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Wikipedii
Klasa 8 dwujęzyczna z wizytą

Konkurs

w XV Liceum Ogólnokształcącym

Pięknego

im. Narcyzy Żmichowskiej

Czytania

w Warszawie

dla 5 klas

Dzień Prezentacji Szkoły

w bibliotece
szkolnej

Tuzinianie i Tuzinianki!
Witamy Was w trzecim numerze naszej dwunastkowej gazetki. Po wielu
trudnościach i zaskakujących sytuacjach udało nam się go
skompletować i opublikować. Co lepsze, mamy w planie kolejny numer o
świecie bibliotek, książek, ebooków i starych druków. Ale nie tylko! Jak
zawsze pojawi się wkrótce na stronie internetowej biblioteki lista tematów
do wyboru. Przyjmiemy także Wasze autorskie pomysły. To się musi
udać! Wierzymy, że nam pomożecie!
Tymczasem poczytajcie o kotach, psach, nowalijkach, zawodach,
Wikipedii, poezji i sztuce!
W tym wyjątkowym czasie pozdrawiamy naszych Czytelników,
Redaktorów i Sympatyków. :)
Redakcja
Nasze dane: www.bibliotekadwunastki.blogspot.com
mail: alampa@sp12w.edu.pl
Zapraszamy do kontaktu.

NIEBIESKI JAK SPOKÓJ
Praca Weroniki, kl. 5d
inspirowana “Wazonem
z otworami” Hanny Orthwein

Skojarzenia z kolorem niebieskim:

spokój
morze
cisza
dobroć
niebo pełne gwiazd
spokój ducha
muzyka, która odpręża
niebo na ziemi
Karolina K., Olga K., Alina K., Ania W.
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DLACZEGO LUBIMY KOTY?
Dorośli lubią koty, ponieważ
jest przy nich mało pracy.
My, dzieci lubimy koty, ponieważ:
- są słodkie, szczególnie kiedy śpią,
- lubimy się nimi opiekować,
- mają miękkie futerko ,
- są zabawne, wymyślają dzikie harce,
- uspokajająco mruczą,
- są pełne gracji,
- można je znaleźć w dziwnych miejscach np.w pralce lub bucie,
- spacerują po płotach i dachach.
Jacek Z.,

Teodor

Wąsik
Rysia
Ajano
Teofil
Herhor
Miri
Miuti
Monte
Kawa
Tofi
Boni
Monczi
Pusia
Charlie

Igor M.
i Hanna D., kl. 5a.
Imiona zebrała Lena O., kl. 5c

IMIONA KOTÓW
Azja
Olaf
Pikaczu
Kizia
Pusia
Leon
Mruczek
Kitek
Luna
Maniek
Nosek

National Cat Day
Journée nationale du chat

PORTRETY NASZYCH SŁODZIAKÓW

Rysowały:Olga K., Karolina K.,Gabryjela M.,
Karolina H., Nina P., Awa O., Lena O.
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Festa del gatto

Pytaliśmy Was o NOWALIJKĘ. Z czym Wam się kojarzy to
słowo? Przeczytajcie odpowiedzi.
Sowa Mądra Głowa wyjaśni Wam, co to jest naprawdę! :)

NOWALIJKA to ...

marka długopisu

muzeum starych przedmiotów
Ankieta została przeprowadzona w bibliotece szkolnej

Nie wiesz,
co to znaczy?
Sowa
wytłumaczy!

NOWALIJKA
młode warzywo ukazujące się po raz
pierwszy w sprzedaży po nowym sezonie
wiosną. Do nowalijek zalicza się m.in.:
sałatę, rzodkiewki, pomidory, młodą
marchewkę, ogórki, szczypiorek,
rzeżuchę, nać pietruszki, cebulę dymkę.

Czy znasz te warzywa?

Ząbki ostre, ząbki białe,
na przyprawy doskonałe.

ZA
GA
DK
I

Zielone liście, biały kwiat.
Kto mnie jadł, na pewno zgadł.

Dwie litery z buta a trzy weź z Krakowa,
cały to jarzynka wyborna i zdrowa.

Pomarańczowy korzonek,
zielony warkoczyk,
gdy mocno pociągniesz,
wnet z ziemi wyskoczy.

Odpowiedzi (kolejność przypadkowa): czosnek, marchewka, burak, cebula, kalafior.
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Gdy ją obieramy,
łezki wyciskamy.

PSI TERAPEUTA
czyli DOGOTERAPIA
Czy wiedzieliście, że pies może zostać terapeutą i pocieszać ludzi chorych lub bardzo
smutnych? Niektóre psy są szkolone do bycia
takim właśnie terapeutą. Oczywiście taki pies
nie może działać na własną rękę (łapę ;)) –

zawsze musi mu asystować odpowiednio wyszkolony

terapeuta.

Organizacje

szkolące

i przygotowujące, a później przeprowadzające
kynoterapię (dogoterapię) to między innymi: Fundacja ABI, Stowarzyszenie
Zwierzęta Ludziom, Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne i wiele innych.
Oczywiście każdy pies musi zdać odpowiedni test, żeby móc brać udział w szkoleniach na dogoterapeutę :) Taki pies musi bardzo lubić interakcję z człowiekiem
i nie być agresywny. Najczęściej takimi terapeutami zostają labradory, kundle
i husky. Ja mam suczkę, nazywa się Mamba (nie od gumy, lecz od węża Czarna
Mamba), która uczęszcza na takie szkolenia. Jest czarnym kundlem z białymi
skarpetkami i krawacikiem. Bardzo lubi ludzi i w czasach młodości podczas
spacerów nie była w stanie załatwić swoich potrzeb, ponieważ gdy pojawiał się
człowiek od razu biegła do niego i się przymilała…. Gdy widziała psa to
natychmiast kładła się na plecy i czekała, aż pies podejdzie. Bardzo chciała się
witać z każdym. Miała wtedy rok, może dwa lata. Teraz ma trzy i słucha się

o wiele bardziej – na spacerach nie biega do ludzi, a do psów zdarza się jej
czasem. W ciągu jednego roku szkoleń nauczyła się wielu przydatnych sztuczek.
Najlepszą sztuczką jest umiejętność zdejmowania ludziom skarpetek. W roku
2019 była dwa razy w szpitalach (Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy
i Centrum Zdrowia Dziecka Oddział Onkologii w Aninie). Fundacja, dla której
pracuje to Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. Więc pamiętajcie – gdy będziecie
chorzy lub będziecie potrzebować wsparcia możecie liczyć na psa!
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Edmund W., kl. 7 c

Nasi Uczniowie przeprowadzili wywiady z rodzicami, wykonywującymi
ciekawe zawody! Będziemy przybliżać interesujące zajęcia w każdym
numerze naszej gazetki. Może coś Wam się spodoba i pójdziecie podobną
drogą w przyszłości?
Wywiad z p. Pauliną Zalewską-Dziedzic - architektem wnętrz
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- Witam! Mam na imię Maja i mam zaszczyt dzisiaj zadać Pani kilka pytań. Pierwsze z nich, to czy mogłaby się Pani przedstawić i powiedzieć coś o sobie?
- Tak, oczywiście! Nazywam się Paulina Zalewska -Dziedzic i z zawodu jestem
architektem wnętrz.
- Niesamowite! Proszę coś powiedzieć o Pani zawodzie.
- Dobrze, moja praca polega na wystrojeniu wnętrza domu lub mieszkania moich klientów.
- Bardzo ciekawe! Może przejdźmy na „ty”, będziemy mogły bardziej się
otworzyć.
- Świetny pomysł. Chciałaś coś powiedzieć?
- Tak, czy możesz urządzić pomieszczenie tak jak chcesz i w jakich kosztach
sobie zażyczysz?
- Nie, nie, niestety mam pewne ograniczenia. Po pierwsze klienci mnie wybierają, a nie
ja ich, a więc wiedzą, jaki jest mój styl. Dokładnie to, co chcą mieć w pomieszczeniach,
omawiamy razem.
- Dzieje się czasami tak, że klienci powierzają całą pracę i pomysłowość tobie?
- Tak, bywa tak, że osoby nie wiedzą czego chcą, ale bardzo im się spodobały projekty
poprzednich klientów i chcą coś podobnego.
- Dobrze, proszę kontynuować. Zasady, których musisz przestrzegać.
- Tak, po drugie mamy ograniczenia finansowe. Właściciele pomieszczenia nie posiadają nieskończonych pieniędzy, dlatego też bardzo pozytywną rzeczą w moim
zawodzie jest to, że często trzeba być kreatywnym. Zdarzają się takie sytuacje, że muszę zrobić coś z niczego.
- Bardzo mi się to podoba. Dzięki temu pewnie ci się nie nudzi?
- Cha cha, rzeczywiście. Ta praca może być nieobliczalna.
- Dobrze, mam kolejne pytanie. Czy możesz się nie zgodzić z klientami?
- Tak, tak, tak! Nawet często. Prawie zawsze są to różne rzeczy dotyczące tematów
instalacyjnych i technologii. Ja, nie zajmuję się takimi sprawami, lecz mój zawód wymaga takiej wiedzy, przynajmniej w małym stopniu. Klienci często chcą umieścić meble w
niedozwolonym na to miejscu. Mogę też mieć zachcianki np. proszą o wyposażenie
domowe ze szkodliwego dla zdrowia i wytrzymałości domu materiału. Wtedy trzeba po
prostu wytłumaczyć to klientom i możemy iść dalej z projektem.
- Widzę, że naprawdę jesteś w tym doświadczona.
- Tak, dziękuję.
- To mi wystarczy. Naprawdę dowiedziałam się wielu rzeczy, o których nie miałam
pojęcia. W takim razie dziękuję. Było mi miło cię poznać, Paulino.
- Przyjemność po mojej stronie, Cieszę się, że mogłam kogoś dzisiaj uszczęśliwić.
- Do widzenia.
- Mam nadzieję, że do zobaczenia.
Maja D.., klasa 8b

Wywiad z p. Elżbietą Puczyńską
Jaki zawód Pani wykonuje i co on dla Pani znaczy?
- Całe życie pracowałam w zawodzie geodety w różnych specjalizacjach. Skończyłam specjalizację inżynieryjno-przemysłową, czyli zakładanie tzw. sieci
geodezyjnej w całym kraju oraz tworzenie projektów dróg i kolei.
Jak długo wykonywała Pani swój zawód?
- Wykonywałam swój zawód 40 lat.
- Jaką widzi Pani przyszłość dla swojej profesji?
- Jeżeli chodzi o mój zawód, wydaje mi się, że jest on bardzo potrzebny obecnie
i będzie tak samo potrzebny w przyszłości. Przy każdej inwestycji i przy każdym
projekcie geodeta musi być.
- Jaką drogę Pani przeszła by wykonywać zawód geodety?
- Zaczęłam naukę w tym kierunku od trzech lat technikum geodezyjnego, a później poszłam na pięcioletni wydział geodezji na politechnice. Potem specjalizacja
trwająca dwa lata.
- Czy od razu Pani wiedziała, że chce iść na ten kierunek?
- Nie. W szkole podstawowej marzył mi się kierunek aktorski, do którego nie zostałam dopuszczona ze względu na wiek.
- Co Pani najbardziej podobało się w tej pracy?
- Jeżeli chodzi o mój zawód, to na pewno podobały mi się projekty sieci pomiarowej. Do wytyczenia tych projektów należało pracować w terenie. Efekt tego było
widać w prawdziwym świecie. Człowiek wtedy czuje wielką satysfakcję.
- Co Pani najmniej się podobało w swojej profesji?
- Kiedyś krótko pracowałam w biurze, które podlegało Ministerstwu Rolnictwa
i niestety nie bardzo mi się to podobało. To były tak naprawdę same wyliczenia.
- Czy to tylko praca za biurkiem czy również w terenie?
- Początek mojej pracy był w terenie, ale z upływem lat zaczęłam robić projekty
w biurze. Tam miałam pomocników, którzy zbierali informacje w terenie.
- Jaka była najbardziej pamiętna chwila związana z Pani pracą?
- Uważam, że to był ostatni etap mojej pracy, kiedy tworzyliśmy system informatyczny do powstania katastru nieruchomości*.
- Jaka była najciekawsza historia związana z tym zawodem?
- Najbardziej z moich studiów podobały mi się pomiary astronomiczne. Był
nawet moment, w którym zastanawiałam się nad zmianą kierunku na astronomię.
- Dziękuję za rozmowę.
Piotr P., kl.8b
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*Kataster (w Polsce powszechnie jako kataster nieruchomości) jest to rejestr
publiczny o gruntach i budynkach (przedmioty katastru) oraz o ich właścicielach
władających (podmioty katastru). Najstarszy dokument katastralny w Europie został
założony w Anglii w 1086 roku.

DZIEŃ WIKIPEDII
15 stycznia był Dzień Wikipedii. Kto nie zna tej wielojęzycznej encyklopedii internetowej o ogromnych zasobach? Tego dnia była okazja skorzystać z wiedzy Wiki :)
Na stoliku w bibliotece rozłożyliśmy kartki pocztowe
(zebrane w ramach projektu "Napisz do mnie kilka
słów") z różnych miast świata, a do tego karteczki z lukami do wypełnienia. Uczestnicy zabawy losowali pocztówkę, wyszukiwali miasto w Wikipedii i wypełniali luki
znalezionymi danymi. Czasem to była liczba ludności
miasta, czasem nazwa rzeki przepływającej przez miasto. Pytaliśmy o języki urzędowe, miasta partnerskie,
rok założenia i charakterystyczne budowle. Niektóre
zadania wymagały odnalezienia zabytku z pocztówki
wśród zdjęć Wikipedii. Bawiliśmy się dobrze! Okazało
się, że podczas szukania informacji trzeba być uważnym i dokładnie czytać pytania!
Wyszukiwanie informacji o miastach było również okazją do rozmowy o podróżach. Niektóre miejsca były
dzieciom znane. Nawet te bardzo odległe! Poznaliśmy
też polskie miejscowości godne odwiedzin, na przykład
słynące z pięknych malowanych w ludowe kwiaty domów czy z ceramiki w kobaltowe różnorodne kropki.
Możemy powiedzieć, że Wikipedia była u nas i razem
świętowaliśmy jej dzień!
Udział w zabawie wzięło 17 osób.

ciekawostki
Wikipedia:
- każdy może zostać Wikipedystą i ją tworzyć,
- posiada 199 wersji językowych,
- w polskojęzycznej Wikipedii jest 1 406 637
artykułów, a w języku angielskim 6 064 253.

Olga K., kl. 3b.

STOLICE ŚWIATA
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GŁOWĄ RUSZ!

Zadanie 1
Jaś dostał od mamy 3 jabłka, od taty 3 gruszki, od siostry 10 śliwek,
a od kolegi 16 cukierków. Oddał bratu 15 cukierków i 3 gruszki
oraz 1 jabłko. Ile i których owoców ma teraz Jaś?
Obliczenia: ____________________________________________

Odpowiedź: ____________________________________________
Zadanie 2
Maciek poszedł do sklepu i kupił 18 ananasów. Za wszystko zapłacił 90 zł.
Ile kosztuje jeden ananas?
Obliczenia: ___________________________________________________
Odpowiedź: __________________________________________________
Zadanie 3
Julka ma 950 złotych. Musi kupić sprzęt narciarski. Kupiła 1 parę
nart, 2 kaski, 2 pary rękawiczek, 2 kurtki i 3 pary spodni.
Ceny poszczególnych rzeczy (w kolejności alfabetycznej) to: kask
30 zł, kurtka 100 zł, narty 300zł, rękawiczki 20zł, spodnie 80 zł.
Ile Julka zapłaciła za wszystko? Ile dostała reszty?
Obliczenia: ___________________________________________
Odpowiedź: ___________________________________________

LABIRYNT

Pomóż liściom dotrzeć do drzewa.
Są dwie drogi. Wypróbuj obie!

Zadania przygotowała Emilia z kl. 5c.
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Obrazki: Internet.

Za
ba
wa
21 marca wraz z nadchodzącą wiosną obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji.

Światowy Dzień Poezji

Każda z pór roku może być poetycka, ale wiosna najbardziej! Natura budzi się do
życia, a świat po szarościach zimy nabiera koloru, daje energię i nadzieję.
Poezja na co dzień jest niewidoczna. Są jednak chwile, w których wrażliwość
człowieka zderza się z rzeczywistością. To może budzić zachwyt. To może budzić
sprzeciw. To wczoraj, dziś, jutro...
Sztuką jest wyrazić uczucia słowami. Jak?
Musimy trochę poćwiczyć, wprowadzić się w stan poetycko-filozoficzny albo
zupełnie fantastyczny i zabawny! Poezja ma wiele twarzy.
Zapraszamy do poetyckiej zabawy! Pracujmy wyobraźnią, zestawiajmy słowa w
niespotykane kombinacje, w pary, w szranki.
Wybierzcie zestaw: liczba
i litera.
Do wyboru liczby od 1 do
20, litery od A do T.
(Pamiętajcie o
dopasowaniu odmiany
przymiotnika do
rzeczownika.)
Co Wam wyszło?
Gdzie to można spotkać?
Czy każdy może to mieć?
Czy Czerwony Kapturek
miał to w koszyku?
Jaką magiczną moc ma ta
rzecz?
Czy to da się narysować?
Czy znasz książkę, w
której ta rzecz występuje?
Czy można napisać o tym
wiersz?
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Truskawkowa chmura Marysi z kl. 5c.

Słoneczna muzyka Majki z kl. 2b.

Światowy Dzień Sztuki - 15 kwietnia

Lola

Lola z klasy 1c zdefiniowała sztukę (poza
oczywistym ujęciem plastycznym) jako
coś, czego wcześniej nie chciało lub nie
umiało się zrobić, a w pewnym momencie
jednak się zrobiło lub wykonało wysiłek,
żeby się nauczyć.
Sztuką jest w jej wypadku wysiłek
włożony w naukę szpagatu. Bardzo chciała
się nauczyć, bała się tego, że nie podoła,
ale przełamała opory i w ciągu miesiąca
kwarantanny udało się!
Brawo Lolu!

Prace Nikoli z kl. 6b

Porównaj obrazki, czego
brakuje na tym poniżej?
Stopka redakcyjna
:
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Gazetka szkolna „TUZINEK” SP 12 w Warszawie
Red. nacz.:Alicja Lampa
Współpraca:Beata Nowogórska
Zespół: Uczniowie
Adres redakcji: biblioteka szkolna.
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Nasi uczniowie tworzyli prace inspirując się oryginalnymi dziełami artystów.
Efekt jest wspaniały!

Prace wykonali: Adrian 5d, Albert 8b Alicja 8b, Bianca 5d, Julian 8b, Korenlia 5d, Magdalena 8b, Maja 8b, Oliwia 8b.

Światowy Dzień Sztuki - 15 kwietnia

