
 

 

 

 

SP nr 3 w Łodzi      numer 2      październik 2015 

 

W tym  numerze: 

 Wycieczka do stolicy Rosji - Moskwy 

 Polecamy film „Mały Książę” 

 Co modnego włożyć tej  jesieni? 

 Przepis na pyszny „Czekoladowy mus meksykański” 

 W kąciku „Nasi idole” – Sarsa 

 Jesienne spotkanie z wiewiórką 

 Wywiad z panią Iloną Rydzewską – nauczycielem techniki 

 Guzikowa lista przebojów 

 

Wiersz  dla  nauczycieli 

 

Tyle nam dali, Nauczyciele 

Tyle nam wiedzy tajemnej odkryli, 

Jak podziękować za wszystkie chwile 

Gdy ciężko było i oni byli. 

Mogę dać medal lub pieśń przyszykuję 

Ale Ty wolisz zwykłe: Dziękuję! 

    Źródło „Prezenty-i-życzenia.pl” 

 

Maja Podsiadła 

  

  



 

 
 

 

 

                                          Rysunek  - źródło Google grafika 

Przed nami długie, szare,  jesienne wieczory, warto więc poprawić sobie humor 

smakołykiem.  A cóż jest lepszego od czekolady? Zgodnie z opinią wielu 

naukowców wystarczy zjeść kawałek tego przysmaku, aby nasz organizm zaczął 

produkować endorfiny, czyli hormony szczęścia. 

Oto ciekawy przepis na ,,Czekoladowy mus meksykański’’ 

 125 g czarnej czekolady 

 100 g płynnego miodu 

 50 g masła 

 25 g mąki ziemniaczanej 

 500 ml mleka  

 1 jajko 

 4 łyżki rozpuszczalnej kawy 

 kawałek cynamonu 

 kakao do posypania 

 

Podgrzać mleko w garnku, dodać kawę i cynamon, potem dodać czekoladę  

w kawałkach i masło. Mieszać około 10 minut na ogniu, aż się wszystko ładnie 

rozpuści. 

W miseczce rozmieszać  jajko z miodem i mąką na gładką masę, dodać całość  

do garnka z mlekiem i mieszać, mieszać, mieszać, aż zgęstnieje. 

Wlać do pucharków, schłodzić, posypać kakao i można zabrać się do jedzenia. 

SMACZNEGO!!! 

 
Opracowała w oparciu o stronę  www.mniammniam.pl   

Weronika Pisarkiewicz  

Smakosz 

http://www.mniammniam.pl/


   
 

 

 

Sarsa Markiewicz (Marta) - urodzona 13 czerwca 1989r  w Słupsku.  Sarsa 

jest piosenkarką i autorką swoich tekstów do piosenek.  W 2011 roku 

wzięła udział w drugiej edycji programu Must Be The Music, a w 2013 w 

trzeciej edycji X- Factor, The Voice of Poland. Najnowsza piosenka Sarsy 

to „ Indiana”. W 2015r.  powstała piosenka „Naucz Mnie”.  

Sarsa jest utalentowaną wokalistką. Zyskuje coraz większą popularność 

wśród młodzieży.  

„Indiana” 

Mieliśmy na zawsze być 

Na zawsze od dziś  

Nigdy już nie chcę tu przyjść  

Mieliśmy na zawsze być 

Czy bez ciebie chcę tak dalej żyć.  

  

Opracowała Maja Łyskawka 

na podstawie strony www.galeriagwiazd.com 

 

 



Dzień Nauczyciela 
  

Kochani Nauczyciele 

 
W dniu Waszego święta chcemy dostać dobrych ocen wiele. 
I choć Was lubimy, 
kiedyś się w tych kartkówkach zgubimy. 
Uczą się pilnie, chodzą do szkoły 
nawet te największe matoły. 
 
Na WF-ie chłopcy grają mecze, dzieci grają w zbijaka, 
a na sam koniec robi się draka. 
Pani Grzywacz pyta, godzi innych 
i znajduje winnych. 
 
Matematyka to niełatwa sztuka, 
ale bardzo kształcąca nauka. 
 
Przyroda jest wspaniała, 
i zawsze nas zadziwiała. 
 
Historia mówi o dziejach ludzkości, 
wielkich wojnach i prehistorii wspaniałości. 
 
Na języku polskim z bajek wyciągamy morały 
lub piszemy wiersz cały. 
 
Religia mówi o miłości do Boga 
i wie o tym nawet osoba uboga. 
 
W Dzień Nauczyciela nie ma prac domowych, 
bo jest dużo uczniów wzorowych. 

 
    Dla wszystkich Nauczycieli 

wszystkiego najlepszego 
            dnia szczęśliwego, 

        dnia wymarzonego          
            życzą 

Kornelia i Hania 

 
 

Kornelia Łapińska i Hanna Pązik V c 



 

Koło musi być zawsze okrągłe – szczególnie na kantach. 

Pięta  Achillesa to miejsce, które jest  wrażliwe na śmierć. 

Syberia jest piękna, bo jest daleko od nas.  

 

  -  Bolku, jak nazywał się Chrobry? 

  -  Nie wiem. 

  -  No przecież tak jak ty! 

  -  Nowak ?!                                        - Kelner, czy macie dziką kaczkę? 

                              - Nie, ale dla pana  możemy  rozwścieczyć  domową. 

Jasiu spóźnia się do szkoły.  

Nauczycielka pyta się go:  

- Czemu się spóźniłeś?  

- Bo jednej pani wypadły pieniądze!  

- A ty pomogłeś jej pozbierać?  

- Nie, stałem na stówce.  

NAUCZYCIELE  MÓWIĄ...   

Umyj ręce, bo pobrudzisz kredę. 

Mnie nie obchodzą inni, mnie obchodzą wy. 

Jak nie wierzycie,  to spytajcie starszych rówieśników. 

Spójrzcie na tej mapie na teren kropkowany kreskami. 

Oszczędzę ci chyba wrażeń związanych z przejściem do następnej klasy. 

Ja przez was to żylaków na mózgu dostane! 

www.teksty.jeja.pl/ 

 

http://kawaly.tja.pl/?k=bbhhqz
http://kawaly.tja.pl/?k=bbhhqz
http://kawaly.tja.pl/?k=bbhhqz
http://kawaly.tja.pl/?k=bbhhqz
http://kawaly.tja.pl/?k=bbhhqz
http://kawaly.tja.pl/?k=bbhhqz
http://www.teksty.jeja.pl/


                                                     

 

 ZESPÓŁ  REDAKCYJNY  GUZIKA 

Wywiady z szuflady! 

Wywiad z nauczycielem techniki - panią 

Iloną Rydzewską 
 

1. Jak długo pracuje pani z uczniami w szkole? 

W szkole pracuję dopiero 2 lata. 

2. Dlaczego akurat technika? 

Ponieważ jest pokrewna z plastyką, której uczę w innej szkole. 

3. Co najbardziej lubi pani w pracy z dziećmi? 

Rozmowy z młodzieżą na temat ich zainteresowań. 

4. Jak ocenia pani umiejętności i kreatywność uczniów naszej szkoły? 

Uważam, że jest bardzo wysoka, dzieci mają ciekawe pomysły, a 

dowodem są ich prace. 

5. Jakie ma pani plany na przyszłość? 

Liczy się to, co jest teraz. Nie planuję przyszłości,  może życie mnie 

zaskoczy. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

Wywiad opracowały i przeprowadziły 

Maja Podsiadła  i  Alicja Stańczak  



                                                

Wakacje już powoli nikną w naszych wspomnieniach. Za nami prawie dwa 

miesiące wytężonej pracy -  pierwsze lekcje, pierwsze sprawdziany.  
 Na prawdziwe podróże musimy poczekać do lata. Proponuję Wam wobec tego 

wyprawy  

z GUZIKIEM.  

W tym wydaniu zabiorę was do Moskwy, stolicy największego państwa - Rosji.  

Moskwa to przepiękne miasto. Warto tam pojechać z wielu powodów. 

 Po pierwsze, aby zobaczyć Plac Czerwony i Mauzoleum Lenina.  

 

 

 

 Po drugie, aby przeżyć niesamowite emocje, zwiedzając 

moskiewskie metro - jedno  z najpiękniejszych na świecie. 

 

 

  Koniecznie należy odwiedzić też najbardziej okazałą budowlę tej metropolii -   Uniwersytet 

Łomonosowa. 

 Kto z was interesuje się malarstwem, tego na pewno nie zawiedzie Państwowa Galeria 

Tretiakowska. 

 No i oczywiście Kreml, gród warowny obejmujący: siedzibę władcy, cerkwie oraz budynki  

o funkcjach urzędowych lub państwowych. To tutaj urzęduje Władimir Putin, ma swą siedzibę 

rząd Rosji. W 1955 roku Kreml otwarto dla zwiedzających, czyniąc go muzeum na wolnym 

powietrzu. Od 1961 jest strefą niezamieszkaną. W 1990 roku został wpisany na Listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. 

 

 

 

 

Źródła: Wikipedia 

Patrycja  Siedlec 5B 



 

W tym numerze Guzika chcę wam przedstawić jedno z wielu  

ciekawych zwierzątek kojarzących się z jesienią, czyli 

 

 

Wiewiórka pospolita, wiewiórka ruda. 

Występuje w Europie i Azji. Jest pospolita na terenie  całej 

Polski, głównie w parkach oraz lasach liściastych. 

Jej długość ciała osiąga 20-24 cm i ogona 17-20 cm, masa ciała 200-300 gramów. 

W dziupli ma swoje zapasy, zamieszkuje gniazda ptaków lub buduje je sama. Gniazda te buduje  

w koronach drzew. Buduje je z trawy i drobnych gałązek i wykłada  mchami. Jest aktywna w dzień. 

Jej pożywieniem są nasiona, pędy, grzyby, owoce, ale także owady, jaja i pisklęta.  

Ciąża trwa 38–39 dni. Samica rodzi w jednym miocie od 2 do 7 

młodych. W ciągu roku wydaje zwykle 2–3 mioty. Młode rodzą 

się ślepe, otwierają oczy dopiero po miesiącu. Matka karmi je 

mlekiem przez 8 tygodni. Dojrzewają  po 10–12 miesiącach 

życia. Wiewiórka na wolności dożywa 5 lat.  

Uważajcie jednak, gdy spotykacie je w parku lub w lesie.  

Może być nosicielem wścieklizny!  

W Polsce podlega częściowej ochronie. WWW.wikipedia.pl 

UWAGA! Jeśli chcecie przedstawić swego pupila w naszej gazetce, prosimy o dostarczanie zdjęć z opisem  

do mnie (Patrycja Błaszczyk 5B)  lub do pani Ścibiorek (sala 42).  

W każdym następnym numerze będę  umieszczała  2-3 wybrane zdjęcia, a dla ciekawskich opiszę 

przedstawianą rasę.                           

Patrycja Błaszczyk 5B      

  

http://www.wikipedia.pl/


 


