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W tym numerze: 

 Wielkanoc” – fakty i ciekawostki 

 Siedem cudów świata starożytnego 

 Czy to już wiosna? Odpowiedzi poszukaj w dziale  

„Wiosno, wiosno, wiosno, ejże ty” 

 Z Guzikiem po Polsce 

 Cyklopmania  - zagraj w „Zumę” 

 Słodycze – recepta na szczęście - „Galeria… słodkości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redakcja Guzika 

  



COFNIJMY CZAS – HISTORIA WOKÓŁ NAS 
  

Choć może niektórzy z Was odwiedzili te ciekawe miejsca, to myślę, że dla wielu to 

będzie niezwykła lekcja historii i możliwość zachwytu nad kunsztem ludzkiej myśli  

i artystycznych umiejętności.  

Oto - „Siedem cudów starożytnego świata”.  

Każdy z nich powstawał w innym miejscu oraz w różnych czasach. Są to niesamowite 

budowle,  które zachwycają wielu turystów. Niektóre z cudów nie przetrwały do dziś 

i nie możemy ich oglądać  na żywo. 

 Świątynia Artemidy w Efezie– Stanowiła największą ozdobę i została 

wybudowana w Grecji około 560 p.n.e. w Efezie na rozkaz króla Lidii Krezusa. Miała 

wymiary 130m na 69m Dziś zostały po niej tylko ruiny. 

 Wiszące ogrody Semiramidy – Zbudowane na rozkaz wielkiego króla 

Nabuchodonozora II w Babilonii około 604- 562 p.n.e.  

Ich nazwa pochodzi od widoku z daleka. Kiedy podróżnicy 

patrzyli na miasto, widzieli pasmo zieleni, ponieważ wszystko 

pozostałe było zbudowane z piaskowca i się zlewało z tłem.  

 Posąg Zeusa w Olimpii – Wykonał go ok. 437 roku p.n.e. Fidiasz z użyciem techniki 

chryzelefantyny (starożytna technika rzeźbiarska (także określenie samego złota i kości 

słoniowej), polegająca na pokrywaniu drewnianych konstrukcji płytkami z kości słoniowej (twarz i nagie 

partie ciała) i złota (włosy, szaty i ozdoby), wysadzanego ozdobnymi kamieniami, oraz szlachetnymi 

gatunkami drewna (hebanem i cedrem).) – źródło Onet wiem 

 Kolos Rodyjski -olbrzymich rozmiarów posąg Heliosa, greckiego 

boga słońca, wybudowany na wyspie Rodos  w latach 294-282 p.n.e. 

 Piramida Cheopsa -  piramida znajdująca się w Egipcie  w Gizie. Zgodnie z przyjętą w 

egiptologii teorią, piramida została zbudowana ok. 2560 p.n.e. Wielka Piramida postawiona 

została na sztucznie wyrównanym terenie . Boki kwadratowej podstawy piramidy ustawione 

są pod względem stron świata. 

 Latarnia morska w Faros - starożytna latarnia morska, która została zbudowana 

około 280-279 p.n.e. na polecenie Ptolemeusza I, ukończona podczas rządów jego 

syna Ptolemeusza II. 

 Mauzoleum w Halikarnasie - jeden z siedmiu antycznych cudów świata. Był to 

grobowiec  perskiego satrapy Karii wzniesiony ok. 350 p.n.e. Budynek został 

zaprojektowany na polecenie królowej wdowy – Artemizji. 

Na podstawie źródła Wikipedia: Hanna Pązik  

SIEDEM CUDÓW ŚWIATA 

 

 

 

 



            Kącik Komputerowy 

CYKLOPmania 

 

 

  Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Czekamy z niecierpliwością, by 

wyjść na spacer, zagrać w piłkę. Póki jednak na dworze niskie temperatury i 

raczej zimno – możemy pobawić się z przesympatyczną żabką. 

W grze ZUMA żabka ma za zadanie strzelać z języka, likwidując pojawiające 

się kulki, niszcząc je w ten sposób, by nie dotarły  

do wyrzeźbionej przez Majów czaszki. Kiedy 3 lub więcej kul znajdzie się 

obok siebie, następuje ich likwidacja. Zadaniem gracza jest zbić wszystkie. 

 

  

 

 

 Kuba Florkowski 

  



 

Historia wielkanocnego mazurka  

Mimo że od dawna uważamy mazurek za nasz narodowy wypiek, to  

w rzeczywistości przepis na to ciasto przywędrował do nas 

prawdopodobnie z Turcji, a w polskiej tradycji zakorzenił się na stałe  

w XVII wieku.  

Od tej pory nie wyobrażamy sobie wielkanocnego stołu bez pięknie 

udekorowanych mazurków. 

Oto przepis na jeden z nich 

Mazurek z bakaliami  

składniki:  

 4-5 jajek 

 1 szklanka cukru pudru 

 1 opakowanie cukru waniliowego 

 2 szklanki mąki 

 10 dag daktyli 

 10 dag fig 

 10 dag smażonej skórki pomarańczowej 

 10 dag rodzynek 

 tłuszcz i bułka tarta do formy 

 płatki migdałowe do dekoracji 

 Lukier: 

 1 szklanka cukru pudru 

 2 białka 

 sok i skórka otarta z 1 cytryny 

Sposób przygotowania: Jajka ucieramy z cukrem pudrem i cukrem 

waniliowym. Dosypujemy po trochu mąkę. Bakalie kroimy w paseczki, 

rodzynki płuczemy. Mieszamy je z masą, którą przekładamy do formy 

wysmarowanej tłuszczem i obsypanej bułką tartą. Pieczemy na złoty kolor w 

temp. 170°C. Przygotowujemy lukier: cukier puder, białka i sok  

z cytryny ucieramy, pod koniec dosypujemy skórkę z cytryny. Wystudzone 

ciasto polewamy lukrem i posypujemy uprażonymi płatkami migdałowymi. 

Weronika Pisarkiewicz V b 

Kącik smakosza 

http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-jajko
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-cukier+puder
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-cukier+waniliowy
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-m%C4%85ka
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-daktyle
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-figi
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-rodzynki
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-t%C5%82uszcz
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-bu%C5%82ka+tarta
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-p%C5%82atki+migda%C5%82owe
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-cukier+puder
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-bia%C5%82ka
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                         „Wszystko Czerwone” 

Joanna Chmielewska 

Kilka słów o autorce: Joanna Chmielewska to polska 

pisarka. Zdobyła sławę dzięki powieściom sensacyjnym, 

kryminalnym, komediom obyczajowym oraz książkom 

dla dzieci. 

Miłośnikom kryminałów polecam książkę: „Wszystko 

Czerwone”. To powieść komediowo-detektywistyczna. 

Akcja rozgrywa się w Danii na przedmieściach 

Kopenhagi, czyli Allerød (po polsku oznacza  to 

„wszystko czerwone”). Główną bohaterką jest 

Alicja Hansen.  W trakcie spotkania u Alicji 

ktoś zabija Edka, co rozpoczyna falę zbrodni. 

Śledztwem zajmuje się duński 

policjant - pan Muldgaard.  

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej… 

zapraszam do lektury.    

     

Maja Podsiadła klasa 5 a 



Niezwykła przyjaźń 

Autor: Natalka Olczykowska 

 Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, znajdowała się 

zaczarowana kraina. Zamieszkiwały ją zwierzęta mówiące 

ludzkim głosem.  

Krainę tę dzielił od zwykłego świata ogromny las. Jeżeli 

jakiekolwiek zwierzę przekroczyłoby magiczną granicę, nie 

miałoby możliwości powrotu.  

W czarodziejskiej krainie panował spokój, przyjaźń, miłość oraz dobro. Wszyscy 

sobie pomagali. Pewnego dnia  piesek o imieniu Fafik postanowił wybrać się  

do lasu. Spacerując, spotkał zabłąkaną dziewczynkę. Podszedł  

do niej i przemówił ludzkim głosem. Dziewczynka bardzo się zdziwiła, 

ale jednocześnie ogarnęła ją radość, że nie jest sama  

w tym tajemniczym świecie. Fafik bardzo polubił dziewczynkę, która 

opowiedziała mu o życiu po drugiej stronie lasu. Zdradziła mu też swe 

marzenie – bardzo chciałaby mieć takiego przyjaciela jak on. 

Zaproponowała, aby Fafik wrócił z nią do domu. Piesek długo wahał 

się, wiedział bowiem, że przekroczenie tego lasu sprawiłoby, że nigdy nie wróci do 

zaczarowanej krainy i przestanie mówić.  Przyjaźń,  jaka ich  połączyła, była jednak  

silniejsza. I to właśnie dla niej postanowił zaryzykować  i poznać nowy świat.  

Dziewczynka była szczęśliwa, bo u swojego boku miała wiernego przyjaciela. 

 

  

 



SZKOLNE TALENTY 
  

Złoty sum – Michał Olejnik klasa IV a 

  

W małej wsi żyło sobie trzech braci. Dwóch ciężko pracowało a trzeci – 

Ratajek ciągle leniuchował.  

Pewnego dania starsi bracia wysłali Ratajka po wodę do strumyka. Gdy tam 

poszedł, zobaczył złotego suma. Złapał go zwinnym ruchem. Nagle ryba przemówiła 

ludzkim głosem: Wypuść mnie, a spełnię każde twoje życzenie, musisz tylko 

wypowiedzieć zaklęcie: „ Sumie, sumie, rybo złota, spełnij me życzenie.” Wrzucił 

Ratajek rybę do strumyka i poszedł z wiadrami napełnionymi wodą do domu.  

Nazajutrz bracia wysłali Ratajka do lasu po drewno. Gdy był w lesie, wypowiedział 

zaklęcie i drzewo samo się rąbało, a także układało na wozie. Kiedy wrócił do 

domu, bracia byli zadziwieni, że tak szybko narąbał tyle drewna. Ratajek miał już 

dosyć usługiwania braciom, więc postanowił poślubić księżniczkę. Wypowiedział 

czarodziejskie zaklęcie i znalazł się w pałacu króla, który rozgniewał się, że córce 

Miraże spodobał się wiejski chłopak. Rozkazał służbie wsadzić ich do beczki, 

zakręcić  

i wrzucić do morza. Beczka długo dryfowała po falach, a kiedy przypłynęła do 

brzegu, Ratajek wypowiedział zaklęcie: „ Sumie, sumie, rybko złota, spełnij me 

życzenie. Niech beczka się rozpadnie i na 

wyspie pałac stanie.” I tak się stało.  

Ratajek postanowił poślubić Mirażę i 

wyprawić huczne wesele. Zaprosił na tę ucztę 

swoich braci i ojca Miraży. Razem ze swoją 

żoną żyli długo i szczęśliwie.     

  



   

 

 

 

  Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone 

na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa –w tym rok wypada  

27 marca.  

Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja 

i msza nazywana Rezurekcją 

Wielka Niedziela Wielkanocna jest dniem radości  

Rozpoczyna ją poranny huk petard i dźwięk dzwonów. 

Mówiono niegdyś, że miało to obudzić śpiących w 

Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców 

 i złośliwych sąsiadów. Po mszy zasiadano  

do świątecznego śniadania w gronie rodzinnym,. 

Najpierw dzielono się jajkiem. Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe 

obrzędy (święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus).  

Pisanki, pisanki 

z tęczy malowanki, 

przedziwne kolory, 

napisy i wzory.  

Poczekam cierpliwie 

i może zobaczę 

w jakim kolorze 

wyjrzy kurczaczek. 

Pisanki są dla Wielkanocy tym, czym choinka dla Bożego Narodzenia. Bez 

kolorowych jajek święta nie będą prawdziwymi świętami! Warto kultywować  

tę piękną tradycję, bo przygotowywanie pisanek to również doskonała zabawa, w 

której może uczestniczyć cała rodzina! 

polewanie wodą w wielkanocny poniedziałek ma długą tradycję. Mimo, 

że we współczesnych czasach stanowi już tylko element zabawy, w polskiej tradycji 

obecny jest ponad 600 lat. Śmigus-dyngus symbolizuje pozimowe oczyszczenie, radość 

z przebudzenia się wiosny i oznaki kwitnącej przyrody. 

Maja Łyskawka VB 
www.tradycjewielkanocne.pl

 

 


