
 

 

 

 

 

SP nr 3 w Łodzi            kwiecień 2016  

W tym numerze m.in.: 

 Recenzja ciekawej książki „Smuga”,  

 Gra na wiosenne wieczory „Flower”, 

 Wyruszamy w podróż na Hawaje, 

 Mała przerwa – „Galeria Psiaków” 

 Dla moli książkowych – recenzja powieści „Moja Prawie 

Siostra” 

 

 

 

Przyjście wiosny (fragment wiersza Jana Brzechwy)  

Naplotkowała sosna,  

że już się zbliża wiosna.  

 „Nieprawda! Wiosna zwykle  

Przyjeżdża motocyklem!”  

„A ja wam to dowiodę,  

Że właśnie samochodem”.  

 „Nieprawda, bo w karecie!”  

„W karecie? Cóż pan plecie?  

Oświadczyć mogę krótko,  

Przypłynie własną łódką”.  

A wiosna przyszło pieszo -  

Już kwiaty z nią się śpieszą,  

Już trawy przed nią rosną  

I szumią: „Witaj wiosno!”. 

 Maja Podsiadła 

  



                       Kącik Komputerowy 

 

Cyklopmania 

 

 

 

 

Witam w CYKLOPMANII. Jako, że idzie wiosna, 

pomyślałem o grze „Flower”. To gra uspokajająca, 

relaksująca. Jej akcja rozgrywa się na łące. Gracz jest 

płatkami kwiatów. Jego zadanie to poszukiwanie innych 

kwiatków. Im większy poziom, tym większa łąka. Można  

grać strzałkami lub  zmienić je na AWSD. Rozgrywka toczy 

się w różnych porach roku.  

Polecam. Jakub Florkowski VC 



Jak zachować się w przypadku ataku 

terrorystycznego? 

 Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie? 

 rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób, 

 pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki, 

 samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych 

miejscach,  

tj. w pobliżu kościołów, miejsc organizowania uroczystości i 

zgromadzeń 

Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym? 

Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś 

przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być 

bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast 

zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie. 

Może to być najbliższa jednostka policji, straży miejskiej lub 

administrator obiektu. 

Jak się przygotować: 

 pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra 

lub innych zatłoczonych miejsc, 

 zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą 

być przesunięte podczas wybuchu, 

 zapamiętaj elementy z najbliższego 

otoczenia, 

 pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od 

obcych osób żadnych pakunków, nie 

pozostawiać własnego bagażu bez opieki. 

Źródło: http://www.bierun.pl/informator_mieszkanca_bierunia/atak_terrorystyczny.html 

Maja Podsiadła  

http://www.bierun.pl/informator_mieszkanca_bierunia/atak_terrorystyczny.html


 
  W tym numerze Guzika -  recenzja powieści „SMUGA”. 

 

Rzecz dzieje się na afgańskiej pustyni, przed jaskinią,  

w której chłopiec mieszka z mamą. Pewnego dnia zjawia się u 

niego czworonożny gość - mała, łaciata spanielka. Odtąd 

towarzyszy Amanowi w codziennych zabawach, 

 a wkrótce staje się jego najwierniejszym przyjacielem, który 

kroczy za nim niby smuga cienia. Stąd imię, jakie bohater 

nadał psu – Smuga.  

 

To powieść o przeżyciach młodego Afgańczyka Amana. Cała fabuła opiera 
się na tej historii, ale dzieje się ona już 6 lat po tym wydarzeniu. Aman z 
matką mieszkali 6 lat w Anglii, lecz nadal nie dostali azylu. Nagle zabierają 
ich do ośrodka dla uchodźców „Yarl’s Wood”.  

Matt -przyjaciel Amana- tęskni za nim. Pewnego razu wysyła dziadka, aby 
porozmawiał z chłopcem. Staruszek poznaje całą historię. Dowiaduje się o 
Smudze… 

To piękna historia o niezwykłej przyjaźni, o miłości i odwadze. Książka jest 
ciekawa, w niektórych momentach smutna, czasami tajemnicza. Wciąga 
czytelnika, szybko się ją czyta. Zachęcam do jej lektury. 

 

Kornelia Łapińska 

Kącik ciekawej 

książki 



NASZ PATRON  

MAJOR HENRYK DOBRZAŃSKI 

„HUBAL” 

Zapewne wszyscy uczniowie naszej szkoły dobrze wiedzą,     że 
30 kwietnia to dzień, w którym corocznie obchodzimy 
Święto Patrona.  

Tego dnia przypada bowiem rocznica śmierci  majora Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala”.  

Dla naszych młodszych kolegów kilka słów o Patronie Szkoły Podstawowej nr 3. 

1.Major Henryk Dobrzański „Hubal” urodził się 22 czerwca 1897 w Jaśle.   

2.Henryk Dobrzański był jednym z czołowych polskich jeźdźców.  
  Osiągał duże    sukcesy  w międzynarodowych zawodach jeździeckich. 

3. Był dowódcą Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, który stał się pierwszym 

oddziałem partyzanckim II wojny światowej. 

4. Zginął  30 Kwietnia 1940 roku. Miejsce jego pochówku wciąż pozostaje nieznane. 

3. Odznaczenia majora Dobrzańskiego: 

- Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski /pośmiertnie/  

- Krzyż Virtuti Militari IV klasy /pośmiertnie/  

- Krzyż Virtuti Militari V klasy Nr 3822  

- Krzyż Niepodległości  

- Krzyż Walecznych 4-krotnie  

- Medal za wojnę 1918-1921  

- Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości 

Majorze Hubalu, są jeszcze 
Nieznane w tym kraju mogiły 
Gdzie grób Twój nie wiedzą też wieszcze 
Wróg chciał Cię uczynić niebyłym  
Majorze Hubalu! my młodzi 
I starzy jak tutaj stoimy          Anielin – szaniec Hubala        
Będziemy tu zawsze przychodzić 
Przysięgę legendzie złożymy 

Maja Łyskawka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_Wydzielony_Wojska_Polskiego


                         OD DESKI DO DESKI 

                                                                   KĄCIK  CZYTELNICZY 

 

„Moja Prawie Siostra” 

Kelly Mckain 

Kilka słów o autorce: Kelly Mckain w Polsce zasłynęła 

humorystyczną serią dla nastolatek - „To ja Lucy”. Pisanie stało 

się jej sposobem na życie, jej pasją. Autorka lubi również jeździć  

na spotkania z czytelnikami. 

O książce: książka „Moja Prawie Siostra” opowiada o Hannie, 

która nieoczekiwanie dowiaduje się, że ma przyrodnią siostrę 

(Ellie) mieszkającą we Francji. Jest zachwycona jednak trochę 

zdenerwowana, bo Ellie ma wkrótce zamieszkać w jej domu,  

w Anglii. Hanna zawsze chciała mieć siostrę. 

Wydaje się, że po przyjeździe 

ładnej i pewnej siebie Ellie 

życie Hanny stanie się 

lepsze, lecz dziewczyna 

zaczyna powoli dostrzegać ciemne strony charakteru swojej 

(prawie) siostry. Jej świat i relacje z rodziną walą się w gruzy. 

 

 

        Maja Podsiadła 



 Z Guzikiem przez 

Świat                    Aloha!!! 

Niedługo wakacje, więc zabieramy Was  w 

tym numerze Guzika na egzotyczne, hawajskie wyspy. 

Turyści witani są  wieńcami z tamtejszych kwiatów: 

orchidei i Hibiskusów hawajskich.  

Czy wiecie, że… 

 Hawaje to najmłodszy z 50. stanów USA 

 Dwie z ośmiu głównych hawajskich wysp są niedostępne dla zwiedzających.  

 Najmniejsza Kaho'olawe jest niezamieszkała.  

 Miejscowa ludność jest samowystarczalna, zajmuje się hodowlą 

owiec i bydła.  

 Nie ma tam elektrowni, bieżącej wody, 

sklepów ani poczty.  

 Surfing został wynaleziony tysiące lat temu przez 

Polinezyjczyków, którzy osiedlili się na Hawajach.  

 Rodowici Hawajczycy potrafią pięknie tańczyć – Spróbujcie i 

wy zatańczyć  HULA.To prosty taniec -  kręcisz biodrami, idziesz  

w lewo, w prawo i delikatnie falujesz rękoma.  

 A może interesuje Cię pływanie wśród  błękitnych fal z fokami  

i delfinami?  

 Na terenie archipelagu można zobaczyć wiele 

czynnych  wulkanów.  

 Znakiem rozpoznawczym Hawajów są kwiaty.                                  

 

 

Patrycja Siedlec i Kuba Bereza 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_terytorialny_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone

