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SKARPETKOWE  

PACYNKI - KL. 3B 

 CHOINKA  

NA JAZDOWIE 

KIERMASZ „KSIĄŻKA  

ZA ZŁOTÓWKĘ” - KL. 4A UZNALIŚCIE, ŻE JESTEM 

PIĘKNYM BUDYNKIEM! 

DZIĘKUJĘ! 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Oto trzeci numer szkolnej gazetki „TUZINEK” przed Wami! Ale też dzięki Wam! 

Główne tematy numeru są dwa! Te wyczekane, wymarzone, zasłużone, zbliżające 

się już wielkimi krokami… pełne śniegu i atrakcji FERIE ZIMOWE!  Drugi temat 

to interesująca, nowoczesna, miejska, a czasem historyczna ARCHITEKTURA!  

Nasi Redaktorzy świetnie poradzili sobie z tematami! W numerze przeczytacie 

wywiad z uczniami klasy 1a na temat pracy architekta, obejrzycie galerię projek-

tów domów przeznaczonych dla ludzi o różnych zainteresowaniach! Jest w czym                                   

wybierać! Poznacie wyniki ankiety dotyczącej najładniejszych budynków w War-

szawie. Mamy dla Was zadania do wykonania, w tym krzyżówkę matematyczną! 

Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy udanych ferii! 

Piszcie do nas na adres e-mail:biblioteka12sp@interia.pl Redakcja 

Wywiad z najmłodszymi Uczniami naszej szkoły 

Wywiad przeprowadziły: Zuzanna Kuźniewska                       

i Karolina Pszczółkowska, kl. 5a 

Czym zajmuje się architekt? 

Robi domy, dziury w ziemi 

Stawia mury 
Buduje maszyny, robi modele domów i coś na komputerze 

Może budować ambasady 

Projektuje różne budynki, parki, małe domy, wille, wieżowce, drapacze 

chmur, hotele, sklepy, wieże kościelne 

Potrafi samemu zbudować dom 
 

Co trzeba umieć, żeby zostać architektem? 

Umieć się wspinać, projektować, naprawiać windy, malować ściany 

Nauczyć się nosić ciężkie rzeczy 
Wiedzieć, gdzie postawić budynek i jaki ma być wysoki 

Trzeba mieć ołówek do projektowania, młotek, linijkę, młot pneumatyczny 

Trzeba być punktualnym 

Trzeba nauczyć się budować różne rzeczy 

Musi umieć korzystać  z linijki, żeby mierzyć pokoje i budynki 

Trzeba umieć wytłumaczyć innym, jak co ma być 

Trzeba się uczyć 

Trzeba umieć matmę 

Potrafić dobrze rysować 
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NAJŁADNIEJSZY BUDYNEK W WARSZAWIE 

Ankietę przeprowadziły:  
Hania  Kopeć i Tosia Kasza, kl. 4c 

Pałac Kultury i Nauki 12 głosów 

Zamek Królewski 9 głosów 

Stadion Narodowy 9 głosów 

Pałac na Wodzie 6 głosów  

Centrum Nauki Kopernik 6 głosów 

Złote Tarasy 2 głosy 

Metropolitan 1 głos 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego BUW 1 głos 

Żagiel 1 głos 

Nazwij budynki na zdjęciach! 

Książki w szkolnej bibliotece z ARCHITEKTURĄ w tytule: 

„Chatka Puchatka” 

„D.O.M.E.K. czyli doskonałe okazy  

małych i efektownych konstrukcji” 

„Tajemnica biblioteki” 

„Tajemnica pływalni” 

„Tajemnica szkoły” 

„Sekret ponurego zamku” 

„Domek z klocków” 

„Martynka w domu” 

„Magiczne drzewo. Tajemnica mostu” 

„Zwiadowcy. Płonący most” 

„Stary dom” 

„Domek na drzwie” 

„Seuls à la maison” Rysunek:: Lila Maćkowiak, kl. 3c 
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Z czym kojarzą ci się FERIE? 

Skojarzenia zebrała Oliwia Perczyńska, kl. 5a  

Rysunek: Bruno Kargol, kl. 4c. 
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CIEKAWOSTKI O ZIMIE 

- Najzimniejsze miejsce na Ziemi to Antarktyda. Nikt tu nie mieszka na 
stałe. W licznych stacjach badawczych przebywają uczeni z różnych stron 
świata. 
- Na Antarktydzie 4 kilometry pod lodem leży już przez miliony lat                 
niezbadane i odcięte od świata jezioro Wostok. 

- Pingwiny cesarskie to największe pingwiny na świecie. 

- Najwyższy szczyt Alp ma 4807 m n.p.m. 
- W Rosji temperatura dochodzi nawet do – 70 stopni Celsjusza, panują tam 

wielkie mrozy. 

- Najbardziej popularne zimowe dyscypliny sportowe to: narciarstwo, 
łyżwiarstwo, saneczkarstwo i narciarstwo biegowe, snowboard. 

Wyszukały: Alicja Bukowska i Oliwia Perczyńska , kl. 5a. 
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FOTEL DLA KOCHAJĄCYCH CZYTAĆ 
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Antonina Kasza i Antonina Tarnowska, kl. 4c 
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SŁYNNI ARCHITEKCI - Norman Foster i Zaha Hadid 

Na świecie jest wielu architektów, którzy 

dzięki swojej pomysłowości i kreatywności, potrafią 

stworzyć niespotykane bryły, nie tylko wtapiające się 

w okolicę, ale również tak unikatową i tak kosmiczną, 

że swoją wymyślnością, potrafią przykuć uwagę na-

wet największego wroga modernizmu. 

Jednak do najbardziej wybitnych architektów 

należy Norman Foster, człowiek stworzony do kreo-

wania wymyślnych i nowoczesnych budowli, które 

potrafią współgrać nawet ze starszym budownictwem. 

Swoje zdolności wykształcił przez ponad 80 

lat swojego życia, projektując nie tylko biurowce, ale 

również mosty, porty lotnicze czy nawet stadiony.  

Do jego dzieł należą m.in. znany budynek 

finansowy, zwany The Gherkin – ogórek, jak również 

biurowiec Metropolitan w Warszawie. Stworzył pro-

jekt centrum rozrywkowo-handlowego w Kazachsta-

nie, przypominający namiot, o powierzchni 23 tysięcy 

metrów kwadratowych.  

Ponadto, należy nadmienić, iż w roku 2020 w 

Warszawie ma stanąć najwyższy budynek w Unii Eu-

ropejskiej zaprojektowany przez Fostera, którego wy-

sokość z iglicą nie przekroczy 310 metrów. 

Innym, sławnym architektem jest Zaha Ha-

did, której projekty kształtem przypominają nie tylko 

falującą pustynię, ale również potężne statki kosmicz-

ne. Jej budowle są tak postmodernistyczne, jakby po-

chodziły z innego świata. Obłe oraz niespotykane 

kształty udowadniają, że człowiek jest w stanie zapro-

jektować i zbudować wszystko, co tylko przyjdzie mu 

do głowy.  
Aleks Ambroziak, kl. 6b 

Fot: Internet. 

Nagroda Pritzkera 
- najważniejsza mię-
dzynarodowa nagroda 
w dziedzinie architek-
tury. Przyznawana od 
roku 1979 przez fun-
dację Hyatt, związaną 
z rodziną Pritzkerów, 
znaną z działalności 
dobroczynnej na polu 
kultury i nauki.  
Norman Foster i Zaha 
Hadid są laureatami tej 
prestiżowej nagrody. 

Maja Michalska, kl. 5a 
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DOM–PLAMA 

Julia Stolarzewicz, kl. 3b 

DOM–PARASOL 

Julia Stolarzewicz, kl. 3b 

DOM–BUT 

Mia Żukowska, kl. 4c 

DOM–KWIAT -Kasia Durek, kl. 4c 

DOM–DRZEWO 

Tosia Tarnowska,  kl. 4c 

DOM–SOWA 

Maja Szypszak, kl. 4c DOM–PIŁKA -Kasia Durek, kl. 4c 

DOM–WĄŻ- Helena Jaworska, kl. 4b 

Kto z Was chciałby zamieszkać w dziwnym domu?  
Popatrzcie na projekty i wybierzcie coś dla siebie! Nasi 
architekci jeszcze nie są sławni, ale to tylko kwestia 
czasu. Projektują wspaniałe budowle! Proponujemy 
dom-drzewo dla wszystkich kochających szum lasu i 
ekologię. Dla tych, którzy uganiają się za piłką—dom w 
tym kształcie, z fantazyjnymi oknami. Dom-kwiat  pach-
nie cały rok! Ruchoma drabinka jest wciągana na noc 
do wnętrza, dla bezpieczeństwa. Dom -parasol, dla 
tych co kochają słońce i deszcz! Dom-but dla podróżni-
ków, co wiecznie w drodze, wędrowców od świtu do 
nocy. Buen Camino! Dom-Sowa dla kochających ptaki   
i nocne czytanie! Dla tych, co mają dużo czasu propo-
nujemy dom w kształcie węża. Przejście z jednego 
końca na drugi zajmuje około pół godziny spacerkiem. 
Dla niezdecydowanych swobodny i zmieniający swój 
kształt - dom-plama. Zapraszamy! 

Red. 

NASZE  
PROJEKTY 
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ZWIERZAK 

 NUMERU 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze 
gazetki! Zrób mu zdjęcie lub narysuj  go , opisz także wygląd, zwyczaje, 
wszystko! Artykuł przyślij na e-mail: biblioteka12sp@interia.pl lub            
przynieś do biblioteki . 

Lena Krzywik, kl. 6a. 

Benek 

Benjamin 

Benol 

Mój pies nazywa się Benek. Jest znany rów-

nież jako Benjamin, Benol, Benisław i Dzwo-

niec. Ma 3 lata. Ma charakterystyczny biały 

krawacik pod szyją. O dziwo, mój pupil w 

wieku trzech lat zaczął siwieć na pysku.       

Według mnie, ma dosyć duże uszy, jak na 

kundla. Benek jest praktycznie cały czarny, 

oprócz pięknych jasnobrązowych łapek. Jest 

to pies ze Schroniska na Paluchu w Warsza-

wie. Historia związana z jego przybyciem 

jest śmieszna. Już od pewnego czasu rodzi-

cie rozglądali się za psem. Moja mama była 

bardziej przeciw niż za, ale udało się ją            

namówić. Nasi rodzice w konspiracji ustalili, 

że tata pojedzie do schroniska po małą su-

nię. Gdy wróciłyśmy z siostrą ze szkoły, zo-

baczyłyśmy tatę wychodzącego z samocho-

du i mówiącego do pasażera „No chodź!               

No wyjdź!”. Z pojazdu wyszedł bardzo               

wystraszony pies. Pierwsze dni z Benkiem 

były bardzo ciężkie. Pies chodził skulony              

i zdołowany. Zdarzało się, że kogoś ugryzł. 

Minął rok i Benek w końcu uświadomił sobie, 

że jest członkiem naszej rodziny. Teraz jest              

o wiele śmielszy i łagodniejszy. Oprócz tego, 

że jest wielkim śpiochem, jest też bardzo 

tchórzliwy. Podejrzewamy, że ktoś kiedyś 

musiał go bić. Jest bardzo mądry i cudowny. 

Nie wyobrażam sobie życia bez Benka! 
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BUDOWAĆ ZAMKI 

NA PIASKU -  

brać marzenia za rzeczy-

wistość, robić nierealne 

plany, pragnąć czegoś  

niemożliwego.. 

„Marzena sądziła, 

że wyjedzie do USA   

i tam zrobi karierę 

piosenkarki. Było           

to budowanie zam-

ków na piasku”. 

POCAŁOWAC  

KLAMKĘ -  

nie zastać kogoś w domu, 

odejść z niczym. 

„Wybrałem się  

do domu Bartka, ale 

pocałowałem  

klamkę”. P
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PRZEDMIOTY 

W KOLORZE 

NIEBIESKIM, 

które posiadamy: 

kartki  

bluzki 

długopisy 

poduszka 

klocki lego 

plecak 

książki 

kołdra 

ołówek 

ramka na zdjęcie 

dywan 

ściana 

łóżko 

spodnie 

gra 

zegarek 

zeszyty 

piórnik 

kubek 

kredka 

flamastry 

gumki 

szczotka 

buty 

opaska 

bidon 

śniadaniówka 

kapcie 

komórka 

bombka 

Przepisz  

w kolejności  

alfabetycznej: 

 

bluzki 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 
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Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” 

SP 12 w Warszawie; red. nacz., skład komp. p. Alicja 

Lampa (bibliotekarz). Adres redakcji: biblioteka szkol-

na;   e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Ten numer redagowali uczniowie: 2c: Nikola 

Wróblewska; 3b: Julia Stolarzewicz; 3c: Lila 
Maćkowiak; 4b: Helena Jaworska; 4c: Katarzyna 
Durek, Oliwia Grudowska, Bruno Kargol, Antoni-
na Kasza, Hanna Kopeć, Patrycja Michalak, Maja 
Szypszak, Antonina Tarnowska, Mia Żukowska; 

5a: Alicja Bukowska, Zuzanna Kuźniew-
s k a ,  Ma j a  M i c ha l s k a ,  O l iw i a               
Perczyńska, Karolina Pszczółkowska, ; 
5b: Matylda Betlejewska; 6a: Lena 
Krzywik; 6b: Aleks Ambroziak. 
 

Zapraszamy do redagowania 

kolejnego numeru gazetki  

„TUZINEK”! 

Konkurs   

ORTOGRAFIA  

NA MEDAL 

ALEKSANDRA  

ADAMSKA, kl. 5a 

II m. w Śródmieściu - 

awans etapu  

wojewódzkiego 

Ogólnopolski konkurs  
„ALFIK POLONISTYCZNY” 
Wynik BARDZO DOBRY  
uzyskali: 
1. Witold Gintowt, 4b 

2. Jan Staniszewski, 4b 

3. Jakub Dobrosielski, 4a 

4. Antoni Apkarian, 4b 

5. Maciej Kulig, 4a 

6. Krystian Garbarczyk, 4a 

7. Aleksandra Adamska, 5a 

8. Iga Ratajczak, 6c 

9. Aleksandra Sobczak, 6c 

10. Zofia Konopka, 6c 

KONKURS  
POLONISTYCZNY 

do etapu wojewódzkie-
go zakwalifikowała się  

uczennica klasy 6c   
IGA RATAJCZAK. 

Śródmiejska Olimpiada  
Młodzieży 

piłka ręczna dziewcząt 
III miejsce 

1. Lena Grudziecka 
2. Pola Grudziecka 
3. Karolina Kuczyńska 
4. Karolina Gorycka 
5. Pola Pogorzelska 
6. Lena Świderska 
7. Konstancja Król 
8. Gabriela Balska 
9. Maria Podsiadło 
10. Natalia Zmijewska 
11. Ewa Deredas 
12. Natalia Wieczorek 
13. Julia Mielnicka-Gniadek 
14. Pola Załęska  

Ogólnopolski Konkurs  

„ALFIK  

HUMANISTYCZNY” 
Wynik BARDZO DOBRY  

uzyskali: 

1.Maja Pączkowska, 3b    

2.Eunika Mucha, 3a      

3.Jakub Boryś, 3a  

4.Magdalena Jasiewska, 3a 

5.Maks Przybyłowski, 3a      
 Wynik  DOBRY uzyskali: 

6.Maciej Schab, 3a            

7.Katarzyna Kmieciak, 3a      

8.Lila Maćkowiak, 3c          

9.Joanna Hereśniak, 3b       

10.Lena Bronicka, 3a          

11.Michalina Nowak, 3c  

Konkurs na kartkę  
świąteczną  
w języku francuskim 
Kl. 1-3 
1. Maks Rheindorf-Zaorski 2b 
2. Daniel Wrenall 1a 
3.Stella Ferguson 2b 
Wyróżnienia 
Maks Korzeniowski 2b 
Pola Apkarian 1a 
Nikola Wróblewska 2c 
Kl. 4-6 
1.Antoni Apkarian 4b 
2. Bartek Janicki 4b 
3. Tosia Kasza 4c 
Wyróżnienia  
Julian Mikołajczak 5b 
Zuzia Kuźniewska 5a 
Lena Świderska 6b 

Szkolny Konkurs  
Plastyczny 

„Portret Henryka  
Sienkiewicza” kl. 1-5 

NAGRODY: 
1.Julia Gilewska-Zawisza, 1b 
2. Zuzanna Traczyk, 2a 
3. Maks Korzeniowski, 2b 
4. Paulina Gołębiewska, 2c 
5. Wojciech Tabor, 2d 
6. Grzegorz Jastrzębski, 3b 
7. Julia Szczygieł, 3b 
8. Mikołaj Witecki, 3b 
9. Lila Maćkowiak, 3c 
10. Zoja Płazińska, 4c 

Kl.6 - Projekt okładki  
„W pustyni i w puszczy” 

Gabriela Balska, 6b 
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KRZYŻÓWKA MATEMATYCZNA Z HASŁEM 

„MIASTECZKO” - Znajdź 5 różnic! 

Oliwia Grudowska, kl. 4c 

Matylda Betlejewska, kl. 5b 



GALERIA 

Autorzy prac:  

Adam, Ignacy, Tosia,  

Zuzia B. - kl. 2a;  

Marianna  

i Renata, kl. 3a;  

praca grupowa:  

Adam, Józefina,  

Dominika, Paweł,  

Marcin, Daniel,  

Adam (świetlica). 


