
 

„Jesień idzie, nie ma 

na to rady…” 

 

 

 

 

 

 

Fot. Sylwia Sielska  klasa VI c 

„Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących.  

 

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 

Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 

 

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,  

Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 

I w swoim majestacie uczy nas pokory. 

Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.”  

                   

 

Tadeusz Wywrocki 



WITAJCIE ! 
 

   Mam na imię Adrian. Chodzę do klasy VI c.  

Lubię grać w piłkę nożną, siatkówkę, pasjonują mnie gry na komputerze 

oraz budowle z klocków lego. 

To mój kolejny rok pracy w redakcji gazetki szkolnej ,,GUZIK”. W dalszym 

ciągu będę starał się zachęcać Was do czytania ciekawych książek.  

Mam nadzieję, że recenzje w  ,,Kąciku Czytelniczym” spełnią Wasze 

oczekiwania. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Adrian Balcerczyk kl. VI c 

 



Nazywam się Agata Pawlińska.  

Chodzę do klasy VI c.  

W tym roku rozpoczynam pracę w gazetce szkolnej. 

Lubię psy. Moja ulubiona potrawa to smażone krewetki,  

a kolor - błękitny. 

Chciałabym na łamach GUZIKA przybliżyć Wam nasze 

piękne miasto w dziale -,,Spacerkiem po Łodzi’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agata Pawlińska VI c 

  

 

HEJ! 



 

Witamy wszystkich czytelników GUZIKA w nowym 

roku szkolnym -  Ania Michałowska i Madzia 

Batarowska. Interesujemy się siatkówką oraz 

zwierzętami. Obydwie mamy swoje pupile,  

które bardzo kochamy.  

Jeśli interesuje Cię świat nauki, niezwykłe 

eksperymenty oraz ciekawostki z różnych dziedzin 

życia, zapraszamy do lektury naszych artykułów 

 w kąciku - „Naukowy Zawrót Głowy”.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Ania Michałowska  i  Magda Batarowska 

  Cześć!!!              

 



  

 

Mam na imię Jarek i jestem uczniem klasy VI c. W tym roku szkolnym  

pełnię funkcję redaktora naczelnego „Guzika”. 

  Tak jak dotychczas w naszej szkolnej gazetce będę zajmował 

 się redagowaniem strony głównej  oraz działem łamigłówek,  

krzyżówek i rebusów.  

 Interesuję się matematyką, historią, ogólnie ujmując nauką   

 i sportem. Moje pasje to jednak : karate, które trenuję już szósty rok, 

siatkówka oraz militaria. Chętnie grywam w gry komputerowe. 

 Jeśli interesuje Was współpraca ze szkolną gazetką, zapraszam. Każdy 

ciekawy pomysł  zostanie zaprezentowany na łamach naszego 

uczniowskiego czasopisma. 

 

                      

 

         Jarek Kozioł VI c 



KĄCIK KULINARNY 

MMMMMMM...BĘDZIE PYCHA...! 

- Hej! Jestem Maja. W tym roku będę zajmować  się 

razem z moją przyjaciółką Wiką Kącikiem 

kulinarnym. Przepisy, które pojawią się  

na stronie GUZIKA, będą łatwe i możliwe  

do wypróbowania w domu. 

 Postaramy się także prezentować, tak jak  

w roku ubiegłym, wywiady z ciekawymi ludźmi.  

 

Jeśli chodzi o nasze zainteresowania - to obie 

kochamy rysować! Moim ulubionym kolorem jest 

fioletowy a Wiktorii niebieski. 

- Może teraz ja coś powiem? Jestem Wiki, kocham 

jazdę konną i moje dwa słodkie pieski, które 

często płatają mi różne figle! Uwielbiamy gotować 

(proste potrawy, ale to szczegół...:-) 

 

    
Maja Kałczak  

Wiktoria Kozłowska 

 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsmooththefruit.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FPOMARA%2525C5%252583CZA.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsmooththefruit.pl%2Fportfolio-view%2Fjamaica%2F&h=208&w=277&tbnid=lpRKMvCtTx1iFM%3A&zoom=1&docid=DjDjIJphtcrDuM&ei=UsAfVIbmOoT7PJDogagC&tbm=isch&ved=0CFoQMygbMBs&iact=rc&uact=3&dur=914&page=2&start=10&ndsp=19


  

 
Nowy rok, nowy dział…A w tym roku 

KARTKA  Z  KALENARZA! 
 
 
 
 
 
Jestem otwarta na wasze propozycje, więc gdy 
chcesz coś dodać, zapraszam, przyjdź  
i przedstaw swój pomysł. 
Będę pisała o świętach, rocznicach - tych 
popularnych i mniej znanych w naszym 
kalendarzu! 
Mam nadzieję, że sprawdzę się w tym dziale  
i z zainteresowaniem będziecie czytać moje 
artykuły! 
                                                     

  Martyna Wojciechowska 6c 

 ;] 

Cześć! Jestem Martyna 



 

 

 

 

 

 Cześć!  

Jestem Sylwia. Interesuję 

się fotografią i informatyką. W wolnym 

czasie uczę się niemieckiego.  

Bardzo lubię podróżować i zwiedzać 

nowe, ciekawe miejsca. W tym roku będę 

prowadzić dział „Z Guzikiem przez świat”.  

Mam nadzieję, że dzięki naszym 

wędrówkom poznacie wiele niezwykłych 

zakątków świata. 

Sylwia Sielska 

 



 

 Witamy czytelników GUZIKA  

 Wiktoria Mizerska i Wiktoria Marzycka. 
Jesteśmy uczennicami klasy VI c.   

Bardzo kochamy zwierzęta (obydwie mamy psy), więc 

w gazetce będziemy kontynuować pracę naszej 

poprzedniczki, Julianki w dziale „Zakątek zwierzątek”.  

Ciekawi nas także tematyka filmowa, dlatego 

zaprezentujemy Wam ciekawostki z tej dziedziny 

sztuki.   

Cieszymy się, że możemy pracować w gazetce 

szkolnej GUZIK.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Wiktoria Mizerska i Wiktoria Marzycka 

 


