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Listopadowe przysłowia 

Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada. 

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe. 

Słońce listopada mrozy zapowiada. 

Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem. 

Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, to w maju na nowe liście 

spadnie jeszcze zima. 

 

Na cmentarz idzie gromada ludzi,  

by powspominać, co nostalgiczne uczucia budzi. 

Brzozowe krzyże oświetlane przez znicze,  

jest ich aż tyle, że chyba nie zliczę. 

Kolorowe liście z drzew opadają  

i o tych co odeszli nam przypominają. 

                                       Jarosław Kozioł VIc 

 

               

 
 

Opracował: Jarosław Kozioł VI c    

  

  



  

Andrzejki - wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada . 

Andrzejkowe wróżby :  

Najbardziej znana jest wróżba ,,SERDUSZKO’’ polega ona na tym : 

Wytnij dwa duże serca ze sztywnego papieru (żeby nam się nie podarł). 

Na jednym piszemy imiona dziewcząt, a na drugim chłopców. Dajemy 

wszystkim po 1 szpilce dziewczyny wbijają szpilkę w serce z imionami chłopców, 

a chłopcy w serce z imionami dziewczyn. My sprawdzamy w jakie imię wbiło się 

pinezkę i informujemy o tym wszystkich. Trafione imię jest imieniem przyszłej 

żony lub męża. 

Zabawa zwana ,,BUTY’’ : 

Każdy z uczestników zdejmuje lewego buta. Buty trzeba ustawiać od samej 

ściany w stronę drzwi. Buty muszą się dotykać czubek do pięty. Gdy buty się z 

kończą przekładamy te z końca na początek w taki sposób, że sznur posuwa się 

naprzód. Właściciel tego buta, który jako pierwszy przekroczy próg najszybciej 

ze wszystkich weźmie ślub! 

 

 

 

  

 

 

 

 

Artykuł opracowała : Wiktoria Mizerska VIc ♥ 
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11 Listopada - jest dniem szczególnym w historii 

Polski, ponieważ obchodzimy rocznicę odzyskania 

niepodległości jest to oczywiście pewien symbol, 

bo dat, którym przypisywane było znaczenie 

początku budowy państwowości, jest mnóstwo. Na 

przykład 5 listopada 1916 roku, kiedy dwaj 

cesarze - niemiecki i austriacki wydali słynny Akt 5 

Listopada, zapowiadający stworzenie Królestwa 

Polskiego jako dziedzicznej monarchii 

konstytucyjnej z ziem wydartych z zaboru 

rosyjskiego. Jest 7 listopada 1918 roku, kiedy powstaje 

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego 

Daszyńskiego w Lublinie, który miał ambicje bycia rządem 

całego kształtującego się państwa polskiego.  I oczywiście 11 

listopada - data, która jest dla mnie najbardziej istotna i trafna, 

dlatego że zawiera dwa elementy: rodzimy i międzynarodowy. 

W naszej szkole odbył się uroczysty  apel z okazji tego dnia. 
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Noc z 29 na 30 Listopada – Andrzejki oraz Katarzynki 

Andrzejki to noc wróżb odbywających w nocy z 29 na 

30 listopada w wigilię św.  Andrzeja. Data Andrzejek 

wypada na początku Adwentu, którego początek 

przypada w pierwszą niedzielę między 27 listopada, a 3 

grudnia. 

Kilka wróżb adrzejkowych: 

-BUTY UKŁADANE PRZED PROGIEM 

Aby dowiedzieć się która z pań lub panów z wróżących sobie 

osób wyjdzie pierwsza za mąż posłużymy się butami. 

Ustawiamy buty z lewej nogi rzędem w kącie pokoju. Ostatni w 

kolejce przestawiacie na początek. Właścicielka buta, który 

pierwszy dotknie czubkiem progu, 

może liczyć się z zamążpójściem. 

- Lanie wosku przez klucz 

Lejemy przez dziurkę od klucza 

roztopiony wosk, który po 

zastygnięciu tworzy najrozmaitsze kształty. Po wyjęciu z wody 

taka formę należy trzymać między zapaloną świecą a jasną 

ścianą i powstały na ścianie cień odpowiednio zinterpretować.  

 

 

 

 

 

 

Opracowała Martyna Wojciechowska z klasy 6c w oparciu o 

znane źródła internetowe. 



Kącik Czytelniczy 
 

Dzisiaj chciałbym polecić Wam  książkę pod 

tytułem  ,,Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. 

Napisała ją J. K. Rowling. To historia o 

niezwykłych  przygodach trojga przyjaciół - 

Harrego, Rona i Hermiony. Główny bohater jest 

zmuszony zmagać się z potężną mocą Lorda 

Voldemorta, największego czarnoksiężnika 

tamtych czasów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak 

wyglądała  Szkoła Magii i Czarodziejstwa w 

Hogwarcie, czego uczyli się w niej uczniowie i jak 

spędzali wolny czas, zachęcam do lektury w 

długie, jesienne wieczory. 

Pierwsza część niezwykłej opowieści o Harrym 

Potterze, tak jak i kolejne książki, doczekała się 

ekranizacji filmowej.  
Adrian Balcerczyk VI c 



KĄCIK KULINARNY 
               „Naleśniki z pysznym farszem” 

SKŁADNIKI: 
CIASTO NALEŚNIKOWE:  

 mleko  

 woda 1,5, 

 2 jajka 

 2 szklanki mąki 

  szczypta soli do smaku 

FARSZ: serek homogenizowany (waniliowy), cynamon (1 łyżka), starte 

jabłko (1 szt.). 

SMAŻENIE: olej. POPROŚ O POMOC RODZICÓW! 

SPOSÓB PRZYGOOWANIA:  

Wszystkie składniki ciasta wymieszaj (lub zmiksuj) ze sobą w dużej 

misce. Następnie przygotuj farsz. 

Masę naleśnikową równomiernie wylewaj na rozgrzaną patelnię polaną 

wcześniej olejem.  

 Na gotowe naleśniki wyłóż farsz!  Możesz udekorować je 

owocami. 

              SMACZNEGO!!! 
OPRACOWAŁY: Maja Kałczak i Wiktoria Kozłowska 

 

 



 

 

W tym numerze „Guzika” prezentujemy wiersze o Dniu Zmarłych, napisane 

przez uczniów klasy 6c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHWILA RELAKSU 

JESIENNY PRZYSMAK 

Czy potrafisz odnaleźć nazwę przedmiotu w 

labiryncie liter? Pamiętaj, że przez każde pole  

z literką możesz przejść tylko raz! 

„Pierwszego listopada dzień zmarłych 

obchodzimy, 

i z cała rodziną na cmentarz 

chodzimy. 

Układamy znicze na grobie bliskiego 

i długo modlimy się za niego. 

W tym dniu zmarłych wspominamy, 

i nigdy o nich nie zapominamy.” 

~Maja Kałczak 

 

„Na cmentarz idzie gromada ludzi, 

By powspominać co nostalgiczne 

uczucie budzi. 

Brzozowe krzyże oświetlone przez znicze, 

Jest ich aż tyle, że chyba nie zliczę. 

Kolorowe liście z drzew opadają, 

I o tych co odeszli nam przypominają.” 

~Jarosław Kozioł 

„Jest taki dzień jedyny w całym roku, 

Kiedy każdy z nas w zadumie 

Wspomina bliskich, którzy odeszli, 

Których już z nami nie ma.  

W tym właśnie dniu wyjątkowym, 

Zapalmy znicze na znak wiecznej   

o nich pamięci, 

Żeby patrząc na nas z nieba wiedzieli 

o tym, że nadal ich kochamy i zawsze 

będziemy pamiętać.” 

~Adrian Balcerczyk 

„Listopad, liść z drzewa opadł 

I tak jak osoba niegdyś nam zabrana 

Nigdy na miejsce nie wróci, 

Nie będzie nam oddana… 

Ale jej dusza wciąż mieszka z nami, 

Choć nic nie mówi naszymi 

słowami.” 

~Wiktoria Kozłowska 

Źródło zdjęć : Google Grafika 



 

 

LABIRYNT LICZB 

 

 

                                              Przygotował Jarosław Kozioł kl. VI c 

 

  



ROZWIĄZANIE 

 

 

 

 

 

 



Jeśli jeszcze nie słyszeliście o tym ciekawym miejscu, to 

przedstawiam Wam największy zjazd tyrolkowy w 

naszym mieście.  Wybudowano go przy ulicy  Św. Teresy  

100.  Robi niesamowite wrażenie nawet nocą! Niestety, 

miłośnicy linowych akrobacji muszą poczekać na wizytę 

w tym niezwykłym miejscu aż do wiosny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla tych, którzy już nie mogą się doczekać – 

Niespodzianka! Śledźcie najnowsze informacje na 

facebooku, a dowiecie się, gdzie mogą pobawić się zimą 

fani wspinaczki. 

Myślę, że w naszej szkole na pewno znajdą się tacy.  

Agata Pawlińska 6c 

 



             

Autorskie  fraszki  na tych, którzy oglądają telewizję w czasie 

posiłków 

Posiłek ważny jest,     

Trzeba go w spokoju zjeść, 

Gdy telewizor buczy,  

To jedzenie tuczy ! 
                                 Wiktoria Kozłowska 

Nie wolno przy telewizorze jeść, 

Bo nadwagę będziesz mieć. 

  Adrian Balcerczyk 

    Człowiek przy posiłku telewizję oglądając, 

Zamiast z rodziną o danym dniu rozmawiając, 

    Traci więź z nimi w bardzo szybkim czasie 

   I siebie pośpiesznie jedzeniem pasie. 

       Jarosław Kozioł 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina siedzi przy stole z jedzeniem, 

Aż jakiś program włącza się z pilota 

drgnieniem. 

Wszyscy zapatrzeni w ekran szklany,  

Milczą jak zaimportowani. 

  Daniel Furmańczyk 



Opracowały : Wiktoria Mizerska i Wiktoria Marzycka VI c  

Nastał listopad, za oknem zrobiło się szaro i ponuro. Jest to okres, który kojarzy nam się  

z deszczem, chłodem oraz z końcem złotej jesieni, dlatego też w  tym miesiącu  zabiorę Was 

do kolorowego Londynu. Choć  kojarzy się z deszczową pogodą, to jest tam bardzo ciekawie  

i barwnie. 

KRAJ : ANGLIA 

KONTYNENT : EUROPA 

JĘZYK : ANGIELSKI 

GŁÓWNA RZEKA : TAMIZA 

JEST STOLICĄ WIELKIEJ BRYTANII 

 

LONDYN 
Naszą wycieczkę zacznę od symbolu Wielkiej Brytanii – Big Bena. 

Jest to ogromna (106 m.) wieża zegarowa, na której szczycie 

znajduje się 14 tonowy dzwon. Wisi on na jednej z dwóch wież londyńskiego parlamentu. 

Kolejny znak rozpoznawczy Londynu to piętrowe, czerwone autobusy. Przyjeżdżając pierwszy 

raz do Londynu to właśnie najczęściej ten pojazd wita nas po wyjściu z dworca czy lotniska. 

Jest tak odmienny od tego, co widzieliśmy do tej pory na ulicach innych miast, że pierwsza 

podróż nim wydaje się prawdziwą przygodą. W Londynie znajdują się również znane 

czerwone budki telefoniczne. Słabe zainteresowanie korzystaniem z nich nie dotyczy tylko 

Wielkiej Brytanii, a praktycznie całego świata. Tymczasem dzisiaj ktoś korzystający z budki na 

ulicy jest wręcz sensacją. No bo z jakiego powodu nie dzwonić z komórki? Następny ciekawy 

zabytek to Tower Bridge. Jest to most, który umożliwia pieszym i samochodom 

przemieszczenie się  

na drugą stronę Tamizy. Wyjątkowe jest to,  

że podnosi się, by pozwolić wysokim statkom wpłynąć  

do centrum Londynu. Bardzo ciekawą atrakcją jest również London Eye – ogromny młyn diabelski. 

Wielka konstrukcja przypominająca koło rowerowe daje możliwość oglądania panoramy Londynu w 

promieniu 48 km. Na olbrzymim London Eye umieszczone są 32 kapsuły, z których każda może 

pomieścić 25 osób. Jednocześnie nad ziemią może znajdować się 800 osób. Ostatni punkt naszej 

wycieczki to Pałac Buckingham. Jest to oficjalna rezydencja królewska,  

w której obecnie mieszka królowa Anglii – Elżbieta II. Jej obecność sygnalizuje wciągnięty na 

maszt sztandar. Przed pałacem turyści mogą obejrzeć słynną na całym świecie ceremonię 

zmiany warty.  

Sylwia Sielska 6c 
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