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Zapraszamy do lektury artykułów: 

 Komputerowy zawrót głowy 

 Dzień babci i dziadka w… Chinach 

 Guzikowa chwila wspomnień, czyli co się działo w naszej „Trójce” w 2015 roku. 

W ten Nowy Rok każdy przesyła 

 najpiękniejsze na świecie życzenia 

i ja Wam z głębi serca wysyłam 

najcieplejsze pozdrowienia. 

Niech umili ci dobrą zabawę 

tłum przyjaciół, co zawsze życzliwi, 

a Twój uśmiech od ucha do ucha  

niech nikogo dzisiaj nie dziwi. 

 
Niech Ci zdrowie dopisuje, na każdym kroku, 

a pomyślność nie opuszcza w 2016 roku!  

 

Wszystkim babciom i dziadkom złota jesień 

niech pogodne dni przyniesie. 

Bezdeszczowe, bezmarkotne 

jak w dzienniczkach naszych stopnie. 

 

Maja Podsiadła 

  



 

 

 

Mieszkaocy starożytnych krain mieli wielu bogów. Z okazji 

nadchodzących walentynek opowiem Wam o najpopularniejszych 

postaciach mitologii Grecji i Rzymu pałających do siebie gorącym 

uczuciem oraz o związkach bogów z ludźmi.   

Bogowie miłości 

W mitologii miłośd to jeden z najczęściej pojawiających się motywów. Najpopularniejszymi bogami 

miłości są: 

W Grecji:  

 Afrodyta bogini płodności i piękna, najbardziej urodziwa z bogio; 
 Eros bóg miłości,syn Afrodyty - był uskrzydlonym młodzieocem  

z łukiem i strzałami. 

W Rzymie:  

 Wenus bogini zakochanych - jej towarzyszami były gołębie; 
 Amor(kupidyn) syn Wenus. 

Polecam również popularne historie o np. Erosie i Psyche.  

Bogowie często schodzili z Olimpu na ziemię i zakochiwali się  

w pięknych kobietach. Dziecko urodzone ze związku boga z człowiekiem nazywane jest 

herosem.  

Przykładowe związki to:Zeus i Alkmena,  

Zeus i Europa - Europa będąca córką Agenora króla fenickiego miasta Sydonu była 

najpiękniejszą kobietą swych czasów. Czas najbardziej lubiła spędzad nad brzegiem morza, 

bawiąc się i taocząc ze swymi towarzyszkami. Zachwycony urodą dziewczyny Zeus użył 

podstępu i pod postacią pięknego byka porwał Europę w trakcie 

zabawy. Pędził z nią przez wygładzone przez Posejdona morza  

w towarzystwie Afrodyty, która obsypywała piękną dziewczynę 

kwiatami. Gdy dotarli do Krety, umieścił Zeus swą oblubienicę  

w grocie, którą osłaniał cienisty klon. 

 

 Opracowała na podstawie źródeł Wikipedii  

Hania Pązik 

Cofnijmy czas – historia wokół nas  

 



KARTKA Z KALENDARZA 

Już niedługo Ostatki!  

Ostatki – ostatnie dni karnawału od Tłustego Czwartku, kończące się 

zawsze we wtorek.  

W Polsce nazywane "Śledzikiem". 

Następny dzień - Środa Popielcowa - jest to początek Wielkiego Postu i 

oczekiwania na Wielkanoc.  

Obydwa święta są świętami ruchomymi. 

W Ostatki urządza się ostatnie huczne zabawy, 

bale. 

 Największym balem karnawałowym jest karnawał w Rio de Janeiro 

rozpoczynający się w ostatni piątek przed Środą Popielcową  

i trwający przez pięć dni aż do środy nad ranem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Patrycja Błaszczyk  kl. V B 



KĄCIK SMAKOSZA 
W zimowym Guziku smaczny deser  

WANILIOWA PANNA COTTA 

Składniki: 

 75 ml mleka 

 425 ml śmietany kremówki 36% 

 50 g drobnego cukru do wypieków 

 1 laska wanilii 

 2 łyżeczki żelatyny 

Do 1/4 szklanki gorącej wody dodać żelatynę.  

Chwilę odczekać, by napęczniała, następnie wymieszać do jej 

rozpuszczenia. 

Do garnka wlać mleko i kremówkę, dodać cukier. Z laski wanilii usunąć 

nasionka i umieścić w garnku. Włożyć tam również opróżnioną  

z nasionek laskę wanilii. Podgrzewać na niskiej mocy palnika, mieszając  

od czasu do czasu do rozpuszczenia cukru.  

Gdy mikstura zacznie się gotować, zdjąć z palnika, usunąć laskę wanilii. 

  

Do  mlecznej mikstury dodać wciąż ciepłą żelatynę. Wymieszać  

do dokładnego połączenia. 

Przygotować 4 foremki o pojemności 125 ml, przelać do nich tężejącą 

panna cottę. Przykryć folią spożywczą. Schłodzić przez 4 godziny, a 

najlepiej przez całą noc.  

By wyjąć panna cottę z pojemniczków, zanurz 

je na kilka sekund w gorącej wodzie.  

Podaj z owocami. 

Mam nadzieję, że będzie smakowało      

Weronika Pisarkiewicz V b   

www.mojewypieki.com 

 

http://www.mojewypieki.com/


KĄCIK SPORTOWY 
 

 

 

Witajcie w klubie miłośników piłki nożnej. Nazywam się Dawid Walkowski. 

Jestem uczniem klasy V c. Trenuję w klubie Włókniarz Łódź piłkę nożną i 

jestem zapalonym kibicem, zwłaszcza ligi hiszpańskiej, no bo który z 

chłopców nie marzy o karierze w Realu czy Barcelonie? 

 

Na pewno każdy z nastolatków chciałby zostać 

gwiazdą tego formatu co Ronaldo, Messi lub  

Robert Lewandowski.  

To właśnie nasi piłkarze grający w znakomitych drużynach 

europejskich potwierdzają prawdę, że „chcieć to móc”, a marzenia się 

spełnią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Dawid  Walkowski 



KOMPUTEROWY 

ZAWRÓT GŁOWY 

 

                CYKLOPMANIA                                 
Witam w styczniowym wydaniu Cyklopmanii ! 
Dziś nowinki komputerowe, czyli co nowego w wirtualnym świecie?  

 Firma Lenovo, która produkuje PC –ty na skalę masową chce wypuścić na 

rynek nowy produkt – kurtkę, która jest ekranem!!! Tak, tak dobrze czytacie.  

 Jedynym  utrudnieniem tego wynalazku jest to, że do wyświetlania obrazu 

potrzebny będzie  tablet  lub telefon komórkowy  z wbudowanym projektorem 

.  

 Na  filmie, który prezentuje działanie kurtki widać tablet tej firmy, czyli Lenovo 

Yoga Tab 3 Pro. Właśnie w nim jest wbudowany projektor.  

 

Czy chcielibyście mieć taką kosmiczną  kurtkę, która zmienia się  

w ekran, bo ja tak.  

Z niecierpliwością czekamy na to cudo!!! 

 

 

Patrycja Siedlec 



NASZE SZKOLNE SPRAWY 

GUZIKOWA CHWILA WSPOMNIEO 2015 r. 

Oj, działo się, działo w 2015 roku.  

 

 

 

 

 

Nie ma to jak zabawa klockami Lego! 

 

Pracowaliśmy i wygraliśmy! 

Nowe kraje, nowe twarze! 

 

 

 

 

 

 

                                                                          11 Listopada – apel dostarczył nam  wielu wzruszeo 

Piknik rodzinny 2015, „było głośno, było radośnie…” 

 

 

 

 

 Maja Łyskawka 



RUSZ GŁOWĄ - CHWILA  RELAKSU 

 

 

 

 

 

 

 

Labirynt  

Twoim zadaniem jest zjeść wszystkie serki. Ale uwaga!  Nie wolno wejść  

na minę czyli pole z ogniem. Nie wolno także przejść przez jakiekolwiek 

pole więcej niż jeden raz. Poruszać się można tylko pionowo i poziomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propozycja ze strony „Dziecięce gry i zabawy” 



 

 

Możliwe, że zwyczaje związane  

z Walentynkami  nawiązują  

do starożytnego święta rzymskiego, 

zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14-15 lutego ku 

czci Junony, rzymskiej bogini kobiet  

i małżeństwa oraz Pana, boga przyrody.  

Stałym niemalże elementem walentynek 

jest wzajemnie wręczanie sobie 

walentynkowych ozdobnych 

karteczek.Czerwone, najczęściej w 

kształcie serca, opatrzone 

walentynkowym wierszykiem,  

a często i miłosnym wyznaniem.  

Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania 

partnera walentynkowymi upominkami w postaci 

kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek. 

Walentynki to czas, kiedy osoby wyznają sobie miłość 

anonimowo,  

a czasem osobiście.  

 

 

 

 

 

Kornelia Łapińska 

 

Walentynki – czas serc 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to


Wywiad z Tomaszem Łyskawką 

 

1. Ile lat temu zaczęła się Twoja  sportowa przygoda  z piłką nożną? 

W wieku 9 lat zacząłem grać w piłkę. To już 34 lata temu. 

2. W jakim klubie zaczynałeś swoją piłkarską przygodę? 

Zaczynałem w klubie Energetyk Łódź, w którym zdobyłem v-ce mistrzostwo 

Łodzi. Grałem wówczas w najmłodszym roczniku. 

3. Jak się potoczyły Twoje dalsze losy jako piłkarza? 

Gdy miałem 14 lat, zostałem zawodnikiem Łódzkiego Orła. W tym klubie 

zaczęła się moja profesjonalna przygoda z piłką nożną. W wieku 17 lat 

zadebiutowałem w drużynie seniorów,  która występowała w trzeciej lidze 

Łódzko- Mazowieckiej. Następnie w wieku 20 lat zagrałem już zawodowo, 

podpisując kontrakt z Zawiszą- Bydgoszcz- drużyną występującą  w pierwszej 

lidze czyli obecnej ekstraklasie. W swoim pierwszym meczu w barwach 

Zawiszy przeciwko Wiśle Kraków strzeliłem swojego pierwszego gola w lidze. 

4. Z tego co mi opowiadałeś, to był Twój pierwszy i ostatni mecz, dlaczego?  

Trapiły mnie częste kontuzje, po prostu nie miałem zdrowia do ciężkiego 

trenowania i w wieku 23 lat moja kariera się skończyła. Później grałem już 

tylko w trzeciej lidze w Łowiczu, w Starcie Łódź, gdzie treningi nie były takie 

ciężkie jak w pierwszej lidze i mój organizm jakoś je wytrzymał. 

 

5. Czy dałbyś jakieś rady przyszłym piłkarzom ? 

Tak, wierzcie w swoje marzenia i nie poddawajcie się, gdyż grając nawet  

w takich małych klubach jak Energetyk czy Orzeł, trenując sumiennie  

i solidnie, można zrobić karierę piłkarską, a na pewno można zdobyć wielu 

przyjaciół i mieć wspaniałe wspomnienia, których nikt ci nie zabierze.  

 

Tato, bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu 

Maja Łyskawka 



Humor 
Za oknem śnieg, plucha, a ty siedzisz i nudzisz się w domu???  

Jeśli TAK, to przeczytaj i popraw sobie humor. 

Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija wędkarza łowiącego  

w przeręblu ryby, a po chwili słyszy wołanie: 

- Ratunku! Lód pęka! Topię się! 

Harcerz sobie myśli: "Po co krzyczysz?! Medal za ratowanie tonących już 

mam". 

 

Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe.  

Nauczycielka podchodzi do ławki Adasia,  

siedzącego przed czystą kartką.  

-  Adam, czemu nic nie narysowałeś?  

-  Nieprawda, narysowałem Małysza!  

-  Ale gdzie on jest?  

-  Poleciał...   

 

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta:  

 - Gdzie lecisz?  

 - Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.  

 - A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy! 

 Redakcja Guzika 

 


