
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W tym numerze m.in.:                       
 

 Kącik czytelnika 

 Zdrowo jesz – więcej wiesz 

 Szkolne talenty 

 Z obieżyświatem do Argentyny 

 Rowerem po Łodzi 

 Kartka z kalendarza- Dzień Matki 

 Humor 

 Naukowy zawrót głowy – słodkie liście 

 Strony uczniowskie warte obejrzenia 
 

 

DLA MAMY 

Z okazji Twojego dnia, Mamo, 

za wczoraj i dziś - zawsze tak samo, 

każdym czułym serca uderzeniem 

i każdym z niego płynącym życzeniem 

zdrowia, sił i codziennej radości 

wraz ze słowami największej wdzięczności 

za wszystkie dla nas trudy i starania 

składamy dzisiaj podziękowania. 

 

 

 

                                                                                         Zespół redakcyjny GUZIKA 
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Przyjaźń szkolna 
 

Kiedyś po latach 

Kiedy dorośniemy 

Będziemy wspominać 

Nasze szkolne lata 

Nasze koleżanki 

I kolegów naszych 

Nasze nauczycielki, nauczycieli 

I Panią Dyrektor 

I dlatego ważne, 

Co teraz robimy, 

Jak się traktujemy, 

Czy się szanujemy? 

I nasze wspomnienia, 

To czy będą miłe, 

Zależy od nas samych, 

To my je tworzymy. 
                             Zuzanna. 

 

Tęsknota wiosenna 

        

              Zima pokryła śniegiem 

      Całą ziemię naszą 

          Mróz jej towarzyszy, 

          I nie chce odpuścić , 

        A wiosna schowana 

                    Gdzieś na Krańcach świata 

  Czeka w ukryciu  

          I drży cała w strachu  

                                       I nie wie, że tutaj tęsknimy wciąż za nią, 

             Za słońcem, za ciepłem  

           Za zapachem kwiatów 

                                                                    Zuzanna. 



 

 

 

 

 

 

 Zbliżają się wakacje, a więc czas na wycieczki rowerowe.  

 

W naszym mieście powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych. Jest ich około 76 km, 

a budowanych jest ok. 7 km. 

 

 

Aktualnie w naszej okolicy jest budowana ścieżka 

rowerowa na ulicy Aleksandrowskiej  

i Limanowskiego (na odcinku Warecka-Włókniarzy) 

 

 

 

 

Jeśli nie masz swojego roweru, możesz go wypożyczyć przy ul. Traugutta 2. 

Aby podróżowanie po mieście było bezpieczne, przypominamy najważniejsze zasady 

obowiązujące rowerzystów. 
                                              

             

                        Jadąc rowerem, pamiętaj o zasadach ruchu drogowego! 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              
                                                                                                     

 

                                                                                                         Opracował: Bartosz Szewczyk kl. 6 c 



 

 

Jak odżywcze sole wędrują w roślinie? 

Poproś osobę dorosłą o pomoc w przeprowadzeniu eksperymentu! 

 

 

Potrzebne będą: 

-świeże zielone łodygi selera z liśćmi 

-łyżeczka cukru 

-woda 

-2 etykiety samoprzylepne  

-flamaster  

-2 szklanki 

 

Sposoby postępowania: 

- Naklej etykiety na szklanki i podpisz je hasłami „woda” 

„cukier”. 

- Napełnij obie szklanki do połowy wodą. 

- Dodaj do jednej- oznaczonej „cukier” -1 łyżeczkę cukru  

  i dobrze wymieszaj. 

- Włóż do obu szklanek po łodydze selera. 

- Odłóż szklanki do lodówki na 48 godzin. 

- Oderwij z obu łodyg po 1 liściu i zjedz je. Zwróć uwagę na   

ich smak. 

 

Co się stanie: 

Liście selera, które stały w słodzonej wodzie  

są słodkie. 

 

 

 

 
 
Eksperyment pobrano z książki pt. „101 Eksperymentów z roślinami” 

 

                                                       Opracowała Weronika Popa. 



 

 

 

 

 

 

   Chciałbym tym razem zrecenzować książkę pod tytułem: ,,Wakacje w Różyczkowie” 

autorstwa Czesława Sikorskiego.  

Opowiada ona o 10-letnim Marku, który spędza wakacje w tytułowym Różyczkowie.  

We śnie spotyka Cezarka, który okazuje się duchem. Razem próbują odkryć tajemnice 

lokalnych ruin. 

  Wakacje w Różyczkowie to pełna humoru historia. Fabuła rozgrywająca się z dala  

od wielkiego miasta, urzekająca swym pięknem przyroda i pełni radości życia  

bohaterowie  na pewno  oczarują czytelnika. Niewątpliwym atutem tej niezwykłej historii 

jest też czas akcji – wakacje, o których przecież wszyscy lubimy czytać.   

 Książka jest interesująca, choć  momentami lekko nudzi czytelnika. 

Jako ciekawostkę dodam, że autor tej książki jest profesorem zarządzania  

na Uniwersytecie Łódzkim.            Ocena w szkolnej skali:  4-. 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            Opracował: Mateusz Bieńkowski VB 



 

 

 
 

 

 

 

Dzień Matki w Polsce obchodzimy 26 maja. Jest to święto międzynarodowe.  

W tym dniu wszystkie dzieci składają życzenia swoim mamom.  

Synowie i córki wręczają laurki i przeróżne prezenty. 

 

 

W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. 

 

Ciekawostki: 

                      słowa „mama”, „mamusia” w różnych językach 

 
 angielski – mum, mother 

 chorwacki – mama, majka 

 czeski – maminka, mamka 

 francuski – mere, maman  

 niemiecki – Mutter,  Mutti 

 szwedzki – mamma, moder 

 włoski – mamma 

 rosyjski:  мама 

 nowogrecki:  μαμά, μάνα  

 

 

 

Opracowała na podstawie Wikipedii Zuzia Vb 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1914
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0#ru
http://pl.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CE%AC#el
http://pl.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CE%AC#el
http://pl.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1#el


BĄDŹ TRENDY: „NIE PAL!” 

 

Hej ! ;-) 

Chciałyśmy poruszyć bardzo ważny temat … a mianowicie ,,papierosy  

i nikotyna” Coraz więcej młodzieży korzysta z różnego rodzaju używek, ale 

sięga także po papierosy, które bardzo wyniszczają nasz organizm.  

 

 

 

Czy wiecie że… 

 Według Światowej Organizacji Zdrowia 

palenie jest Największym pojedynczym 

śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia. 

 Tytoń odpowiada za ponad 500 000 zgonów w UE. 

 WHO szacuje, że około 1/3 dorosłej ludności na świecie to palacze.  

 Co roku tytoń jest przyczyną ponad 5 milionów przedwczesnych zgonów 

na świecie.  

 Każdego dnia z powodu palenia umiera 14000 osób.  

 Każdego dnia na świecie prawie 4 400 dzieci w wieku 12-17 lat zaczyna 

palić. 

 Uzależnienie od nikotyny to reakcja neurobiologiczna zaliczana do 

chorób. 

 Nikotyna uzależnia tak samo silnie jak heroina, kokaina, alkohol, kofeina 

czy marihuana 

  

 

Widzicie, ile zagrożeń niesie ze sobą palenie?!  

 

Bądź asertywny! 

 Nie pozwól namówić się do palenia!  

 Miej swoje zdanie!  
 

 

 

31.05 – Dzień bez papierosa 

 

 

 

                                                                   Żaneta, Oliwia i Agata 6c 



 
 

 

 

 Ponad 40 lat temu naukowcy udowodnili, że istnieje ścisły związek między 

zdolnościami umysłowymi, a dostarczaniem organizmowi witamin i składników mineralnych. 

Sprawność intelektualna zależy  więc od prawidłowej diety człowieka.  

 Jak się odżywiać, aby poprawić pamięć i koncentrację?  

Jedz dużo produktów (teraz rozpoczyna się na nie sezon), które zawierają wiele naturalnych 

witamin - owoców i warzyw. Dzięki nim żadna klasówka nie będzie Ci straszna! 

 Co to są witaminy? Gdzie szukać tych dobroczynnych substancji? 

 

Witaminami nazywa się szereg różnych związków, które:  

1. Są składnikami niezbędnymi w żywieniu człowieka dla normalnego przebiegu szeregu 

procesów zachodzących w jego tkankach.  

2. Nie mogą być wytwarzane przez organizm i muszą być dostarczane z pożywieniem 

lub w razie potrzeby w postaci preparatów farmaceutycznych, w ilości od kilku do 

kilkunastu mikrogramów lub miligramów a tylko wyjątkowo do kilkudziesięciu 

miligramów.  

3. Nie są ani źródłem energii, ani materiałem budulcowym.  

Witaminy są fascynującymi związkami, które cechuje niezwykła moc przywracania zdrowia. 

W niezwykły sposób wbudowują się w przemianę materii ożywiając ją. Komórki naszego 

organizmu czekają na witaminy, które zjadamy. Gdy nie ma wystarczającej ilości tych 

życiodajnych substancji przemiana materii zamiera, ludzie szybciej się starzeją i podupadają 

na zdrowiu. 

Witaminy z grupy B są odpowiedzialne za poprawne funkcjonowanie układu nerwowego i 

sprzyjają poprawie koncentracji. Jeżeli dostarczysz ich organizmowi wystarczająco dużo, 

łatwiej zapamiętasz nawet dużą ilość informacji.  

Zjadaj więc ryby morskie, warzywa zawierające te witaminy - sałatę, jarmuż, dynię, groszek 

zielony, boćwinę, szczaw, marchew, soję, kiełki zbóż, fasolę, kapustę czerwoną i włoską, 

szpinak, kalarepę marchew, pomidory.  

Nie zapominaj także o pełnoziarnistym pieczywie i płatkach owsianych. Wybierz je na 

śniadanie zamiast pełnych cukru "kulek z mlekiem" albo chleba tostowego. 

 Pij dużo wody mineralnej lub soków owocowych i warzywnych, ale przygotowanych 

ze świeżych produktów, by nie zaśmiecać organizmu niepotrzebnymi konserwantami albo 

utrwalaczami.  

 Pamiętaj - świeży owoc lub warzywo na drugie śniadanie - jabłko, banan, śliwka, 

mandarynka, pyszna chrupiąca marchewka; orzechy albo suszone owoce zamiast chipsów. 

Zapewnisz sobie nie tylko zdrowie i dobre samopoczucie, ale także powodzenie na każdej 

klasówce! 

                                                                                                        Julianna  Woźniak kl. 5 b 



 

 

 

   Co robisz po południu, kiedy nie idziesz na dwór?  

Wchodzisz na facebook’a lub Twittera?  

 

Odwiedź strony, które bawią i uczą!  
 www.dzieckowsieci.pl - zawiera: zagrożenia w sieci, zasady 

bezpieczeństwa, e-learning, netykieta, multimedia /dla dzieci/ oraz 

informacje dla rodziców o problemie. 

 www.gry-edukacyjne.net/ - zawiera: zgadywanki tematyczne. 

  www.giercownia.pl – zawiera: gry edukacyjne, gry strategiczne,  

                                    gry logiczne.  

  www.pazyl.pl – zawiera: zadania logiczne, łamigłówki, krzyżówki, 

                           puzzle, quizy. 

  www.msib.pl/gm - gry i zagadki, zawiera m.in.: szachy, warcaby,   

                                scrabble. 

  www.ariada.pl – zawiera: leksykon, krzyżówki, sudoku, wkreślanki. 

  www.junior.reporter.pl – zawiera: informacje i ciekawostki o przyrodzie, 

                                          humor, quizy (różne dziedziny), recenzje  

                                          książek, informacje z całego świata, o miastach,  

                                          regionach), recenzje gier. 

  www.victor-junior.pl – dwutygodnik edukacyjny dla uczniów klas  

                                        IV- V 
 www.portalwiedzy.onet.pl  
 strony  matematyczne: ,,Matzoo”, „Matalandia” . 

 strony z języka angielskiego: „ISEL”, „Busuu” 

 

Nadchodzą wakacje, więc warto też znać numery telefonu zaufania: 

 

- 116111 

 

         - 0 800 121212 

 

 

 
 Wybrała dla Was: Asia Pacholczyk kl. 5 b 


