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SP 3 w Łodzi 
 

Witamy wszystkich czytelników. 
Przedstawiamy październikowy numer „GUZIKA”. 
 

W tym numerze: 
 Kącik Czytelniczy - czyli poglądy pewnego czytelnika 

 Zakątek Zwierzątek - co wiemy na temat owczarka niemieckiego 

 Szkolne Talenty - opowiadanie o autorytecie 

 Wywiad z Zuzanną Kapuściak - reprezentantką Polski w gimnastyce 

artystycznej 

 Co w „Trójce” piszczy – Och, działo się naszej szkole! 

 Naukowy zawrót głowy 

 Kartka z kalendarza – 14 października 

 Uśmiechnij się 

 

Kiedy pójdę w świat,  

W daleką drogę, 

I gdy ciężko będzie mi,  

Gdy pomyślę: "już nie mogę" 

Wtedy w myślach będziesz Ty. 

Bo uczyłeś mnie, by walczyć, 

By po słusznej stronie iść, 

Nauczycielu drogi, powiem prawdę,  

Taki jak Ty, chciałbym być.  
 

Jarosław Kozioł 5c 

  



KĄCIK CZYTELNICZY 

 

Chciałbym zachęcić Was do przeczytania książki pt. 

,,CZERWONA KARTKA DLA SPRĘŻYNY” 

Jej autorem jest Jacek Podsiadło. 

 

 Akcja książki toczy się w Warszawie. Opowiada ona o chłopcu, 

który nazywa się Daniel Ruciński. Zostaje on zauważony przez 

znanego trenera piłki nożnej i wstępuje do jego drużyny, walczącej 

o pierwsze miejsce w ”ZŁOTEJ LIDZE JUNIORÓW”. Tytuł 

mistrza Warszawy drużyn amatorskich musi być ich. Chłopcy ze 

wszystkich sił i wszelkimi środkami dążą do zwycięstwa. Otrzymają 

przy tym niezłą szkołę życia... 

Polecam książkę ze względu na opisy meczy, treningów oraz 

szkolnych przygód Daniela, a także dlatego, iż zawiera ona sporo 

zabawnych tekstów. 

 

GWRANTUJĘ NIEZAPOMNIANE PIŁKARSKIE EMOCJE!!! 

 

Adrian Balcerczyk klasa Vc   
 

 



 

 

OWCZAREK NIEMIECKI 

Owczarek Niemiecki to jedna z większych ras psów. 
Ich sierść ma barwę czarno podpalaną. Owczarek wygląda na 
silnego, masywnego psa. Z powodu podobieństwa do wilka 
niektórzy nazywają go wilczurem. 
Potrzebuje dużo biegów i bardzo lubi się bawić. 
Zwierzę ma charakter wilka i dlatego łatwiej się go tresuje. 
Jest psem żywiołowym, energicznym, inteligentnym, 
posłusznym i lojalnym. Szybko się uczy i chętnie 
współpracuje z człowiekiem. 
Psy nieprawidłowo wychowane mogą stać się lękliwe  
i nerwowe, co może prowadzić do ich agresji. Cechuje go 
duża odwaga, wierność i przywiązanie do właściciela. 
Zwierzęta te żyją do 13 lat. 
Najczęściej wykorzystywane są w policji. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały: Ania i Weronika klasa V c 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

„Autorytet polega przede wszystkim na rozsądku” 

                                                                  (Antoine de Saint Exupery „Mały książę”)  

 

Ta postać jest dla mnie autorytetem 

 Było to na początku pierwszej klasy. W czasie jednej w lekcji nagle do sali wszedł pewien pan 

i powiedział: 

- Dzień dobry! Nazywam się Maciej Gawłowski i jestem trenerem karate. 

Po przedstawieniu się rozdał wszystkim kartki na temat klubu KS Olimp - Łódź WKF.  

Potem dodał: 

- Pierwsze trzy treningi są darmowe. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych  

w poniedziałki, środy i piątki. 

Po początkowych zajęciach zrozumiałem, że to wyjątkowy człowiek.  

Cenię go za wytrwałość i zaangażowanie w życie klubu.  

Podziwiam też jego osiągnięcia sportowe. Jest wielokrotnym mistrzem Polski karate WKF. Niedawno 

otrzymał nagrodę indywidualną od Ministra Sportu i Turystyki za szczególne osiągnięcia w pracy 

szkoleniowej. 

 

                Jarosław  Kozioł klasa 5 c                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



WYWIAD Z ZUZANNĄ KAPUŚCIAK 
 
 (REPREZENTANTKĄ POLSKI W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ)  
 
 
 - Cześć Zuzia, chciałabym zadać ci kilka pytań na temat dyscypliny sportu, którą 
uprawiasz. 
 - Oczywiście, chętnie odpowiem na twoje pytania. 
 - Ile lat trwa twoja przygoda z gimnastyką artystyczną? 
 - Zaczęłam trenować gimnastykę w pierwszej klasie. Mama zapisała mnie do szkoły  
   na Retkini, do klasy z gimnastyką artystyczną, ponieważ sama też trenowała tę  
   dyscyplinę sportu. 
 - Czy pamiętasz swój pierwszy trening?  
 - Tak, mój pierwszy trening prowadziła pani Jola, która uczyła nas akrobatyki 
    i rozciągała nas do szpagatu. Bardzo mi się to spodobało. 
 - A pierwsze zawody? Co czułaś? Miałaś tremę? 
 - No pewnie! Każdy przed występem ma tremę. A moje pierwsze zawody pamiętam  
   bardzo dokładnie: odbywały się w styczniu 2010 roku. Zdobyłam wtedy złoty medal.  
   Rywalizowały ze sobą 22 zawodniczki. 
 - Jaki był twój największy sukces? 
 - Moimi sukcesami są medale na zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich. 
    Byłam już dwa razy finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii  
    juniorek młodszych. 
- Które zawody najbardziej utkwiły ci w pamięci? 
- Najbardziej utkwiły mi w pamięci zawody na Sycylii w 2012 roku. Zdobyłam tam złoty  
  medal, a po turnieju kąpałam się w morzu. 
- Gdzie kupujesz piękne stroje, w których występujesz? 
- Stroje na zawody zamawiam u Białorusinek, które przyjeżdżają do Łodzi  
  na zawody. Kostiumy wyklejane są cekinami Svarowskiego. 
- Jakie masz plany na przyszłość? Kim chciałabyś zostać? 
- Chciałabym zostać trenerką gimnastyki albo przedszkolanką. Marzy mi się także  
  prowadzenie zajęć fitness. 
- Jak wygląda twój codzienny dzień? 
- Wstaję o 6.30. Od 8:00 do 13:40 mam lekcje w szkole, a po nich zaczynam trening  
  do godziny 17.00. 
- Co mogłabyś powiedzieć do czytelników naszej gazetki, żeby zachęcić ich  
  do uprawiania sportu? 
- Uprawianie sportu daje dużo radości, satysfakcji, zwłaszcza wtedy, gdy zdobywa się 
  medale i zajmuje dobre miejsca w zawodach. Dzięki występom w turniejach można  
  zwiedzić różne miasta i kraje. Niestety, uprawianie sportu to również ciężka praca  
  i konieczność dobrej organizacji dnia. 
- Dziękujemy za rozmowę. 
- Cała przyjemność po mojej stronie. 
 
 

Wywiad przygotowały i przeprowadziły: Maja Kałczak i Wiktoria Kozłowska 
 



 
 

 
 

 

 



 Co w „Trójce” piszczy… 
 

  

 

 

 Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka 

 W piątek 27września odbyła się w naszej szkole dyskoteka  

z okazji Dnia Chłopaka. Nasi chłopcy chętnie skorzystali  

z darmowego wejścia. Przyszło ich wielu. Zabawa, jak zwykle, była 

wspaniała. Tańczono – jak kto umiał od tańców nowoczesnych po 

szaleńcze wygibasy. Tradycyjnie wylosowano też szczęśliwe numerki.  

Z niecierpliwością czekamy na następną dyskotekę. 

 Apel poświęcony Janowi Pawłowi II 
 

10 października odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia 

Papieskiego - - rocznicy wyboru na papieża Karola Wojtyły, który 

przybrał imię Jan Paweł II.  
Program artystyczny przygotowały klasy 2 - 4 oraz siostra Paula.  

Uroczystość przypomniała wszystkim postać naszego wielkiego Polaka. 

  

 Dzień Nauczyciela  

14 października obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji 

Narodowej.  

Klasy 6a i 6b przygotowały program artystyczny pod tytułem: „Co ja 

tutaj robię! ”. To zabawna historia o dziewczynie, której przyśnił się 

niezwykły sen – była w nim nauczycielką przeżywającą koszmary  

z niezwykle uciążliwymi uczniami.  

  

 

 

         Opracowała: Asia Pacholczyk kl. 6 b 



 

 

 

 

Niebieskie niezapominajki 
Czy kwiaty mogą zmieniać swoje barwy? 

Potrzebne będą: 
- świeże, niebieskie kwiaty niezapominajki, dzwonki lub fiołki afrykańskie  

- ocet lub sok z cytryny 

- ciepła woda 

- proszek do prania       

- łyżeczka 

- 2 miseczki 

- łyżka stołowa 

        

Sposób postępowania: 
-Rozpuść łyżeczkę proszku do prania w miseczce z ciepłą wodą. 

-Nalej 3 łyżki octu albo soku z cytryny do drugiej miseczki. 

-Włóż niebieskie kwiatki do roztworu octu lub cytryny. 

-Poczekaj kilka minut. 

-Wyjmij część kwiatów i przełóż do roztworu proszku do prania. 

Co się stanie W occie lub soku z cytryny niebieskie kwiatki 

zmieniają kolor na liliowy, w proszku do prania kolor znów staje się 
niebieski. 
   Opracowała Weronika Popa z kl. VI b. Eksperyment pobrano z książki  
      „101 eksperymentów z roślinami”. 
 

 
 



 

 

                          

 14 października 

Obchody  

Dzień Edukacji Narodowej potocznie Dzień Nauczyciela obchodzony jest 

14 października. Ta data podkreśla ważną rolę nauczycieli i jakość edukacji. 

Święto to obchodzimy dla upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej  

 14 października 1773r. 

Dzień Nauczyciela jest obchodzony w wielu krajach na świecie  

np.:  w Brazylii:   10 września  
w Hiszpanii: 27 listopada  
w Meksyku: 15 maja 
w Turcji:  24 listopada 

 

 

Obchody Święta w naszej szkole 

Dnia 14 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel, 

podczas którego uczniowie wierszami  

i piosenką uczcili Święto Nauczyciela.  

Na ręce Dyrekcji szkoły wręczono kwiaty wraz  

z życzeniami i podziękowaniem za pracę i trud włożony  

w nasze wychowanie.  

Uczniowie klas 6 przygotowali krótkie i zabawne 

przedstawienie obrazujące codzienność zmagań nauczycieli  

z naszymi „opornymi” umysłami.   

Opracowała na podstawie Wikipedii Zuzia z 6b. 



HUMOR 
BEZ 

Pyta pies kota: 
- Chcesz kawę ze śmietanką czy bez? 
- Oszalałeś, po co mi bez do kawy!! 

 

 

 

POWÓD 

Kobieta w samochodzie rozmawia przez 
telefon:  

- Chyba nie przyjadę, bo jest korek. 

- A jak długi? 

- Nie wiem, jestem pierwsza! 

 

TRZY NIEDZIELE 

Podsądny opuszcza salę rozpraw. 
- Ile ci dali?- pyta kolega. 

-Trzy niedziele. 

- To mało. 

- Ale palmowe!!!!!!! 

Opracowała Juliana Woźniak 

na podstawie „Victora Juniora” 
 

 



s 

skończyło…nadchodzi jesień 

 

Jesień dobiega końca, a więc czas na zmiany w naszym ubiorze. Oto kilka propozycji na 

chłodniejsze dni. 

Wystarczy mieć w szafie kilka par modnych leginsów i dobrać do nich odpowiednią 

„górę”, aby modnie wyglądać. 

 

 

 

 

 

 

Do leginsów  Galaxy możesz założyć   Do leginsów ze wzorem 

czarną tunikę i wisiorek.      flagi amerykańskiej 

najlepiej założyć jednolitą bluzkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z takimi leginsami należy łączyć    Do leginsów w paski najlepiej założyć 

kolorowe bluzki, będą się ładnie komponować.    neutralną bluzkę. 

 

opracowała: Martyna Wojciechowska kl. 5 c 

 


