
 

Nr 2 (59) grudzień 2022 r. 

Szkoła Podstawowa nr 12  im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

M
a

ri
a

 L
.,

 k
l.

 8
a

 

Ambasador Luksemburga 
 w naszej szkole Mikołajki dla klas 1 

na Torwarze 

SZLACHETNA PACZKA 

Święto Niepodległości 

Akcja KANAPKI DLA 
POTRZEBUJĄCYCH 

Klasa 6a  
w Muzeum  

Azji  
i Pacyfiku  

Ukazuje się od  2011 roku! 



 

NAJNOWSZA KARTKA W BIBLIOTECZNEJ 

KOLEKCJI POCZÓWEK 

Kartka z Madery przebyła trasę o długości 

3 724 km, a przesłała ją do nas  p. Emilia S. 

Pozdrawiamy i dziękujemy za pamięć! :) 

Redakcja 

Tuzinianie i Tuzinianki! 
Drodzy Czytelnicy i Redaktorzy! To nasza dru-

ga gazetka TUZINEK w tym roku szkolnym.  

Kilka dni temu zmieniła nam się data! Już nie 

2022, a 2023! Kto się jeszcze myli? 

Nowy Rok może być pełen postanowień, planów 

i marzeń. I to jest piękne! Spróbujmy je zreali-

zować!   

Planowanie nic nie kosztuje. Snucie opowieści, 

co można by zrobić, gdzie pójść albo pojechać 

jest lekkie i przyjemne. Jeśli oddalimy to w cza-

sie - za miesiąc, za pół roku, może w wakacje, 

to już zupełny luz! 

Najtrudniej jest wprowadzić myśl w czyn i … 

podjąć działanie! Pójść i kupić te obiecane bi-

lety, zapisać się na basen i chodzić tam bez 

ociągania, zacząć trenować, nauczyć się no-

wych rzeczy! Może szachy, bębny, a może maj-

sterkowanie? Działajmy! Wiemy, że to potrafi-

cie! Ta gazetka też o tym mówi!!! 

Redaktorzy, Czytelnicy! Bądźcie przykładem 

dla innych!  

Wspaniałego Nowego Roku 2023!   

Pierwsza osoba, która zgłosi się do 

biblioteki szkolnej i wytłumaczy, gdzie 

sfotografowała się nasza Sowa -  

otrzyma małą niespodziankę! 

Zgadnij,  

gdzie jestem? 
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Szanowni Państwo, 

za nami V edycja Szlachetnej Paczki w naszej szkole. W tym roku wspieraliśmy p. Jolę i jej 

córkę Kasię, które niedawno straciły bliską osobę – męża i tatę, który był głównym żywicie-

lem rodziny. 

Przez trzy tygodnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zrobili wszystko, żeby przygotować 

paczki. Podczas dnia otwartego 17 listopada klasa 6b zorganizowała Szlachetną Kawiaren-

kę, uczniowie przygotowali wiele słodkości, kawę i herbatę. W holu głównym witali rodzi-

ców, kusili zapachami ciast i zbierali do puszki pierwsze banknoty. W kolejnym tygodniu 

zorganizowali kiermasz ciast. Pod koniec akcji  kolędowali przed budynkiem szkoły. Klasa 

7a wzięła udział w przygotowaniu kawiarenki w sali nr 3. Było przepyszne kakao z piankami, 

ciasta, klimatyczna atmosfera. Dziękujemy klasie 7b za pomysł, przygotowanie i organizację 

tostów. Uczniowie samodzielnie przygotowali przestrzeń do wypiekania tostów, zaopatrzyli 

się w składniki, zadbali o bezpieczeństwo i sprawne wydawanie. Klasa 4a zorganizowała 

loterię z nagrodami, a także słodkie stoiska z ciasteczkami i ciastami. Losów było aż 70, a 

każdy z nich wygrywał. Upominki były starannie przygotowane i zapakowane. Klasa 

4b zorganizowała kawiarenkę w holu z ciastami oraz lemoniadą. Na stoisku można było 

również kupić kolorowe naklejki czy zrobić tatuaż brokatowy. Klasa 

4c wspierała akcję, kolędując na korytarzu. Dzięki nim poczuliśmy 

magię zbliżających się świąt. Wiele osób dołączyło spontanicznie do 

akcji. Klasa 5a wystawiła stoisko na górnym korytarzu i sprzedawała 

pierniczki własnej roboty. Klasa 5b przygotowała kiermasz smakoły-

ków świątecznych w sali nr 18. Klasa 6a sprzedawała ciasteczka z 

wróżbą i inne słodkości. Klasa 8a wykorzystała doświadczenia zdo-

byte na scenach Teatru Wielkiego i zorganizowała spektakl. W krótkim 

czasie udało się przygotować scenariusz, obsadzić role i zagrać przedsta-

wienie w kameralnym, szkolnym teatrze. Jesteśmy pod ogromnym wraże-

niem gry aktorskiej! Klasa 8b miała swoich przedstawicieli podczas pako-

wania prezentów. Dzięki ich pomocy, a także WOLONTARIUSZOM z in-

nych klas sprawnie przygotowaliśmy paczki. Klasa 8c przygotowała prze-

pyszne gofry. Stworzyła film, premierę seansu, do tego spotkanie z akto-

rami i twórcami oraz przekąski. Jesteśmy pod wrażeniem zgrania klasy, 

zorganizowania i kreatywności. 

Dziękujemy wszystkim uczniom! 

Równolegle prowadziliśmy zbiórkę artykułów spożywczych, plastycz-

nych i środków czystości. Wszystkie klasy wylosowały 2-3 produkty, 

które zbieraliśmy w holu głównym. Zebraliśmy 5803,45zł i zakupili-

śmy m.in.: pościel, akcesoria do laptopa, łyżwy, buty. Dzięki rodzi-

com, którzy podarowali laptopa na Szlachetną Paczkę, mogłyśmy 

opłacić szkołę języka angielskiego dla Kasi. Udało nam się zapewnić 

wszystkie potrzeby rodziny. W czwartek 8 grudnia nauczyciele i uczniowie segregowali pro-

dukty, zapakowali i oznaczyli 25 PACZEK. 

Dziękujemy Wszystkim nauczycielom za pomoc.  

Bardzo wzruszone serdecznie wszystkim dziękujemy, pokazaliśmy, że razem możemy więcej, 

że potrafimy się zjednoczyć, żeby bezinteresownie pomóc  nieznanym osobom.  

        Anna Drwal 

        Katarzyna Kaim 3 



 

WIKIPEDIA:  

Ratrak – przyjęta w Polsce, Bułgarii i Rosji (rzadziej na Słowacji) nazwa pojazdu                          

gąsienicowego służącego do przygotowywania tras narciarskich. Nazwa pochodzi od marki 

pierwszych maszyn sprowadzanych do Polski na początku lat 80 XX wieku.                      

W języku angielskim snowgroomer/snowgrooming tractor lub Snowcat.  

Marcin C., kl. 8b RATRAK - model do sklejenia 

Co bardziej lubimy? 
Głosy zebrała i zilustrowała: Pola K. , kl. 4b 
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Zofia G., kl. 5a 

ZACZYTANA ŻABKA 

Cześć, dziś opowiem Wam o książce „Święta dzieci  

z dachów”.  

Wyobraź sobie, że uciekasz z sierocińca w okresie świątecz-

nym. Odnajdujesz tajemniczego bezdomnego i spotykasz 

tak zwane „dzieci z dachów”. Czy bohaterowie chcę życia 

wśród kominów? A jeśli nie, to czy znajdą nowy dom? 

Piękna historia o pragnieniu wolności w czasie świąt Bożego 

Narodzenia.  

Dodatkowo świetne ilustracje wprowadzają czytelnika  

w nastrój.  

Ilustracje 5/6 

Tekst 4/6 

Dostępność 2/6 

Jak spędzasz czas po szkole?  
Ankieta w klasie 3b 

 

bawię się z chomikiem 

sprzątam  
odpoczywam z BFF 

oglądam filmy 

chodzę na basen 
odrabiam lekcje 
piszę z koleżankami 

bawię się z bratem 

gram w SIMSy 4 

układam klocki 

gram na komputerze 
czytam książki 

gram na telefonie 
gram w tenisa 

układam puzzle 
rysuję 

Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? 
 

pierogi z kapustą i grzybami 11 głosów 
pierniczki 6 głosów 

barszcz z uszkami 6 głosów 
śledź pod pierzyną 2 głosy 

chleb 

frytki 

pieczone ziemniaki 

kapusta z grzybami 

kluski z makiem 

spaghetti bolognese 

mandarynki 

krokiety 

łosoś 

karp w galarecie  

 
Zebrała Marta C., kl. 7b 
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Iwo K., kl. 2b 

Tradycje noworoczne w krajach Azji 
W Polsce i innych krajach Europy Nowy Rok zawsze witamy 1 stycznia. W wielu krajach obchody 
Nowego Roku to  początek wiosny. Tradycje są różne tak jak różne są kraje. 

SHOGATSU 正月 三が日 czyli „Trzy dni” obchodzony jest w Japonii od 1 do 3 

stycznia. Rozpoczyna się od sprzątania i usuwania nieużywanych rzeczy. Następnie 
japońska rodzina dekoruje dom. Dekoracje mają odgonić złe duchy i przyciągnąć te 

dobre, które zapewniają dobrobyt i urodzaj. Japończycy przygoto-
wują ryżowe kulki mochi, które jedzą z zupą zōni.  
W noc noworoczną najważniejsze jest 108 uderzeń świątynnych dzwonów. Ich 
zadaniem jest wypędzić stary rok i uwolnić ludzi od grzechów oraz dać im no-
wą nadzieję. 1 stycznia rodziny wypowiadają noworoczne życzenia, używając 
do tego lalek Daruma. Mają one głowę, ale nie mają oczu. Gdy się coś postano-
wi, maluje się lalce jedno oko. A  gdy osiągnie się ten cel, domalowuje się dru-
gie. W ten sposób Daruma odzyskuje wzrok. 

CHIŃSKI NOWY ROK 春节;  dosłownie „Święto Wiosny” przy-

pada między 21 stycznia a 20 lutego. Obchodzony jest w Chinach, Wietnamie, 
Tajwanie, Mongolii i Korei Północnej. Obchody trwają aż 15 dni i kończą się Świę-
tem Latarni, podczas którego Chińczycy puszczają w powietrze zapalone lampio-
ny. Przygotowania zaczynają się od generalnych porządków, żeby wygonić z domu 
złe duchy. Na drzwiach przykleja się noworoczne obrazki nianhua oraz zwraca się 

wszystkie długi. Najważniejszym daniem są pierożki jiaozi 餃子, które tradycyjnie 

przygotowuje cała rodzina. W następnych dniach Chińczycy odwiedzają swoje 
rodziny, często na drugim końcu tego olbrzymiego kraju. Każdy rok ma za patrona jedno ze 
zwierząt chińskiego zodiaku. Teraz kończy się Rok Tygrysa, a nowy rok będzie Rokiem Królikiem i 
rozpocznie się 22 stycznia 2023 r. 

SAGAALGAN  czyli „Biały Miesiąc” obchodzony jest na Syberii wśród ludów Buriacji, Kałmucji                   

i Republiki Tuwy. Jest to Święto Białego Księżyca przypadające między końcem stycznia a począt-
kiem marca i trwa cały miesiąc! Symbolizuje początek wiosny, odnowienie człowieka i natury. 
Poprzedza je sprzątanie domów oraz przygotowanie białych potraw, symbolizujących mądrość              
i czystość. Ważnym elementem jest Dugzhuuba - rytuał oczyszczenia. Buriaci gromadzą się wo-
kół konstrukcji wykonanej z drewnianych desek pokrytych tkaniną na kształt języków ognia, sym-
bolizujących wszystkie ludzkie grzechy popełnione w mijającym roku. Wierzą, że paląc je w ogniu 
Duazhuuba, usuwają całą złą energię starego roku. Następnie próbują tradycyjnych białych po-
traw: smażonych mlecznych szumowin, twarogu i jagnięciny. 

NOURUZ نوروز  Perski Nowy Rok oznacza „Nowy Dzień”, czyli oczyszczenie – święto radości                 

i przebaczenia. Obchodzi go 300 mln ludzi już od ponad 3000 lat m.in. w Iranie, Afganistanie, 
Tadżykistanie, Sudanie, Indiach, Pakistanie, Bangladeszu, Nepalu i Tybecie, Indiach, w północ-
nych Chinach, na Kaukazie. Bardzo przypomina naszą Wielkanoc. Przygotowania rozpoczynają 
się 4 tygodnie wcześniej. W każdym tygodniu odnawia się jeden element świata: woda, ogień, 
ziemia i wiatr. Wielkie znaczenie mają świąteczne porządki. Wszystko musi być czyste i nowe. 
Irańczycy sprzątają swoje domy, naprawiają zepsute rzeczy, wymieniają ubrania na nowe.                     
W Nouruz wybacza się wszelkie urazy i przewinienia, skłóceni godzą się ze sobą. Czas spędzany 
jest z rodzinami i przyjaciółmi na radosnej zabawie, tańcach i ucztowaniu.  
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Dobra kucharka  

nie potrzebuje garnka.  

Marysia Ch., kl. 3a 

Pola H., kl. 3a 

Oskar K., kl. 2a 

Dobra kucharka  

nie potrzebuje garnka.  

Marysia J., kl. 3a 

Co za dużo to niezdrowo 

Hugo N., kl. 3a 

Słodki miód, słodki cukier, a 

najsłodsze dobre słowo   

Adjana K., kl. 4c 

Jesteśmy zdrowi 

 Zosia S., kl. 2a  

W zdrowym ciele – zdrowy duch 

Greta B.,  kl. 2b 

Co za dużo to niezdrowo 

Klara T., kl. 2a 

Zdrów jak ryba 

Matylda B., kl. 2a 

Antonina J., kl. 2a 

ŚWIETLICA PROMUJE ZDROWE ŻYWIENIE 
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FILANTROPIA 

Pytaliśmy Was o skojarzenia ze słowem FILANTROPIA.  

Takie pierwsze, po usłyszeniu słowa, bez zastanawiania się! 

Przeczytajcie odpowiedzi, a potem wyjaśnienie naszej Sowy! 

Ankieta została przeprowadzona w bibliotece. 

Nowe słowa 

Chce poznać Twoja Głowa! 

Nie wiesz, co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy. 

 

Filantropia  
(starogreckie słowo φιλανθρωπία philanthrōpia –  

dobroczynność, życzliwość; 

φιλάνθρωπος philánthrōpos – kochający ludzkość) 

– formalne i nieformalne działania osób oraz grup, 

instytucji i przedsiębiorstw,  

nakierowane na zaspokojenie potrzeb ludzi. 

Filantrop zwany też w Polsce, zwłaszcza w XIX wie-

ku: społecznikiem – to człowiek udzielający pomocy 

materialnej ubogim, często inteligent:   

lekarz, adwokat, nauczyciel – pracujący społecznie, 

nie bacząc na honorarium. 
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Biorąc udział w akcjach wolontariatu, możemy poczuć się lepszymi ludź-

mi. Dlaczego? To proste! Mamy świadomość, że pomagamy ludziom w 

potrzebie. 

Weźmy pod lupę taką - na przykład - szlachetną paczkę. To ogólnopol-

ska inicjatywa, mająca na celu wspomaganie rodzin, które znalazły się w 

trudnej   sytuacji życiowej. Dzięki informacjom, znajdującym się na stro-

nie tej organizacji, łatwiej dotrzeć do danej rodziny i poznać jej potrzeby. 

Teraz trzeba wykazać się kreatywnością: wymyślić i doprowadzić do 

skutku działania, które pozwolą zebrać konieczne przedmioty lub środki 

finansowe (pieniądze) na ich zakup.  

To świetna okazja, by pochwalić się swoimi umiejętnościami praktycz-

nymi i poczuć twórczą atmosferę w działaniach grupowych. Jeżeli każdy 

dołoży swoją cegiełkę, to może powstać naprawdę solidna konstrukcja. 

W okresie jesienno-zimowym w naszej szkole szczególną popularność 

zdobyły uczniowskie kawiarenki. Amatorzy ciast, ciastek i ciasteczek 

mogli prawie każdego dnia spróbować nowych smakołyków, dokładając 

kilka złotych do szlachetnej skarbonki. Dzięki takim wydarzeniom życie 

szkolne nabiera barw. Nagle czujemy, że od nas naprawdę coś ważnego 

zależy i że to, czego uczy nas szkoła lub dom - ze zwykłego gadania za-

mienia się w rzeczywistość. W takiej atmosferze świat przynajmniej na 

chwilę staje się bardziej przyjazny i ludzki. 

                                                 Karolina K., Awa O. i Jan W.-S., kl. 6a 

O WOLONTARIACIE 
Karolina B., Michalina Ka., Zoe W., kl. 3b 
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DZIEŃ GUZIKA 
W 2022 roku obchody Dnia Guzika  

przypadają na 12 grudnia. Chociaż  

przez lata wymyślono różne  

typy zapięć i zamków, to guziki cały  

czas nie wychodzą z mody!  

Prawdopodobnie w tej chwili masz  

na sobie chociaż jeden! 

Drzewko z guzików 

w sali techniki 

Z czego może być zrobiony guzik? 

plastik 
drewno 
masa perłowa 

srebro 

bursztyn 
słomka plastikowa 

filament z drukarki 3D 
modelina upieczona w piekarniku 

 

Ile guzików masz przy ubraniu? 

Ankiety guzikowe  zostały przeprowadzone w bibliotece 

Jak przyszyć guzik? 

To jest łatwe! 

Trzeba się skupić. 

Można zmienić nudne guziki przy swetrze na ładniejsze! 

Trzeba mieć potrzebne materiały.  

Dobry wzrok lub okulary, żeby nawlec igłę. 

Apteczka powinna być w zasięgu ręki. 

Trzeba chodzić na lekcje techniki! 

To nie jest łatwe! 

Trzeba dobrać kolor nici.  

Dziecko może szyć tylko pod opieką dorosłych. 

Potrzebne jest trochę miejsca wokół siebie. 

Trzeba być ostrożnym.  

Ważne, aby dobrze dociągać nitkę. 

Najtrudniej jest zacząć. 

Guzikami można się fajnie bawić! 
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Francja na sportowo  

Tola Z. i Jurek Z., kl. 4a 

Sukcesy Trójkolorowych w 2022 

 Choć piłkarzom nie udało się obronić tytułu 
Mistrzów Świata, mijający rok był dla sportowców z 
Francji udany. 
 W niedzielę (18 grudnia) Francja przegrała w 
finale Mistrzostw Świata w Katarze z Argentyną. 
Przegrana oznacza, że nie udało się obronić tytułu 
wywalczonego w 2018 r. w Rosji. Poza srebrnymi 
medalami dla całej reprezentacji, w Katarze duży 
sukces odniósł Kylian Mbappé. Zdobywając w tur-
nieju 8 bramek, napastnik Paris Saint-Germain wy-
walczył tytuł Króla strzelców. 
 Nie samą piłką Francja jednak żyje. W 2022 
r. reprezentacja kraju w rugby wygrała Puchar Sze-
ściu Narodów. Rugby to jedna z najpopularniej-
szych dyscyplin w tym kraju. A Puchar Sześciu Na-
rodów to najważniejsze zawody rugby w Europie. 
 Z kolei francuska tenisistka Caroline Garcia 
wygrała w 2022 r. WTA Finals, czyli zawody koń-
czące tenisowy sezon pań, w których startuje 8 naj-
lepszych zawodniczek świata w danym roku. Wcze-
śniej Garcia wygrała w deblu turniej French Open 
na kortach Roland Garros w Paryżu. Kilka tygodni 
później pokonała natomiast najlepszą obecnie teni-
sistkę świata, czyli Igę Świątek.  I zrobiła to w jej 
rodzinnej Warszawie, wygrywając przy okazji turniej 
na kortach Legii. 
 Na zimowych igrzyskach olimpijskich w Peki-
nie francuscy sportowcy wywalczyli 14 medali. W 
tym m.in. Quentin Fillon Maillet aż dwa złote i trzy 
srebrne w biatlonie (w różnych konkurencjach), 
Clément Noël złoto w slalomie mężczyzn, a Ga-
briella Papadakis i Guillaume Cizeron złoto w pa-
rach tanecznych w łyżwiarstwie figurowym. 
 Warto dodać jeszcze, że francuscy koszyka-
rze wywalczyli w 2022 r.  wicemistrzostwo Europy. 

Zdjęcia: PlanetRugby, WTA, RFI, Sports Illustrated. 
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Cezary P., kl. 2a 

1. Zacznij od narysowania zarysu głowy. 
2. Zrób taką kotwicę, która stanowi pierw-

szą rysę twarzy. 
3. Dodaj nos z kolejną rysą twarzy. 
4. Pora na oczy. 
5. Dodaj resztę ciała. 
6. Teraz nogi, żeby twój kot mógł chodzić. 
7. Dodaj brwi. 
8. (OPCJONALNE) Pokoloruj swojego kota. 
Skończone! 

KOT  KUBY 

Kuba B., kl. 5b 
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Pola K. , kl. 4b 

Stopka redakcyjna:  
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Nadia Sz., kl. 5b 

MIKOŁAJKOWY ŻARCIK 
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ZWIERZAKI 

 NUMERU 

   Tito 

Mój pies nazywa się Tito i ma 5 lat. 

Jego rasa to american hairless terier, 

czyli amerykański terier bezwłosy. Mó-

wimy również na niego Tytus. Tito lubi 

jeść jabłka. Zawsze, kiedy je jem, stoi 

nade mną i prosi o gryza. Lubi swojego 

szczurka - maskotkę, którą kupiliśmy 

mu w Ikei. Kocha spać, ale gdy coś po-

ruszy się w oknie - budzi się. Bardzo 

lubię się z nim bawić w zapasy. Kiedy 

przychodzi pora na inną zabawę, Tytus 

idzie po swojego szczurka.  

Ludka B., kl. 6a 

Fhenk to moja ryba, którą mam u 
babci. Lubi jeść chrupkie jedzenie. 
Mam też psa o imieniu Joker. On 
strasznie szczeka na Fhenka.  
Joker goni koty na podwórku. Lubi 
się bawić kością. A gdy jest znudzo-
ny, kładzie się obok mnie, żebym 
go  głaskał.  

Paweł H., kl. 6a 

   Fhenk i Joker 

Twój sympatyczny, wyjątkowy zwierzak może znaleźć  
się w kolejnym numerze gazetki! Zrób mu zdjęcie/
narysuj i opisz wygląd, zwyczaje, przygody. Artykuł  
przyślij na e-mail redakcji (szukaj stopki redakcyjnej) 
lub przynieś do biblioteki szkolnej.  
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Piotr W., kl. 5b 

KRZYŻÓWKA  IDY 

Ida C., kl. 6b 



 

To czas choinek! Tych naturalnych 
i sztucznych. Świętują choinki 
ubrane w ręcznie robione ozdoby 
oraz te błyszczące, świecące, z 
lustrzanymi złotymi bombkami, w  
których odbija się wszystko, co 
dookoła.  
Choinki nas zainspirowały.                
Powstało kilkanaście rysunków 
choinek typu: szachowa, kocia, 
sowia, lodowa, zimowa, w czapce i 
szaliku, okrągła i prezentowa. Wy-
myśl swoją choinkę. Jaką? Zain-
spiruj się swoim hobby! 


