
 

 

 

SP nr 3 w Łodzi        styczeń 2015 

 

Co ciekawego w numerze? 

  Kącik czytelniczy 

  Rusz głową 

  Spacerkiem po Łodzi 

  Kącik kulinarny 

  Co nas czeka w 2015 roku? 

Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, 

prowadzi nieurodzaje. 

Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje. 

Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje. 

Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 

Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 

Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 

Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

 

 

 

  

 

                       

Jarosław 

  



Kozioł VIc 



A TO CIEKAWE…  

Przed nami 2015 rok 

                                                                                                                                                             źródło gogle grafika 

 Minął rok…Wielu z was miało w nim  zapewne  dużo zmartwień.... I nic dziwnego.  

 

2014 był  surowym rokiem Saturna – planety najbardziej złowieszczej, przynoszącej trudne doświadczenia i 

wyzwania. 

 Ale uwaga!!! Nadchodzi Rok Jowisza, który mieliśmy ostatnio przed 49 laty!  

Głowa do góry!!! Przyniesie nam wreszcie więcej radości, szczęścia, przyjemności 

 i zadowolenia.  

Wreszcie czeka nas  uwolnienie się od kłopotów i komplikacji... 

Jowisz -bóg szczęścia przynosi ze sobą nie tylko nadzieję, głęboką wiarę i 

zaufanie w lepsze jutro! W znaku Lwa jest szczodry i wielkoduszny!  

Do 11 sierpnia 2015 pragnie obudzić w nas talenty, ujawniając nasze 

kreatywne strony. Majestatyczny Lew posiada wiele dobrych cech, które 

przydadzą się każdemu:  

  pewność siebie 

  optymizm 

  radość życia                źródło gogle grafika 

 dobroć serca.  

Jowisz w Lwie chce skierować nas na drogę powodzenia! Znaki ognia i powietrza mogą liczyć na szczęśliwe 

zrządzenia losu, poprawę finansową, spełnienie zawodowe oraz osobiste. Wiesz, ile jesteś wart? Ile masz 

wymagać? Jak siebie samego oceniać? Jowisz w Lwie pragnie, abyś uwierzył w siebie, w swoją 

błyskotliwość, osobiste wartości oraz indywidualnie wybrane drogi!  

Nie na darmo JOWISZ jest przecież planetą pomyślności i dobrobytu. 

A jeśli jesteście ciekawi, co będzie trendy w 2015 roku…. 

 FRYZURY 

 Według stylistów w 2015 roku będą modne lekkie fryzury z asymetrycznym przedziałkiem. Skończy 

się natomiast moda na długie, ciężkie grzywki. Nadal natomiast będzie utrzymywać się trend na 

piękne warkocze i wyszukane ozdoby do włosów. 

 STYLIZACJE 

W 2015 roku, żeby być modnym trzeba koniecznie mieć w szafie "bomber jacket", czapkę z daszkiem, 

bluzę z dużymi kieszeniami i sukienkę z połyskiem (może niekoniecznie do szkoły, ale warto pomyśleć 

o kreacji na dyskotekę :) 

2015 będzie też ważnym rokiem dla polskiej polityki. Być może nas to jeszcze nie dotyczy, ale będzie się 

działo  

 Kto wygra wybory parlamentarne?  

 Kto będzie prezydentem, a kto premierem? 

Pamiętajcie jednak, że to Wy jesteście kowalami własnego losu. Trzeba tylko uwierzyć w siebie, pomóc 

szczęściu 

 i działać.  

Tego życzą  wszystkim czytelnikom w imieniu  redakcji GUZIKA 

  Maja Kałczak i Wiktoria Kozłowska 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 stycznia   Dzień Filatelisty 

8 stycznia   Dzień Sprzątania Biurka 

9 stycznia   Dzień Ligi Ochrony Przyrody 

16 stycznia   Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego 

21 stycznia  (wtorek)  Dzień Babci 

22 stycznia  (Środa)  Dzień Dziadka 

24 stycznia   Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 

26 stycznia   Światowy Dzień Transplantacji, Światowy Dzień Celnictwa 

27 stycznia   Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego, Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu, Dzień Dialogu z 

Islamem 

28 stycznia   Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej 

 

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami.  

Te laurki pełne kwiatków są dla wszystkich babć i dziadków.  

A dziadkowie wraz z babciami już czekają przed domami.  

Przez lornetki patrzą w dal wystrojeni jak na bal. 

 

 

Martyna Wojciechowska  VI c 

Kartka z kalendarza 

  



Kącik czytelniczy 
 

 

Jeśli lubicie grać w Minecrafta  - książka ,,INWAZJA'' jest przeznaczona 

dla  Was, ponieważ jest inspirowana właśnie tą grą.  

Napisał ją Mark Cheverton.   

To niezwykła opowieść  o graczu Gameknight999, który uwielbia grać  

w Minecrafta. Pewnego dnia przenosi się do kwadratowego świata i musi  

w nim przeżyć. Nie wie, czy śmierć oznacza chwilową przerwę w grze, 

powrót do normalnego świata,  czy prawdziwą śmierć.  

Od Gameknighta 999  zależy los Minecrafta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tym z was, których książka zainteresuje polecam  II część pod 

tytułem ,,BITWA'' oraz III – ostatnią zatytułowaną „Koniec”, która ukaże 

się w tym roku. 
 

Adrian  Balcerczyk VI c 

 

 



 

   Już niedługo ferie, a więc czas na miłe i wolne popołudnia i wieczory. Jeśli 

jesteście miłośnikami kina, zapraszamy Was do  obejrzenia  ciekawego 

obrazu  Stilet  White  

„Diabelska plansza Ouija” – gatunek filmowy - horror 

Krótki opis filmu : 

Po tragicznym wypadku, w  którym  ginie Debbie (Shelley Henning), 

przyjaciele  postanawiają  nawiązać  kontakt  ze  zmarłą. Chcą przywołać  

ducha koleżanki  za  pomocą  deski zwanej „OUIJA” wykorzystywanej w 

seansach spirytystycznych . Podczas rytuału sprowadzają na siebie 

nieczyste siły, przez co muszą  stawić czoła swoim największym lękom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały : Wiktoria Marzycka i Wiktoria Mizerska VIc  ♥ 



KĄCIK KULINARNY 
  (CZYLI LIZAKI DOMOWE WEDŁUG ANGIE!) 

SKŁADNIKI: 

- jeden placek ciasta biszkoptowego 

- 250 g marmolady/dżemu o dowolnym smaku 

- 100 g białej czekolady 

- lukier zrobiony z jednego białka i cukru pudru 

- 2 krople cytryny  

- dekoracje (posypka itp.) 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Pokrusz rękoma biszkopt do miski i dodaj marmoladę, wymieszaj. Uformuj 

kulki o takich samych kształcie. Umieść je w lodówce lub zamrażarce na 15 

minut. Do miseczki włóż czekoladę i daj do mikrofalówki na 10 sekund.  

I tak 3 lub 4 razy wkładaj i wyciągaj, by pomieszać. Nadziej kulki  

na patyczki i zanurz w czekoladzie. Włóż do lodówki. Udekoruj posypką  

lub czymś innym. 

 

 

 

 

 

              

 

 

Opracowały : W. Kozłowska i M. Kałczak z 6c  ze źródła: ,, kulinarny blog  Angie’’. 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://sweettaste.pl/fotop/3075/lizak_kulisty_z_logo_firmy_2.jpg&imgrefurl=http://sweettaste.pl/produkt/lizak-kulisty-3075.html&h=442&w=520&tbnid=6bZymqqHpfyVVM:&zoom=1&docid=lzYlqlfRwzcneM&ei=-3uzVMO-DciR7AaV1IDwCQ&tbm=isch&ved=0CCkQMyghMCE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1380&page=8&start=127&ndsp=20


Rozwiązania żartobliwych  

zagadek styczniowych 

 
1. Fasola 

 

2. Lawa 
 

3. Pływanie 
 

4. Powietrze 
 

5. Cień 
 

6. Popiół i diament , Stara Baśń 

 



 

 

Już w 2015 roku zostanie oddane  do użytku  centrum handlowo – rozrywkowe 

– SUKCESJA.  To  już kolejne miejsce po Galerii, Manufakturze  

i Porcie Łódź, w którym mieszkańcy naszego miasta będą mogli spędzać 

wolny czas, nie tylko na zakupach. 

W ofercie kompleksu będą miedzy innymi: 

 pierwszy w Łodzi multipleks Heliosa; 

 tarasy i zielony ogród na dachu; 

 ścianka wspinaczkowa; 

 kręgielnia; 

 kawiarnie. 

 

 

 

 

 

        źródło zdjęć - Gogle grafika 

Mimo tego, że nowy obiekt zachwyca swą oryginalnością i kusi wieloma 

atrakcjami, ja polecam Wam zdecydowanie bardziej zdrową formę  spaceru po 

naszym mieście – parki, okolice Lasu Łagiewnickiego oraz tereny Wzniesień 

Łódzkich.   

 

Agata Pawlińska  



Hurra ! 

 Przed nami ferie!  

Zapracowaliśmy na dwa tygodnie odpoczynku.  

 

Zimowe sporty 
W ferie nie trzeba tylko siedzieć przed 

komputerem lub telewizorem. Jeśli jest śnieg 

można zrobić bitwę na śnieżki lub zjeżdżać 

na sankach. Jeśli jednak w zimie nie będzie 

śniegu i będzie dość ciepło wtedy można 

pobiegać, pograć w piłkę lub spotkać się z 

przyjaciółmi. 

Gdy gramy na komputerze 

szkodzimy swoim oczom więc lepiej 

wyjść na dwór i pobawić 

się śniegiem. 

 



Przed nami długie, zimowe wieczory.  

Na poprawę humoru i dla  relaksu   

Żartobliwe zagadki  

1. Gdy obok siebie Trzy 

nuty stały, 

Nazwę rośliny Zaraz 

przybrały.        

2. Nuta w literze Gości 
w kraterze.                             

3. Unosi się na falach przeczenie, 

W upale - radość i wytchnienie.     

 

4. Takie duże, że zajmuje cały świat; 

takie małe, że wniknie w najmniejszą szczelinkę.      

 

5. Woda go nie zmoczy, ogień nie spali, uderzenia pięścią nie odczuje, 

podepczesz - nie zwróci żadnej uwagi, 

a i 100 olbrzymów go nie podniesie.     

 

6. Brakujące litery: 

Te dziwne zestawienia liter to po prostu tytuły książek, dodajmy - znanych 

książek. Każda gwiazdka oznacza brak jednej litery. Czy potraficie odgadnąć, 

o jakie tytuły chodzi? 

 

***I*Ł   *    *I****T 

 

*T*R*  **Ś* 

Wykorzystano zagadki strona www.adonai.pl – Jarosław Kozioł kl. VIc 

 

http://www.adonai.pl/

