
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP nr 3 w Łodzi               maj 2016 

Rocznica” 
Stanisław Aleksandrzak 
 

Trzeci Maja radością wiosenną 

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, 

Sztandarami biało-czerwonymi 

umaiła się Rzeczpospolita. 

Umaiły się też pierwszym kwieciem  

łąki, pola i w ogrodach drzewa, 

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny 

zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. 

 

Rozpłynęła się już pieśń radosna 

głośnym echem po ojczystym kraju 

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 

pamiętny Trzeci Maju. 

26 maja Dzień Matki 

Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan. 

I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka, 

Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa,  

Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach. 

 

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia, 

Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą 

Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem 

I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo. 

                 "Do matki" (fragment) W. Grodzieńska 

 

Maja Podsiadła 

  



 

 

     Konkurs „Bliżej Olimpu” organizowany jest  

w gimnazjum nr 7 w Łodzi. Nasza szkoła corocznie uczestniczy 

w międzyszkolnej rywalizacji drużyn. W tym roku szkolnym 

reprezentował nas trzyosobowy zespół 

z klasy 5a.  

16 kwietnia stanęliśmy w szranki z szóstoklasistami  

z trzech teofilowskich szkół.  

Pokazaliśmy klasę! Zajęliśmy zaszczytne 2 miejsce! 

 

  Kontynuacją sprawdzenia wiedzy  

o starożytnej Grecji i Rzymie był Konkurs 

mitologiczny „Bliżej antyku” organizowany 

w naszej szkole. Tak jak co roku, 

 do rywalizacji stanęły klasy 5. Uczniowie zadbali o 

piękne stroje, wcielając się w 

mitologiczne postacie. Tym razem 

laur zwycięstwa przypadł klasie VA. 

 

 

   Redakcja Guzika 

Galeria kotków: 

CO W TRÓJCE PISZCZY? 



Były sobie kotki dwa, 
Szare, bure obydwa. 
Jeden kot na bębnie grał, 
Drugi kot skrzypeczki miał. 
Na wesele myszki ze szczurem 
przyszły koty szarobure. 

Każdy grał, co chciał. 
Skoczył z pieca Mruczuś  
pstry 
Też posłuchać kociej gry. 
Pięknie grali, ani słowa, 
Na basetli im basował 

Zagraj, kundel zły. 

Autorka wiersza: Wanda GRODZIEŃSKA 

 

 

 

 

 

Strona internetowa: 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/1531-wiersze-o-

kotkach 

 

Alicja  Stańczak 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/1531-wiersze-o-kotkach
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/1531-wiersze-o-kotkach


COŚ SŁODKIEGO I PROSTEGO 
PRZEPIS NA BABECZKI RED VELVET, CZYLI BABECZKI   

Z NADZIENIEM: 

ABY WYKONAĆ CIASTO DO BABECZEK PRZYGOTUJ:  

Na 12 sztuk: 

1 1/4 szklanki mąki 

1/4 szklanki kakao 

2/3 szklanki cukru 

1/2 szklanki maślanki 

1 jajo 

65 g masła 

1/2 łyżeczki sody 

1/2 łyżeczki octu (można pominąć, ale kombinacja octu, sody i kakao poprawia „czerwoność 

koloru” – podobno :) ) 

1 płaska łyżeczka czerwonego barwnika w proszku 

  

Krem:  
320 g twarogu sernikowego lub twarożku śmietankowego 

1/2 szklanki cukru pudru 

3/4 szklanki śmietanki kremówki 30 lub 36% 

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego 

Masło ucieramy z cukrem. Dodajemy jajko, wanilię, ocet, barwnik i ucieramy  

na jednolitą masę. 

  

Mąkę przesiewamy z kakao i sodą. Dodajemy do masy jajecznej na zmianę  

z maślanką, krótko miksując po każdym dodaniu. 

  

Ciasto nakładamy do foremek i pieczemy ok. 20-25 minut w 180 stopniach,  

do suchego patyczka. Studzimy chwilę w uchylonym piekarniku, a potem 

wyjmujemy i studzimy do końca.   

Twarożek ucieramy z cukrem i wanilią. Stopniowo dodajemy 

kremówkę, miksując do uzyskania puszystego kremu. Krem 

nakładamy do rękawa cukierniczego i dekorujemy babeczki.  

Ale to jak je udekorujecie,  zależy tylko od was. 

Smacznego!!! 

 

 

HTTP://WWW.CUKROWAWROZKA.PL/RED-VELVET-CUPCAKES/                                                                   MAJA ŁYSKAWKA VB 

http://www.cukrowawrozka.pl/red-velvet-cupcakes/


 

 

 

W majowym numerze Guzika coś dla miłośników królików!  

Podam wam niektóre ciekawostki na ich temat. Sama mam jednego  

królika w domu! 

 

  

 

Królik miniaturka – Miniaturki dochodzą do masy 3,5kg. Dożywają do 10 lat, jednak przeciętnie osiągają 

wiek 7 lat. Najczęstszy kolor oczu tej rasy to brązowy, czasami niebieski, 

 a u albinosów czerwony. 

Królik lwi - jest to jedna z najnowszych ras królików. Swój początek bierze w Belgii. Powstała  

z połączenia angora i karła belgijskiego. Hodowcy dążyli do wyhodowania królika, który będzie wzbudzał 

zainteresowanie podobne do angor, ale jednocześnie będzie łatwiejszy  

w hodowli.  

 

 

Królik angora - długowłosa rasa królika domowego. Charakteryzuje się długim, miękkim włosem. Często 

hodowana dla wełny, lecz trudna w hodowli z powodu kołtunów powstających na jej długiej sierści. 

Pochodzenie rasy nie zostało potwierdzone, choć nazwa wskazuje na Ankarę.  

 

 

 

 

Króliki uwielbiają norki i dziuple. Często przewracają się na plecy, 

pokazując brzuszek. Zwierzęta te są rozbrykane i kochają chrupiące, suszone owoce – to 

zazwyczaj ich ulubiony przysmak. Jeśli będziesz spędzał dużo czasu z tym zwierzakiem, 

możesz zauważyć, jak słodko ziewa, pokazując swoje ząbki  

i różową mordkę. 

 

Dla miłośników zwierząt - Hania Pązik V c 

Zakątek zwierzątek 

Rasy królików 

Ciekawostki!!! 


