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Bawimy się sztuką!

Wesołych Świąt!

Fizyka jest
fascynująca!

Nowości w bibliotece!

Tuzinianie i Tuzinianki!
Przed Wami grudniowy numer gazetki. Jest to numer
świąteczny.
Zwróćcie uwagę na jego objętość. Pierwszy raz w historii
TUZINKA aż 22 strony!
Przeczytajcie o historii świętego Mikołaja, zwyczajach
świątecznych, symbolice liczby 21. W gazetce debiutuje nowy
dział BILINGUIS przybliżający kulturę i język krajów frankofońskich. Zwierzakami numeru są Frajda i Prosiak.
Prezentujemy również odkrycie Krzysztofa - archiwalne
numery gazetki SP12. Wasi koledzy - Adrian i Eryk podpowiadają, jak spędzić wolny czas po lekcjach. Jak zawsze czekają na Was łamigłówki, zadania matematyczne i kącik humoru.
Wszystkim Czytelnikom życzymy radosnych Świąt Bożego
Narodzenia w gronie rodzinnym oraz Nowego Roku 2021
pełnego nadziei i optymizmu.
Red.

sanki narty śnieg święta bałwany
atmosfera świąteczna kulki śnieżne mikołajki

ubieranie choinki

prezenty

sanki urodziny święta

łyżwy piosenki zimowe/świąteczne

Rysunek i wiersz: Dominika K, kl. 2b.

Ankietę z Marysią K., kl. 2b, Alicją W., kl. 3a oraz Zoe W., kl. 1b
przeprowadziła Sophie W., kl. 5b.

CUDOWNA NOC
Dwunastego miesiąca,
Gdy Mikołaj idzie z workiem,
Idzie do nas ten moment,
Bardzo szybkim krokiem.
I czekamy na tę noc,
Dostaniemy prezentów moc!
Ucztę wspaniałą mamy,
A teraz kolędy śpiewamy!

Nie kpij, że święty Mikołaj nie istnieje!
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla nas wszystkich, a szczególnie dla dzieci jest
to czas niezwykły, pełen wesołości, magii i oczekiwania na wymarzone prezenty.
Kiedy byłem mały, tak mniej więcej do 4 lat, wierzyłem, że święty Mikołaj istnieje.
Później zacząłem coś podejrzewać, bo w Mikołaju odwiedzającym nas w Wigilię rozpoznałem mojego starszego brata ciotecznego o imieniu Mikołaj. Rodzice powiedzieli mi
wtedy, że owszem to jest mój brat Mikołaj, ale on skończył specjalną szkołę pomocników Mikołaja, która jest tylko dla chłopców o tym imieniu i teraz może rozdawać prezenty, gdyż sam św. Mikołaj nie dałby rady w tym dniu odwiedzić wszystkich dzieci.
Do pewnego czasu nawet w to wierzyłem, ale z biegiem lat zrozumiałem, że to nie jest
prawdą.
Kiedy zacząłem chodzić do szkoły, na lekcji religii usłyszałem historię św. Mikołaja,
biskupa Miry, który rozdał swój majątek ubogim. I tu mogę śmiało powiedzieć, że św.
Mikołaj istniał i czynił dobro.
Dlatego też, aby święta nadal pozostawały magiczne i tajemnicze, zapewne tak jak ja,
wielu z Was oraz Wasi rodzice podtrzymujemy ufność w świętego Mikołaja, z całym
szeregiem opowiadań o elfach, reniferach, Rudolfie czy o Laponii, bo po prostu miło
jest w to wierzyć.
Cóż tu dużo mówić, a raczej pisać… jedyne, co chciałbym Wam przekazać, to to, że
dzieci i dorośli lubią wierzyć w magię świąt, dlatego wszyscy postarajmy się zostać pomocnikami świętego Mikołaja nie tylko kupując prezenty, lecz także czyniąc dobro.
Dlatego pamiętaj, uczestnicząc w akcji Szlachetna Paczka organizowanej również w
naszej szkole - Ty też możesz zostać pomocnikiem świętego Mikołaja.

PS
Pamiętajcie też o małych drobiazgach dla
swoich milusińskich,
ponoć w okresie świąt
Bożego Narodzenia
zwierzęta mówią
ludzkim głosem.
Źródło prywatne: Mój brat w roli św. Mikołaja i ja,
24 grudnia 2013 r.

Rysunki: Eryk K., kl. 4a

Daniel Ż., kl. 6b

Olga K., kl. 4b

Podróż po Europie: zwyczaje świąteczne
Ach! Święta Bożego Narodzenia niedługo się zaczną! Na pewno większość z was denerwuje
się przed Gwiazdką. W końcu grudzień to prezenty! Żeby odwrócić myśli od podarunków od
Mikołaja, przystrajamy choinkę, robimy świąteczne zakupy, piszemy list do Świętego i wiele,
wiele innych. Ale dlaczego musimy tak cierpieć? Lepiej odpręż się i posłuchaj tych słów:
Przestań liczyć pierogi,
Nie zerkaj nerwowo pod choinkę,
Daj Świętemu podrzucić prezenty.
Zapraszam cię na wspaniałą podróż po Europie. Razem poznamy najróżniejsze zwyczaje tych
krajów:
Finlandia. W Finlandii pr zygotowania zaczynają się już w listopadzie, ponieważ w tym
kraju są bardzo krótkie dni, szczególnie zimą. Finowie nie tolerują życzeń w SMS-ach czy w
emailach - wysyłają sobie kartki! Ciekawe jest również to, że odwiedzają groby bliskich w
trakcie Wigilii.
Grecja. W Gr ecji pr zygotowania r ozpoczyna 40-dniowy post. Symbol świąt to statek udekorowany światełkami. Bardzo ciekawe jest to, że prawdziwe prezenty dzieci dostają dopiero
1 stycznia! Tak długo cierpieć?! No, ale za to 6 grudnia obdarowują się prezentami DIY.
Niemcy. W Niemczech zwyczaje są bar dzo podobne do naszych, tylko tr ochę się r óżnią.
Okres dzieli się na Wigilię, Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia i Drugi Dzień Świąt
Bożego Narodzenia. Nie ma zwyczaju dzielenia się opłatkiem, a prezenty kładzie się na stole.
Interesujące!
Francja. We Fr ancji jest inaczej niż w Polsce. Fr ancuzi nie śpiewają kolęd, tylko piosenki bożonarodzeniowe. Nie ma u nich czegoś takiego jak Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Francja nie ma też takiej tradycji jak dzielenie się opłatkiem. A z Adwentem kojarzy się
im tylko kalendarz z czekoladkami na każdy dzień…
Dowiedzieliście się trochę na temat świąt w Grecji, Finlandii, Niemczech i Francji. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz możecie popisać się przed całą rodziną podczas uroczystej
kolacji!
Paweł K., kl. 6c

PRZEPIS NA PIERNICZKI

Składniki:
20g przyprawy piernikowej
2 szklanki mąki pszennej
2 łyżki masła
2 łyżki miodu
1 jajko
2 szklanki cukru
około ¼ szklanki mleka
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
posypka, pisaki cukrowe
Przygotowanie:
-Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać. Ciągle
mieszając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno
jajko.
-Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka, zagniatać ręką ciasto, aż będzie gładkie,
jednolite i będzie przypominało ciasto kruche. Dokładnie wyrabiać ręką przez około
10 minut.
-Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować
ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm.
Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na
blasze wyłożonej papierem do pieczenia w
odstępach około 2 cm od siebie.
-Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem
(niekoniecznie, jeśli pierniczki będziemy dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym do
180 stopni przez ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości.
-Na koniec pierniki można udekorować pisakami cukrowymi i posypką.
Natalia S., kl. 6a

ZNAJDŹ 10 SZCZEGÓŁÓW,
KTÓRYMI RÓŻNIĄ SIĘ TE DWA DRZEWA

Julia G., kl. 7b

snow – śnieg
snowman – bałwan
skis – narty
santa claus – Święty Mikołaj
christmas tree – choinka
presents – prezenty
advent – adwent
sled – sanki
ice skates – łyżwy
hot chocolate – gorąca czekolada

PIESKI ŚWIĄTECZNE

Paweł K., kl. 6c

Fot. Natalia S., kl. 6a

Krzysztof Z., kl. 6c

Wywiad „Dlaczego lubię święta Bożego Narodzenia?”
przeprowadzony z Leną N. z 6c przez Pawła K.
przez komunikator WhatsApp
Święta nadchodzą. Wiele z naszych rodzin ma różne zwyczaje, potrawy na stole, przebieg Wigilii… Przeprowadziłem wywiad z Leną N. z 6c i dowiedziałem się, jakie ma zwyczaje. Posłuchajcie…
Paweł K.: Co widzisz pozytywnego podczas zimy? Co ci się podoba? A co nie?
Lena N.: Lubię, gdy w zimie pada dużo śniegu, bo można jeździć na sankach. Natomiast nie
lubię kiedy pada deszcz, bo wtedy zima zamienia się w jesień.
Paweł K.: Dobr ze. Zauważyłem, że niektór e osoby nar zekają na mr óz, na śnieg, a inne osoby
wprost uwielbiają takie zjawiska. Do której grupy się zaliczasz?
Lena N.: Do dr ugiej. Uwielbiam śnieg i świetnie jeżdżę na nar tach. Zima to moja ulubiona
pora roku
Paweł K.: Pr zejdziemy nieco dalej. Wiele ludzi lubi gr udzień, a nawet uwielbia, ze względu
na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i obecność mikołajek. Święta kojarzą mi się z przygotowaniami do Wigilii. Jak się przygotowujesz do rozpoczęcia Świąt?
Lena N.: Tydzień pr zed świętami kupuję choinkę i dekor uję ją. W pr zeddzień Wigilii piekę
pierniczki i makowiec. Dekoruję mieszkanie i szykuję przepisy na potrawy wigilijne. Już w Wigilię przygotowuję uroczystą kolację.
Paweł K.: Wspaniale! Wiele dzieci niecier pliwie zer ka pod choinkę w oczekiwaniu pojawienia się prezentów. Piszą listy do Świętego Mikołaja i proszą go o najlepsze dla nich prezenty,
często to są prezenty wymarzone. Co byś najbardziej chciała dostać pod choinkę? Czy jest powód,
dla którego chciałabyś to mieć?
Lena N.: Najbar dziej chciałabym dostać kotkę. Mam już kota i psa, ale mimo wszystko bar dzo bym chciała kolejne zwierzątko. Jednak wiem, że nie dostanę kota, bo mój tata nie zgadza się
na kolejne zwierzę. Ale wiem, że nawet moja mama chciałaby kotkę.
Paweł K.: Życzę ci udanych pr ezentów. Podczas świąt Bożego Nar odzenia na stołach nier zadko okrytych obrusem goszczą wspaniałe potrawy. Na przykład pierogi z kapustą, ryba po grecku i
inne dania. Jakie potrawy widujesz na swoim stole? Czy przestrzegasz zwyczaju, iż powinno się
spróbować wszystkiego? Co jest Twoim ulubionym daniem?
Lena N.: U mnie w Wigilię zwykle jemy: bar szcz czer wony, łososia w panier ce z pistacji, pierogi z kapustą, paszteciki (ciasto francuskie z mięsno-grzybowym farszem), ziemniaczki w śmietanie zapiekane w piekarniku, bliny ( cienkie racuchy) w sosie serowym, naleśniki z twarogiem.
Moje ulubione danie to łosoś w panierce pistacjowej. Zazwyczaj próbuję wszystkiego po trochu.
Paweł K.: Wspaniałe potr awy. Wiele r odzin nie tylko kultywuje tr adycję. Często dowiadujemy się o tym, że mają własne zwyczaje. Czy Twoja rodzina ma jakieś swoje tradycje? Na przykład, odwiedzanie bliskich czy odświętne śpiewanie kolęd?
Lena N.: Tak. Co r oku śpiewamy kolędy, dzielimy się opłatkiem, a w dr ugi dzień świąt odwiedzamy moją babcię. Nasza rodzinna tradycja to oglądanie filmu świątecznego po kolacji i w
ten sposób czekamy na prezenty.
Paweł K.: Ciekawe. J ak zazwyczaj pr zebiega Wigilia w Twoim domu? Czy czasami to podlega zmianie? A może taki przebieg jest zawsze taki sam?
Lena N.: Co r oku jest podobnie. Czasami jednak coś podlega zmianie, np. dekor ujemy choinkę później lub pieczemy jedno ciasto więcej. Generalnie Wigilia odbywa się co roku tak samo.
Ale nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w tym roku.
Paweł K.: Inter esujące zwyczaje. J est wiele książek na temat Wigilii or az świąt. Czy takie
posiadasz? Czy możesz wymienić tytuły?
Lena N.: Mam kilka, ale moja ulubiona to „Niezwykły święty Mikołaj” autor stwa Svena Nordqvista.
Paweł K.: Na pewno jest ciekawa. Wiele dzieci na świecie nie tylko otr zymuje pr ezenty. Często tworzą je same. Takie prezenty to prezenty typu DIY. Prezenty zrobione własnoręcznie często

są ciekawsze od tych ze sklepu. Czy wykonujesz prezenty samodzielnie? Jakiego typu są te
prezenty? Co jest Twoją dumą?
Lena N.: Czasami je kupuję, natomiast kiedy mój budżet nie jest zbyt wysoki, r obię pr ezenty DIY np. ozdoby świąteczne, ozdobne pudełka czy origami z kolorowych papierów. Jednak moja rodzina cieszy się z prezentów, bez znaczenia czy są własnoręcznie robione, czy kupowane.
Paweł K.: I na koniec kr ótkie pytanie: co byś chciała zmienić w dzisiejszych czasach, aby
święta były przyjemniejsze?
Lena N.: Bar dzo bym chciała, żeby nie było już kor onawir usa. Na pewno bez niego święta
byłyby dużo przyjemniejsze.
Paweł K.: Bar dzo dziękuję za ten wywiad. Mam nadzieję, że Ci się on podobał i że łatwo Ci
się odpowiadało. Czy chciałabyś coś dodać?
Lena N.: J a też dziękuję. Wywiad bar dzo mi się podobał i odpowiadało mi się dosyć łatwo.
Nie mam nic do dodania.
Na tym skończyliśmy ten 10-pytaniowy wywiad. Nie będę ukrywać, że wszystkie te zwyczaje
są ciekawe i interesujące. Tradycje oraz zwyczaje są zawsze warte poznania.

Wiktoria J., kl. 6a

Wywiad przeprowadził Paweł K., 6c

Zadanie: Ania powiesiła 5 bombek na choince klasowej. Potem Mar ek powiesił o 1 więcej niż Ania. Ile bombek wisi na choince, jeżeli w klasie jest 20 osób, a
każda z nich powiesiła o 2 mniej niż Marek?
Obliczenia: _______________________________________________________
Odpowiedź: Na klasowej choince wisi ____ bombek.
Zadanie: Kasia zbudowała for tecę ze 130 śnieżek, a Łucja ze 111 śnieżek. Kolega dał Łucji 7 śnieżek, a Kasia dała 4 Łucji. O ile więcej śnieżek ma Kasia od
Łucji?
Obliczenia:
__________________________________________________
Odpowiedź: Kasia ma o ___ więcej śnieżek w fortecy niż Łucja.

Krzysztof Z., kl. 6c

Liczba 21

Spytałem rodziców, co w niej takiego ciekawego? Odpowiedzi było sporo i niektóre
nawet mnie zaskoczyły:
- Mój tata urodził się 21 lutego.
- Liczba 21 to „oczko” w jednej z gier karcianych zw. Poker.
- Ponoć liczba 21 jest szczęśliwa.
- Teraz mamy 21 wiek, ale piszemy go cyframi rzymskimi XXI.
- 21 Symfonia Wolfganga Amadeusza Mozarta jest jednym z ulubionych dzieł mojej
mamy.
- Do roku 1998 r. w Polsce mężczyzna, aby zawrzeć małżeństwo, musiał ukończyć
21 lat.
- Rok 1921 r. w historii Polski obfitował w wiele ważnych wydarzeń, np.:
• Sejm RP ustanowił Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta);
• Na Górnym Śląsku wybuchło III Powstanie Śląskie pod przewodnictwem
Wojciecha Korfantego;
• Urodził się Kazimierz Górski, znany polski trener piłki nożnej;
• Urodził się ulubiony pisarz mojego taty - Stanisław Lem, twórca najsłynniejszych dzieł science fiction XX wieku, takich jak: „Powrót z gwiazd”,
„Solaris”, „Opowieści o pilocie Pirxie”, „Dzienniki Gwiazdowe” czy
„Cyberiada”.
- Mówi się, że aby osiągnąć sukces, trzeba wykonać 21 powtórzeń danej czynności,
bo wtedy wchodzi nam ona w nawyk.
- Trzeba ukończyć 21 lat, aby kierować pojazdem uprzywilejowanym (karetka, straż
pożarna, wóz policyjny).
- W Arabii Saudyjskiej granicą osiągnięcia dorosłości jest 21 lat.
- W Stanach Zjednoczonych, jeśli nie ma się ukończonych 21 lat, to nie można
kupić:
- wyrobów tytoniowych,
- wyrobów alkoholowych.
Z Internetu:
21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
21 to liczba naturalna

Daniel Ż., kl. 6b

Koniec I semestru zbliza się nieubłaganie. Tuz
po feriach wielu uczniow klas 6 stanie przed
czyli dwujęzycznie - fantastycznie!
wyborem dalszej sciezki i będzie zastanawiało się,
czy wybrac klasę tradycyjną, czy tez klasę dwujęzyczną z wiodącym językiem francuskim.
Aby ułatwic podjęcie decyzji, proponujemy cykl rozmow z uczniami klasy 8c, ktorzy opowiedzą o tym, dlaczego zdecydowali się na klasę dwujęzyczną, jak wygląda nauka w takiej klasie i
czy rzeczywiscie trzeba się jej obawiac.

1. DLACZEGO ZDECYDOWAŁAŚ/EŚ SIĘ UCZYĆ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ?
Zdecydowałam się na naukę w klasie dwujęzycznej, poniewaz przede wszystkim chciałam rozwinąc swoj francuski, a 5 godzin tego języka w tygodniu daje mi taką mozliwosc. Zachęcił mnie
rowniez wyjazd do Paryza, czyli szansa wyprobowania swoich umiejętnosci w praktyce, a takze
korespondowanie po francusku z uczniami z
całej Europy.

Ponieważ chciałem rozwijać swe
zainteresowania i jeszcze bardziej
swój poziom języka francuskiego,
na naukę którego było przeznaczonych więcej godzin. Wiedziałem to już wcześniej.

2. JAK WYGLĄDA NAUKA W TEJ KLASIE?
Mamy o 2 godziny więcej francuskiego tygodniowo niz pozostałe klasy. Dodatkowo matematyka i
historia są prowadzone z elementami tego języka. Oprocz tego na lekcjach francuskiego robimy
wiele ciekawych projektow. Uczęszczamy tez na
wykłady prowadzone przez native speakerow, a
takze prowadzimy lekcje dla młodszych klas.

Nauka jest bardzo podobna do tej
w klasie tradycyjnej, jednak są
dwa przedmioty: matematyka oraz
historia, które mają elementy wykładane w j. francuskim (jak słówka francuskie lub teksty w tym języku).

3. CZY MIMO NAUKI MASZ CZAS NA ROZWIJANIE PASJI?
Tak, uczęszczam na wiele zajęc dodatkowych i
rozwijam moje pasje, poniewaz wbrew pozorom
tej nauki nie jest az tak duzo. W porownaniu z
klasą konwencjonalną to tak naprawdę trzeba
się tylko bardziej przyłozyc do francuskiego,
poniewaz jest go więcej, ale mimo to myslę, ze
jednak warto czasem trochę poswięcic czasu na
naukę tego języka dla lepszych efektow.

Osobiście mimo większej ilości
nauki niż w klasie tradycyjnej mam
czas na rozwijanie swoich pasji.

4. CO DAJE CI NAUKA W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ?
Nauka w klasie dwujęzycznej zdecydowanie
daje mi mozliwosc blizszego poznania kultury krajow francuskojęzycznych, a dwa
przedmioty prowadzone po francusku pozwalają mi pogłębic moj zakres słownictwa
z dziedziny historii i matematyki. Dodatkowo posługiwanie się pięc razy w tygodniu
tym językiem umozliwia mi rozwinięcie
umiejętnosci komunikowania się.

Julia

Daje mi dodatkowe godziny francuskiego oraz przeżycie wielu
ciekawych wydarzeń związanych
z kulturą Francji.

Hadrian

P. Bogusiewicz-Wołosz

czyli dwujęzycznie - fantastycznie!

Merci 
Przygotował Hadrian H.-M. (klasa 8c)

Naukę historii po francusku zaczniemy od samych podstaw,
czyli od okresów historycznych.
L'Histoire est divisée en cinq grandes périodes :
Historia jest podzielona na pięć głównych okresów:
La Préhistoire – Prehistoria
L'Antiquité – Starożytność
Le Moyen Âge - Średniowiecze
Les Temps modernes - Nowożytność
L'époque contemporaine - Współczesność
Merci 

Przygotowały : Wiktoria B. i Matylda Bu. (klasa 8c, dwujęzyczna)

Mots-mêlés,
czyli wykreślanka po francusku

czyli dwujęzycznie - fantastycznie!

P. Bogusiewicz-Wołosz

Wytężcie umysły i oczy, znajdźcie słowa związane z Bożym Narodzeniem.
Zaproście do zabawy Rodziców i rodzeństwo.

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 redakcji (szukaj stopki redakcyjnej).

Nina G., kl. 8b

Prosiak
Prosiak to jest moja świnka morska, która
mieszka u babci i dziadka. Przeniesiono go,
bo miałem na niego uczulenie.
Prosiak dostał takie imię po pierwszych
dniach swojego przyjazdu ze sklepu zoologicznego. Okropnie śmiecił sianem, sikaniem
i innymi rzeczami. Bardzo psocił. Dlatego
jest Prosiakiem.
Prosiak uwielbia swoją klatkę i nie chce
z niej się ruszać. Kocha obierki ogórków i
lubi telewizję – ogląda ją i jednocześnie podgryza siano. Pomimo tego, że jest świnką
morską, ma już 6 lat! Staruszek!
Paweł K., kl. 6c

10
NAJLEPSZYCH
JESIENNYCH
WIECZORÓW
Jesienne wieczory są zawsze spokojne i relaksujące
Tutaj znajdziecie 10 propozycji:
1. Zaparzcie sobie herbatę, przykryjcie się kocem i porozmawiajcie o
Waszym dniu z rodziną i przyjaciółmi.
2. Wyciągnijcie grę planszową i zagrajcie z rodzeństwem.
3. Porysujcie lub naszkicujcie jesienny zachód słońca.
4. Zagrajcie w karty z rodzeństwem, polecam: wojnę i remika.
5. Obejrzyjcie film z mamą lub tatą.
6. Poróbcie ćwiczenia gimnastyczne - to naprawdę dobre dla własnego
samopoczucia.
7. Odróbcie lekcje, pomóżcie rodzeństwu przy lekcjach.
8. Zadzwoń do przyjaciółki lub kolegi i porozmawiajcie.
9. Jeśli masz potrzebę, przytul się do rodziców i pogadaj o sprawach
emocjonalnych i prywatnych.
10. Poczytajcie książki lub czasopisma.

Miłego wieczoru! Miłego wieczoru! Miłego wieczoru! Miłego wieczoru!
Sophie W., kl.5b.
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ZABAWY SZTUKĄ

Klasa 7a w ramach lekcji języka polskiego poznaje nie tylko literaturę, lecz także sztukę.
Na jednej z lekcji na zaproszenie p. Cichońskiej uczniowie mogli zagłębić się w działalność malarską i zadać mnóstwo pytań absolwentce Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
- pani Alicji Lampie.
Uczniowie potrafią też sztuką się bawić! Wcielili się w modeli, a nawet w samych artystów!
Wykreowali przejmujące fotografie inspirowane dziełami malarskimi.
Eunika wybrała obraz Olgi Boznańskiej i odwzorowała najważniejsze elementy - pozę,
ubiór, kwiaty, kolor ust.
Jaś sam sobie zapozował, czyli stworzył autoportret. Zupełnie jak van Gogh!
Tosia pięknie odtworzyła renesansową technikę „sfumato”. To łagodne przejście kolorów
ciemnych w jasne, przydymione, zamglone. Leonardo da Vinci byłby dumny!
Sebastian odtworzył „Martwą naturę ze skrzypcami, trąbką i fotografią” Abrahama Weinbauma. Nie jest to łatwe! Potrzeba wyobraźni, żeby znaleźć lub przerobić przedmioty tak,
aby pasowały do kopiowanego obrazu. Sebastian wykazał bardzo dobre wyczucie koloru!
Uczniowie twórczo podeszli do zadania. Sztukę można kreować na różne sposoby!

Inspiracje:

W PRACOWNI GRAFICZNEJ NINY

AUTOPORTRET
ERYKA

Eryk K., kl. 4a

Mój wolny czas po lekcjach ON-LINE
Gdy skończę lekcje on-line na Clasroomie, to najczęściej czytam książki i
wychodzę z psem. Ponieważ większość dnia spędzamy w domu, spacery z psem są bardzo przyjemne. Mogę
wtedy złapać trochę świeżego powietrza i dać odpocząć oczom. Bardzo
dużo czytam, ponieważ książki dostarczają mi rozrywki i pobudzają moją wyobraźnię.
Od września chodzę na kickboxing.
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają godzinę. Oprócz tego
chodzę na boks raz w tygodniu (jeden
trening boksu trwa 90 minut). Stawiam na sport, ponieważ za długo siedzimy
przy komputerze w tych czasach.
Od miesiąca uczę się z mamą sketchnotingu. Sketchnoting to taki typ notowania, gdzie łączy się rysunek z tekstem. Zacząłem się tego uczyć, ponieważ lubię rysować, poza tym taka notatka jest przyjemniejsza dla oczu i łatwiej zapamiętuje się materiał do nauki.
Moim kolegom i koleżankom polecam sketchnoting (wcale nie jest taki trudny) oraz przede wszystkim dużo spacerów. Moim zdaniem powinniśmy się
dużo ruszać, aby nasze mięśnie się nie zastały.
Adrian P., kl. 6d

W moim wolnym czasie bardzo lubię robić różne
eksperymenty. W ciągu tygodnia zajmują mi one około dziesięciu godzin.
Eksperymenty, którymi ostatnio się zajmuję, to robienie dekoracyjnych lampek nocnych z małych kuleczek,
które rosną pod wpływem wody. Maleńkie różnokolorowe
kuleczki wkładam do pojemnika z zimną wodą na dwadzieścia cztery godziny. Po upływie tego czasu wyrośnięte już
kulki segreguję na kolory. Następnie wkładam je do małych
słoiczków i w środek umieszczam elektryczne świeczki. Ze
słoików buduję konstrukcję i w ten sposób powstaje nocna
lampka. Daje ona kolorowe i przytulne światło w nocy.
Spędzanie czasu na eksperymentach jest odpoczynkiem od elektroniki. Można nauczyć się nowych rzeczy, które sprawiają dużo przyjemności, a przy okazji powstają ładne przedmioty.
Eryk M., kl. 4a

Ida C., kl. 4b.

Marta C., kl. 5b

Lubimy klocki...

Marcin C., kl. 6b

Przygotowania świąteczne w Hufflepufie. Na pierwszym obrazku Puchonka stawia sztandar, a w sypialni ktoś
podłożył prezent. Na drugim Newt
Skamander próbuje złapać swojego
niuchacza, który ukradł gwiazdę na
choinkę.
Marta C., kl. 5b

Natalia S., kl. 6a

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

BOJERY to ...

lodowy ślizg
boje sygnałowe na morzu

Ankieta została przeprowadzona w wirtualnej
redakcji gazetki.

BOJERY
Nie wiesz,
co to znaczy?
Sowa
wytłumaczy!

Bojer, także Ślizg lodowy – jednostka żaglowa napędzana siłą wiatru poruszająca się po lodzie na płozach.

Źródło: Wikipedia

Stare gazetki szkolne
Od pewnego czasu tworzone jest archiwum szczepu
"Rodło", który działa w naszej szkole od 1967 roku.
Wszystkie dokumenty są porządkowane i skanowane. Biorę w tym udział, bo jestem harcerzem.
Skanując teczkę dokumentów, znalazłem kilka gazetek szkolnych z lat 1989 i 1990. Zdziwił mnie tytuł:
"Dwunastnica", a to przecież narząd układu pokarmowego. W każdej gazetce przewijał się temat komputera, a mianowicie ZX Spectrum. Były również artykuły o muzyce, filmach. Była nawet motoryzacja.
Postanowiłem to zeskanować, bo myślałem, że będzie to dobry temat do Tuzinka :)
Gazetki można oglądać na stronie:
www.cutt.ly/gazetkiszkolne
Krzysztof Z., kl. 6c

Lubicie pocztówki? Wysyłacie? A może zbieracie?
Nasza biblioteka szkolna od października 2019 roku zbiera pocztówki z całego
świata. Jest to autorski projekt pt. "Napisz do mnie kilka słów..." Do udziału zaprosiliśmy uczniów, rodziców, nauczycieli, instytucje takie jak: biblioteki, szkoły,
muzea, urzędy i ambasady.
Pocztówki są ciekawe, czy to stare czy nowe! Te pierwsze przedstawiają miniony świat, miasto jakby podobne, a jednak inne. Ludzie inaczej ubrani, samochody jakich już nie ma! Wyblakłe kolory, budynki, które już nie istnieją. A jeszcze
ciekawsze są stare znaczki, wyblakłe pismo. Okazuje się, że pocztówki pozwalają poznać historię!
Mogą też przedstawiać współczesne czasy, egzotyczne kraje, fascynujące miejsca pełne szklanych wieżowców i podniebnych tarasów. Mogą być na papierze,
na korku, wydane z wykorzystaniem technik 3D, małe albo bardzo duże, nawet z
odrobiną piasku morskiego czy złotym napisem. Kartki można podziwiać nie
tylko pod względem tematycznym, lecz także wydawniczym!
Zebraliśmy 634 pocztówki od 59 darczyńców.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym trwającym wciąż projekcie.
Aktualną
listę
znajdziecie
na
stronie
internetowej
biblioteki.
www.bibliotekadwunastki.blogspot.com
Pocztówki prezentowaliśmy na wystawach, w Dniu Prezentacji Szkoły, ale też
graliśmy w "memory" na lekcjach i podróżowaliśmy po Polsce w czasie zajęć
bibliotecznych. Mamy jeszcze bardzo wiele pomysłów na wykorzystanie pocztówek do nauki i zabawy!
Tworzenie kolekcji kartek ma też inny wspaniały wymiar: serdeczność ludzką z
jaką się spotykamy. Na kartkach otrzymujemy wspaniałe pozdrowienia, listy od
osób prywatnych i uczniów z zagranicy uczących się w polskich szkołach. Oprócz kartek otrzymujemy od instytucji również książki, promocyjne foldery, albumy i puzzle. Nawiązujemy współpracę i cieszymy się z każdego kontaktu.
Jeśli chcecie dołączyć do naszej listy darczyńców i dołożyć ziarenko do naszej
budującej się kolekcji - prześlijcie lub podajcie kartkę pocztową do biblioteki SP
12. A może ktoś z Was zbiera pocztówki i chce je opisać na łamach naszej gazetki? Piszcie na adres redakcji! Chętnie poznamy Wasze kolekcje, nie tylko
pocztówek, lecz także znaczków, magnesów na lodówkę, guzików czy monet!
Kolekcjonerzy, ujawnijcie swoje skarby! :)
A. Lampa

Pies siedzi przy stole, na którym
leży Kostka Rubika z dziurami.
-Rozgryzłem to! - myśli pies.
Rozmawiają dwaj koledzy:
-Co u Ciebie?
-Wyrzucili mnie z roboty.
-Czemu?
-W zeszłym tygodniu wznosiliśmy toast za
Szefa, a ten powiedział: ,,Niech żyją pracownicy”.
-A z czego? - zapytałem.
Rozmawiają dwie koleżanki:
-Wczoraj spaliłam 800 kalorii.
-Dwie godziny na siłowni?
-Nie. Kwadrans za długo w piekarniku.
Emeryt odebrał emeryturę.
Wraca wesoły do domu.
Po drodze spotyka kolegę:
-Coś taki wesoły?
-Odebrałem emeryturę i wracam zaszaleć do domu.
-Co? Tak się da?
-Włączę światło na pół godziny.
Mistrz świata w pchnięciu kulą mówi do trenera:
-Dziś muszę pokazać klasę.
Na trybunach siedzi moja teściowa.
-Nie ma szans. Nie dorzucisz.
Bartek dostał od dziadka 20 złotych. Mama mówi do syna:
-Podziękuj dziadkowi za pieniądze.
-Ale jak?
-Tak jak ja dziękuję tacie, kiedy on daje pieniądze mi.
-Dziadku, czemu tak mało?
Bandyta wpada do tramwaju i krzyczy:
-Nie ruszać się! To jest napad!
-Aleś mnie pan wystraszył. Już myślałem, że to kontroler
biletów.
Wnuczek pyta babcę:
-A czym Ty do nas przyjechałaś?
-Pociągiem. A czemu pytasz?
-Bo tata mówi, że Cię diabli przynieśli.

Mama przychodzi do Bartka i pyta:
-Bartku, czemu nie bawisz się z Kaziem?
-A ty mamo, chciałabyś bawić się z kimś, kto kłamie i bije?
-Oczywiście, że nie.
-No widzisz, Kazio też nie chce.

-Bartku, znowu się spóźniłeś, jaki jest powód twojego
spóźnienia?
-Pewna pani zgubiła sto złotych.
-I co? Pomogłeś jej szukać?
-Nie, ja trzymałem je pod nogą, czekając, aż odejdzie.

Wczoraj o dwudziestej trzeciej do moich
drzwi zadzwonił sąsiad.
Tak się przestraszyłem, że
aż wiertarka wypadła mi z ręki.

Paweł P., kl. 6b

