
 

 W tym numerze:   PAŹDZIERNIK 2014 

 Z GUZIKIEM przez świat  
  Kartka z kalendarza 
  Ale śmieszne!!! 
  Zakątek zwierzątek  
  Kącik kulinarny 
  Łamigłówki mądrej główki 
  Kącik czytelniczy 
 Spacerkiem po Łodzi 

   Naszym  Nauczycielom      

 
 Redakcja Guzika 

          Jarosław Kozioł kl. VI c  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wiktoria Marzycka i Wiktoria Mizerska VIc♥ 

 Jakie filmy   

  lubisz  

 najbardziej ?  

KOMEDIOWE  HORRORY 

SCIENCE FICTION ANIMOWANE  

Przy ulubionym gatunku filmowym postaw +☺ 



A to ciekawe!   
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Madzia ;-
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Humor 

 

 

 

 

Na lekcji przyrody Pani pyta 

uczniów: 

-Wymieńcie, proszę, pięć 

drapieżników. 

-Jeden lew i cztery tygrysy! - 

woła Jasio. 

 Dlaczego blondynka chodzi 

schylona po supermarkecie? 

Szuka niskich cen. 
Przychodzi baba do lekarza z książką  

na twarzy. 

-Co pani jest? - pyta lekarz. 

-Facebook 



Dwóch właścicieli psów kłóci 

się, czyj pies jest mądrzejszy: 

-Mój pies, zawsze jak wraca 

do domu, dzwoni do drzwi - 

mówi jeden. 

-Mój nie musi - oświadcza 

drugi. -Ma własny klucz. 

 

  

 

         

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Wybrała ze źródeł 

internetowych i 

opracowała 

Michalina 

Kasterska V a 

Przychodzi klient do restauracji: 
- Poproszę lody truskawkowe. 
Kelner przynosi lody, a klient krzyczy: 
- Co ta mrówka robi w moich lodach?! 
- Nie wiem, pewnie jeździ na nartach... 

Dlaczego blondynka pije kefir  

w supermarkecie? 

Bo jest na nim napisane: 

- Tu otwierad! 

Przed egzaminem student pyta 
studenta:  
- Powtarzałeś coś?  
- Ta.  
- A co?  
- Będzie dobrze, będzie dobrze! 

- Dlaczego ściany nie 

toczą ze sobą wojen? 

- Bo pomiędzy nimi jest 

pokój. 

Siedzą dwa szczury i jedzą taśmę 

filmową. Jeden mówi: 

-Dobry ten film. 

A drugi na to: 

-No, ale książka była lepsza. 



Kartka z Kalendarza 
                      Październik 2014 
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 2 października - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 

2 października jest ważnym dniem dla każdego z nas– jest to Międzynarodowy 
Dzień Bez Przemocy .Święto jest dość młode, ponieważ zostało zatwierdzone 

dopiero w 2007 roku.  
Data 2 października została wybrana ze względu na rocznicę urodzin Mahatmy 
Ghandiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległości oraz pioniera filozofii i 

strategii działania bez przemocy 

Przemoc- jeśli potrzebujesz pomocy dzwoń!!! 

 – 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (numer bezpłatny), 

– 800 100 100 Helpline.org.pl (numer bezpłatny), 

– 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (numer bezpłatny), 

– 22 815 76 03 Fundacja Meder 

Nie bój się zadzwonić, tam zawsze ci 
pomogą! 

 

 

 



Dzień Edukacji Narodowej 
 zwany potocznie 

 „Dniem Nauczyciela” obchodzony jest 14 października. 

Wszystkiego najlepszego Drodzy Nauczyciele! 

Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami!  

Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.  

Życzymy Wam szczęścia na następne lata -  

niech żyje i rozkwita nasza oświata!!! 

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, 

Niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

Praca wychowawcy to praca niełatwa,  

Bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Halloween to popularne święto obchodzone dzień przed dniem 
Wszystkich Świętych, czyli 31 października. 

Święto to przybyło do nas z Ameryki, ale wbrew pozorom nie pochodzi stamtąd. Początki 

tradycji Halloween sięgają czasów celtyckich, kiedy to kapłani, zwani druidami odprawiali 

magiczną ceremonię w pogańskiej Szkocji. Nazwa – HALLOWEEN (All Hallows` Eve) 

oznacza „Wigilię Wszystkich Świętych”.  

Tego dnia ludzie modlili się za zmarłych. 

 

 

 

 

 

 

Opracowała na podstawie  Wikipedii  i źródeł internetowych - Martyna Wojciechowska z klasy 6c 

 



Kącik Czytelniczy 
 

Dziś chciałbym zrecenzować powieść pt. 
,,Władca Pierścieni” 

Napisał ją J.R.R. Tolkien. To powieść fantasy. Opowiada ona  
o wyprawie drużyny pierścienia do Mordoru (kraju orków) w celu 
zniszczenia pierścienia. Do drużyny należą: czterej hobbici – Frodo 
Baggins, Sam, Merry, Pippin; czarodziej Gandalf; dwoje ludzi – Aragorn i 
Boromir, krasnolud Gimli oraz elf – Legolas. Wszystko zaczyna się od 
przybycia Gandalfa do hobbitonu. Drużyna musi walczyć z: orkami, uruk-
hai oraz upiorami pierścienia, którymi dowodzi okrutny Sauron. 

 
Polecam tę książkę tym, którzy lubią rycerzy, miecze, łuki i dawne czasy. 

Adrian Balcerczyk VI c 



KĄCIK   KULINARNY 
ZAPIEKANKOWE  SZALEŃSTWO 

(zapiekanka z serem, ziołami oraz własnoręcznie wykonanym sosem pomidorowym). 

 

  

Składniki:chleb, masło, sos (bazylia, majeranek, czosnek, ketchup, wyciśnięty sok 

z pomidorów, ser żółty w plastrach, pietruszka do ozdoby. 

 

Sposób przygotowania:(ilośd kromek chleba zależy od ilości osób). Chleb 

wkładamy do tostera na ok 1min, ciepłe pieczywo posmaruj masłem. Zmieszaj 

podane wcześniej składniki do sosu, kiedy będzie 

gotowy posmaruj nim zapiekankę.Następnie włóż 

ser do mikrofali na 20 sekund, kiedy się roztopi 

nałóż go na kromki.  

Na wierzch dodaj swój wybrany dodatek- wybór 

należy do ciebie! Smacznego! 

 

Opracowały: Maja Kałczak i Wiktoria Kozłowska  

 



 



Zagadki: 

 

Choć ma cztery rogi  

Nikt się go nie boi,  

Choć ma cztery nogi  

Zwykle w miejscu stoi. 

 

Beczy i potrząsa bródką  

Chce się dostać do ogródka  

Gdzie kapusta i sałata  

Och nie trudna to zagadka. 

 
Tak jak czółno a nie pływa  

 
Miastem pracy się nazywa. 

 

Prawidłowych odpowiedzi szukajcie  
w następnym numerze Guzika 

Przez "u" - to my wszyscy  

Przez "ó" - to na rzece błyszczy  

Że nie widać dna  

Jeden i drugi nie jest długi  

Trzy litery ma. 

 

Jakie jest miasto  

W polskiej krainie  

Co powinno płynąć  

a nigdy nie płynie. 

 
 
 
 
Jarosław Kozioł kl. VIc 



 
Odbywający się w piątek i sobotę w Łodzi Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła zgromadził  

na ul. Piotrkowskiej wiele łodzian. Na pl. Wolności, prezentowano multimedialne widowiska, które 

sprawiały, że budynki ożywały. Wydawało się, że okna tańczą, a ściany rozsuwają się niczym kurtyna w 

teatrze. Spore wrażenie robiły na widzach ludzie chodzący po ścianach budynków. Zaskoczeni byli 
zwłaszcza kierowcy. Niektórzy wysiadali z aut, inni podjeżdżali do ronda.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoda tylko, że po zakończeniu festiwalu Piotrkowska znów stanie się szara i  
ponura, oświetlona tylko latarniami miejskimi. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Agata Pawlińska VI c 

Jesieo zaczęła się już na dobre. Na dworze robi się coraz chłodniej, a ja chciałabym zabrad 

Was do przepięknego, niemieckiego zamku 

Neuschwanstein. 

KRAJ: NIEMCY 

ROK BUDOWY: 1869-1886 

ILOŚĆ POMIESZCEO: 90, Z CZEGO TYLKO 

30 WYKOOCZONYCH 

Jest to najsławniejszy spośród zamków 

Ludwika II i jedna z najbardziej znanych 

atrakcji turystycznych Niemiec. Każdego roku zwiedza go ponad 1,3 miliona turystów.  

Każda komnata została starannie dopracowana przez malarzy historycznych z całego kraju. 

Z całego pałacu można wyróżnid: Salę Tronową, Sypialnie Króla oraz Salę Śpiewaków. 

Pierwsza z wymienionych komnat jest niemal w całości wypełniona złotem, podłogę zdobi 

mozaika. Sypialnia królewska,  

w której Ludwik uwielbiał czytad i modlid się, została urządzona w stylu neogotyckim. Ściany 

komnaty zdobione są freskami. Uwagę w pokoju zwraca wielkie łoże ze zdobieniami na 

szczycie baldachimu w kształcie katedry. 

CIEKAWOSTKI 

  - Nie został on zniszczony ani w trakcie pierwszej,  

ani w trakcie drugiej wojny światowej. Uratowały go ogromne pomieszczenia, które 

postanowiono przeznaczyd na magazyny. 

  -Zamek Neuschwanstein posłużył jako inspiracja  

do projektu Zamku Śpiącej Królewny w Disneylandzie. 

 Sylwia Sielska 6c 

Z Guzikiem  przez świat 

Źródło zdjęd: Google Grafika 



ZAKĄTEK  ZWIERZĄTEK 
W tym numerze Guzika  kilka informacji dla tych, którzy zamierzają kupid świnkę morską. 

Świnka morska pochodzi z Ameryki Południowej.  

Opis: 

 Długośd ciała : 22-35 cm 

 Temperatura ciała :  37,4-39,5°C 

 Masa ciała : samica : około 800 gramów a samiec : około 1200g 

 

Świnka morska dobrze kopie, ale prowadzi naziemny tryb życia; nie potrafi się wspinad na 

drzewa. Żyje w koloniach, jest aktywna w dzieo i w nocy – w ciągu całej doby przesypia ok. 

4-6 godzin. Okresy wzmożonej aktywności to świt i zmierzch, ze względu na najmniejsze 

zagrożenie ze strony drapieżników. 

Co jedzą ? : 

Świnka morska to roślinożerca – żywi się głównie ziołami, sianem, ewentualnie zbożem. 

Przez lata wyhodowano wiele odmian świnki morskiej. Każda z nich ma zupełnie inne cechy 

charakterystyczne, które składają się na wygląd zewnętrzny zwierzęcia. Oto kilka z nich: 

Aguti, Jednokolorowe, Albinotyczne, Himalaya, Holenderska, Coronet, Szylkret, Rozetka ☺ 

 

 

 

 

 

 

 
Artykuł opracowały na podstawie Wikipedii: Wiktoria Mizerska i Wiktoria Marzycka VI c ♥ 

 


