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Po rosyjskim ataku na
Ukrainę wiele osób
zastanawia się, jak może
wesprzeć ten kraj i jego
obywateli. Słowa otuchy,
wyrazy wsparcia, udział w
protestach to sposoby na
wyrażenie poparcia i
solidarności. Uczniowie
naszej szkoły są otwarci
na pomoc innym. 

Myśląc o swoich kolegach
i koleżankach z Ukrainy,
którzy niebawem będą
dołączać do grona
społeczności szkolnej
DWUNASTKI,
przygotowali piękne laurki,
które przekazali na ręce
pani wicedyrektor. Będą
one miłym podarkiem dla
dzieci z Ukrainy. Brawo
3c!

.
. .

Laurki na powitanie od klasy 3c
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1.Kim jest i czym
zajmuje się
Rzecznik Praw
Ucznia?

Rzecznik Praw
Ucznia jest to osoba,
która stoi na straży
praw i obowiązków
wszystkich uczniów.
Na co dzień zajmuję
się rozwiązywaniem
wewnętrznych
konfliktów pomiędzy
uczniami i
nauczycielami.

2. Czy lubi Pani
pełnić swoją nową
funkcję w szkole?
Uwielbiam. Każdy,
kto mnie zna,
doskonale wie, że
praca z dziećmi i
młodzieżą daje mi
bardzo dużo
satysfakcji.
3. W jaki sposób
uczniowie mogą
skontaktować

się z Rzecznikiem
Praw Ucznia?

Przy gabinecie
pedagoga szkolnego
znajduje się
„niebieska skrzynka”,
do której uczniowie
mogą wrzucać swoje
zapytania. Ważne,
aby każda
korespondencja była
podpisana z imienia i
nazwiska.

4. Jaki był Pani
ulubiony przedmiot
w szkole
podstawowej?Zdecydowanie
geografia.

5. Który nauczyciel
najbardziej zapadł
Pani w pamięć?
Dlaczego?

Pan od fizyki. Przez
cały rok (nawet zimą)
chodził w sandałach.
Z tego, co wiem, to
nadal nosi sandały.

6. Z jakiego
przedmiotu miała
Pani najlepsze
oceny, a z jakiego
najgorsze?

Najlepsze oceny
miałam z geografii a
najgorsze…….. z
fizyki.

7. Woli Pani kawę
czy herbatę?
Bardzo lubię kawę.

8. Czy ma Pani
jakieś zwierzątko
domowe?Tak. Obecnie
jestem szczęśliwą
posiadaczką golden
retrievera. W
przeszłości miałam
psy, koty, chomiki,
myszki, a nawet
jaszczurkę.
9. Czy lubi Pani
sport? Jaki
najbardziej?
Poproszę o inny
zestaw pytań.

10. Jaki jest Pani
ulubiony kolor?
Typowo
„dziewczyński” –
różowy.

11. Czy ma Pani
jakieś motto
życiowe?
"Nie ma dzieci, są
ludzie" (Janusz
Korczak).

12. Czy chciałaby
Pani przekazać coś
uczniom naszej
szkoły?
Kochani uczniowie,
pamiętajcie, że macie
nie tylko prawa, ale i
obowiązki.

WYWIAD Z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 - PANIĄ

EWELINĄ DOMAGAŁĄ

.
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TAK PRACUJEMY NA ZAJĘCIACH DZIENNIKARSKICH!

Młodzi dziennikarze potrafią poradzić sobie z każdym wyzwaniem.
Podczas cotygodniowych spotkań doskonalą swoje umiejętności.

Ostatnio poprowadzili szkolny serwis informacyjny. Zadanie polegało na
wybraniu najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, selekcji zebranego

materiału i ułożeniu go w kolejności, w jakiej zostanie zaprezentowany w
serwisie. Następnie redaktorzy "Supernowej"  prezentowali informacje

słuchaczom. Wejście w rolę dziennikarza wymagało opanowania,
oswojenia tremy przed wystąpieniem publicznym oraz bardzo dobrej

dykcji. 
Redaktorzy SP 12 stanęli na wysokości zadania. Brawo!

Patrycja Wiśniewska 
z klasy 7b została srebrną

medalistką Mistrzostw
Europy IFMA 2022,

kadetki/kat. wagowa -54kg 
Maja Mołodecka 

z klasy 8a została srebrną
medalistką Mistrzostw

Europy IFMA 2022,
kadetki/kat. wagowa -63,5kg

Brawo dziewczyny,
jesteśmy z Was dumni!

Serdecznie gratulujemy i
mocno trzymamy kciuki za

Wasze dalsze sukcesy!
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TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO W NASZEJ SZKOLE
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          „Język polski jest ą-ę”        
to kampania społeczna, która ma na celu
uświadomienie Polakom, jak ważne jest

używanie polskich znaków   w komunikacji
internetowej i SMS-owej.

Znaki diakrytyczne są cechą wyróżniającą
polszczyznę. Ich nieużywanie może być

zagrożeniem dla języka polskiego oraz może
prowadzić do jego zubożenia i osłabienia roli,

jaką odgrywa w przekazywaniu polskiego
dziedzictwa kulturowego. 

      Kampania społeczno-edukacyjna
  „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

ma przyczyniać się do podnoszenia
świadomości językowej, do
ugruntowania poczucia, że

polszczyzna jest tworzona przez
każdego użytkownika i że to każdy

z nas jest za nią
odpowiedzialny. Język jest wartością

samą w sobie, jest wspólnym dobrem,
dlatego wszyscy powinniśmy o niego

dbać.

     Znaki diakrytyczne to znaki graficzne  
(„ogonki” i „kreseczki”) umieszczane nad, pod
literą, obok   lub wewnątrz niej, zmieniające
sposób odczytu tej litery i tworzące przez to

nową literę.

         W alfabecie polskim  jest dziewięć liter     
                 tworzonych za pomocą znaków       
                   diakrytycznych ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.

                     „Zażółć gęślą jaźń”.
Jest to najkrótsze zdanie, które zawiera
wszystkie polskie litery diakrytyzowane.

Chociaż poprawne gramatycznie, nie ma
sensu znaczeniowego.

Brak znaków diakrytycznych może prowadzić
do               błędnego odczytania tekstu, np.

Idę do sadu.  Idę do sądu. 
                                 łoś :los
                            pączki: paczki
                          zadanie :żądanie
                       (ja) piszę : (on) pisze

W wielu językach mówi się o języku
macierzystym:

ang. mother tongue,
niem. Muttersprache,
fr. langue maternelle.

W języku polskim przyjęło się z kolei
wyrażenie język ojczysty.

Odnosi się do słów ojciec, ojczyzna.
Początkowo ojczyzna oznaczała ’spuściznę

po ojcu, po przodkach, ojcowiznę’.
Przymiotnik ojczysty związany był z tym, co

rodzinne, domowe.

       21 lutego obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego. Święto
obchodzone jest pod patronatem UNESCO od
1999 roku. Ma za zadanie podkreślić
bogactwo różnorodności językowej świata, a
także zwrócić uwagę uwagę na liczbę języków
zagrożonych i ginących.
       Pamiętajmy, że dbając o język, chronimy
kulturę. Troska o język ojczysty to
jednocześnie  dbałość o historię i tożsamość
narodową.
        Język to nasze wspólne dobro! 

.Źródło: Google

Źródło: Google

Źródło: Google

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%86
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%83
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%93
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9A
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB
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ŁAMAŃCE JĘZYKOWE

Małgorzata Strzałkowska

Chrząszcz

Trzynastego w Szczebrzeszynie
chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie.
Wszczęli wrzask szczebrzeszynianie:

– Cóż ma znaczyć to tarzanie?!
Wezwać trzeba by lekarza,

zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza!
Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie,

że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie!
A chrząszcz odrzekł niezmieszany:

– Przyszedł wreszcie czas na zmiany!
Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały,

teraz będą się tarzały.

Małgorzata Strzałkowska

Trznadle

W krzakach rzekł do trznadla trznadel:

– Możesz mi pożyczyć szpadel?

Muszę nim przetrzebić chaszcze,

bo w nich straszą straszne paszcze.

Odrzekł na to drugi trznadel:

– Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!

Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach,

z krzykiem pierzchnie każda paszcza!

MałgorzataStrzałkowska
Strzyżyk

Czubaty strzyżyk w czystej czapeczce
z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę.
W Tczewie tłum tczewian wytęża oczy
– Strzyżyk dotoczy czy nie dotoczy?
Tymczasem strzyżyk tuż-tuż przed

Tczewem
troszeczkę zboczył w krzaczkach za

drzewem
i krótszą dróżką krocząc nad rzeczką,
wrócił do Tczowa razem z kuleczką.

Małgorzata Strzałkowska
 

to  pisarka, poetka, autorka i ilustratorka. Urodziła się w
1955 roku w Warszawie. Napisała ponad sto książek, a

część z nich także zilustrowała. Wśród bogatego zbioru
pani Małgorzaty znajdują się m.in. "Wierszyki łamiące

języki". W tym numerze przygotowaliśmy dla Was kilka
utworów nasyconych trudnymi pod względem

dykcyjnym głoskami. Odważnych zachęcamy do
przeczytania ich w szybkim tempie. Powodzenia!

DYKCJA 
to sposób mówienia, poprawnego wymawiania

wyrazów.
Jest niezbędna w pracy aktora, śpiewaka, dziennikarza

czy nauczyciela. 
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21 marca
  Ta data przywołuje różne

skojarzenia. Niektórym kojarzy się z
pierwszym dniem wiosny, innym z

dniem wagarowicza, a nam –
uczniom „DWUNASTKI” - ze

świętem naszej szkoły. Nosi ona
imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.

  Kawalerem Orderu
Uśmiechu zostaje dorosły, którego

działalność jest wyjątkowa! To ktoś,
kto  przynosi dzieciom radość,

często ratuje ich życie. 
Order przyznawany jest dwa razy

do roku – wiosną i jesienią. To
międzynarodowe odznaczenie 
nadawane jest od 1968 roku.

Kawalerami Orderu Uśmiechu są
lekarze, sportowcy, politycy,

pisarze i poeci, piosenkarze oraz
działacze społeczni. 

Uczennice z kółka dziennikarskiego
postanowiły przybliżyć krótko

sylwetki tych osób, które je
inspirują.

.

.

Wanda Chotomska

 to znana i ceniona poetka i pisarka,
autorka ponad dwustu książek i

tysięcy wierszy dla dzieci. To
również twórczyni piosenek,
słuchowisk radiowych oraz

dobranocki pt. "Jacek i Agatka".
Mówi się o niej, że jest „mistrzynią

rymu, rytmu i zabawy słowem”.
Urodziła się w 1929 roku, a zmarła

w 2017 roku w Warszawie. Jest
laureatką Orderu Uśmiechu, który

powstał z jej inspiracji. Jej imieniem
zostały nazwane biblioteki,

przedszkola i szkoły.
                                                   /Natalia/

Augustin Marek Egurrola  to urodzony 8 września 1968 r. w Warszawie
tancerz i choreograf pochodzenia polsko -kubańskiego. Jest wielkokrotnym

mistrzem Polski w tańcach w stylu South America show dance. Ponadto
znany jest jako założyciel formacji “Volt”. Swoja przygodę z tańcem

rozpoczął w wieku 19 lat. Juror “You can dance” został nominowany do
Orderu Uśmiechu w 2016 roku przez dzieci z wielu szkół, które tak

uzasadniały swój wybór:
„(…) Pan Augustin od wielu lat zaraża swoją pasją tańca tysiące dzieci i

poprzez swoją fantastyczną pracę daje nam mnóstwo radości i pozytywnej
energii; (…) jest naszym przyjacielem i zawsze możemy na niego liczyć;

(…)wspiera nasze talenty i pokazuje, że każdy może osiągnąć sukces; (…) w
ramach projektu „Artyści Dzieciom” napisał bajkę o małym Adasiu, czym
wsparł edukację dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, gdyż na
ten cel przeznaczone zostały wszystkie środki ze sprzedaży książki; (…)

wiemy, że wiele dzieci z domów dziecka dzięki niemu ma szansę na
spotkanie z tańcem, na realizację swoich marzeń… Order Uśmiechu jest

ukoronowaniem naszej ogromnej wdzięczności dla Pana Agustina Egurroli,
za to co dla nas robi. (…) W ten sposób chcemy Mu podziękować za Wielkie

Serce i Wielką Pracę.”
                                                                                                       /Hania/

.
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