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Ślubujemy! 

 Start! 

 

Zielona Szkoła - Władysławowo 
 

:) 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Oto przed Wami pierwszy numer gazetki w tym roku szkolnym.  

Z wszystkich „Tuzinków” ten jest dwudziesty trzeci!  

Liczymy na owocną współpracę z Wami, Uczniami. Zostańcie...naszymi 

Redaktorami!  Możecie pisać o ulubionych zwierzętach, ciekawych miej-

scach na mapie Polski, a nawet świata. Interesuje nas, co czytacie, na 

jakim instrumencie gracie, jakie macie sukcesy sportowe, co robicie po 

lekcjach. Piszcie do nas o… wszystkim! Przyjmujemy artykuły, rysunki, 

zdjęcia. Również opisy dziwnych maszyn, ogromnych budowli, najszyb-

szych komputerów i powolnych ślimaków. Cieszą nas Wasze opowiada-

nia, wierszyki, rebusy i krzyżówki!   

Gazetka „Tuzinek” jest otwarta dla Was! Zapraszamy serdecznie! 

Redakcja znajduje się w szkolnej bibliotece.  

Można tez pisać na adres e-mail: 

biblioteka12sp@interia.pl 

Redakcja 

TUZIN – dwanaście 

sztuk jakiejś rzeczy      

np. tuzin książek czyli 

dwanaście książek.  

Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nasza gazetką nazy-

wa się TUZINEK. Wyjaśnienie jest proste! Nasza szkoła 

ma numer 12, zupełnie jak TUZIN. A stąd już blisko do 

TUZINKA! 

ZADANIE: Pokoloruj tuzin koralików. 

Tekst i zadanie: Julia Michrowska, kl. 6b. 

Olek Maliszewski, kl. 6b. 



ABSOLWENT 

- ten, kto  

ukończył  

szkołę. 

Nie wiesz,                        

co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy! 
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Znasz kogoś, kto jest absol-

wentem naszej szkoły?  Może 

Twoi Dziadkowie, może Ro-

dzice? Przeprowadź wywiad, 

znajdź daty i informacje, zdo-

bądź archiwalne zdjęcia! 

Jubileusz już blisko! Nasza 

szkoła ma 70 lat! Z tej okazji 

w  gazetce powołujemy spe-

cjalny dział, w którym będzie-

my przypominać historię 

szkoły.  

Zapraszamy do redagowania!  

Jak wspominacie pierwszy dzień w szkole? 

- Był wesoły. 

- Fajny i nowoczesny! 

- Super! Super! Super! 

- Bałam się, że nie będę umiała wiązać sznurówek.  

Co najbardziej podoba Wam się w naszej szkole? 

- Lekcje plastyki. 

- Piątki, bo wtedy można przynosić zabawki. 

- Francuski. 

- Książki. 

- Szachy. 

W co się najczęściej bawicie? 

- W policjantów. 

- W smoki. 

- Lubimy rozmawiać ze sobą. 

- Często rysujemy. 

- Gramy w statki. 

- W berka. 

- Piszemy coś. 

- Kolorujemy obrazki. 

Czy lubicie się uczyć? 

- Taaaaaak!!! (wszyscy chórem) 

Czy lubicie chodzić do biblioteki? 

- Baaaardzo! (wszyscy chórem) 

- Ja lubię. 

- Nie byłam, ale lubię. 

Jakie macie ulubione książki? 

- Nasz elementarz. 

- Kot w butach. 

- Dzieci z Bullerbyn. 

- Jaś i Małgosia. 

- Bajki. 

Jaki sport najbardziej lubicie? 

- Piłka nożna. 

- Judo. 

- Biegi. 

- Gimnastyka artystyczna. 

- Balet. 

- Tańce. 

Jakie danie obiadowe najbardziej Wam smakuje? 

- Pierogi z serem. 

- Zupa pomidorowa. 

- Kotlety. 

- Kurczak. 

- Spaghetti. 

- Rosół z makaronem. 

- Kapuśniak. 

Powiedzcie coś po francusku. 

- Bonjour! 

- Merci! 
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Magdalena Boryś, kl. 4a. 

Wesoła Szkoła 

ZADANIE:  

Narysuj naszą Dwunastkę! 



z liśćmi 

Z KOLORAMI 

z deszczem 

z grzybami 

 Z czym kojarzy Ci się JESIEŃ? 

Pytaliśmy Was o skojarzenia  z piękną kolorową… JESIENIĄ! 

Oto Wasze odpowiedzi: 
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z drzewami  

Z ŻOŁĘDZIAMI 

Z BOLĄCYM GARDŁEM 

 

 

Twoje skojarzenia: 

Z URODZINAMI 

z dynami 

 z mgłą 
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z jarzębiną 

z kasztanami 

z kaloryferem 

z wiewiórką w parku 

Z CZAPKĄ, SZALIKIEM 
I RĘKAWICZKAMI 

Znajdź wiewiórkę! 

Skojarzenia zebrały:  

Lena Bosowska i Maja Michalska, kl. 4a. 

Rys. Zuzia Kuźniewska, kl. 4a 

Z
u

zi
a

 L
a

so
ck

a
, 

kl
..
 3

b
. 

Izabela Skowrońska, kl. 3b. 



Zapraszamy Was do publikowania prac w tym dziale!  

Przynieście rysunki do biblioteki, gdzie zostaną zeska-

nowane, a następnie umieszczone  w gazetce! 
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Helena Jaworska, kl. 3b. 

Olek Maliszewski, kl. 6b. 

Ola Wasilewska, kl. 6c. 

Helena Jaworska, kl. 3b. 
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Alicja Bukowska, kl. 4a. 



W dniu 21 września o godzinie 7.00 wyjechaliśmy całą klasą 5b na wycieczkę szkolną do Wła-

dysławowa. Jechaliśmy około osiem godzin autokarem. Po drodze robiliśmy postoje na jedze-

nie. Gdy dojechaliśmy, wyjęliśmy bagaże i mogliśmy wybrać pokoje. Potem była zbiórka                  

i pyszny obiad. Po południu wyruszyliśmy na plażę robić zdjęcia. Po powrocie mieliśmy czas 

wolny aż do godziny 22.  

Po mocnym śnie wstaliśmy następnego dnia o godzinie 8.00. Trzeba było sprzątnąć pokoje i 

umyć się. Po śniadaniu ruszyliśmy na plażę z aparatami fotograficznymi. Potem pojechaliśmy 

do bursztyniarza, gdzie dowiedzieliśmy się jak odróżnić fałszywy bursztyn od prawdziwego. 

Noc upłynęła spokojnie. 

Trzeciego dnia szliśmy piechotą 5 km po plaży aż do latarni morskiej w Rozewiu. Byliśmy 

wykończeni, więc do domu zawiózł nas autokar. Zjedliśmy cały obiad! Potem poszliśmy na 

zakupy, a wieczorem zagraliśmy mecz piłki nożnej.  

Czwartego dnia pojechaliśmy na Hel do portu i fokarium . Po tej wycieczce ostatni raz poszli-

śmy na plażę. Było tam mnóstwo meduz!!! 

Piątego dnia wsiedliśmy do naszego autokaru i po całym dniu podróży dotarliśmy do Warsza-

wy. To była wspaniała wycieczka! 

Dnia 21.09.2015 razem z klasą wyjechałem na wycieczkę do Władysławowa. 

Nad morzem spędziliśmy pięć dni, które były wspaniałą przygodą i wiele nas nauczyły.  

Do celu jechaliśmy autokarem około 7 godzin i robiliśmy postoje co 2,5 – 3 go-

dziny. Po przyjeździe rozpakowaliśmy się i odpoczęliśmy. Później zjedliśmy obiad i poszli-

śmy robić zdjęcia na plaży. Fotografie miały zadane tematy: błękit, różnice, przyroda, 

twarde, latające, portrety, radość. 

Wróciliśmy na kolację i położyliśmy się spać.  

Następnego ranka poszliśmy na wystawę multimedialną o rybołówstwie, a by 

dowiedzieć się jeszcze więcej, podeszliśmy do portu. Po wizycie w przystani wróciliśmy 

na obiad. Następnie wzięliśmy udział w rozgrywkach sportowych. Potem znów poszły w 

ruch aparaty. Wyłączyliśmy je wieczorem, przed kolacją.  

Następnego dnia odwiedziliśmy latarnię w Rozewiu. Po południu pojechaliśmy 

do bursztynnika i nauczyliśmy się rozpoznawać różne rodzaje bursztynów.  

Nazajutrz wybraliśmy się na Hel, gdzie robiliśmy zdjęcia portu, odpoczywaliśmy 

na plaży i fotografowaliśmy foki w fokarium. Po obiedzie mieliśmy ciąg dalszy kursu foto-

graficznego. W piątek rano wyjechaliśmy z powrotem do Warszawy.  

Moim zdaniem wycieczka była bardzo udana. Poprawiły się także nasze relacje 

z dziewczynami oraz staliśmy się bardziej zgrani. Poznałem tajniki fotografii i nauczyłem 

się dużo o kulturze pomorskiej oraz o Kaszubach.  

WŁADYSŁAWOWO 

Konstancja Król,  klasa Vb  

Mikołaj Ochab, klasa Vb  6 



LIZBONA 

MIASTO 

SIEDMIU  

WZGÓRZ 

Lizbona jest  stolicą Portugalii. Leży nad rzeką Tag, która kilka kilome-

trów dalej wpływa do Oceanu Atlantyckiego. Położona jest na siedmiu 

wzgórzach, co znacząco wpływa na architekturę, funkcjonalność oraz cha-

rakter miasta. Dla tych, którzy nie mają ochoty albo siły wdrapywać się na 

ich szczyt, bardzo pomocne są znane na całym świecie lizbońskie tramwa-

je. Składają się one najczęściej z jednego wagonu. Większość z nich to 

stare pojazdy sprzed kilkudziesięciu lat, jednakże dzięki odnowieniu stały 

się niezapomnianą i szczególną atrakcją dla turystów. Dodatkowo, w Li-

zbonie są dwie specjalne linie kursujące na szczególnie stromych wzniesie-

niach. Dzięki ich nietypowej budowie, czyli podniesionemu przodowi                  

i obniżonemu tyłowi, podczas jazdy nie odczuwa się stromego terenu, któ-

rego średnie nachylenie to w niektórych miejscach nawet 23%.  

W przemieszczaniu się pomiędzy dwiema dzielnicami, które dzieli kilka-

dziesiąt metrów w pionie, służą również pomocą windy. Do jednej z naj-

starszych zalicza się Santa Justa, która została zbudowana w 1902 roku              

i wznosi się na wysokość 45 metrów. 

W Lizbonie warto również zwiedzić zamek Św. Jerzego, leżący na naj-

wyższym ze wzgórz, z którego rozpościera się przepiękny widok na stolicę 

Portugalii. Przez wiele lat był on siedzibą królów portugalskich oraz stano-

wił ważną twierdzę obronną przed przypływającymi rzeką Tag z Atlantyku 

najeźdźcami. Do innych atrakcji tego miasta zalicza się także Pomnik Od-

krywców oraz wieżę Belem, będące symbolem potęgi Portugalii. Co cie-

kawe, w wieży, w 1833 roku więziony był polski generał Józef Bem, które-

go zamiarem było stworzenie w tym kraju Legionu Polskiego.  

Na południowym brzegu rzeki Tag, około 10 km od Lizbony, znajduje się 

monument Chrystusa (Cristo Rei), który jest kopią słynnego pomnika z 

Rio de Janeiro. Ponad stu metrowy pomnik, został wybudowany w ramach 

podziękowań Portugalii za uniknięcie znacznych zniszczeń w czasie                

II Wojny Światowej.  

Ponadto, w Lizbonie, znajduje się kopia mostu Golden Gate z San Franci-

sco, nazwanego mostem 25 kwietnia, kiedy to zniesiono dyktaturę Anto-

nio de Oliveira Salazara. Portugalskie wymiary mostu osiągają 2278               

metrów, co plasuje go na 27 miejscu na świecie pod kątem długości.  

Będąc w Lizbonie warto zejść ze szlaków turystycznych, aby poznać praw-

dziwe życie lokalnych mieszkańców, zachłysnąć się urokiem  bardzo wą-

skich i pięknie ozdobionych uliczek, skosztować prawdziwych portugal-

skich rybnych potraw. Warto zwrócić uwagę na wspaniałe ceramiczne      

elewacje domów, muzeów czy kościołów, zwanych w Portugalii azulejos. 

Są to malowane ręcznie płytki, przedstawiające szablonowe wzory lub 

motywy odpowiadające miejscu, w którym się znajdują. Niestety wiele z 

tych budynków niszczeje, tracąc bezpowrotnie swoje architektoniczne 

piękno. Szkoda, bo Lizbona jest bardzo pięknym, słonecznym, choć 

wietrznym miastem. 

Aleks Ambroziak, klasa Vb  
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ZWIERZAK 

 NUMERU 

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

Oliwia Perczyńska, kl. 4a 

Mój piesek ma na imię Maksio. Urodził 

się 9 września, więc niedawno skończył 

roczek. W prezencie dostał talerz wędlin  

i psich przysmaków. Bardzo się ucieszył. 

Na zdjęciu, które załączyłam - Maksio 

był w lesie. Szukaliśmy wtedy grzybów. 

Wolność i to, że świat jest taki wielki 

sprawiło, że poczuł się szczęśliwy! Wciąż 

biegał i machał ogonem. Mój piesek             

bardzo lubi bawić się z dziećmi! 

MAKSIO 

Blanka Nowotorska  

i Karolina  Pszczółkowska, kl. 4a 

Narysuj 3 przedmioty z piórnika  i podpisz, oczywiście  

w języku francuskim! 
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*** 

Do ekskluzywnego biura podróży przychodzi klient i mówi: 

- Zwiedziłem cały świat wzdłuż i wszerz. Co jeszcze może 

mi pan polecić? 

- Coś na skos. 

*** 

W hotelu gość pyta recepcjonistkę: 

- Ile kosztuje tygodniowy pobyt w tym hotelu? 

- Nie mam pojęcia, nikt jeszcze tak długo u nas nie               

wytrzymał. 

*** 

Przewodnik budzi taternika, z którym miał się wspinać. 

- Proszę wstawać! Już czas! Jest druga trzydzieści w nocy. 

Musimy się zbierać! 

- Wie pan co, w końcu jestem na urlopie! Powyleguję się 

do czwartej! 

*** 

Góral objaśnia turyście warunki pogodowe na Podhalu: 

- U nas, panie jak śnieg spadnie we wrześniu, to leży do 

czerwca. Za to reszta to już samo lato! 

Źródło: magazyn dla dzieci „Świerszczyk” 

Maria Polańska, kl. 5c 

POWAKACYJNE  KAWAŁY Czego nauczyliśmy 
się podczas wakacji? 

pływać kajakiem 

grać na kubkach 
podróżować pociągiem 
pływać żaglówką 

składać basen 
pływać pod wodą z rurką 

grać w badmintona 

lepiej pływać 
śpiewać fajne piosenki 

jeździć konno 

tańczyć 

Ankietę przeprowadziły: 

Alicja Bukowska  

i Karolina Pszczółkowska, 

kl. 4a. 

LIMERYKI  POLI 

LIMERYK - 

krótki wiersz o 

żartobliwej  

treści,  

posługujący  

się grą słów. 

Nie wiesz,                        

co to znaczy? 

Sowa wytłumaczy! *** 

W pewnym Stanisławowie 

mieszkali sobie posłowie 

i wcale nie obradowali 

cały czas spali 

bo po co im po słowie 

*** 

W Japonii 

każdy z kimś goni 

je się pałeczkami 

i bawi laleczkami 

nikt od tego nie stroni 

*** 

Bardzo lubię francuski 

uwielbiam herbaciane fuski 

kocham książki 

szczególnie te w prążki 

ale dlaczego mam ten polski 

*** 

Kiedyś w Krainie Lodu 

żył chłopak 

który z zasady 

kucał co roku 

i krzyczał w amoku 

że jest z bogatszego rodu 

Pola Strąk, kl. 6b. 



Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” 

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

cja Lampa (bibliotekarz). Adres redakcji: biblioteka 

szkolna;   e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Ten numer redagowali uczniowie: 3b: Hele-

na Jaworska, Zuzia Lasocka, Zofia Lewicka, 
Izabela Skowrońska; 4a: Magdalena Boryś, 
Lena Bosowska, Alicja Bukowska, Oliwia Ja-
strzębska, Zuzia Kuźniewska, Maja Michalska, 
Blanka Nowotorska, Oliwia Perczyńska, Karoli-
na Pszczółkowska;  

5b:  Aleks Ambroziak, Konstancja Król, 

Mikołaj Ochab; 5c: Iga Ratajczak; 6b: Olek 

Maliszewski, Julia Michrowska, Pola Strąk; 

6c: Tymon Hyc, Gaja Odolczyk, Maria Po-

lańska, Ola Wasilewska. 

Mamy nowy Samorząd Uczniowski!  

Poznajmy Uczniów, którzy będą nas 

reprezentować w tym roku szkolnym. 

Na pewno będą organizować różne 

ciekawe akcje! Chcą działać aktywnie i 

urozmaicić Wam czas spędzony w szko-

le. Włączcie się koniecznie w ich dzia-

łania! 

Poznajmy się! 

Przewodnicząca - Iga Mencel (6a) - 

uwielbia występować w teatrze, chce 

mieszkać w Paryżu. 

Zastępca przewodniczącego - Tymon 

Fabiszewski (6a) - jego hobby to  

elektrotechnika, uwielbia przedmioty 

ścisłe. 

Hanna Durka (6a)- kocha sport                      

i marzy o tym, żeby zostać reżyserem. 

Natalia Żebrowska (6a) - uwielbia 

taniec, śpiew i aktorstwo,  ma nadzieję, 

że z tymi umiejętnościami zwiąże  

swoją przyszłość. 

Książki, które czytaliście podczas 

wakacji i polecacie je innym! 

Ankietę przeprowadziły: Oliwia Jastrzębska i 

Oliwia Perczyńska z kl. 4a. 

Hania Humorek 

Kroniki Archeo 

Agencja duchów 

Dziennik cwaniaczka 

Piaskowy Wilk 

Charlie i fabryka czekolady 

Felix, Net i Nika  
oraz bunt maszyn 

Tajemnica szkoły 

Opowieści z Narni 

BAŚNIOBÓR 

Emi i tajny klub superdziewczyn 

Tytus, Romek i A’Tomek 

Wierszyki domowe 

Zwiadowcy 

Tajemnica pływalni 

Zapraszamy do redagowania kolejnego 

numeru gazetki  „Tuzinek”! 
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1. Znosi je kura. 

2. Sprawdzasz ją  

na termometrze. 

3. Zbierasz do niego  

grzyby. 

4. Spadają z drzew. 

5. Zwierzę, które jest  

podobne do konia  

i mieszka w Afryce. 

6. Okrągły i  

pomarańczowy owoc. 
 

HASŁO: 

____________________

Krzyżówka  

Zuzi 

Zuzia Kuźniewska, kl. 4a. 
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Zadanie Zosi 

Znajdź 5 różnic. 

Czy jesteś leniuszkiem? 

Przejdź przez labirynt omijając rzeczy zwią-

zane z wakacjami, a zbierając jak najwięcej 

szkolnych. Celem jest dojście do szkoły! 

Gaja Odolczyk, kl. 6c 

Labirynt Gai 



   GALERIA 2 

Anika, 3b 

Emilia i Matylda, 4b 

Weronika, 1d 

Mikołaj, 2b Kornelia, 1d 

Julia, 2b 

Jula, 2b 

Szkoła Marzeń 

Szkoła może być zbudowana ze słodyczy! Albo taka, 

która przypomina plac zabaw! Może mieć dziedziniec, 

a na nim… drzewo owocowe! Wymarzona szkoła może 

być na plaży albo w innym zupełnie fantastycznym 

miejscu. Obejrzyjcie prace pt. „Szkoła Marzeń” i … 

pomyślcie, jaka jest Wasza wymarzona szkoła!? 

Tymon Hyc, kl. 6c 


