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Rys. Helena Jaworska, kl. 4b 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Oto piąty (ostatni) numer naszej gazetki „TUZINEK” w tym roku szkolnym! Jest to 

wydanie specjalne, bo mówi o czymś bardzo ważnym. O czytaniu! W ramach ob-

chodów Tygodnia Bibliotek realizowaliśmy projekt „Z książką nad Wisłą”,                

o czym przeczytacie na łamach gazetki. Kto rysował miasto Ryn, przyklejał ża-

glówki, żaby, ryby i rybitwy na naszą malowaną rzekę w czytelni, kto szukał geo-

graficznych haseł w encyklopedii, zdobywał naklejki i przygotowywał kartki dla             

bibliotek- wie o co chodzi!  

Maj to wspaniały miesiąc! Tydzień Bibliotek, Noc Muzeów, Warszawskie Targi 

Książki! Ile ciekawych wydarzeń kulturalnych! Warto pójść, obejrzeć, dowiedzieć 

się, posłuchać. Warto rozwijać swoje zainteresowania! Nade wszystko warto czy-

tać!     Pamiętajcie o tym w czasie wakacji! Książkę można zabrać wszędzie! 

P.S. A teraz niespodzianka! We wrześniu spotkamy się w nowej odmienionej           

Krainie Książek! A to ciekawe! :) Redakcja 

WYWIAD Z UCZNIAMI KLAS PIERWSZYCH NA TEMAT KSIĄŻEK 

Jakie macie skojarzenia z książką? 

Komiks, biblioteka, obrazki, literki, ilustracje, 

legendy, bajki, biografie, baśnie, drzewa,                 

trylogia, papier, okładka, kartki, zwój, fiszki, 

zakładki, ludzie. 

Dlaczego warto czytać książki? 

Są ciekawe. Można dowiedzieć się wielu rzeczy. 

Uczymy się czytać. Ćwiczą wyobraźnię i fanta-

zję.  Pomagają nauczyć się innych języków. 

Często przychodzicie do biblioteki szkolnej? 

Tak, aby wypożyczyć książkę, poczytać,                  

zobaczyć panią, po kolorowe  naklejki. 

Jak nazywają się bohaterowie książkowi, któ-

rych lubicie najbardziej? 

Harry Potter, Pan Wołodyjowski, Mikołajek, 

Szczeniaczki,Nela mała reporterka, Cwaniaczek. 

Podajcie tytuły ciekawych książek. 

Magiczne drzewo,  Kolory, Potop, W pustyni i  

w puszczy, Dzienniczek Cwaniaczka,                        

O pingwinku Kleofasku, Baśnie z różnych stron 

świata, Żółty smok, Mały książę, Martynka. 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. 

Karolina Stanek, kl. 3b 

Wywiad przeprowadziły: 

Alicja Bukowska i Magdalena 

Boryś, kl. 5a. 
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Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem 

7 kwietnia 2017 roku klasy trzecie gościły             
Michała Rusinka. Autor „Wierszyków            
domowych” szybko nawiązał kontakt            
z dziećmi. Spośród wielu zabaw               
językowych trzecioklasistom najbardziej     
podobało się wspólne uzupełnianie luk                
w opowiadaniu najdziwniejszymi przymiota-
mi. Po wstawieniu brakujących wyrazów, 
poeta przeczytał całość. Zrobiło się bardzo 
wesoło. Na zakończenie każde dziecko 
otrzymało upragniony  autograf od poety.  
Wrażenia Kuby z 3a: „Najbardziej podobało 
mi się wielkie poczucie humoru pisarza, 
sympatycznego Człowieka”. 

Książki autorstwa Michała Rusinka w naszej  bibliotece: 

„Jak przekręcać i przeklinać” 

„Krakowski Rynek dla chłopców i dziewczynek” 

„Mały Chopin” 

„Wierszyki domowe” 

                                          Zapraszamy do wypożyczania! 
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Gdzie można czytać książkę? 

Skojarzenia zebrały:  

Magdalena Boryś   

i Lena Bosowska z kl. 5a. 

Rys. „Lawina książek” - 

Maja Szypszak, kl. 4c. 
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Pewnego dnia  w czytelni na podłodze został znaleziony list!            

Ktoś wrzucił go przez szparę pod drzwiami. Po przeczytaniu 

wszystko się wyjaśniło! Gaju! Pozdrawiamy Cię serdecznie!!! LIST 



Nasze prace... 
Jestem Gilem. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o jednej z moich przygód.  
Urodziłem się w sklepie. Widziałem tyle osób i czekałem, aż ktoś mnie kupi. By-
łem malutkim i słodkim Gilem. Okazało się, że ktoś przyjedzie po mnie, bo jestem 
najmłodszym Gilem na całym świecie. Ten ktoś miał przyjechać za 12 godzin. Jest! 
Będę kupiony. Ciekawe, gdzie z nim polecę! Może do Chin, Ameryki Północnej, 
Ameryki Południowej albo do Niemiec. Nie wiem, gdzie.  
Już się zbliża noc. Jeszcze 30 minut do przyjazdu.  
I właśnie przyjechał po mnie. Wszedł do sklepu. Podchodzi do mojej półki i sięga 
po…… mojego brata. Hm! Przynajmniej jestem sam z rodzicami. Idę spać. Obudzi-
łem się i znalazłem się w jakimś domu. Rozglądałem się i zobaczyłem, że ktoś po 
mnie idzie do klatki. Może idzie mnie nakarmić!? Jestem bardzo głodny. 

Mikołaj Gil, 3c 

Ja, Gil 

Cześć! Jestem koliberkiem i 
bardzo lubię latać. Jestem 
bardzo mały i bardzo szyb-
ko latam. Tam gdzie miesz-
kam jest dużo innych koli-
berków i często pada 
deszcz. Mama nie pozwala 
mi siadać na ziemi, bo w 
każdej chwili może mnie 
zjeść jakiś trujący wąż. Moi 
koledzy często siadają.  

Pewnego dnia, gdy 
mój kolega usiadł na ziemi, 
przyszli turyści i jak go zo-
baczyli to wzięli lupę i ude-
rzyli. On próbował odlecieć, 
ale jeden z turystów go zła-
pał. Zamknął go w klatce, 
która miała tak małe dziur-
ki, że nie mógł wylecieć. 
Zabrali go.  

Aaron Jóźwiak, 3c 

Koliberek 

Wanda Malec, kl. 2b 
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Miasta nad Wisłą 

Płock – to ponad stutysięczne miasto na prawach powiatu, położone w 
Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba po-
wiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski               
w latach 1079–1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej 
(1075). Płock został założony w IX wieku, a prawa miejskie uzyskał w 
1237 r. Na przestrzeni dziejów był  miastem królewskim Korony Królestwa 
Polskiego w starostwie płockim województwa płockiego w  (1784 r),               
a w  latach 1975–1998 - stolicą województwa płockiego. 

To piękne miasto położone na wiślanej skarpie, z klimatyczną sta-
rówką, amfiteatrem i portem rzecznym. Znane w całej Polsce                     
z rafinerii ropy naftowej, istniejącej od 1964 r.  

Są tam również szkoły wyższe, teatry, muzea i piękne ZOO.                
W Płocku jest również wiele znamienitych szkół średnich, a wśród nich 
najstarsza w Polsce - liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego - 
działająca nieprzerwanie od 1180 r., nazywana „Małachowianką”. 

Warto odwiedzić to ciekawe miasto. 

Antoni Dziura, kl. 6b 

PŁOCK 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_p%C5%82ocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_p%C5%82ocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_p%C5%82ocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_p%C5%82ocka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_p%C5%82ockie_%28I_Rzeczpospolita%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_%281975%E2%80%931998%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_p%C5%82ockie_%281975%E2%80%931998%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_rzeczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafineria_ropy_naftowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
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Krzyżówka o Wiśle  

1. Polskie miasto leżące nad Wisłą, słynące z pysznych pierników. 

2. Nazwa Szczepu harcerskiego, który działa w naszej szkole? 

3. Polskie miasto leżące nad Wisłą, słynące z takich zabytków jak: Wawel i Sukiennice. 

4. Polskie miasto leżące nad Wisłą w województwie świętokrzyskim, zwane czasem 

„małym Rzymem”. 

5. Linia zetknięcia się lądu z wodą (rzeką, morzem). 

6. Słówko „rzeka” po francusku – sprawdź w słowniku. 

7. Puszcza się je na Wiśle według tradycji w noc świętojańską. 

8. Słówko „ryba” po francusku – sprawdź w słowniku. 

9. Promenada położona nad rzeką Wisłą, gdzie ludzie mogą spędzać czas (l.mn.) 

10. Łacińska nazwa rzeki Wisły.  

11. Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowski, Gdański i Łazienkowski (obiekty w Warszawie). 

12. Początek rzeki. 

13.  Nazwa działu geografii fizycznej, która zajmuje się badaniem wody w środowisku 

przyrodniczym. 

Hasło: ___________       _____________________    ________________________ 



TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
ROK RZEKI WISŁY 

Obchody Tygodnia Bibliotek  oraz 

Rok Rzeki Wisły stały się świetną okazją do 

stworzenia i zrealizowania  projektu eduka-

cyjnego pt. „Z książką nad Wisłą”. Ucznio-

wie przygotowali plakaty oraz karteczki              

z cytatami i zachętą do czytania dla całej 

społeczności szkolnej. Wśród założeń projek-

tu było rozwijanie zainteresowań czytelni-

czych, motywowanie do działania, pogłębie-

nie wiedzy na temat geografii oraz zaprosze-

nie do biblioteki szkolnej! 

Lubimy świętować z innymi, dlatego nie 

zapomnieliśmy o innych bibliotekach! Wysła-

liśmy życzenia na samodzielnie przygotowa-

nych kartkach z motywem rzeki i książek.  

W tym roku uhonorowaliśmy 5 bibliotek 

szkolnych, które znajdują się w miastach nad 

Wisłą! Rok Rzeki Wisły zobowiązuje! Po-

zdrowiliśmy też serdecznie Bibliotekę Pu-

bliczną nr 44, do której chodzimy z klasami 

na zajęcia. Dla zaprzyjaźnionej biblioteki 

szkolnej w Rynie udało nam się wymyślić 

niespodziankę! Czytelnicy narysowali zabyt-

ki miasta Ryn tworząc piękne pocztówki! 

Dołączyliśmy je do kartki z życzeniami. Lubi-

my takie akcje pełne pozytywnych emocji! 

Tradycją już stało się w naszej bibliotece 

wyszukiwanie zadanych przez panią bibliote-

karkę wyrazów w encyklopedii lub słowniku. 

Wszyscy chętnie szukali, nawet kilka razy – 

zdobywając naklejki promujące czytanie.               

W tym roku wyszukiwaliśmy hasła w Ency-

klopedii PWN Geografia. Była to też okazja 

do rozmowy o pięknych miejscach w Polsce i 

nie tylko! Kto chce jechać do Sandomierza? 

W czwartek 11 maja bawiliśmy się w po-

bicie rekordu wypożyczeń jednego dnia. Rok 

temu podobna akcja przyniosła  efekt w po-

staci 88 wypożyczonych książek. W tym 

roku udało nam się ustanowić nowy rekord – 

105 książek! Za rok będzie już naprawdę 

trudno! 

Na obchody Tygodnia Bibliotek zaprosi-

liśmy do czytelni rzekę Wisłę. Przygotowy-

waliśmy się długo do tej akcji rozpuszczając 

farby w wodzie i zamalowując kolejne arku-

sze szarego papieru. Przez trzy dni ucznio-

wie brali udział w akcji rysunkowej „Wisła 

w bibliotece”. Losowali karteczki z zadania-

mi i rysowali zwierzęta żyjące nad Wisłą,              

a potem naklejali je w dowolnym miejscu 

namalowanej rzeki. Czytelnicy lubią ryso-

wać, dlatego nasza rzeka bardzo szybko na-

brała życia! Przez cały tydzień redaktorzy 

przygotowywali materiały do  szkolnej 

gazetki TUZINEK. To właśnie ten numer, 

który teraz czytacie! Na wystawie przed bi-

blioteką można było obejrzeć książki z infor-

macjami i legendami oraz miastami związa-

nymi            z rzeką Wisłą. Tydzień Biblio-

tek stał się również świetną okazją do podsu-

mowania konkursów organizowanych przez 

naszą bibliotekę. Wyłoniliśmy laureatów 

konkursu  plastycznego dla klas młodszych 

na zakładkę do książki. Zaprezentowaliśmy 

prace uczestników konkursu fotograficznego 

„Książka mój przyjaciel” dla klas starszych. 

Tydzień Bibliotek to wielkie święto na-

wet dla małej szkolnej biblioteki. Cieszymy 

się, że wszystkie zadania udało nam się zrea-

lizować! A do biblioteki zapraszamy z okazji 

i bez okazji! Zawsze! 
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I co było dalej??? Oto fragment książki autorstwa Tove Jansson 
„Tatuś Muminka i morze”, do którego wymyślali-
śmy dalszy ciąg. Przeczytajcie pomysły                 
Kolegów i Koleżanek, a potem zapoznajcie się                   
z autentycznym tekstem książki. Dobrej zabawy! 

Schody skręcały coraz niżej i niżej, 

szare i kruche jak szkielet jakiegoś 

przedhistorycznego zwierzęcia, a na 

dole ginęły w ciemności. Przy każdym 

kroku Muminka... 

M: - ...schodki kruszyły się i Muminek ratując 

się zjechał szybko po poręczy. 

M: - ...schodki zmieniały się w jednorożce. Mu-

minek przestraszył się i uciekł. 

L: - ...schody zmieniały się w latające chmu-

ry. Muminek był zachwycony, bo zawsze  

chciał latać! 

P: - ...było słychać szelesty, a pot spływał mu z czoła. Gdy był już na dole ujrzał…. 

O: - ...słychać było skrzypienie, a na końcu schodów czekała babcia z cie-

płym obiadkiem. 

A: - ...kawałek schodów odłamywał się i spadał z hukiem w ciemność. Prze-

rażony Muminek bał się iść dalej. Zaczął śpiewać i zapomniał o strachu. 

E: - ...coraz mocniej trzeszczały i Muminek bał się, że spadnie. 
M:  - … ogarniał go coraz większy strach. Zamknął oczy 

i poczuł się lepiej. 

A: - ...wszystkie stopnie  spadały. Muminek pomyślał, że zrobi wielki skok w dół 

i ...udało się! 

P:  - ...skrzypiał każdy stopień. A kiedy zszedł na dół i się obejrzał, schodów już 

nie było! 

A: - ...bał się coraz bardziej. Ale zauważył, że z każdym krokiem widzi wię-
cej światła i to dodawało mu odwagi. 
N: - ...jego ciekawość wzrastała. Co znajduje się na końcu krętej schodo-
wej ? Gdy zszedł już na dół zobaczył wskazówkę - miał otworzyć drewnia-
ne drzwi. Zrobił to. Wszedł do środka i wtedy okazał się, że to jego przyja-
ciele zorganizowali dla niego urodzinową niespodziankę! 

...cienie podrywały się i tańczyły przed nim na ścianach. To było 

zbyt piękne, żeby myśleć o strachu. 



ZWIERZAKI 

 NUMERU 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się             
w naszej gazetce! Zrób mu zdjęcie lub narysuj  go , opisz 
także wygląd, zwyczaje, wszystko!  Kolejny numer gazetki 
już po wakacjach ! :) 

Gibon i Pumak 

Ewa Winiarska, kl. 3b 

Mam dwa koty.  Nazywają 

się Gibon i Pumak. Są całe 

czarne. No dobrze, jest drob-

na różnica - Gibon ma małą 

białą plamkę na szyi. Moje 

koty jedzą tylko karmę i piją 

wodę. Pumak jest leniwy                

i uwielbia jeść. Gibon za to 

szaleje, odpoczywa i znowu 

szaleje. Kocham moje kotki! 

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: Klasa 2b: 

Wanda Malec;  3b: Martyna Kamińska, Karolina 
Stanek, Ewa Winiarska; 3c: Mikołaj Gil, Aaron 
Jóźwiak; 4a: Konrad Mazurkiewicz, Wiktor            
Mazurkiewicz, Jan Siekierzyński; 4b: Helena 
Jaworska; 4c:Oliwia Grudowska, Maja Szypszak;  

5a: Magdalena Boryś, Lena Bosowska, 
Alicja Bukowska, Zuzanna Kuźniewska; 
6b: Antoni Dziura.  

Redakcja dziękuje za współpracę              

i zaprasza do pracy po wakacjach! 

Ze słownika frazeologicznego 

CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA -  

człowiek oczytany, posiadający 

dużą wiedzę i znajomość faktów . 
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Znajdź 5 różnic! 

Oliwia Grudowska, kl. 4c 

Martyna Kamińska, kl. 3b 
Konrad Mazurkiewicz, kl. 4a 

Odwiedziłem  targi. Kupiłem trzy książki i jedną grę. Było 

bardzo dużo ludzi. Do znanej pisarki tłum czytelników stał          

w długiej kolejce. Fajna impreza. 

Interesuję się historią Polski, dlatego kupiłem dwie części 

książki „Husarskie skrzydła”. Ilustrator wpisał mi się do 

książki i dodał rysunek! Zebrałem wiele zakładek i katalogów 

książek oraz papierową koronę na głowę.   

Moim zdaniem warto pójść na Targi Książki, ponieważ jest tam 

wiele, wiele, naprawdę wiele książek.  Powiecie, że książki można 

kupić  w księgarni, no ale nie z przeceną –25% do –70% . Komiksy, 

fantastyka i gry planszowe - tu jest wszystko! Coś dla młodszego 

rodzeństwa - oczywiście! Do tego autografy znanych pisarzy. 

Spotkania, wykłady! Cała ta czytelnicza atmosfera!  

Za rok OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! Wiktor Mazurkiewicz, kl. 4a 



GALERIA LEKTUR 

Daniel Żebrowski—Książka Tajemnica pociągu 

Maksymilian Rheindorf-Zaorski—Książka Apollo 11 

Stanisław Baranowski—Książka Mikołajek i inne chłopaki 

Marianna Bieniak—Książka Mgiełka porzucona kotka 

Szymon Maryl —Książka Tajemnica klejnotu  
                                           Nefertiti 

Paweł Pindara —Książka A u nas w domu.  
                                         Opowieści dzieci fabrykanta 

Wystawa prac wszystkich uczniów klasy 2b miała 

miejsce w czytelni w miesiącu kwietniu. 

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA! 


