
 

 

 

 

SP nr 3 w Łodzi 

 

 

 

W tym numerze : 

  Wiosna w obiektywie  

  Wiosenna poezja 

  Kącik kulinarny 

  Warto przeczytać 

  Wiosenny humor 

  Wędrówki z GUZIKIEM 

 Chwila relaksu – rusz głową 

 

 

„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi  

 Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni  

 Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis  

 Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty  

  Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty…” (Marek Grechuta) 

Nazwa miesiąca „marzec” pochodzi od łacińskiej nazwy Martius (‘miesiąc Marsa’; 

zobacz: kalendarz rzymski). Od niej wywodzi się większość nazw tego miesiąca  

w językach europejskich.  

 

Staropolska nazwa marca to brzezień.  

Inna nazwa, obecnie niespotykana, to kazidroga. 

 

 

Jarosław Kozioł VIc 

bibliografia: Wikipedia 

  



Kącik czytelniczy  

Dziś chciałbym Wam przedstawić książkę 

pod tytułem ,,Oskar i pani Róża”.  To 

historia 10-letniego chłopca chorego na białaczkę.  

Pewnego dnia Oskar spotyka w szpitalu  wolontariuszkę, 

panią Różę, której udaje się dotrzeć do wrażliwości 

chłopca, zdobyć jego zaufanie i przyjaźń, co przekraczało 

możliwości zarówno rodziców jaki i lekarzy. 

Oskar zachęcony przez panią Różę zaczyna codziennie 

pisać listy do Boga. Odkrywa świat, przeżywa pierwszą 

miłość, rozstanie z ukochaną. W ciągu 10 dni przekracza 

sto lat życia.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  Źródło zdjęcia google grafika 

 

    Adrian Balcerczyk klasa 6 c 



KĄCIK 

KULINARNY 

        ( wiosenna sałatka z warzyw ) 

Składniki: 
- 2 marchewki 

- 1 ogórek 

- 8 rzodkiewek 

- cytryna 

- sałata 

- 6 pomidorki koktajlowe 

 

Sposób przygotowania: 
Umyj wszystkie warzywa. Następnie pokrój w kostkę marchewki, ogórka, rzodkiewki, pomidorki 

koktajlowe i liście sałaty. Potem wrzuć wszystko do dużej miski, wymieszaj i skrop cytryną. 

 SMACZNEGO !!! 

 

 

 
Opracowały: 

M. Kałczak i W. Kozłowska   6C 

 



Łamigłówki w marcu  

 

Zadania o klockach domina 

Każdy klocek domina ma dwa kwadratowe pola. Liczba oczek na każdym polu może wynosić od 

0 do 6 (0 oczek oznacza puste pole). Na klockach domina są wszystkie możliwe liczby oczek, ale 

nie ma dwóch takich samych klocków. Gra w domino polega na tym, że układamy klocki w ten 

sposób, by sąsiednie klocki  stykały się polami z tą samą liczbą oczek. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1 

Ile jest wszystkich klocków domina? 

Zadanie 2 

Ile jest w sumie oczek na wszystkich klockach domina? 

Zadanie 3 

Których klocków komina jest więcej – o parzystej czy nieparzystej sumie oczek? 

 

Opracował: Jarosław Kozioł kl. VIc (na podstawie Zbioru zadań dla kółek matematycznych w szkole 

podstawowej – A. Żurek, P. Jędrzejewicz) 

  



Strofy o wiośnie  

 

Śnieg już stopniał, to oznaka, 

Że nadejdzie wiosna taka,  

Kiedy wszystkie kwiaty zakwitają 

I radośnie świat witają. 

Na drzewach pojawiają się liście, 

To wiosna, to wiosna przyszła oczywiście. 

Ptaki będą pięknie śpiewały 

I swoje przybycie uroczyście oznajmiały 

Jarek Kozioł  VI c 

 

„Wiosna nadchodzi” 

Pani zima odchodzi daleko 

Ze swą suknią białą jak mleko. 

Zmienia się już z wiosną 

Piękną, zieloną i zawsze radosną. 

 

 

 

 

Wiosna, wiosna już przychodzi, 

Zaraz będzie u nas w Łodzi. 

Pędzi, pędzi nieubłaganie, 

Musi zdążyć na wiosenne śniadanie.  

   

Agata Pawlińska VI c 

 



Kwitną przebiśniegi, 

Uczniowie ćwiczą biegi. 

Przyroda się budzi,  

Żaden człowiek się nie nudzi 

 

Z samego rana na spacery się szykują, 

A ptaszki na drzewach gniazda budują. 

Cudownie nam śpiewają 

I gorąco wiosnę witają 

   Maja Kałczak VI c 



 



 

 

 
 

POWITANIE WIOSNY W OBIEKTYWIE PASJONATÓW FOTOGRAFII 

 

W tym roku, jak na pewno zauważyliście, Panią Zimę pożegnaliśmy nieco 

wcześniej. Wiosenna aura pojawiała się od czasu do czasu już w lutym. 

Narobiła wszystkim apetytu na słoneczną pogodę, ale powietrze było 

jeszcze chłodne  

i zdradliwe, co odczuwaliśmy w naszej nieszczególnej kondycji 

zdrowotnej.   

 Wiosna wiedziała jednak, że niecierpliwie na Nią czekamy!!! I nadeszła! A 

wraz z nią wróciło słońce i poprawiły się nasze humory. 

 

Nasi uczniowie bacznie obserwowali zmiany w przyrodzie i wypatrzyli 

obiektywem aparatów fotograficznych pierwsze symptomy tej urokliwej 

pory roku. 


 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

  

                         Martyna Wojciechowska VI c 

 

  

 

 

 



 

 

Fot.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie – Sylwia Sielska VI c 



Łamigłówki w marcu   

Odpowiedzi 

 

Zadanie 1 

Klocków domina jest 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28 

 

Zadanie 2 

Odpowiedź: 168 

 

Zadanie 3 

Odpowiedź: Więcej jest klocków o parzystej sumie oczek. 

 

 

 

 

 


