnie nowe! Wydane z okazji rocznic historycznych, ale też przedstawiające zabytki i przyrodę. Po prostu ...
wszystkie!
Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym projekcie - uczniów, rodziców,
nauczycieli i wszystkich miłośników biblioteki!
Zebrana kolekcja będzie wzbogacać zbiory biblioteki, ale też służyć w czasie
zajęć geografii, historii czy literatury. Pomoże przypomnieć i utrwalić zasady
adresowania pocztówek. Pokaże również różnorodność w projektowaniu graficznym kartek.
Dołączcie do nas!
Nasz adres:
Lista naszych darczyńców
(w kolejności otrzymywania darów)
Stan z dnia 22.10.19 r. :
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3. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
4. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
5. Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu
6. Urząd Miasta Gdyni
7. Muzeum Historii Katowic
8. P. Elżbieta Milbert
9. Muzeum w Przeworsku - Zespół Pałacowo-Parkowy
10. Urząd Miasta Rybnika - Wydział Promocji
11. Warszawska Informacja Turystyczna
12, Muzeum Historii Polski w Warszawie
13. Urząd Miasta Kościerzyna
14. Urząd Miejski w Giżycku
15. Muzeum Narodowe w Gdańsku
16. Urząd Miejski Nałęczów
17. Muzeum Narodowe w Szczecinie
18. Urząd Miejski w Augustowie
19. Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
20. Ojcowski Park Narodowy
21. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
22. PGE Narodowy - Warszawa
23. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
24. Alicja Bukowska
25. Urząd Miasta Wałcz
26. Urząd Miasta Działdowo
27. Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku
28. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie
29. Muzeum Narodowe w Krakowie
30. Ambasada Japonii. Wydział Informacji i Kultury - Warszawa

We wrześniu był Międzynarodowy Dzień Kropki! Tak nam się ten dzień spodobał, że
w bibliotece świętowaliśmy cały tydzień! Dzień został ustanowiony 15 lat temu na
podstawie książki "The Dot" amerykańskiego pisarza i ilustratora Petera H. Reynolds'a.
W bibliotece oglądaliśmy krótki film pt. "Kropka", w którym poznaliśmy małą Vashti
i jej działalność artystyczną, która właśnie od niewinnej kropki się zaczęła.
Rysowaliśmy przygody kropek, bawiliśmy się książką "Naciśnij mnie". A nawet
fotografowaliśmy kropkowane przedmioty! Mamy buty w kropki, skarpetki, spodnie,
parasolkę, piórnik, a także ołówek, zeszyt i plecak! I opaskę ,i bransoletkę... Oj dużo
tego! Przez cały tydzień każdy mógł udekorować wielką kropkę używając dowolnych
motywów i kolorów. Potem te kropki zostały bohaterkami wystawy na szkolnym korytarzu. Każda z kropek została zaprezentowana w ozdobnej ramce... To takie wyróżnienie, zupełnie jak w filmie "Kropka".
Poniżej prezentujemy kropkowane przedmioty naszych czytelników! Podziwiajcie!
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Ania W., kl. 5a

Karolina S., kl. 6b

Helena N. i Hania S., kl. 4a

„Yo Sushi” Daniel Ż. i Bolek A., kl. 5b
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