
 

 

 

 

SP nr 3 w Łodzi      numer 1       wrzesień 2015 

 

Przedstawiamy nowy zespół redakcyjny GUZIKA 
 

Maja Podsiadła  – redaktor naczelny 

Alicja  Stańczak 

Klara  Walaszczyk 

Karina  Zembrzuska 

Weronika  Pisarkiewicz 

Patrycja  Błaszczyk  

Maja  Łyskawka 

Patrycja  Siedlec 

Jakub  Florkowski 

                                  „Żegnaj lato na rok…” 

Słońce jeszcze wysyła nam ostatnie promienie ciepła  - ale liście powoli opadają, 

stroją się w żółte, złote i czerwone szaty,  a to  znak, że skończyło się już lato.  

Niestety, pożegnaliśmy tegoroczne wakacje. Przyjdzie nam na nie poczekać 

cierpliwie 10 miesięcy.  

Ale nie smućcie się! W szkole też może być wesoło i  przyjemnie. A najważniejsze, że 

wróciliśmy do swych starych znajomych  ze szkolnych ławek. 

Nasza szkolna gazetka będzie towarzyszyć Wam w nauce i zabawie. Zapraszamy do 

lektury interesujących artykułów. Wy również możecie być ich autorami. Będziemy, 

jak każdego roku szukać szkolnych talentów i promować ich na stronach naszego 

czasopisma. Jeśli chcesz zasmakować szkolnej sławy zapraszamy do nas – sala 42 

pani Anna Ścibiorek. 

Szukajcie nas na stronie internetowej SP 3 oraz na tablicy II pietra.  

Do zobaczenia już wkrótce. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

GUZIK  

GAZETKA UCZNIÓW ZDOLNYCH I  

KREATYWNYCH 

WITA WAS  

W NOWYM ROKU 

SZKOLNYM 
  



 

WITAM  CZYTELNIKÓW  GUZIKA 

Nazywam się Maja Podsiadła  

Jestem uczennicą klasy V a.  

Moją pasją jest śpiew, aktorstwo i taniec. 

W naszej szkolnej gazetce będę przedstawiać wywiady  

w dziale  pt. „Wywiady z szuflady”.  

Jeżeli chcecie zaproponować bohaterów naszych rozmów, 

proszę o kontakt ze mną lub z moją  przyjaciółką  Alicją   

Stańczak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Podsiadła 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1393498907647629&set=a.1393498927647627.1073741826.100009625991227&type=1&source=11


 

CZEŚĆ!  

Nazywam się Alicja Stańczak. 

Uczę się w klasie V a.  

Interesuję się fotografią, tańcem 

i śpiewem.  

W gazetce chcę zainteresować 

Was  rozmowami z ciekawymi 

ludźmi.  

Ja i Maja będziemy przygotowywać „ Wywiady  

z szuflady”,  

 

 

 

 

 

 

Alicja  Stańczak 



 

 

Nazywam się Weronika Pisarkiewicz.  

Mam 11 lat, chodzę do klasy V b. 

 Interesuję się  orgiami modułowym i 

zwierzętami.  

 

 W wolnym czasie lubię  słuchać muzyki. 

  

 

 

 

W gazetce szkolnej chcę zaproponować Wam 

pomysły na zaskakujące i proste dania. 

             Szukajcie ciekawych inspiracji dziale 

                    ,,Smakosz”. 

 

 

 

 

 

 

Weronika Pisarkiewicz  

 

CZEŚĆ !!! 

http://2.bp.blogspot.com/-W3DHfPcVH14/U_DpGA69BpI/AAAAAAAACkk/k-uBUod80C0/s1600/IMG_2135.JPG
http://www.wallpaper4me.com/images/wallpapers/musiccomesfromtheheadphones-554101.jpeg


 

 

 

      KINONEWS 

Hej! 

Jestem Karina Zembrzuska. 

         Uczę się w klasie 5 a. 

W wolnych chwilach lubię słuchać muzyki, 

oglądać filmy oraz bawić się z psem. 

W gazetce GUZIK chciałabym dzielić się  

z Wami opiniami na temat ciekawych premier  

w kinie.  

 

Będę także obserwować nowości muzyczne  

i przedstawiać na łamach gazetki  

„Guzikową listę przebojów” 

 

 

Karina Zembrzuska 



Hej  

Jestem Klara (Klarka).   Uczę się w klasie 5a. 

Interesuję  się grami, muzyką i modą. 

W wolnych chwilach rysuję różne rzeczy. 

Uczę się grać na skrzypcach ( od czterech lat) 

Mam 10 lat no...  prawie 11.  

Jem dużo owoców XD  

 

Kocham spędzać wolny czas z przyjaciółmi. 

Rysuję swoje projekty. 

Cieszę się, że będę pracować w redakcji GUZIKA 

Będę przedstawiać Wam,  nowości w modzie.  

Mój dział to: 

 

 

 

   

 

 

 

Klara  Walaszczyk 



 

 
 

 

Nazywam się Maja Łyskawka.  
Mam 11 lat i chodzę do V b.  

Lubię śpiewać i tańczyć - to moje pasje.  

W wolnym czasie piszę piosenki, czytam książki 

przygodowe oraz oglądam filmy o zwierzętach.  

Lubię też pisać różne opowiadania.  

W tym roku rozpoczynam swoją przygodę ze szkolną 

gazetką.  

Będę zajmować się działem „Nasi idole”.  
Mam nadzieję, że spodobają Wam się moje pomysły 

i  będziecie czytać je z wielką chęcią.  

   

 

 

 

 

 

 

     Maja Łyskawka 



 

 

Hejka! 

 

 

Nazywam się Patrycja Błaszczyk. Mam 11 lat. 

Chodzę do klasy 5b.  

Moje zainteresowania to konie i siatkówka.  

W wolnym czasie lubię czytać ciekawe książki przygodowe.  

Cieszę się, że będę mogła prezentować Wam w gazetce 

interesujące (mam nadzieję) artykuły poświęcone 

zwierzętom.  Mój dział to: 

 

 

 

 



 

  

 

Witam Was ! 

Nazywam się Patrycja Siedlec.  

Uczę się w klasie 5B. 

Wolne  chwile spędzam przed  komputerem.  

„Oglądam” piosenki o Batmanie np. ,,Walczył tu, walczył 

tam’’, ,,Uskrzydlająca piosenka o heroizmie” , ,, Nie walczmy, nie’’. 

Z zamiłowania jestem harcerką  92  Łódzkiej drużyny harcerek ,, 

Imago” im. Anny Burdówny. 

W tegorocznym  GUZIKU  będę wędrować z Wami przez ciekawe zakątki 

Polski i świata, czyli  ,,Z Guzikiem przez Świat”. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Patrycja  Siedlec 5B 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

CYKLOPMANIA 

 
 

 

Witajcie! 

Jestem Kuba, uczeń klasy 5. 

Postanowiłem  w tym roku szkolnym spróbować swych sił w pracy Koła 

Dziennikarskiego.  

Ponieważ  pasjonuję  się grami komputerowymi, będę prezentował Wam  

co ciekawsze z nich. Przed nami długie, jesienne wieczory, więc  

w chwilach relaksu warto przeżyć niezwykłe przygody  z bohaterami gier. 

Pamiętajcie jednak, aby wirtualny świat nie przysłonił Wam radości 

codziennego życia.  

 


