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Ulubiona świąteczna potrawa 

Tuzinianie i Tuzinianki! 
Witamy Was w drugim numerze naszej szkolnej gazetki TUZINEK. 

Zapraszamy do czytania tekstów i oglądania galerii zdjęć oraz pro-

jektów zimowych sweterków. Drodzy Czytelnicy, mamy dla Was 

zadania typu „rusz głową”, ilustrowane słowniczki językowe,                  

a także przepis na najlepszy piernik, który można jeść przez cały 

rok. Zapoznajcie się także z tekstami starszych uczniów na temat 

filantropii. Czy każdy może zostać filantropem? Szukajcie odpowie-

dzi na to pytanie.  

Kim zostać w przyszłości? Ta decyzja nie jest łatwa. Z tego powodu na łamach gazetki, 

będziemy drukować wywiady z przedstawicielami różnych zawodów. W tym numerze prze-

czytacie wywiady ze stomatologiem oraz z wykładowcą akademickim. Może to Wasze          

zawody przyszłości? W nawiązaniu do przyszłości…. wszystkim Naszym Czytelnikom  

życzymy Szczęśliwego Nowego Roku 2020! 

Ankieta przeprowadzona przed świętami Bożego Narodzenia w klasie 7c 
Okazuje się, że w czasie Wigilii chętnie jemy potrawy typowo wigilijne, jesteśmy więc                
z reguły  tradycjonalistami.  Trochę mnie to dziwi, gdyż  świat idzie do przodu, a  postę-
powe nastolatki czekają niecierpliwie na wigilijny wieczór, by zjeść pyszne, nietypowe 
potrawy.                         

A  oto  ich ranking: 

ZUPA GRZYBOWA- 6 głosów 

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI- 4 głosy 

BARSZCZ Z USZKAMI – 4 głosy 

KARP – 2 głosy 

MAKOWIEC – 3 głosy 

ŚLEDZIE NA RÓŻNE SPOSOBY – 3 głosy 

MARYNOWANE GRZYBKI – 1 głos 

SERNIK – 3 głosy 
Z ankiety wynika, że  potrawy z grzybów są najbardziej lubianym daniem uczniów w cza-
sie Wigilii.  Ale byli też tacy, którzy wolą  potrawy niezawierające grzybów leśnych oraz 
pieczarek. Z niecierpliwością czekają więc na słodkie ciasta, z których najpopularniejszy 
jest makowiec z dużą ilością maku z rodzynkami oraz pyszny, domowy sernik.  Aby po-
trawa była smaczna, musi mieć dobre składniki.  By zebrać wartościowe grzyby, trzeba 
pójść do lasu od końca lipca do października. Wtedy grzyby w polskich lasach są najmniej 
robaczywe . Należy ich szukać tam, gdzie jest wilgotno - w pobliżu  leśnych strumieni , 
koło mchów. Najlepiej rosną  po deszczu, a nie w czasie suszy. Rankiem po deszczowej 
nocy zbierzemy pyszne podgrzybki , koźlarze i borowiki.  Wybieramy grzyby rurkowate, 
zbieramy te, które znamy. Należy ze sobą zabrać wiklinowy koszyk – nie można zbierać 
tych niskokalorycznych skarbów  do siatki foliowej.  Dobrze jest zaopatrzyć się w suszar-
kę do grzybów albo zdobyć dobry przepis na grzybki marynowane. Nie należy też zapo-
minać, iż zawierają one białko, potas, wapń, magnez, wit.B  oraz cenny błonnik. A co z 
rybami? Choć mają one cenne składniki , nie każdy je lubi - dietetycy piszą, że Polacy 
jedzą ich za mało. Karp wigilijny ma sporo ości, więc musimy być ostrożni. Oczywiście 
kupujemy już zabitego karpia, gdyż czynność pozbawiania życia  ulubionej rybki staje się 
wysoce niehumanitarna. Śledzie działają  antydepresyjnie- nie możemy ich omijać. Wszy-
scy uczniowie zgodnie twierdzą jednak, że najbardziej czekają w wigilijny wieczór na 
wymarzone prezenty! 

Jan S., kl. 7c 

Red. 

Rys. Anna W., 5a 
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Szanowni Państwo,  
Drodzy Przyjaciele,  
na wstępie chciałbym podzięko-
wać Państwu za zaproszenie                 
i ciepłe przyjęcie. Bardzo się                  
cieszę, że Ambasada Francji 
sąsiaduje ze Szkołą Podstawową 
nr 12, której uczniowie uczą się 
języka francuskiego. Można               
powiedzieć, że tylko ulica Jaz-
dów nas dzieli, a język francuski 
nas łączy. 

Dzisiejszy dzień jest niezwykły dla szkoły i jest to ważne wydarzenie, po-
nieważ mogę przekazać waszej szkole symboliczną plakietkę France Education. 
Dzisiaj szkoła wyróżnia się spośród innych i jest to wielki sukces: pani Dyrektor, 
nauczycieli, uczniów. Jest to sukces zbiorowy! 

Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
sukcesu: Pani Dyrektor za podjęcie decyzji o nauczaniu języka francuskiego w tej 
szkole. Nauczycielom za wysoki poziom nauczania. Uczniom za sumienną pracę. 

Label France Education to znak jakości, przyznawany przez francuski 
MSZ zagranicznym szkołom, które postawiły na nauczanie języka francuskiego 
oraz na prowadzenie części zajęć z francuskim jako językiem wykładowym.                   
Dwunastka, poza tym, że ma sekcję dwujęzyczną jest też jedyną szkołą podsta-
wową w Polsce, w której francuski jest pierwszym językiem obcym. Chciałbym 
pogratulować wam tego wyboru. To dobry wybór, ponieważ znajomość języka 
francuskiego otwiera drzwi do świata kultury, do rynku pracy i biznesu, do               
podróżowania. To jest niezbędny atut, gdyż w dobie internetu sama znajomość               
angielskiego nie wystarcza. Potrzebujemy zarówno języka Szekspira jak i języka 
Moliera, żeby znaleźć dobrą pracę albo serfować po Internecie. 

Przyznaję, że język francuski nie należy do najłatwiejszych języków                   
na świecie, ale nie warto wyolbrzymiać jego trudności. Jeżeli używa się go                     
codziennie, to jest całkiem przystępny. Oprócz tego, w procesie nauki języka                
obcego przychodzą momenty zastoju, kiedy brakuje pasji. Wtedy proponuję, aby 
uczniowie przypomnieli sobie Ambasadora Francji, który boryka się z gramatyką 
języka polskiego, wkłada dużo wysiłku, aby nauczyć się poprawnej wymowy                        
i odmiany słów.  Mam nadzieję, że ta myśl będzie wam pomocna. 

Bardzo się cieszę, że mogę być tu dziś z wami. Nie chcę was dłużej odcią-
gać od zajęć, żeby wasi nauczyciele nie mieli mi tego za złe, bo więcej mnie już 
nie zaproszą (żartuję). 
Teraz przekażę certyfikat Label France Education waszej Pani dyrektor. 
                                                   
         Frédéric Billet 
                                                Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce 

Przemówienie Ambasadora Francji w SP 12 



GLACJOLOGIA to ... 

Pytaliśmy Was o GLACJOLOGIĘ. Z czym Wam się koja-

rzy to słowo? Przeczytajcie odpowiedzi. 

Sowa Mądra Głowa wyjaśni Wam, co to jest naprawdę! :)  
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Ankieta została przeprowadzona w bibliotece szkolnej 

historia wojen 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

gałąź hydrologii, zajmująca się badaniem lodowców, ich for-

mami, właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz zacho-

dzącymi w nich procesami. Badania glacjologów dotyczą 

również rozwoju mas lodowych, wzajemnego oddziaływania 

między lodowcami a środowiskiem, a także pomiaru masy 

lodowców i ich przemieszczania się.  

GLACJOLOGIA 

FILANTROPIA /   fragmenty prac uczniów z klasy 8b. 

Czy w ówczesnym komercyjnym świecie, w którym rządzi pieniądz można                  

odnaleźć prawdziwych filantropów? Ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają się 

dla innych nie otrzymując za to gratyfikacji? I czy może to okazać się sposobem na 

życie? 

Okazuje się, że tak. Pierwszym przykładem jest Matka Teresa z Kalkuty, która 

przez ponad 45 lat prowadziła hospicja dla ubogich i chorych. Stała się znana na 

całym świecie jako obrończyni biednych i bezbronnych. Dzięki temu otrzymała 

Pokojową Nagrodę  Nobla w 1979 roku. 

Bardziej nam znanym filantropem jest Jerzy Owsiak. Założyciel Fundacji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapewnił wsparcie finansowe dla wielu polskich 

szpitali. Był kilkakrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. 

Adam P. 

słowo związane z okularami 



Słowo „filantropia” pochodzi od greckiego „philanthropos” – miłujący ludzkość,                    

a jego treść oddaje mit o Prometeuszu, który poświęcił się dla dobra ludzkości.  

Jednym z najbardziej znanych filantropów jest obecnie Bill Gates. Współzałożyciel                 

i były prezes zarządu korporacji Microsoft ma największy majątek na świecie i tytuł 

najbardziej wpływowego człowieka. Ale na szczęście to mu nie wystarcza,                  

bo oprócz tego pragnie być dobry. Najlepszy na świecie.  

Dlatego wydał wojnę najbardziej zaniedbanych chorobom w Afryce. Dzięki niemu 

udało się zahamować polio w tamtym rejonie, trwają również prace nad szczepion-

ką przeciwko malarii i wirusowi Eboli. Gates przeznacza pieniądze na badania nad   

nowymi lekami i szczepionkami, na walkę z HIV oraz na dostarczanie leków potrze-

bującym.  

Zastanawiające jest, co skłoniło miliardera do przeznaczenia gigantycznych sum na 

cele charytatywne? Wygląda na to, że największy wpływ na decyzję miała jego                   

matka. Gdy zdobył ogromny majątek uświadomiła mu, że od tych którym wiele               

dano, wiele się oczekuje. Bogactwo bowiem nie daje szczęścia. Prawdziwą radość 

daje dzielenie się pieniędzmi z ludźmi. Dlatego Bill Gates postanowił zmieniać ten 

świat na lepszy. Filantropia stała się po prostu jego sposobem na życie.  

Przykład Billa Gatesa świadczy o tym, że warto zaangażować się w dobroczynną 

działalność. Każdy z nas może stać się filantropem. Wystarczy tylko rozejrzeć się 

wokoło.  

Postanowiłam przedstawić osobę, która była dla mnie, dla mojej rodziny bardzo 
ważna, dzięki której mama mogła przekazać mi najważniejsze wartości. Tą osobą 
była moja prababcia. Miała na imię Leontyna – dość nietypowe imię jak na dzisiej-
sze czasy, choć wtedy gdy była mała, bardzo dostojne.  
Jej życiorys jest bardzo bogaty i choć nie był usłany różami, to tych „róż”, które 
sama podarowała ludziom nie można zliczyć. Byłą osobą, dla której szczęście in-
nych było najważniejsze. Nie pragnęła niczego dla siebie. Dla mnie to prawdziwa 
filantropka, bo jak inaczej można nazwać kogoś, kto wpiera społeczność nie ocze-
kując niczego w zamian. Często dzieliła się z sąsiadami, którzy znajdowali się w 
trudnej sytuacji, walczyła o ich lepszy byt, a wręcz o przetrwanie. Nieodpłatnie 
przekazywała fragmenty ziemi, tak aby sąsiadujące biedniejsze rodziny mogły 
uprawiać ją i dzięki temu miały co jeść. W dzisiejszych czasach wydaje się to nie 
pojęte, ale tak było. Prababcia czerpała z tego wiele radości, była szczęśliwa, kiedy 
inni byli.  
Czy filantropia może być sposobem na życie? Myślę, że tak. Życie mojej prababci 

Loni pokazuje, że pomagania daje olbrzymią satysfakcję i sprawia, że życie nabiera 

sensu.  

Julian M. 

Oliwia J. 
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Wywiad z p. Grzegorzem D. – stomatologiem 

- Dzień dobry, czy mógłbym z Panem przeprowadzić wywiad na 

temat Pana zawodu? 

- Oczywiście, chętnie udzielę Panu odpowiedzi. 

- Kim Pan jest z zawodu? 

- Jestem lekarzem stomatologiem. 

- Na czym polega Pana praca? 

- Pomagam ludziom. Sprawiam, że ich uśmiech jest pełen bieli. 

- Czego trzeba się uczyć, aby wykonywać ten zawód? 

- W szkole podstawowej odkryłem, że fascynuje mnie biologia, 

chemia i fizyka. W liceum wybrałem kierunek biologiczno-

chemiczny. Udało mi się zdać na studia medyczne w Warszawie, 

gdzie na jedno miejsce próbowało dostać się pięć osób. 

- Czy trudno było utrzymać się na studiach? 

- Trzeba było się uczyć regularnie i nie pozwalać sobie na dłuższe 

lenistwo. 

- Jakie umiejętności są najważniejsze w tym zawodzie? 

- Przede wszystkim precyzja. Jeżeli nie posiada się tej umiejętności, 

można komuś zaszkodzić. Po drugie zdolności manualne. Jama 

ustna ma małą powierzchnię, przez co trudno jest tam wykonywać 

zabiegi. Wydaje mi się, że cierpliwość jest też ważna. Czasami trze-

ba sobie poradzić z trudnym pacjentem.  

- Dlaczego praca stomatologa jest ciekawa? 

- Jest wiele różnych przypadków, kiedy trzeba pomóc pacjentom, 

więc nigdy się nie nudzę. 

- Bardzo dziękuję za wywiad. Do widzenia. 

- Do widzenia.  
              Krzysztof D., kl. 8b. 

Nasi Uczniowie przeprowadzili wywiady z rodzicami, wykonywującymi 

ciekawe zawody! Będziemy przybliżać interesujące zajęcia w każdym              

numerze naszej gazetki. Może pomoże Wam to wybrać zawód dla siebie? 

Może coś Wam się spodoba?  
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Wywiad z wykładowcą akademickim, p. Marcinem T. 
- Co Pan tak właściwie wykłada? 

- Ekonometrię i metody ilościowe. 

- Dlaczego ten zawód jest ciekawy? 

- Moja zawodowa wnikliwość każe mi zauważyć, że zadałeś pytanie z tezą , ale 

przyjmijmy, że jest ona prawdziwa. Zanim jednak odpowiem, chciałbym zwrócić 

uwagę na dwuznaczność słowa ZAWÓD. (śmiech) Na szczęście ja się nie zawio-

dłem. Wracając do pytania, to zawód, który daje możliwość ciągłego rozwoju, 

samodoskonalenia, pozwala na kontakt z innymi, często młodymi, ciekawymi 

ludźmi, wreszcie daje możliwość obiektywnego poznawania rzeczywistości. 

- Czego należy uczyć się, aby go wykonywać? 

- W mojej dziedzinie – matematyki, matematyki, matematyki, a później statysty-

ki i angielskiego. 

- Dlaczego akurat angielskiego? 

- Większość publikacji naukowych jest w języku angielskim. Język angielski to 

lingua franca* naukowców. 

- Jakie umiejętności są najważniejsze w pańskiej pracy? 

- Przede wszystkim umiejętność przekazywania wiedzy, wzbudzania zaintereso-

wania, prowadzenia dyskusji. Nie zaszkodzi odrobina poczucia humoru. 

- Jakie szkoły trzeba skończyć, aby wykonywać taki zawód? 

- Trzeba mieć przynajmniej tytuł magistra, a najlepiej doktorat. Oba tytuły, za-

równo tytuł magistra, jak i stopień doktora zdobywa się na uniwersytecie. Ja 

skończyłem Uniwersytet Warszawski.  

- Jakie przedmioty ze szkoły podstawowej powiązane są z Pana zawodem? 

- To zależy od dyscypliny naukowej, którą się uprawia. W moim przypadku jest 

to matematyka i język angielski. Oczywiście nie należy zapominać o języku pol-

skim. Trudno sobie wyobrazić wykładowcę, który nie potrafi prawidłowo posłu-

giwać się językiem polskim. 

- Gdzie może pracować wykładowca? 

- Na uczelniach wyższych na poziomie licencjackim, magisterskim lub dokto-

ranckim. 

- Co ciekawego się tworzy? 

- Przede wszystkim rozpowszechnia się wiedzę, która jest bardzo przydatna dla 

innych. 

- Komu pomaga pańska praca? 

- Głównie kształci wysokokwalifikowanych specjalistów. Paradoksalnie moi stu-

denci zwykle zarabiają później więcej niż ja. 

- Dziękuję za rozmowę.  
       Rozmawiał Lew T., kl. 8b 

 

lingua franca – tu: wspólny język, umożliwiający porozumiewanie się ludziom, którzy na 

co dzień mówią różnymi językami. / na podstawie www.sjp.pwn.pl/ 
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Dawno, dawno temu w stolicy Imperium Brytyjskiego objawiłem się pewnemu 

sknerze, który był największym skąpcem  nad  Tamizą.  

Było wtedy Boże Narodzenie. Tego właśnie dnia spełniałem ostatnie zlecenie, 

które otrzymałem od niejakiego  Jakuba Marley’a.  Kazał mi on nawrócić swoje-

go dawnego współpracownika Scrooge’a. Niestety niewiele mi powiedział na je-

go temat, więc musiałem trochę poszperać w sieci.    Do spotkania dzieliły mnie 

już tylko sekundy…  

Ni stąd ni zowąd zobaczyłem nagle tego nieszczęśnika  razem z Duchem Tego-

rocznego Bożego Narodzenia. Widziałem, jak zjawa obraca się w proch  razem             

z dwudziestoma funtami długu. Gapiłem się zdumiony.  W końcu Sknera raczył 

mnie zauważyć. Nie był zbyt energiczny, więc najpierw zaprowadziłem go na 

główny plac Londynu. Byli tam ludzie, z którymi  kiedyś handlował. Podsłuchał 

parę  rozmów, jednak nic z nich nie wyniósł. Byłem zaskoczony, że tego nie     

rozumie.  Ale zdałem sobie sprawę , dlaczego Marley zapłacił mi tak dużo za 

usługę. Mój klient miał nie tylko braki w hojności i dobroduszności, ale także              

w słuchaniu ze zrozumieniem i łączeniu faktów. Zdecydowałem się  zabrać 

Scrooge’a do  najbiedniejszej dzielnicy. Pokazałem mu, jak jego  posługaczka  

mści się na nim sprzedając jego rzeczy. Nie poznał jeszcze prawdy o swojej 

śmierci.  Byłem z nim też w domu Cratchitów.  Atmosfera była tam smutna,              

ponieważ wszyscy opłakiwali tam  śmierć małego Tima.  W pewnym momencie 

Bob Cratchit zaczął opowiadać o dobroci pewnego człowieka,   którego spotkał w 

drodze do domu.  Był to Fred- siostrzeniec tego skąpca – zaoferował biednej              

rodzinie swą pomoc.  Scrooge miał już pomału dosyć, ale niczego się nie domy-

ślał. Przeszedłem więc do rzeczy.  Dotarliśmy do wielkiego placu mogił. Jedna               

z nich znacząco różniła się od pozostałych. Była wielka, stara i ośnieżona.  Skne-

rus jąkał się przez chwilę, ale odsłonił tablicę pomnika, na którym widniało jego 

nazwisko. Był przestraszony, głośno krzyczał.  Dotarło do niego. Ja tez miałem 

już dość, bo nie płacili mi za nadgodziny, więc czym prędzej odstawiłem go do 

jego brzydkiego , drewnianego łóżka. 

Od tamtej pory Scrooge pomagał innym do końca swoich dni , a święta  były dla 

niego najszczęśliwszym dniem w roku. Od Marley’a dostał prawdziwą nauczkę,             

a ja awans. 

 

                                                         Mateusz G.  7c ( Duch Przyszłych Wigilii) 

                          Ale go nastraszyłem…                            

    - relacja Ducha Przyszłych Wigilii 



 

Lena N., 5c 

WYKREŚLANKA LENY 

1. Człowiek, który jeździ na łyżwach. 

2. Zakładamy to na szyję. 

3. Jeździmy tam na łyżwach. 

4. W zimie jest … 

5. Tam urodził się Jezus. 

Krzyżówka Hani 

6. Tędy wchodzi Mikołaj, kiedy chce podrzucić prezenty. 

7.  Usuwanie śniegu z samochodu lub chodników. 

8. Robimy z tego bałwana i urządzamy bitwy. 

9. Domek ze śniegu.  

ROZWIĄZANIE: Hania K., 3b 
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DICTIONNAIRE 
Składniki: 
125 g masła 
250 g (1 szklanka) brązowego cukru  
2 łyżki miodu 
2 łyżki powideł śliwkowych 
4 łyżeczki przyprawy korzennej lub piernikowej 
1 łyżeczka cynamonu 
2 łyżki gorzkiego kakao 
2 łyżeczki sody oczyszczonej 
2 pełne łyżki kawy zbożowej (np. Inki) 
250 ml mleka 
2 jajka 
300 g (2 szklanki) mąki pszennej 
Kilka łyżek powideł śliwkowych do przełożenia 
1/3 szklanki śmietany kremówki 36% 
1 łyżka kawy zbożowej 
100 g ciemnej czekolady 

Przygotowanie : 

 Piekarnik nagrzać do 175 stopni C (góra i dół bez termo obiegu). 

Formę keksową o wymiarach 12 x 25 cm posmarować tłuszczem i 

posypać bułką tartą. 

 W szerokim garnku na małym ogniu roztopić masło, dodać cukier 

i wymieszać. Dodać miód, powidła śliwkowe, przyprawę korzenną lub 

piernikową, cynamon i kakao. Podgrzewać jeszcze przez minutę na 

minimalnym ogniu cały czas mieszając. Zdjąć garnek z ognia, odcze-

kać minutę i dodać kolejno sodę, kawę zbożową, mleko oraz roztrze-

pane jajka. Wszystko szybko oraz energicznie wymieszać. Cały czas 

mieszając dodawać stopniowo mąkę. Masę wymieszać tak aby nie 

było w niej grudek mąki. 

 Masę wylać do przygotowanej foremki (masa będzie raczej rzad-

ka) i wstawić do piekarnika. Piec przez 45 - 50 minut, aż wetknięty 

patyczek będzie suchy. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. 

 Po całkowitym ostudzeniu piernik przekroić na    pół i   przełożyć 
N
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Łoś na spacerze 
Wczoraj rano na spacerze 

zobaczyłem dziwne zwierzę 

miało nogi jak badyle 

dwie z nich zostawały w tyle 

stąd poznałem, że ten ktoś 

to jest śmieszny mały łoś 

 
              Marcin C., kl. 5b 

powidłami. Można bezpośrednio ze słoiczka. 

Przełożony piernik polać polewą: w rondelku 

zagotować śmietankę, odstawić z ognia, dodać 

kawę i wymieszać do    rozpuszczenia, następnie 

dodać połamaną na kosteczki lub drobno                    

posiekaną czekoladę i mieszać aż całkowicie się 

rozpuści. Polewę ostudzić. 
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DICTIONARY ZWIĄZKI  FRAZEOLOGICZNE 

ZOSTAĆ NA LODZIE  

- zostać samemu, 

   zostać pominiętym  

   przy jakiejś okazji. 

GROCH Z KAPUSTĄ 

- chaos, coś bezładnie      

zmieszanego. 

MIEĆ ANIELSKĄ  

CIERPLIWOŚĆ 

- mieć dużą cierpliwość, być 

bardzo wyrozumiałym. 

Moja mama ma anielską 

cierpliwość, tysiąc razy              

tłumaczy te same rzeczy.  
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ŚWIĄTECZNE   

PRZEBOJE 

Przygotowały: Lena O. i Emilia S., kl. 5c 



Projekty uczniów klasy 3a i 5d. 


