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Kochamy książki! 

Zima jest artystką! 

Karnawał 2021 
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Tuzinianie i Tuzinianki! 

Przed Wami trzeci w tym roku szkolnym numer gazetki 

TUZINEK. A od początku jego istnienia - pięćdziesiąty! 

Wielkie to wydarzenie dla całej redakcji i czytelników!  

Mamy połowę lutego, prawdziwą zimę ze śniegiem i 

mrozem! Okazuje się, że zima może być inspirująca, a 

śnieg to wspaniały materiał plastyczny. Zobaczcie gale-

rię „Sztuka na śniegu” pełną wspaniałych, jakże pięk-

nych, ale ulotnych dzieł!  

Poczytajcie, jak Adam i Emma spędzają swój wolny 

czas. Może napiszecie do nas o swoich pasjach? 

Jeśli macie ochotę, zrealizujcie projekt ośnieżonego 

domku z lego według instrukcji Marcina lub sukienkę 

dla lalki z niepotrzebnej już skarpetki pomysłu Domini-

ki.  Koniecznie przeczytajcie o osiągnięciach Uczniów 

Dwunastki! Za każdym sukcesem kryje się ciężka praca 

i wielka motywacja! Gratulujemy! 

Zwierzakami numeru zostały Rubinek i Kreska.  

Cieszymy się jeszcze zimą!  

Do zobaczenia wiosną! 

Redakcja 

Kilka faktów z historii szkolnej gazetki TUZINEK 

Rys. i zdj. Julia G., kl. 7b 

 Gazetka TUZINEK nie jest jedyną gazetką SP 12. Wcześniej były tytuły: 

DWUNASTNICA, NA LUZIE itd. 

 Gazetka TUZINEK ukazała się pierwszy raz w październiku 2011 roku, a nau-

czycielami prowadzącymi były panie: A. Lampa i K. Cichońska. 

 Nazwę TUZINEK pochodzącą od numeru naszej szkoły wymyśliła p. Alicja 

Lampa. 

 Gazetka była drukowana przez rodziców uczniów i rozdawana. 

 Od 2012 roku każdy numer jest publikowany w formacie pdf na stronie               

szkoły. 

 Gazetka nigdy nie była płatna.  

 Dwa numery gazetki zostały w całości przygotowane przez uczniów klasy 8, 

w ramach zadania z języka polskiego.  

 47 napisów z nazwą gazetki zostało narysowanych przez uczniów, tylko 3  

jako grafika komputerowa. 

 Siedzibą redakcji zawsze była biblioteka szkolna. 

 Od tego roku szkolnego działa wirtualna redakcja założona na Classroomie.  
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Wydarzyło się w... 
To cykl, który opowiada, co się dawno temu wydarzyło w Warszawie i innych miastach Pol-

ski. Może powstania, a może inne ciekawostki historyczne czekają na nas! 

Zgodnie ze wstępem, zaczynamy cykl w TUZINKU o historycznych ciekawostkach zwią-

zanych z Warszawą. Jest luty, a więc prezentuję ciekawostki z lutego! 

1 lutego 1411 roku zawar to I pokój toruński, 

który w rezultacie zakończył Wielką Wojnę 

między Zakonem Krzyżackim a Polską. 

 

20 lutego 1530 roku Zygmunt August został koronowany na króla Polski. 

Co ciekawe, został koronowany za życia ojca, co nigdy się nie zdarzało. 

4 lutego 1746 roku urodził się Tadeusz Kościuszko, który został najwyższym  na-

czelnikiem Sił Zbrojnych. Poprowadził kosynierów do zwycięstwa w bitwie pod Ra-

cławicami. 

19 lutego 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik! Był on bardzo uzdolnio-

nym astronomem, medykiem, znał się na wielu rzeczach. Czy wiecie, że w 

1521 roku dowodził obroną Olsztyna przed Krzyżakami?! Nie dał się za-

skoczyć i obronił miasto.                                                                                     

Paweł K., kl. 6c 

1 -  Dzień Gumy Do Żucia 

2 -  Dzień Pozytywnego Myślenia 

       Światowy Dzień Mokradeł 

       Dzień Naleśnika 

3  -  Dzień Ciasta Marchewkowego 

5  -  Światowy Dzień Nutelli 

9  -  Międzynarodowy Dzień Pizzy 

       Dzień Bezpiecznego Internetu 

11 - Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej 

        Tłusty Czwartek 

12 - Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem  

17 - Dzień Kota 

18 - Dzień Baterii 

21 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

25 - Dzień Tosta 

26 - Dzień Dinozaura  

KALENDARIUM ŚWIĄT  

TYPOWYCH I NIETYPOWYCH 

Rys. Zosia G., kl. 3a 

Źródło zdjęć: Wikipedia 
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Rysunek i wiersz: Dominika K., kl. 2b 

Walentynki 

Zalety i wady zdalnego nauczania 

Sophie W., kl.5b 

Walentynki to coś cudownego, 

to święto zakochanego. 

Mama i tata dają sobie walentynki, 

Brat i siostra upominki. 

Walentynki, upominki, buziaki. 

Wszystkiego dobrego, dorośli i dzieciaki! 
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Wady: 
- brak połączenia internetowego, 
- niedziałający mikrofon lub kamera, 
- zacinanie obrazu (czyjegoś lub swojego), 
- mniejsza ilość nauki, 
- mniejszy kontakt z kolegami i koleżankami z klasy. 

Zalety: 
- jedzenie obiadu z rodziną, 
- zabawy z rodziną, 
- lepszy kontakt z rodzicami. 

Chociaż jest wiele wad zdalnego nauczania, można to zmienić. Zorganizujcie własny kącik na e-lekcje! Połóżcie na 
podłodze 3-4 poduszki, obok komputer, podręcznik i podkładkę pod zeszyt. Jeśli nastawicie się, że temat lekcji będzie 
nudny, a przy biurku nie będzie wygodnie—to tak właśnie będzie.  
Bądźcie zawsze optymistyczni i kreatywni w swoich pomysłach! Mam nadzieję, że pomogłam.  

Wypowiedzi innych uczniów na temat zdalnego nauczania: 

Wady: 
Po całym dniu przed komputerem moje oczy są jak u 
Golluma z serii J.R.R. Tolkiena. 
Nie znoszę czekania jak na szpilkach, gdy nauczyciel 
się spóźnia.  

Łatwo się rozproszyć na lekcji. 

Trudniej się czegoś nauczyć. 

Po całym dniu bolą oczy i głowa, sztywnieje się.  

Jest mniej okazji do wyjścia na dwór.  
Nauczyciele zadają więcej prac domowych. 
Nauczyciele wysyłają rzeczy, które mamy przepisać. 
Kiedy się czeka na lekcję, a inni uczniowie logują się 
przed czasem i nie wiadomo czy nauczyciel już jest czy 
go nie ma. 
Nauczyciele mogą zadawać pracę domową, kiedy nie 
mają z nami lekcji i każą ją przesłać, nawet jak nie 
mamy z nimi lekcji. 
Uczniowie z klasy czasami, kiedy nie ma lekcji, spotykają 
się wirtualnie, korzystając z linku do zajęć. Jest to dener-
wujące i nie do zniesienia.  
Wyrzuca cię z lekcji, przez co masz nieobecności.  
Jak chcesz coś powiedzieć, możesz mieć opóźnienie. 
 

Zalety: 
Można się wyspać. 
Mam więcej czasu, wyrobiłam sobie nawyk 
wstawania o godz. 6:20 i mam czas na spokoj-
ne przygotowanie się, poczytanie, wylegiwanie. 
Można wstać 5 minut przed lekcją. 

Nie trzeba dojeżdżać do szkoły. 

Można pić kakao na lekcji. 

Mogę zjeść śniadanie (co w normalnym trybie 
nauczania było niemożliwe). 
Jest się w swoim domu, 

Między lekcjami można wyjść na dwór lub poba-

wić się. 

Ma się więcej czasu dla siebie.  
Nie trzeba wcześnie wstawać. 
Nie trzeba wychodzić, jak jest zimno. 
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17 lutego był Dzień Kota, który obchodziliśmy w biblio-

tece. Pozornie dzień niezwiązany z literaturą, ale czy na 

pewno? Znamy mnóstwo kocich bohaterów książko-

wych np. Filonek, Pimpuś Sadełko, Puch. Jest też Pan 

Kotek, który był chory i leżał w łóżeczku oraz Kot w 

butach. W serii „Kocie historie” występują przesympa-

tyczne futrzaki: Zofia, Herman i Gienio. Kto zna ich 

przygody z fortepianem, wanną, drzewem? Trochę starsi 

czytelnicy zapewne znają kocich bohaterów walecznych 

i dumnych oraz tych zwyczajnych, a mowa o serii 

„Wojownicy”. 

Tego dnia zaprezentowaliśmy również książki naukowo-

popularne o rasach kotów.  

Wśród zadań, które przygotowaliśmy dla naszych czy-

telników, było szukanie  bohaterów dnia ukrytych w bi-

bliotece. Wiadomo było, że jest ich TUZIN!!! Wszystkie 

zostały szybko znalezione, choć siedziały naprawdę ci-

chutko, w różnych niespodziewanych miejscach.  

Przez trzy dni miłośnicy kotów mogli składać papierowe 

koty, koteczki i kotki. Wśród realizacji mieliśmy koty 

zielone, czerwone i zupełnie kolorowe! Wprost z wyob-

raźni, jak z bajki! 

Lubimy książki i koty! 
Redakcja 
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Odpowiedź dla większości z nas jest oczywista - tak, jasne, 

zimą należy dokarmiać zwierzęta, pozbawione dobrego dostę-

pu do naturalnych źródeł pożywienia. Karmniki dla ptaków, 

paśniki dla leśnych zwierząt - wszystko to zdaje się 

„naturalnym" elementem ludzkich powinności w stosunku do 

zwierząt. Jednak nie zawsze wszystko jest takie proste, a ko-

rzyści odnoszone przez zwierzęta nie zawsze są niezaprze-

czalne. 

Dokarmianie zwierząt może, niestety, przynieść więcej szko-

dy niż pożytku - ostrzegają przyrodnicy. Dotyczy to wszyst-

kich jego form. Zwierzęta przyzwyczajone do podawania po-

żywienia w jednym miejscu, przestają szukać go gdzie in-

dziej, „rozleniwiają się" i uzależniają od człowieka. W sytua-

cji, w której  człowiek z jakiś względów nie może dostarczyć 

im żywności, znacznie trudniej jest im „przestawić się" na na-

turalne zdobywanie pokarmu, co w rezultacie prowadzić mo-

że nawet do śmierci zwierzęcia. Dodatkowo, regularne dokar-

mianie niejako wyłącza albo tłumi naturalne dostosowanie 

organizmu do trybu zimowego. Klasycznym przykładem są tu 

łabędzie - ptaki, które powinny odlatywać na zimę. W wyniku 

obfitości pożywienia zostają  i często przypłacają to życiem, 

przymarzając do skutych lodem zbiorników wodnych.  

Nie jest też dla zwierząt korzystne gromadzenie się w dużych, 

sztucznie tworzonych grupach w jednym miejscu. Karmniki 

czy paśniki mogą stanowić rezerwuary różnego rodzaju cho-

rób, które w ten sposób znacznie łatwiej rozprzestrzeniają się 

wśród tej części populacji. Wreszcie niebezpieczeństwo sta-

nowią drapieżniki, które także widzą punkty dokarmiania jako 

swoją „stołówkę" - dzikie (i nie tylko dzikie) koty bardzo 

chętnie polują przy czy nawet w samych karmnikach. 

Nie można też nie wspomnieć o tym, że dokarmianie często w 

sposób drastyczny zmienia dietę zwierząt na niedostosowaną 

do ich organizmów. Jelenie i sarny,  karmione zimą sianem, 

cierpią z powodu odwodnienia, ptaki dostające „okruszki" 

białego czy razowego pieczywa również chorują, podobnie 

gdy jedzenie jest zepsute czy mocno „doprawione" chemią w 

postaci konserwantów a nawet zwykłej soli. 

Czy zatem dokarmianie zwierząt to tylko ludzki kaprys, nie-

przynoszący sarnom, wróblom lub sikorom żadnej korzyści? 

Rzeczywiście, spora część zwierząt przeżywała i przeżywa 

zimę bez ludzkiej pomocy. Nie oznacza to jednak, że dokar-

mianie jest zupełnie zbędne. Mądrze i konsekwentnie prze-

prowadzone, stanowi rzeczywiste wsparcie dla zwierząt, przy 

okazji stając się dla ludzi ważną lekcją współżycia z dziką 

przyrodą i ogromną przyjemnością obcowania z nią. 

Adam W., kl. 6b 

Rys. Alicja Ł., kl. 3a 

Dokarmiać 

czy nie dokarmiać? 

Oto jest pytanie. 

Prace wykonane przez dzieci 

na zajęciach w świetlicy 
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 Nie będę ukrywać, ale najchętniej spędzam czas, grając w gry komputerowe. Mama 

sprzeciwia się temu i ogranicza mi czas przed ekranem komputera i telefonu. Obecnie 

mamy pandemię i rzadziej mogę wychodzić na dwór. Nie rezygnuję ze spacerów z moją 

ukochaną suczką. Wychodzę z nią na wybieg przeznaczony dla psów. Rzucam jej piłecz-

kę, frisbee i kosteczkę. Uczę ją posłuszeństwa i wykonywania rozkazów. Nie złoszczę się 

na nią, gdy nie wykonuje poleceń. Będąc na terenie obiektu, uspokajam się i wyciszam 

emocje. Na zabawę ze swoim pieskiem przeznaczam 8 godzin tygodniowo. Zachęcam 

wszystkich do spędzania czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie swojego pupila. 

Jest to bardzo przyjemne i uczy przyjaźni.  

                 Drugim sposobem na spokojne spędzanie czasu z rodziną jest wspólne czytanie 

książek. U nas wygląda to następująco. Ja, mama i babcia wyłączamy całą elektronikę i 

zasiadamy do czytania. Czytamy przez jedną godzinę dziennie. Ja najchętniej czytam po-

wieści śmieszne i młodzieżowe. Ostatnio przeczytałem „Pułapkę czasu”  i wezmę się za 

czytanie „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. W czasie czytania w domu robi 

się cicho i spokojnie. Polecam takie czytania, bo bardzo to wszystkich uspokaja. 

ŻYCIE BEZ ELEKTRONIKI BYŁOBY SMUTNE, ALE MOŻLIWE. 

Nasz wolny czas po lekcjach ON-LINE 

Adam W.,  kl. 6d 

W moim wolnym czasie ćwiczę akro-

batykę i jeżdżę konno. Akrobatyka zajmuje 

mi około dziesięciu godzin tygodniowo, a 

jazda konno dwie godziny.  

Z pokoju do oglądania kina domowego 

mam zrobioną salę do ćwiczeń, dzięki czemu 

mam dużo miejsca na robienie gwiazd, sko-

ków i salt. Wystarczy, że zbiegnę po scho-

dach i już jestem na macie do ćwiczeń. Z ko-

lei dojazd do stajni zajmuje mi sześć minut 

samochodem, wiec na Klusi jeżdżę w każ-

dym tygodniu. Ostatnio trenuję skoki przez 

przeszkody i najwyższa przeszkoda, jaką 

udało mi się przeskoczyć konno, miała 95 

centymetrów.  

Akrobatykę warto ćwiczyć dla zwin-

ności, sprężystości i dobrego samopoczucia. 

Natomiast jazda konna daje poczucie wolno-

ści i szybkości. Poza tym, przebywanie z 

końmi to wspaniałe uczucie, bo konie są bar-

Emma M., kl. 6d 
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JAK Z DZIURAWEJ SKARPETKI ZROBIĆ UBRANKO DLA LALKI 

Ojej! Mam dziurę w skarpetce!  

Co można z takiej skarpety zro-

bić? 

NIE WYRZUCAJ!!! 

Ta skarpetka może się przydać. 

Do zrobienia sukienki potrzebne są:  

skarpetka i nożyczki. 

1. Odcinamy górną część skarpet-

ki za piętą. Potem składamy na 

pół.  

 

 

2. Nacinamy na górze… 

 

 

3…i z boku. 

 

 

4. Zakładamy… 
 

 

5. ...i suknia gotowa. 

Dominika K., kl. 2b 

TUTORIAL 

Zadanie 1: Ułóż rymy do słowa „pięćdziesiąt”: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Zadanie 2: Wymień liczby, przez jakie można podzielić 50: 

_______________________________________________ 

 

Zadanie 3: Oblicz: 

 

10*5 = ____ 

 

9*6-4 = ____ 

 

Zadanie 4:  Masz 23 kwiatki żółte oraz 23 kwiatki czerwone. Musisz ich mieć w sumie 50. Ile brakuje?  

___________________________________________________________________________ 
 

Wiktoria J., kl. 6a 
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Nasi uczniowie w I semestrze wzięli udział w wielu konkursach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. 

Poniżej prezentujemy sukcesy naszej uzdolnionej młodzieży.  
Konkursy przedmiotowe pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego – Hadrian Hobler-Micherski 8c, Julia Scheffner 8c, 
Antoni Stebelski 8c (awans do etapu wojewódzkiego), Alicja Harazim 8c (awans do etapu 
rejonowego) 

Konkurs przedmiotowy z języka hiszpańskiego – Adrian Kubicki Horillo 6b (awans do etapu wojewódz-
kiego) 

Konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego – Maja Skidan 6a (awans do etapu wojewódzki), Valeriia 
Guchek  8a (awans do etapu rejonowego) 

Konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie – Mateusz Gil 8c, Alicja Harazim 8c, Julia Scheffner 
8c (awans do etapu rejonowego) 

Konkurs przedmiotowy z geografii – Mateusz Gil 8c (awans do etapu rejonowego) 
Konkurs przedmiotowy z historii –  Jan Staniszewski 8c (awans do etapu rejonowego) 
Konkurs przedmiotowy z chemii – Hanna Kopeć 8b (awans do etapu rejonowego) 
Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA – Mikołaj Saliński 8c, Krzysztof Zawadzki 6c, Antoni 

Stebelski 8c (awans do II etapu) 
 

Ogólnopolskie i warszawskie konkursy 
Ogólnopolski konkurs „Nauka dla Ciebie” – Jakub Dobrosielski 8c, Mikołaj Saliński 8c, Edmund Wi-

śniewski 8c, Antoni Apkarian 8c, Pola Skorek 8c, Iwo Zoń 8c, Mateusz Gil 8c, Witold Gintowt
-Dziewiałtowski 8a (uzyskanie tytułu laureata) 

Olimpiada Historyczna Juniorów – Witold Gintowt-Dziewałtowski 8a (awans do II etapu okręgowe-
go ustnego, 12 miejsce w województwie mazowieckim), Jan Staniszewski 8c (awans do II etapu 
okręgowego pisemnego), Błażej Siennicki 8a (awans do II etapu okręgowego pisemnego) 

Ogólnopolski konkurs „Z Energią dla Klimatu” – Jakub Dobrosielski 8c, Mikołaj Saliński 8c 
(wyróżnienie) 

Ogólnopolski Konkurs PINGWIN z biologii –  Maksymilian Rheindorf-Zaorski 6b, Paweł Pindara 6b, 
Paweł Kupisz 6c (wyróżnienie) 

IV Warszawski Konkurs Fizyczny – Jakub Dobrosielski 8c (zajęcie I miejsca), Alicja Harazim 8c 
(zajęcie II miejsca), Edmund Wiśniewski 8c (wyróżnienie) 

Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów – Maja Pączkowska 7b (Srebrna Wena), Zoja Ładykowska lat 
6  (Brązowa Wena), Natalia Matusiak 4b (wyróżnienie) 

Śródmiejska Olimpiada Młodzieży w biegach przełajowych – Michalina Nowak 7c (zajęcie I miejsce na 
dystansie 800m) 

Śródmiejska Olimpiada Młodzieży - biegi sztafetowe – Krzysztof Okrój 5b, Wojciech Tabor 6d, Mar-
cin Stanek 6c, Kajetan Piaskowski 6a, Tymon Rębacz 7c, Szymon Maryl 6b (zajęcie II miej-
sca na dystansie 7x800m) 

Gratulujemy!!! 

Konkursy szkolne w I semestrze 
W I semestrze w naszej szkole, mimo pandemii koronawirusa, udało się przeprowadzić szkolne konkursy 
artystyczne (recytatorskie, wokalny, plastyczno-językowy) oraz konkurs wiedzy o Warszawie. Prezentuje-
my poniżej laureatów konkursów (tylko pierwsze miejsca i nagrody specjalne) w poszczególnych katego-
riach: 
IV Konkurs Poezji Obcojęzycznej – Michał Graczyk 3a (kat. kl. 1-3), Hanna Szczawińska 7c (kat. kl. 1-8)
Konkurs piosenki obcojęzycznej – Zoe Williams 1b (kat. kl. 1-2), Helena Kwiatkowska 5b, Sophie                  
Williams 5b (kat. kl. 4-6), Pola Skorek 8c,  Antonina Porazińska 7a, Aurelia Nowakowska 8b (kat. kl. 
7-8) 
Konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim – Sara Kubicka-Horillo 2a (kat. kl. 1-3),  Józef 
Guchek 8a, Waria Guchek 8a (kat. kl. 4-8) 
Konkurs na kartkę świąteczną w języku francuskim – Ida Buhowicz oddział przedszkolny (nagroda spe-
cjalna), Maks Majer 2b (kat. kl. 1-3), Ida Cieślakiewicz 4b (kat. kl. 4-8), Oliwia Jankowska 1b z  mamą (kat. 
kartka rodzinna kl. 1-3) 
Konkurs „Cogito ergo sum”, edycja X „Warszawę dobrze znam” – Julian Rheindorf-Zaorski 4b,             
Maksymilian Rheindorf-Zaorski 6b 
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Wkró tce uczniówie klas 6 staną przed wybórem dalszej s ciez ki i 

będą zastanawiac  się, czy wybrac   klasę  tradycyjną, czy tez  kla-

sę dwujęzyczną z wiódącym językiem francuskim. czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

Alicja  Jakub 

1. DLACZEGO ZDECYDOWAŁAŚ/EŚ SIĘ UCZYĆ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ? 

Wybrałam klasę dwujęzyczną, dlategó z e chciałam 
miec  więcej gódzin języka francuskiegó i miec  z nim 
stycznós c  códziennie. Wybrałam szkółę SP12 
(uczęszczałam dó innej pódstawó wki), bó słyszałam ó 
niej bardzó dóbre ópinie i miałam brata, któ ry juz  tutaj 
uczęszczał. 

Wybrałem tę szkółę i klasę, póniewaz  jest w niej wy-
sóki pózióm nauki, miła atmósfera óraz  jest tu klasa 
dwujęzyczna z językiem francuskim. Za tó klasę dwu-
języczną wybrałem dlategó, z e óferuje óna więcej 
gódzin nauki, có bardzó dóbrze wpływa na ópanówa-
nie języka. 

2.  JAK WYGLĄDA NAUKA W TEJ KLASIE? 

Opró cz nórmalnych lekcji óbówiązkówych mamy dwie 
dódatkówe gódziny języka francuskiegó i elementy 
matematyki i histórii w tym języku. Na zajęciach z fran-
cuskiegó realizujemy wiele prójektó w, duz ó rózmawia-
my i c wiczymy gramatykę óraz wypówiedzi pisemne.  

W klasie dwujęzycznej uczymy się ó 2 gódziny więcej 

języka francuskiegó w tygódniu. Matematyka wraz z 

histórią są prówadzóne częs ciówó pó francusku. 

3. CZY MIMO NAUKI MASZ CZAS NA ROZWIJANIE PASJI? 

Zdecydówanie tak! Klasa dwujęzyczna jest bardzó 
przyjemna i tó prawda, z e czasem trzeba się tróchę 
więcej póuczyc , ale nie jest tó az  tak trudne, jak się wy-
daje.  

Aby ułatwic  pódjęcie decyzji, própónujemy cykl rózmó w z uczniami klasy 8c, któ rzy ópówiedzą ó tym, dlacze-

gó zdecydówali się na klasę dwujęzyczną, jak wygląda nauka w takiej klasie i czy rzeczywis cie trzeba się jej 

Pómimó nauki mam duz ó czasu na rózwijanie się, 
spótkania z przyjació łmi i móje hóbby.  

4. CO DAJE CI NAUKA W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ? 

Nauka w klasie dwujęzycznej przede wszystkim daje 
mi móz liwós c  pósługiwania się językiem francuskim 
códziennie. Dzięki temu kaz degó dnia póznaję nówe 
słówa i ich zastósówania! Póznałam tez   bratnie dusze 
- parę ciekawych kólez anek i kólegó w.  

Nauka w tej klasie pózwala mi rózwijac  się językówó. 
O wiele więcej uczę się pódczas lekcji języka francu-
skiegó. Mógę szlifówac  swó j francuski bądz  bardzó 
szybkó pógłębiac  swóją wiedzę. Jest tó móz liwe dzię-
ki większej ilós ci lekcji z języka francuskiegó. 

P
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czyli dwujęzycznie - fantastycznie! 

P. Bogusiewicz-Wołosz 
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FIBULA to ... 

Pytaliśmy Was o FIBULĘ. Z czym Wam się kojarzy to słowo? Przeczytajcie odpowiedzi. 

Niektórzy byli bardzo blisko! 

Sowa Mądra Głowa wyjaśni Wam, co to jest naprawdę! :)  

Ankieta została przeprowadzona w wirtualnej redakcji gazetki 

oraz w bibliotece. 

Nie wiesz, 

co to znaczy? 

Sowa  

wytłumaczy! 

Fibula 

ozdobna, metalowa zapinka do 
spinania szat, funkcją i kształtem 
zbliżona do współczesnej agrafki, 
używana w Europie od późnej 
epoki brązu (około 1500 p.n.e.) aż 
do średniowiecza i zastępująca 
guziki. 

Źródło: Wikipedia, Musée du Louvre  

coś bardzo kolorowego 

KALENDARZ   IDY 

STYCZEŃ  LUTY  MARZEC 

Rys. Ida C., kl. 4b 
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Każdy domek, który będzie zrobiony według tej  instrukcji               

i nadesłany na adres redakcji (szukaj stopki redakcyjnej), 

będzie opublikowany w kolejnym numerze gazetki. Nie musi 

być identyczny!  

Zapraszamy do zabawy! 

Instrukcję przygotował: Marcin C., kl. 6b  
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Twój sympatyczny, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze gazet-
ki! Zrób mu zdjęcie/narysuj i opisz wygląd, zwyczaje, przygody. Artykuł przyślij na e
-mail redakcji (szukaj stopki redakcyjnej).  

Kreska 

 

Paweł K., kl. 6c 

Marysia L., kl. 6c 

Rubinek to mój chomik, mam go od niecałych 2 

tygodni. Jest malutki, brązowo-szary, ma małe 

uszka i czarne oczy. Często się ze mną bawi i kręci 

się na swoim kołowrotku, który ma w swojej klat-

ce, bardzo też lubi spać w swoim domku. Najchęt-

niej je różne kolby, przysmaki i nasionka, np. sło-

necznika. 

Rubinek 

Kreska to był pies mojej mamy. Żyła 16 lat, by-

ła kundelkiem i wprost idealnym psem dla tych, 

którzy lubią głaskać psa na zabój. 

Domagała się pieszczot, jak dzień długi. Moja ma-

ma opowiada śmieszne historie o niej, dlatego za-

mieszczę dwie historyjki o Kresce.              

Jak Kreska pojawiła się u mojej mamy... 

Pewna pani miała suczkę, która urodziła wesołą 

rodzinkę pięciu czy sześciu szczeniąt. Kiedy to 

opowiadam, zostały już tylko dwie suczki, ponie-

waż reszta została oddana może znajomym, a mo-

że rodzinie. Wtedy Filip, młodszy brat mojej ma-

my, przyniósł Zulę, która potem miała stać się 

Kreską. Babcia się zgodziła. Zula dostała imię 

Kreska, ponieważ miała czarną kreskę od ogona aż 

po głowę. Po roku został tylko kawałeczek tej kre-

ski na ogonie! 

Wykładzina 

Podłoga w domu mojej mamy była wówczas po-

kryta wykładziną. Ale jeden kawałeczek odstawał 

niewiele od podłogi. Niby nic specjalnego, ale nie 

dla Kreski. Uwielbiała ten kawałek - kładła się na 

nim i szarpała czasem zębami. Doszło do tego, że 

kawałek sterczał pod kątem 45 stopni i trzeba było 

wykładzinę wymieniać. 
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Łyżwy - Skates 

Walentynki - Valentine's Day 

Lód - Ice 

Ferie zimowe - Winter holidays 

Mróz - Frost 

Pochmurne niebo - Cloudy sky 

Wieczorne spacery - Evening walks 

Wiatr - Wind 

 

                                               Paweł K., kl. 6c 

Natalia S., kl. 6a 

Zimowa krzyżówka Natalii 
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Zimowy kwiat Olgi 
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Witam serdecznie na moim kółku gier planszowych i karcianych. 
Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do świata Monopoly, jednak najpierw zacznijmy od krótkiej hi-
storii tej gry. Pierwszy prototyp Monopoly powstał ponad 100 lat temu, a osoba którą go stwo-
rzyła to Elizabeth Magie i nazwała grę: The Landlord’s Game. Zasady były bardzo skompliko-
wane i za trudne dla typowego gracza, jednakże doskonale zrozumiał je Charles Darrow. Zmienił 
trochę zasady i uprościł grę, żeby była bardziej przyjemna i luźna, a po tej przemianie zaczął 
sprzedawać ją o nazwie „Monopoly”. Pierwsza wersja gry miała okrągłą planszę, która była zro-
biona z ceraty (nie lubię ceraty). 
 W 1935 roku sprzedał prawa gry firmie Parker Brothers, która opiekuje się Monopolem do dziś. 
Od samego początku istnienia gra Monopoly doczekała się wielu wersji; dziś pokażę Wam jedną 
z nich: Monopoly Cheaters Edition. 
Zawartość pudełka: 

Plansza do gry  
Plastikowe Kajdanki 
6 Pionków 
15 Kart Oszustwa 
22 Kart Własności 
16 Kart Szansy 
16 Kart Kasy Społecznej 
16 Hoteli 
2 Kości 
Zestaw Banknotów 
Tacka Banku 
Instrukcja  
 

Krótki opis gry 
Główny cel: Zdobądź największy majątek i wygraj. Gra dla dwóch do sześciu graczy w wieku od 
8 lat. Czas rozgrywki od jednej do trzech godzin. 
Przygotowanie gry 

Rozdajcie każdemu graczowi pieniądze, kolejno po: 
4 setki, 
3 dziesiątki,  
2 pięćsetki 
Po 1 dwudziestce i pięćdziesiątce. Łącznie 1500 M.                                          

Rozłóżcie plansze, pionki i kostki.  
Karty własności połóżcie pod odpowiednimi polami, potasowane karty oszustwa na ich miej-

sca na planszy, karty szansy i kasy społecznej na odpowiednie pola.                                                          
Wsuńcie podkładkę kajdanek pod pole więzienia. 
Ustawcie pionki na starcie i niech każdy z graczy rzuci jedną kostką. Ten, który wyrzuci naj-

większą sumę oczek, zaczyna. 
A i zachowajcie dobry humor;) 
 

Monopoly cheaters edition różni się od innych gier Monopoly tym, że na planszy są tak zwane 
karty oszustwa, które pozwalają oszukiwać oraz tym, że bank wędruje w każdej turze do innego 
gracza. Przykład oszustwa: Jest tura gracza D. Gracz A widzi, że jedną z kart oszustwa jest kar-
ta „napad na bank”, a jej opis to: Ukradnij pieniądze z banku. Bank jest teraz pod opieką gracza 
B, więc gracz A czeka na chwilę nieuwagi gracza B i kiedy taka sytuacja nadchodzi, gracz A bie-
rze 500 M z banku, ale gracz C go przyłapał! Gracz C czyta na głos tył karty oszustwa. Gracz A 
idzie do więzienia, odkłada ukradzione monety i płaci karę.  
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Adrian P., kl. 6d 

Pora na przykładową turę! 
Rundę rozpoczyna gracz B, bankierem jest gracz A, a gracz D jest  
w więzieniu. Gracz B rzuca kośćmi i wyrzucił dublet (2 i 2), wykonuje ruch 
i rzuca jeszcze raz. Tym razem wyrzuca 11. Stanął na polu „Aleje Ujazdowskie” z hotelem, który 
należy do gracza A. Gracz B nie ma wyboru i płaci bardzo wysoki czynsz graczowi A. Po zapłacie 
zauważył, że gracz C okrada nieświadomego tego uczynku gracza D. Gracz B informuje, że 
gracz C oszukuje i ten trafia do więzienia oraz płaci 100 M graczowi D.  
Gra posiada dwa warianty. Pierwszy to wariant normalny, a drugi nazywa się „Ultra oszust”. 
Można w nim oszukiwać na całego. Łamać wszystkie zasady, ignorować kostki, a nawet brać 
wszystkie dwudziestki z banku! 

Pora ocenić grę: 
 

Wykonanie:  

 
Poziom trudności: 
  

Grafika:  
 
Fajność:  
 

Grywalność:  

 
Wszystkim gorąco (szczególnie osobom lubiącym oszukiwać w grach) polecam Monopoly 
Cheaters Edition. 
Ciekawostka: 

Kiedy moi rodzice byli w moim wieku, w Polsce oryginalne Monopoly było trudno do-

stępne, a egzemplarze gry na rynku bardzo drogie. Dlatego powstała gra Euro biznes 
oraz Monopol, które bardzo przypominały oryginał. 

Jakie znacie gry planszowe? 

Grzybobranie 

Warcaby 

Monopol 

Farmer 

Dobble 

Szachy 

Warcaby 

Byli sobie podróżnicy 

Dixit 

Scrabble 

Wirus 

Chińczyk 

Frogi 

Carcassonne 
Jaka to flaga? 

Wsiąść do pociągu 
Ryzyko 

Tajniacy 
Splendor 

Rummikub 

Dr. Eureka 

Domek 

Ankieta przeprowadzona na przerwie             

w bibliotece oraz w wirtualnej redakcji 
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Co to jest napęd kołowy? 
Statek z napędem kołowym ma dwa koła łopatkowe                       

popychające statek. Były one umieszczane po obu burtach 

lub na rufie statku. Owe koła były z reguły napędzane                 

silnikiem parowym. 

 

Historia 
W 1783 roku francuski arystokrata, markiz Claude de Jouf-

froy d'Abbans, zbudował pierwszą łódź z napędem koło-

wym, napędzaną maszyną parową. Wynalazca nazwał łódź 

Pyroscaphe (ognisty statek) i pomyślnie przeprowadził na 

rzece Saona (rzeka we Francji) próby pierwszego bocznoko-

łowca.  

 

Rodzaje statków z napędem kołowym 

Wyróżniamy dwa rodzaje statków z napędem kołowym: 

bocznokołowce i tylnokołowce. Bocznokołowce, jak sama 

nazwa wskazuje, mają koła napędowe na obu burtach, a tyl-

nokołowce - koło mają umieszczone na rufie. 

Zaletą tylnokołowców jest mniejsza szerokość, istotna przy 

żegludze w kanałach i śluzach. Z drugiej strony bocznoko-

łowcami łatwiej się steruje, poza tym tylnokołowce zużywa-

ją około 10 % więcej paliwa. Tak więc bocznokołowce były 

wykorzystywane do żeglugi na nieregulowanych rzekach. 

Żadne statki z napędem kołowym nie były wykorzystywane 

do żeglugi po morzach, ponieważ fale roztrzaskałyby koła. 

W Polsce bocznokołowce pełnią głównie rolę promów 

rzecznych, np. w Nieszawie na rzece Wiśle. 

 

Tylnokołowce dla każdego 

Przykładem pojazdu tylnokołowego, zapewne znanego prze-

wszystkim, jest rower wodny. Zamiast silnika parowego jest 

napędzany siłą ludzkich mięśni. 

Marcin C., kl. 6b 

Słowniczek: 
Burta – bok statku (burta lewa i prawa) 

Rufa – inaczej tył statku 

Śluza – zapory budowane w celu pokonywania różnic poziomu wody  

Kanał – sztucznie utworzony fragment drogi wodnej, którego celem jest  

połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. 

Prom – statek służący do przewozu osób, samochodów i towarów  

Statki z napędem kołowym 

Statek bocznokołowy z lego  
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Rysunki powstały na zajęciach o higienie ustnej w ramach          

realizacji projektu  Czyściochowa  Akademia.  
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1. Bartek pisze list do Małgosi: Nie jem śniadania, bo myślę o Tobie, 
nie jem obiadu, bo myślę o Tobie,  
nie jem kolacji, bo myślę o Tobie. 
Nie śpię w nocy, bo jestem głodny! 
 
2. - Jacku, chcesz herbaty? 
- Tak. 
- To wstań i sobie zaparz. 
- To ja nie chcę. 
- To siedź i nie kłam. 
 
3. Przychodzi babcia do Urzędu Skarbowego złożyć PIT. 
Urzędniczka sprawdza i mówi:- W zasadzie wszystko jest dobrze, brakuje tylko Pani podpisu. 
- Jak ja mam się podpisać? 
- No tak, jak się Pani zawsze podpisuje. 
 Babcia bierze długopis i pisze: 
- Całuję was, babcia Aniela. 
 
4. U dentysty: - Zaraz usunę Pani zęba. Proszę później nie jeść przez co najmniej dwie godziny. 
  - Spokojnie, z Pana cenami nie zjem przez miesiąc. 
 
5. Przychodzi Pan do Urzędu Pracy i pyta: 
- Czy znajdzie się jakaś praca dla mnie? 
- Tak, dziesięć tysięcy zarobków miesięcznie, firmowy samochód, firmowy telefon, mieszkanie, co-
roczne wakacje z firmy... 
- Chyba Pani żartuje - odpowiada. 
- Tak, ale to Pan pierwszy zaczął. 
 
6. Co robi tynkarz w walentynki? 
Wali w tynki. 
 
7. Dwaj górale kłócą się, kto 
jest silniejszy: 
- Ja jestem w stanie unieść 300kg. 
- Ja 400kg. 
- Ja 500kg. 
Jeden wpadł do wody i krzyczy: 
- Ja tonę! 
- A ja dwie!   

 
8.  - Jakie są zalety mieszkania w Szwajcarii? 
     - Nie wiem, ale flaga to duży plus. 

 

Paweł P., kl. 6b 

Stopka redakcyjna:  

 

Gazetka szkolna „TUZINEK”  SP 12 w Warszawie  

Red. nacz.: Alicja Lampa 

Współpraca, korekta: Ewa Ratowska 

Zespół: Uczniowie  

Adres redakcji:  biblioteka szkolna, Classroom. 

e-mail:   alampa@sp12w.edu.pl 

Sophie W., kl.5b 
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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, rodzi-
ców, nauczycieli, instytucje takie jak: biblioteki, szkoły, muzea, 
urzędy i ambasady. 
W tym artykule chcę przedstawić pocztówki zimowe, pochodzą-
ce z naszej bibliotecznej kolekcji. Okazuje się, że z ponad 600 
kartek, które mamy, tylko 18 jest z motywem śniegu. Czy zima 
jest mniej popularna niż upalne lato? Kartki te pochodzą z róż-
nych stron świata. Zaczniemy od tych, które miały do naszej 
Dwunastki najbliżej, a potem coraz dalej i dalej. Która kartka 
przebyła do nas najdłuższą drogę? Zaczynamy prezentację!  
Kartki, które miały najbliżej, nie pochodzą z Polski! To dwie 
pocztówki z ciekawą architekturą z Grodna - miasta na Białoru-
si. I choć kartki przekroczyły granicę naszego państwa, przebyły 
najkrótszą trasę, tj. 270 km.  
Kolejne dwie kartki pochodzą z Polski. Jedna przedstawia La-
tarnię Morską Czołpino i jak się domyślacie, pochodzi znad Bał-
tyku. Aby zobaczyć ten obiekt na żywo, musimy przebyć 490 
kilometrów. Trochę dalej mamy do miejsca z kolejnej kartki, po-
chodzącej z naszego kraju. Przedstawia ona obraz ośnieżonych 
chat pędzla słynnego malarza Juliana Fałata i jest kartką wyda-
ną przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Do tego muzeum, w 
którym znajduje się ten obraz, mamy 570 km.  
Średniowieczny zamek Kriebstein, zbudowany na skale i znaj-
dujący się w Saksonii, w Niemczech, jest wielką atrakcją tury-
styczną. Jeśli będziecie mieć okazję, koniecznie go zobaczcie! 
Od Warszawy nie jest to bardzo daleko (porównując z innymi 
miejscami), to około 630 km.  
Kolejne kartki pochodzą z miejsc odległych o ponad tysiąc kilo-
metrów. W kierunku zachodnim mamy jeden z najbardziej gó-
rzystych krajów - Szwajcarię. Odległość to 1250 km. Tylko o 10 
km więcej, ale w kierunku wschodnim mamy do stolicy Rosji, 
Moskwy. Kartka z tego miasta przedstawia złocone kopuły  - 
odnajdziecie je bez trudu! 
Kolejna kartka, ta z jeziorami, pochodzi zza Atlantyku, z Kana-
dy, z miejscowości o nazwie Lake Louise. Odległość w prostej 
linii to 7800 km. To już bardzo daleko! Jednak w kolekcji mamy 
kartkę z bardziej odległym miejscem (lecz nie najdalszym!). 
Piękny kamienny most Niju-bashi w zimowej scenerii to kartka z 
Japonii. Aby zobaczyć tę architekturę, która wchodzi w skład 
Rezydencji Cesarskiej, musimy przebyć  aż 11 500 km.  
Czy może być jeszcze dalej!? Tak! Kartka z Tasmanii, wyspy, 
która jest również najmniejszym stanem Australii, przebyła naj-
dłuższą drogę, bo aż 15 760 km. Jak się tam dostać? Na Ta-
smanię można polecieć z wielu lotnisk Australii oraz promem 
„Spirit of Tasmania”, który odpływa z Melbourne. Tymczasem 
my zwiedzamy te miejsca, oglądając kartki w naszej szkolnej 
bibliotece! Zapraszamy do wspólnej podróży! 
                                    A. Lampa 
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Uczniowie tworzyli rzeźby, płaskorzeźby, 

instalacje i reliefy.   

Prace powstały w ramach lekcji plastyki. 
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