
 

 

 

 

 

SP nr 3 w Łodzi  listopad 2015   numer 2  

 

W tym numerze: 

 O ciekawej grze „Gothic 2” 

 Wyruszymy w podróż do naszych 
sąsiadów - Niemiec 

 Co założyć na przełomie jesieni i zimy? 

 Informacje o sowie włochatce 

 Przepis na pyszną Granole z jogurtem i truskawkami 

 Kartka z kalendarza - Listopadowe święta 

 Szkolne talenty – „Niezwykła przygoda rycerza Don Kiszotka” 

 Jesienno – zimowy poradnik zdrowia 

 Co w „Trójce”piszczy? 

MOJA OJCZYZNA 

Stąd idę myślą w przyszłe wieki,  

wyobrażenia nowe składam. 

Kamieo leżący na dnie rzeki 

oglądam i kształt jego badam.  

Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły 

wyrzeźbi głowę rówieśnika. 

Ten kamieo leży w nurcie Wisły,  

a w nim potomna twarz ukryta.  

By na tej twarzy spokój był 

i dobrod, i rozumny uśmiech,  

naród mój nie żałuje sił, 

walczy i tworzy, i nie uśnie. 

Pierścienie świetlnych lat nad nami, 

ziemia ojczysta pod stopami. 

Nie będę ptakiem wypłoszonym 

ani jak puste gniazdo po nim. 

                                Tadeusz Różewicz 

           Maja Podsiadła klasa V a

  



 

 

 

NASZE  SZKOLNE  SPRAWY 

 Narodowe Święto Niepodległości 

09 listopada  odbył się  w naszej szkole  apel 

poświęcony 97 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

Wiersze i pieśni narodowe przybliżyły nam  pojęcie patriotyzmu  

i uświadomiły, jak ważne jest poczucie tożsamości narodowej  

w czasach współczesnych. 

Uroczystość przygotowali uczniowie klas IV pod bacznym okiem 

pani Małgorzaty Wagner, pani Renaty Czupajło i pani Weroniki 

Wieczorek. Jak zwykle o stronę muzyczną  zadbała pani 

Małgorzata Błażejewska i chór szkolny. 

 

 W listopadzie uczniowie naszej szkoły już 

po raz drugi mieli możliwość udziału  

w niezwykłych zajęciach języka angielskiego 

prowadzonych przez studentów z Pakistanu, 

Sri Lanki i ze Słowenii w ramach międzynarodowego programu 

wolontariatu  AIESEC   dla młodych osób, które są 

zainteresowane rozwojem osobistym oraz odkrywaniem nowych 

kultur. 

 

 12 listopada 2015 r. odbyła się w naszej szkole 

debata w ramach programu „WF z klasą”. Uczniowie 

SP 3 wspólnie  z nauczycielami wychowania 

fizycznego dyskutowali na temat  propozycji zmian  

i doskonalenia zajęć wf. 

CO W „TRÓJCE” PISZCZY? 



 

                                                                                                                                                                      

 

 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzied pani wychowawczyni.  

 - Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.  

 - O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  

 - Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. 

 

 

 

 

 

 

Przychodzi Jasiu z poparzoną reką i nogą.. .  

- Jasiu! Co ci się stało w rękę? - pyta siostra  

- Prąd mnie kopnął.  

- A w nogę?  

- Chciałem mu oddad...! 

 

          Mama patrzy przez okno i widzi, jak Jasio pije wodę z kałuży.  

- Nie pij tej wody, przecież tam żyje mnóstwo bakterii!  

- Już nie! Przejechałem je kilka razy rowerem!                                     

 

 



 

Trzymaj się zdrowo  

jesienno–zimową  porą 
 

Dobry humor, zdrowie  jesienią i zimą? Czemu nie!!!   

Jesienna aura nie sprzyja naszemu samopoczuciu. Słońca coraz mniej, dni stają 

się  krótkie i ponure, a  nam coraz częściej brakuje energii. 

Nadchodzi pora, aby zadbać o siebie i swoje zdrowie. 

Aby nie dopadła  cię chandra, często się uśmiechaj. 

Oto kilka  porad  ekspertów: 

 Wzbogacaj swoje posiłki czosnkiem i cebulą. Wzmacniają organizm, przeciwdziałają 

wirusom. 

  Pij soki z owoców i warzyw. Świeżo wyciskane soki  

wzmacniają nasz organizm. Zawierają dużo witamin, 

miedzy innymi witaminę  C, która chroni przed zarazkami i 

jesiennym przeziębieniem. 

 Jedz orzechy. Ze względu na dużą ilość fosforu, który 

doskonale wpływa na pracę mózgu, polecane są zwłaszcza 

dla uczących się. Dobrze wpływają także na twój wzrok. 

 

 Włącz do codziennych posiłków  pomarańcze i grejpfruty - wzmocnisz odporność, a twoja 

skóra będzie wyglądać  lepiej. 

 

 Pamiętaj, że wysiłek fizyczny to dobry sprzymierzeniec zdrowia, a więc wygospodaruj 

codziennie kilka chwil na gimnastykę lub spacer. 

 

 

 

 

 

Zdrowej jesieni i zimy życzy  czytelnikom Guzika Zespół redakcyjny 

(Informacje z portalu PoProstuZdrowo.pl:) 



 

 

 

 

Święta Listopadowe:  

 1 Listopada- Wszystkich Świętych. 

 4-10 Listopada- Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. 

 11 Listopada- Narodowe Święto Niepodległości 

 13 Listopada- Piątek trzynastego. 

 30 Listopada- andrzejki. 

 

andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada,  

w wigilię świętego Andrzeja. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co oznaczają 

niektóre symbole,  przeczytaj ten artykuł. 

 - we wróżbach andrzejkowych (podobnie jak pies) przestrzega przed 

pospiesznym i nieprzemyślanym związkiem. W innych może symbolizować 

nieszczęście i być utożsamiany z postacią diabła. 

          
   Maja Łyskawka 



 

Kącik Komputerowy 

 

CYKLOPMANIA 

 
Witam w kąciku - CYKLOPMANIA   

W listopadowym numerze GUZIKA  przedstawiam Wam grę  

GOTHIC 2! 

Jesteś w niej postacią bez imienia. Przenosisz się  

do fantastycznej krainy Myrtany, w której trwa walka 

pomiędzy siłami dobra - Ludźmi i zła, których uosobieniem 

są Orkowie. Twoim zadaniem jest  pokonanie  smoka o 

imieniu ŚNIĄCY. Musisz odszukać też lorda Hagena, 

którego pomoc będzie niezbędna  

w pokonaniu zła. By powrócić z Dworu IRDORATH  

do Khorinis, musisz mieć kapitana.  

Gothic 2 to ciekawa, edukacyjna gra, dzięki której 

przeniesiesz się do czasów późnego średniowiecza. 

 

POLECAM!  
Kuba Florkowski 



  SMAKOSZ 
 

 

Cześć! 

 Mam dla was przepis na domową granolę z jogurtem i owocami 

Składniki         

 2 szklanki płatków owsianych       

 1/2 szklanki orzechów włoskich 

 1 szklanka pestek ze słonecznika i dyni 

 3 łyżki miodu 

 2 łyżki sezamu 

 2 łyżki lnu 

 4 łyżki oleju kokosowego 

 1/4 szklanki wody 

 szczypta  soli 

Dodatkowo 

 1 duże opakowanie jogurtu greckiego 

 1/2 kubka borówek amerykańskich 

 1 kubek malin 

 1 łyżeczka miodu 

Wymieszaj w misce: płatki owsiane, pestki z dyni i słonecznika, sezam, len oraz 

pokrojone orzechy. W blenderze zmiksuj olej, wodę, sól, miód.                      

Mokre składniki wymieszaj z suchymi, rozłóż na blaszce i piecz w piekarniku 

nagrzanym do 150 stopni około 45 minut aż granola będzie złocista.   

Przygotuj sos. Połowę owoców wrzuć do rondla o grubym dnie, podgrzewaj z 1 łyżką 

miodu aż powstanie sos. Gotową granolę pokrusz, weź 1/4 porcji (resztę możesz 

przechowywać w słoiku przez kilkanaście dni). Do 2 wysokich szklanek przełóż 

połowę jogurtu, posyp granolą, dodaj resztę jogurtu, polej sosem owocowym  

i udekoruj resztą świeżych owoców.        

Weronika Pisarkiewicz       

Opracowała w oparciu o stronę  http://www.tvnstyle.pl 

http://www.tvnstyle.pl/


 

„ O dzielnym rycerzu Don Kiszotku  

i pięknej królewnie” 

Dawno, dawno temu,  daleko stąd, w pewnym królestwie 

żył dzielny rycerz o imieniu Don Kiszotek. Był niewysokiego wzrostu, ale to nie 

przeszkadzało mu w byciu najdzielniejszym rycerzem królestwa. Nosił zbroję  w 

kolorze błękitnym, a na piersiach duże złote serce. Hełm ozdobiony miał różowym 

pióropuszem. Na nogach nosił długie do kolan buty z noskami.  

Do pasa przypięty miał ciężki miecz, pamiątkę po swoim ojcu i kołczan ze strzałami. 

 Don Kiszotek przemierzał królestwo, walcząc z rozbójnikami i zawsze stając w 

obronnie słabszych. Sława jego imienia, jako obroocy biednych rozniosła się po 

królestwie lotem ptaka.  

Don Kiszotek był samotnikiem. Nie brakowało mu towarzystwa ludzi. Była jednak 

jedna rzecz, którą bardzo lubił robid. Grał na skrzypcach. Często w lesie podczas 

postoju wyciągał skrzypce i grał. A grał tak pięknie, że ptaki zlatywały się, słysząc 

jego muzykę i słuchały jej z otwartymi dziobami. 

  Pewnego dnia podczas wędrówki dotarł do kamiennego domu zbudowanego na 

wysokiej górze. Dom był ciemny, wyglądał na opuszczony. Don Kiszotek postanowił 

wspiąd się na górę i sprawdzid, kto w nim mieszka. Już miał rozpocząd wspinaczkę, 

gdy nagle błysnęła mu w głowie myśl. Wyciągnął z pokrowca strzelbę i rzucił nią z 

całej siły w kierunku okna. Potem rozpoczął wspinaczkę. Po dotarciu na  szczyt  

zauważył drzwi. Były lekko uchylone, jakby zapraszały do wejścia. Rycerz pchnął je i 

wszedł do środka. Panowała tam ciemnośd, ale słychad było jakieś westchnienie. 

Przesuwając się ostrożnie do przodu, Don Kiszotek odnalazł okno. Pchnął je mocno i 

światło słoneczne oświetliło małą komnatę. Rozejrzał się niepewnie 

dookoła i ujrzał śliczną księżniczkę z długimi, złotymi włosami. 

Siedziała na krześle w rogu pokoju. Twarz zasłoniętą miała pięknie 

zdobionym wachlarzem. Don Kiszotek nie mógł oderwad od niej 

oczu.  

   Długo trwała cisza, aż dziewczyna wstała, wciąż zasłaniając twarz wachlarzem,  

podeszła do małego stolika stojącego na środku pokoju i wzięła z niego talerz. 

Podeszła do rycerza i podała mu go. Leżała na nim kromka chleba. Don Kiszotek 

przełamał ją na dwie części i jedną podał dziewczynie. Przyjęła ją z uśmiechem.  Gdy 

opuściła wachlarz, jej uroda poraziła rycerza. 

   Bez słowa opuścili komnatę i razem ruszyli w dalsza drogę. 

 Ale to już historia na inną opowieśd… 

Julia Zygmanowska IV c 



Z Guzikiem   przez świat 

 

 

 

 

 

Witajcie w kolejnym wydaniu „Z Guzikiem przez świat”. W listopadzie dołączył do 

nas Kuba Bereza,  z którym będę  Was zabierać w ciekawe zakątki Polski i świata.  

Dziś  kolejna wyprawa - do Niemiec.  

To drugie w Europie państwo o największej liczbie ludności. 

Obecnie mieszka tam około 80 milionów ludzi. Na Niemcy składa się 

16 krajów związkowych (landów) posiadających odrębne 

parlamenty, rządy, tradycje i dialekty. 

Ciekawostki o Niemczech 

 Polska nazwa naszych zachodnich sąsiadów „Niemcy” oznacza tyle co Niemi, 

Niemowy. Dawni mieszkańcy terenów naszego kraju nie byli w stanie porozumieć się z 

Niemcami  

i dlatego określili ich jako Niemych (niemówiących); 

 Tradycyjne niemieckie śniadanie to najczęściej biała kiełbasa; 

 Niemcy bardzo lubią kawę. Napój ten cieszy się u nich znacznie większym uznaniem 

niż herbata; 

 Müller to najbardziej popularne nazwisko w 

Niemczech. 

 

 

 Najbardziej znany symbol Berlina to Brama Brandenburska – zabytkowa budowla 

zaprojektowana przez niemieckiego architekta, pochodzącego z Kamiennej Góry Carla 

Gottharda  Langhansa.  

Budowla jest wysoka na 26 m, szeroka na 65,5 m i głęboka na 11 m. Wybudowano ją w stylu 

wczesnoklasycystycznym z piaskowca. W 1789 roku, w czasie rewolucji francuskiej została 

wzbogacona o kwadrygę.  

Opracowali: Patrycja Siedlec i Kuba Bereza 
(W oparciu o  Wikipedię i Google) 

 
 

Jeśli znacie ciekawe miejsca, do których chcecie odbyć wirtualną podróż,  prosimy o informacje  do 

mnie,  Kuby lub do  pani Ścibiorek. 



 

 

Cześć! To już drugi numer „Zakątka Zwierzątek”. Dzisiaj chciałabym was 

zainteresować zwierzątkiem  kojarzonym  z mądrością.  

To  sowa Włochatka. 

 Włochatka zwyczajna – jest to gatunek 

niewielkiego  ptaka drapieżnego. 

 Podlega ochronie. 

Mała sowa charakteryzuje się zaokrągloną sylwetką, 

dużą głową i krótkim ogonem. Ma jasnoszare ubarwienie, ciemniejsze bliżej oczu. 

Wyraźnie widać jej białe, uniesione brwi. Zamieszkuje dziuple po dzięciole czarnym. 

Sowy włochate żywią się gryzoniami (myszami, nornikami  

i nornicami), drobnymi ptakami i owadami. Polują tylko w nocy.  

Składają od 3 do 7 jaj, zwykle na przełomie kwietnia i maja.  

Włochatka prowadzi nocny tryb życia, w dzień przebywa  w 

ukryciu.  

Długość ciała: ok. 24 - 26 cm 

Masa ciała: 90 – 200 g 

Rozpiętość skrzydeł: 55 – 62 cm 

Długość życia: 60 – 70 lat 

Sowa kojarzy  nam się  przede wszystkim jako symbol mądrości i 

atrybut bogini Ateny (Minerwy), a niektórym ze złymi mocami i 

śmiercią. 

 

Patrycja Błaszczyk kl. 5B 

Opracowała na podstawie strony www.ptakikarpat.eco.pl 

 

http://www.ptakikarpat.eco.pl/


 


