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Halo!  
Tu jestem! 

    WAKACYJNA  

GALERIA 

Może już 

koniec  
treningu? 

Łowiliśmy  

również  

ryby!!! 

To ja! 
Kiedy byłam w wodzie niecałe 2 metry 
od brzegu — woda sięgała mi do szyi! 

Hej! Góry!  

Nase Góry! 

Ale fajnie! 

… Wezmę plecak 
swój i gitarę... 



Redakcja 

Witajcie ponownie! Jak po wakacjach? Słońce jeszcze świeci na błękicie 

nieba - ale liście, liście zmieniają barwę i opadają. To znak, że skończyło się 

już lato. Przyszła jesień.  

Już ponad miesiąc pracy za nami! Pachnące nowością podręczniki już nie są 

tak nieznane, ćwiczenia wypełniają się literkami, kredki zaczynają się gubić, 

a farby - zamiast nudnego siedzenia w słoiczkach — promienieją  na Wa-

szych pracach plastycznych! (Zajrzyjcie do naszej galerii na ostatniej stronie 

„TUZINKA”). 

Rozwijacie talenty! 

I tutaj muszę włączyć „autoreklamę”, czyli na łamach gazetki szkolnej 

„TUZINEK” powiem o gazetce szkolnej „TUZINEK”.  

To wspaniałe miejsce, żeby pokazać swoje zainteresowania! 

Wasz świat! 

Czekamy na Wasze naukowe artykuły, piękne rysunki, fascynujące zdjęcia, 

interesujące ankiety, tematyczne krzyżówki, wesołe rebusy, opowiadania i 

wiersze! 

Nauczycieli prosimy o pomoc w wyławianiu Utalentowanych, motywowanie 

ich do pracy i zachęcanie do prezentacji  w naszej dwunastkowej gazetce! 

Zapraszamy!  

Artykuły można przynosić do p. Katarzyny Cichońskiej - wicedyrektor, także 

do biblioteki szkolnej lub przesłać na maila:  biblioteka12sp@interia.pl 

Hej! Hej! Tuzinianie i Tuzinianki! 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Co chcielibyście wiedzieć o Waszej bibliotece szkolnej? Mieszka tu Sowa Mądra Głowa! 

Zaczytuje się w książkach, a nawet prowadzi bloga Wejdźcie koniecznie na stronę naszej 

szkoły,, w zakładce „Biblioteka” można go znaleźć i poczytać. 

Jedną z najstarszych  książek w naszej bibliotece jest dzieło Janiny Porazińskiej „O dwuna-

stu z zapiecka”, wydane w roku 1946. Obliczcie, ile lat minęło! Pierwsze książki dla dzieci 

wprowadzone do księgozbioru biblioteki w roku 1948 to: „Baśnie” Andersena, „Robinson 

Crusoe” Defoe’a, „Historia żółtej ciżemki” Domańskiej oraz „Głupi Franek” Konopnickiej. 

Książka wprowadzona pod numerem 1 000 w roku 1953  to „Przepisy gry w tenisa”. Dwa-

dzieścia lat później pod numerem 10 000 zostaje  wpisane dzieło Władysława Reymonta 

„Chłopi” . Za tę powieść pisarz otrzymał Nagrodę Nobla w roku 1924. A poznacie ją w 

liceum! 

W bibliotece możecie dowiedzieć się ciekawych rzeczy z różnych dziedzin wiedzy. Książki 

są do Waszej dyspozycji! W bibliotece jak to w centrum informacji bywa, pytacie również: 

- Która godzina? 

- O której będzie obiad? 

- Co dziś na obiad? 

- O której zaczyna się SKS? 

- O której pani zamyka świetlicę? 

- Czy był już dzwonek? 

To też jest informacja! Aby się dowiedzieć, trzeba pytać po prostu! ;-) 

Zapraszamy do świętowania razem z biblioteką! Alicja z Krainy Książek 2 
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utwór wierszowany, w którym niektóre z kolumn liter, sylab lub wyrazów two-

rzą dodatkowo całe wyrazy, frazy lub zdania. 

AKROSTYCH  Nasze prace literackie 

Witaj! 
Szósta klaso. 
Pamiętam jak byłam jeszcze w pierwszej klasie. 
O tych wszystkich zabawach. 
Może i były dziecinne, ale fajne. 
Na przykład w berka. 
Ile ciekawych sytuacji się wydarzyło. 
Eh, łza się w oku kręci. 
Nie mogę jednak żyć samym wspomnieniem. 
Iść trzeba naprzód z podniesioną głową. 
A egzamin zdam na pewno koncertowo. 
    Justyna Skalska, kl. 6b. 

Wczoraj jeszcze 

Schodziłam z górki, dziś już 

Pod nią podchodzę. 

Omijam trudne ścieżki, na szczęście 

Mało ich na razie jest. 

Niepowodzeniu mówię: Cześć! 

I głazu słyszę dźwięk. 

Elizejskie Pola mijam. 

Noc się zbliża, 

Idę spać, 

A resztę świata odkryję jutro. 
       Julia Cichocka, kl. 6b 

Wokół tyle pamiątek. 

Starych zabawek, 

Pożółkłych zdjęć. 

Odwrócić czasu się nie da… 

Mija dzień za dniem, 

Niedługo zostaną po mnie tylko wspomnienia. 

Iluzji czasu nie ukryje, 

Ewentualnie ją zakryje, 

Nic to jednak nie da. 

I tak wszyscy się starzejemy, 

A gdy to nastanie będziesz gotowy. 

     Agata Konieczna, kl. 6b 

Wspomnienia, dobra rzecz! 

Siostra mi się urodziła. 

Ponad trzy i pół kilo ważyła. 

Opiekę nad nią przejęłam, 

Mamie ciężar z barków zdjęłam. 

Nic mnie to nie kosztowało 

I siostrzyczce się podobało. 

Ehy  i achy słychać w rodzinie. 

Niech każdy śpiewa sto lat dziewczynie! 

I tak żyję z Alą od roczku... 

Alusi życzę pierwszego kroczku. 
   Kinga Kaczorek, kl. 6 b 

Chcesz napisać akrostych?  

Opublikujemy go  

w gazetce.  

Prosimy o akrostychy  

z ukrytym wyrazem  

HISTORIA. 
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- gość, super luzak 

- osoba, która głośno krzyczy 

- bank 

- muszkieter 

- dokuczalski 

- auto terenowe 

- drewno 

- droga 

- dro
geria 

- człowiek, walczący z bykami 

- rodzaj dawnego powozu 
Skojarzenia ze słowem: 

DROMADER 

Pytaliśmy o skojarzenia,  ze słowem DROMADER.  

Odpowiedzi były różne. Rysunek ilustruje znaczenie tego słowa. 

- nazwa restauracji 
- nazwa firmy odzieżowej 

- łoś 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

  1 – Światowy Dzień Wegetarianizmu 

        Światowy Dzień Architektury 

  2 – Europejski Dzień Ptaków 

  4 – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 

  5 – Światowy Dzień Uśmiechu 

  9 - Światowy Dzień Poczty 

10 - Światowy Dzień Drzewa 

11 – Dzień Wychodzenia z Szafy 

13 – Dzień Dawcy Szpiku 

14 – Dzień Nauczyciela 

15 – Światowy Dzień Mycia Rąk 

16 - Dzień Papieża Jana Pawła II 

24 - Dzień Walki z Otyłością 

25 – Dzień Kundelka  

28 - Zmiana czasu na zimowy! 

31 - Światowy Dzień Oszczędzania 

P
A

Ź
D

Z
IE

R
N

IK
 

R
ys

. 
A

n
ie

la
 R

ym
ki

ew
ic

z,
 k

l.
 3

b
 

4 



Interesujesz się modą? 
Rysujesz wciąż nowe projekty strojów? Super!          

A może chcesz zaprezentować swoje dzieła na ła-

mach naszej gazetki? 

Rysuj czarnym flamastrem lub długopisem  wtedy 

Twoja praca po wydruku będzie czytelna. Przynieś 

rysunki do biblioteki szkolnej lub zeskanuj i wyślij 

na  e-maila:  

biblioteka12sp@interia.pl   

Zapytaliśmy 50 osób o to, 

czy wolą góry czy morze. 

Oto wyniki: 

15 osób 

35 osób 
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Wakacje na 102 
Wakacje, wakacje, 

Tak jak książka pełna przygód 

Są ciekawe i zabawne, 

Tajemnicze i powabne. 
 
Na wakacje, na wakacje 

Zabierz mnie, gdzie tylko chcesz, 

Gdzie jeziora i jaskinie, 

Tam jest piękny widok też. 
 
Można także pójść do lasu 

I nazbierać malin kosz, 

Gdzie sarenki podskakują 

I gdzie słychać piękny śpiew. 
  Klara Porazińska, kl.4b Rys. Julia Przewoźnik, kl. 3b 

Projekty Zuzi Biegańskiej 

 z klasy 5 b. 
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Co to jest  WTC? 
Te Bliźniacze Wieże ze zdjęcia po prawej były głównymi budyn-

kami World Trade Center. Przez dwa lata od ukończenia były 

najwyższymi budynkami na świecie. Północna wieża mierzyła do 

dachu 417, a południowa - 415 metrów. Każda z wież liczyła 110 

pięter. Na kondygnacjach 106 i 107 znajdowała się najbardziej 

dochodowa restauracja w Stanach Zjednoczonych Windows on the 

World. Obie wieże miały 98 wind. 

 

Co to jest Pentagon? 
Został zbudowany w pierw-

szych latach II wojny światowej. Jest to największy 

pod względem i liczby pomieszczeń budynek biurowy 

na świecie, niebędący  wieżowcem. Stoi 

w Arlington w stanie Wirginia. Po drugiej stronie rzeki 

Potomak znajduje się główna dzielnica rządo-

wa Waszyngtonu. W budynku pracuje 23 tysiące pra-

cowników wojskowych i cywilnych oraz 3 tysiące per-

sonelu pomocniczego. Budynek ma 5 pięter, a każde 

piętro ma pięć korytarzy okrążających cały budynek.  

Ciekawostka: Centralny dziedziniec budynku liczy 5 akrów (20 000 m²) jest najwięk-

szym w siłach zbrojnych USA otwartym terenem. Pomimo, że wszystkie korytarze mają 

razem 28 km długości, przejście między dwoma punktami w budynku zajmuje najwyżej 

7 minut. 

Co to jest Biały Dom? 
To oficjalna rezydencja i miejsce pracy prezydentów 

USA, położona w Waszyngtonie. Nazwa ta została nada-

na budynkowi 14 września 1901 r. przez prezyden-

ta Roosevelta. Wcześniej nazywany był Pałacem Prezy-

denckim, Domem Prezydenckim i Siedzibą Władz Wy-

konawczych. 

 

Zamach na Amerykę 
Rano we wtorek  11 września 2001 r. miał miejsce największy dotychczas zamach terro-

rystyczny-  cztery samoloty pasażerskie ze zbiornikami pełnymi 

paliwa uderzyły w  ważne budynki Ameryki. Dwie maszyny 

uderzyły w wieże WTC o godzinie 8:46 i 9:03 czasu lokalnego. 

Trzeci uderzył w Pentagon, a czwarty rozbił się 

w Shanksville (Pensylwania). Przypuszcza się, że miał uderzyć 

w Biały Dom lub Kapitol, choć nie jest to pewne. Maszyna nie 

doleciała do celu, gdyż pasażerowie, którzy dowiedzieli się o 

losie innych samolotów, zaatakowali porywaczy i doprowadzili 

do katastrofy maszyny na bezludnym terenie. Sprawcami ataków 

byli przedstawiciele organizacji Al-Kaida, której przywódcą był 

Bin-Laden.  

Zamachy z 11.09.2001r. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_on_the_World&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_on_the_World&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCowiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_Arlington
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirginia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potomak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1901
http://pl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Shanksville
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pensylwania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Dom
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitol_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych


Stopka redakcyjna: 
Gazetka szkolna „TUZINEK” SP 12 w Warszawie. 

Redakcja: Zuzia Biegańska, 5b, Zuzia Gregorowicz 5a, Magdalena Niewczas 5a, Julia Paszkiewicz 5a, 

Klara Porazińska,kl. 4b, Justyna Skalska 6b, red.nacz., skład komp. p. A. Lampa (bibliotekarz), z-ca 

red.nacz. p. K. Cichońska (polonistka).  

Adres redakcji: biblioteka szkolna;  e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Ustalono ostatecznie, iż łącznie, w wyniku czterech zamierzonych katastrof lotniczych, w 

zamachu zginęły 2973 osoby, w tym sześciu Polaków (Maria Jakubiak, Dorota Kopiczo, Jan 

Maciejewski, Łukasz Milewski, Anna Pietkiewicz, Norbert Szurkowski), nie licząc 19 pory-

waczy i 26 osób nadal oficjalnie uznawanych za zaginione. 

Nowa Ameryka 
W miejscu rozbitych wież do 2015 roku ma powstać nowy 

kompleks budynków, który będzie składał się z budyn-

ków: Freedom Tower o wysokości 541 metrów i 200 Green-

wich Street o wysokości 411 metrów. Nowy kompleks będzie 

składał się nie tylko z biurowców, lecz również z budynków 

fundacji upamiętniających zamach na WTC. Projekt zagospo-

darowania terenu opracował Daniel Libeskind. 

Julia Ślebioda, kl. 5 a. 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Paulina Błaszczyk 

Przewodnicząca Samorządu: Justyna Micota, kl. 6a 

Zastępca: Julia Cichocka, kl. 6b 

Członkowie:  

Daniel Olczak, kl. 5b 

Dominik Danelski, kl. 6b 

Ignacy Zasadni, kl. 4a 

Jan Smoliński, kl. 5a 

Magdalena Niewczas, kl. 5a 

Maja Góral, kl. 4a 

Natalia Wierniewska, kl. 6a 

Stefan Jurkiewicz, kl. 4b 

Drodzy Uczniowie! 

My, Wasz dziesięcioosobowy Samorząd Uczniowski zamierzamy organizować dużo 

przeróżnych akcji i imprez dla uczniów Dwunastki. Mamy mnóstwo pomysłów, ale na 

pewno Wy też jakieś macie! Jeśli chcecie się nimi podzielić, to czekamy na nie z 

otwartymi ramionami! Napiszcie je na kartce, podpiszcie swoim imieniem, nazwi-

skiem , dopiszcie koniecznie klasę i wrzućcie ją do „Puszki Pandory”, która w najbliż-

szym  czasie pojawi się na górnym  korytarzu. Jest to sposób na szybkie przekazywanie 

pomysłów. Postaramy się realizować je w miarę możliwości!  
CZEKAMY! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/1_World_Trade_Center
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_World_Trade_Center
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_World_Trade_Center
http://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Libeskind


Interesujesz się piłką nożną?  To świetnie! Aby jeszcze lepiej orientować się w temacie, 

warto spojrzeć wstecz i poznać początki  futbolu w Polsce! Od  XIX w. do Euro 2012. 

Mateusz Dzik—Wesołowski z kl. 5a SPOJRZENIE W  PRZESZŁOŚĆ … cz. 6 

Historia powstania i rozwoju dyscypliny – piłka nożna       

Dnia 1 grudnia 1970 roku 

trenerem polskiej reprezenta-

cji został Kazimierz Górski, 

człowiek który zmienił obli-

cze polskiej piłki i wprowa-

dził ją na światowe salony. 

Prowadził polski team w la-

tach 1970-1976 i pod jego wodzą reprezen-

tacja popularnie nazywana "Orłami Gór-

skiego" święciła triumfy. Polska zdobyła 

złoty medal w turnieju piłkarskim na olim-

piadzie 1972 roku w Monachium oraz 

srebrny medal na olimpiadzie w 1976 roku  

w Montrealu. 

  

A w 1974 roku Orły 

Górskiego zajęły 3 

miejsce podczas 

Mistrzostw Świata 

w RFN. 

 

Złota era polskiego futbolu powoli przemi-

jała. Jeszcze w 1982 roku reprezentacja 

Polski pod wodzą Antoniego Piechniczka 

zajęła 3 miejsce na mundialu w Hiszpa-

nii.  

Za sukces należy uznać też fakt, iż                

w 2008 roku reprezentacja Polski pod 

wodzą holenderskiego trenera Leo Been-

hakkera po raz pierwszy w historii za-

kwalifikowała się do Mistrzostw Europy. 

Jednak debiut ten nie należał do udanych. 

Na trzy rozegrane mecze były dwie porażki 

i jeden remis. 

 A potem był srebrny medal olimpijski w 

1992 roku na olimpiadzie w Barcelonie. 

     C.D.N. 

na podstawie źródeł  

internetowych. 

Historia piłki nożnej w Polsce  

po II wojnie światowej  

II wojna światowa zakończyła się                  

w maju 1945 roku i już 11 czerwca 1946 

roku reprezentacja Polski rozegrała swój 

pierwszy powojenny mecz w Oslo z Nor-

wegami, który przegrała 1:3. 

Dnia 4 lutego 1951 roku, władze PRL wy-

musiły na PZPN samorozwiązanie PZPN,             

a następnie na wzór radziecki w miejsce 

PZPN powołano Sekcję Piłki Nożnej przy 

Głównym Komitecie Kultury Fizycznej. 

Sytuacja ta nie trwała długo i już 9 grudnia 

1956 roku zlikwidowano ten twór poli-

tyczny    i PZPN wznowił działalność. W 

czerwcu 1954 roku w Europie zawiązała 

się UEFA i już 2 marca 1955 roku pod-

czas kongresu UEFA obradującego w 

Wiedniu Polska stała się jej pełnopraw-

nym członkiem.  

W 1946 i w 1947 roku PZPN zorganizował 

Mistrzostwa Polski systemem pucharo-

wym. Oba turnieje były testem dla klubów 

i najlepsze z nich PZPN zakwalifikował do 

1.Ligi, która wznowiła rozgrywki w 1948 

roku. 

8 



Julka Przewoźnik, kl.3 b. 

Cześć! Nazywam się Stefan i jestem żabą.  
Malutką żabą z koralików. Zrobiła mnie Julka i nazwała 
Stefanem. 

Stefan to imię męskie pochodzenia greckiego. Słowo ozna-
czające znak zwycięstwa. W Polsce było dużo sławnych Ste-
fanów, między innymi: Stefan Czarniecki – polski dowódca 
wojskowy, Stefan Majewski – piłkarz i trener, Stefan Starzyń-
ski – prezydent Warszawy.  To interesujące imię nosił rów-
nież jeden z królów Polski – Stefan Batory. 
Ojej, muszę już skakać z Julką do szkoły! Mam nadzieję, że 
znowu się spotkamy! 

Cześć! Nazywam się Julka i razem ze Stefanem 
mieszkam na Powiślu. Zawsze rano, kiedy zaczy-
nam jeść śniadanie, Stefan zaczepia mnie i prosi o 
trochę jajecznicy. A do szkoły noszę go w kieszeni 
spodni. 

Wyobraź sobie, że w starym domku babci, wśród zakurzonych rupieci  przypadkiem odkrywasz 

MACHINĘCZASU! Wspaniała rzecz! Teraz już historia strasznie trudna nie będzie, choć mo-

mentami może być … straszna właśnie! Znajdujesz się w centrum wydarzeń! Na przykład pod-

czas Bitwy pod Grunwaldem! Możesz też znaleźć się w pałacu magnackim w dawnych, pięknie 

dekorowanych szatach! Ile możliwości! Możesz zwiedzać zabytki, a nawet brać udział w budo-

wie Wawelu, choćby cegły podawać! Możesz korzystać z telefonu na korbkę! Ale bardzo uwa-

żaj przy prasowaniu - żelazko na węgiel czy duszę (tak, tak, nawet żelazko ma duszę!) nie jest 

proste w obsłudze! Nie poparz się! Biała koszulka - oby wyszła cało!  

Tyle możliwości! Rysujcie, piszcie, pozwólcie wyobraźni przenosić się w czasie! Czekamy na 

Wasze pomysły: opowiadania, komiksy, ilustracje, wiersze z Machiną Czasu w roli głównej! 
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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! Przyślij na e-mail:  
biblioteka12sp@interia.pl lub przynieś do biblioteki  
(nie  zwierzaka, tylko zdjęcie  i opis) ;D 

 Zimą wzięliśmy suczkę ze schroniska. Na-
zwaliśmy ją Seta. Na początku była bardzo nieuf-
na i wystraszona.  
 Kiedy nadeszło lato i rozpoczęły się waka-

cje, wzięliśmy ją nad morze. Gdy po raz pierwszy 

zobaczyła plażę była trochę przestraszona, ale i 

zaciekawiona. Na początku bała  się wejść do wo-

dy, a najbardziej bała się fal. Następnego dnia, 

gdy morze było spokojniejsze, Seta zdecydowała 

się na pierwszą kąpiel. Na zachętę mama i ja rzu-

caliśmy jej  patyki. W kolejnych dniach nasza 

suczka zmieniała się, stawała się coraz bardziej 

śmiała. Seta pokochała kąpiel w morzu. Cieszyła 

się za każdym razem, kiedy czuła, że idziemy na 

plażę. Seta opracowała ciekawą technikę pokony-

wania fal. Ta technika polegała na tym, że Seta 

biegła w kierunku fali a gdy  była blisko odbijała 

się z tylnich łap i przeskakiwała je. Wyglądała wte-

dy bardzo śmiesznie.   

UWAGA 

UWAGA 

Piszesz opowiadania?  Napisz takie, którego akcja dzieje się  w 
dawnych czasach. Prześlij na maila chociaż fragment! A może 
świetnie rymujesz? Ilustrujesz? Jesteś autorem komiksów? Ko-
niecznie podziel się swoim talentem! Narysuj dawnych królów lub 
naukowców! A może komiks o Januszku Korczaku, o Koperniku? Cze-
kamy na Twoje pomysły! 

To były jedne z najbardziej udanych wakacji, Seta okazała się fajną towa-
rzyszką zabaw i spacerów.  
Zachęcam wszystkich do tego, aby adoptować psy ze schroniska. 

Michał Cewiński, kl.3 a 

Kolejny listopadowy numer gazetki 

„Tuzinek” będzie poświęcony historii, 

pamięci o tych, którzy odeszli.  

SETA 
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Przepis na galaretkę owocową 

Składniki: 
3 torebki galaretki o smaku tru-

skawkowym, 
1 torebka galaretki o smaku agre-

stowym, 
1 torebka galaretki o smaku pomarań-

czowym, 
1/2 puszki ananasa w kawałkach, 

bita śmietana 
 

26 kubeczków 
Porcja przeznaczona dla 26 osób, 
czyli  na przykład dla całej klasy 5a 

z p. Kasią. 
 

Czas przygotowania: 2 godz. 
 

Sposób przyrządzenia: 
Galaretkę truskawkową rozpuścić w 
1,5 l przegotowanej, gorącej wody. 
Poczekać aż wystygnie, rozlać do 

wszystkich kubeczków. 
Po kolei do każdego z kubków wrzucić 

po 2 kostki ananasa. 
Wstawić do lodówki. 

Galaretkę agrestową rozpuścić w 0,5 l 
przegotowanej, gorącej wody. 

To samo zrobić z galaretką pomarań-
czową. 

Odczekać, aż wystygną. 
Wyjąć z lodówki stężałą galaretkę tru-
skawkową, rozlać galaretkę agrestową 

do połowy kubeczków, 
a pomarańczową do drugiej połowy. 

Ponownie wstawić do lodówki. 
Podajemy przystrojone bitą śmietaną. 

Magdalena Niewczas, kl. 5a 

czas: 30-60 min 
 
SKŁADNIKI: 
    1 arkusz ciasta francuskiego, 
    ok. 300 g pieczarek, 
    1 cebula, 
    kiełbasa (u mnie 1 mała), 
    5 plasterków ulubionej szynki, 
    5 suszonych pomidorów, 
    ok. 110 g mozzarelli, 
    szczypiorek, 
    1 łyżka oleju, 
    pieprz czarny mielony, bazylia, oregano, 
sól, 
    ketchup, 
    jajko do posmarowania. 
 
PRZYGOTOWANIE: 
 
1. Pieczarki dokładnie umyć, pokroić na pla-
sterki i podsmażyć na łyżce oleju. Doprawić do 
smaku. Dodać cebulę pokrojoną w drobną 
kosteczkę.  
2. Ciasto francuskie rozłożyć, posmarować 
starannie ketchupem.  
3. Na arkuszu rozkładać kolejno: podsmażone 
pieczarki, kiełbasę i szynkę pokrojone w cien-
kie słupki, suszone pomidory pokrojone w 
kostkę.  
4. Szczypiorek umyć, posiekać, a następnie 
rozłożyć na cieście francuskim.  
5. Mozzarellę pokroić na plasterki, rozłożyć 
równomiernie na cieście.  
6. Całość posypać bazylią i oregano.  
7. Ciasto zwinąć w roladę - wzdłuż krótszego 
boku.  
8. Pokroić na mniejsze roladki - ślimaki. Każdy 
z nich ułożyć na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia lub matą silikonową. Posmaro-
wać rozbełtanym jajkiem.  
9. Wstawić do rozgrzanego do 180 stopni pie-
karnika. Piec ok. 20 minut. 

MINI PIZZE 
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Rys. Weronika Jaszczak, kl 6 a 

Rys. Natalia Wierniewska, kl. 6 a 

Teraz już bez problemów  
zapamiętacie pisownię  

tych wyrazów! 
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Obejrzyjcie prace swoich 

Kolegów i Koleżanek!  

Pamiętajcie, aby podpisywać 

swoje dzieła! 
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