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Żegnamy się z Wami na czas wakacji.  

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku,  

dużo słońca, miłych wrażeń, niezwykłych podróży. 

Zespół redakcyjny Guzika 

 

Hurrra!!! WAKACJE!!! – „słodkie lenistwo…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor naczelna GUZIKA – Maja Podsiadła 

  



  

 

Drodzy miłośnicy książek! 

Wakacje za pasem, a więc i czas na przygody z bohaterami 

niezwykłych powieści. Polecam poniższe tytuły  

na deszczowe dni. 

Warto spakować je do plecaka na wakacje. 

5. „Klasa pani Czajki” – To zbiór opowiadań o uczniach – gimnazjalistach, 

którzy trafiają do surowej, ale sprawiedliwej  

i mającej poczucie humoru nauczycielki. 

4. „Piątka z zakątka” – dzieci i pies czyli spółka fanów przygody. Niezwykle 

zabawna historia opisana z perspektywy dziesięcioletniego Krzysia 

Paszkowskiego. Kto lubi „Mikołajka”, temu na pewno spodoba się także ta 

opowieść. 

3. „Wyspa skarbów” – powieść, której autorem jest szkocki pisarz Robert 

Louis Stevenson. Książkę polecam miłośnikom morskich wypraw z piratami, 

poszukującymi ukrytego skarbu. 

2. „Jaga czekolada i baszta czarownic – przygody  Jagody Nugat, 

przyszłej czarownicy zainteresują wszystkich bez względu na wiek – 

Polecam! 

1. „Magiczne drzewo czerwone krzesło” - Burza powaliła olbrzymi stary 

dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego  przedmioty, a każdy 

zachował cząstkę magicznej siły. Wśród nich było czerwone krzesło. 

Niesamowite przygody, humor i magia... 

Hania Pązik 

                         OD DESKI DO DESKI 

                                                  KĄCIK CZYTELNICZY 

 



BABACIA, MY I GANGSTERZY 

Ewa Ostrowska 

Kilka słów o autorce: Ewa Ostrowska to polska pisarka  

i dziennikarka. Większość życia spędziła w Łodzi, gdzie 

studiowała i pisała artykuły do łódzkiej gazety. 

O książce: „Babcia, my i gangsterzy” to druga część 

książki „Mama, Kasia, ja i gangsterzy” tej samej 

autorki, jednak części można czytać w dowolnej 

kolejności. Karolina (nazywana Karol) wraz z mamą, 

bratem bliźniakiem Maćkiem (przezywanym Goguś), 

ciocią Kasią i babcią Barbarą są wmieszani w aferę 

narkotykową. Wszystko zaczyna się od pozornie 

nieszkodliwego dowcipu babci i wnuczki. Po tym 

wydarzeniu przytrafiają się rodzinie różne zbiegi 

okoliczności. Nastawienie i pomysły babci sprawiają, 

że książka jest idealnym przerywnikiem od (ostatnich 

już) lekcji  

i ciekawym sposobem 

spędzenia czasu w wakacje.  

Z tą książką zdecydowanie 

popłaczesz się ze śmiechu! 

 

 



Maja Podsiadła V a 

 

 

Składniki:  

     2 szklanki wody 

     szklanka cukru 

     1,5 szklanki soku i miąższu z cytryn 

     skórka otarta z 2 cytryn 

  

Przygotowanie:  

1. Zagotuj wodę z cukrem. 

2. Zmniejsz ogień, gotuj 5 minut, wystudź. 

3. Do syropu dodaj sok z cytryny i otartą skórkę. 

4. Płyn przelej do płaskiego naczynia, przykryj. 

5. Wstaw na godzinę do zamrażarki. Po tym czasie 

przemieszaj widelcem. 

6. Ponownie wstaw do zamrażarki na godzinę. 

7. Proces powtarzaj jeszcze 3-4 razy. 

8. Z gotowej, zmrożonej masy formuj porcje. 

9. Podawaj je w miseczkach z cytryn. 
Źródło: polki.pl  

 

 



Weronika Pisarkiewicz  5b 

Szkolne Talenty:  

„Mała dziewczynka i stary dom” 

Klaudia Znosko IV a 

      Jest to historia małej dziewczynki o imieniu Ania.  

Ania była bardzo biedna, ponieważ nie miała rodziców oraz dziadków. Musiała radzić sobie sama. 

W dniu śmierci swoich rodziców, wieczorem otrzymała list pradziadków. Było w nim napisane, że 

w spadku otrzymała ich dom. Znalazła tam również wskazówki, gdzie się znajduje i jak tam 

dotrzeć. Nie czekając, Ania pojechała we wskazane miejsce. Podczas drogi zastanawiała się, jak ten 

dom wygląda. Gdy dotarła na miejsce, przeraziła się widokiem, jaki zobaczyła. Dom był stary, 

wielki i zaniedbany. Niestety, Ania nie miała pieniędzy na powrót  

i zmuszona była w nim zostać. Wieczorem, gdy szykowała się do snu, usłyszała hałas. Dochodził 

on ze strychu. Wystraszyła się, ale ciekawość była silniejsza. Trzęsąc się  

ze strachu, weszła na górę. Zobaczyła tam jedynie małą, piękną szkatułkę. W środku była kartka z 

dziwnym tekstem. Starała się go odczytać. Zauważyła, że mogła to zrobić tylko  

za pomocą lusterka. Zaczęła szukać go gdzieś wokół siebie. Udało jej się znaleźć.  

Na kartce napisane było: 

                  „ Aniu, to nie przypadek, nie bój się, nic Ci się nie stanie. Przeżyjesz przygodę. Piszę to, 

ponieważ potrzebuję pomocy. Mam nadzieję, że podejmiesz to wyzwanie.” 

Dobra Wróżka  

Ania przeraziła się trochę, ale pomyślała, że spróbuje. Gdy się odwróciła, zobaczyła światło. Poszła 

w jego kierunku. Ujrzała tam złote schody, a na ich końcu małe drzwi. Klucz do nich leżał u stóp 

dziewczynki. Po wejściu do środka zorientowała się, że jest w jaskini. Z daleka usłyszała dziwne 

głosy. Podeszła bliżej i zobaczyła żabę ubraną w jedwabną kamizelkę. 

- To pewnie ty jesteś Anią i przybyłaś tu, aby uratować Dobrą Wróżkę? – odezwała się żaba. 

- Tak, a kim ty jesteś? – zapytała dziewczynka. 

- Jestem strażnikiem złotych drzwi i mam Cię doprowadzić do Kryształowego Zamku. 

- A co w nim znajdę – dopytywała się Ania 

- Jak to, nie wiesz?? To tam jest uwięziona Dobra Wróżka – odparła żaba. 

- Prowadź mnie tam jak najszybciej – poprosiła Ania. 

Nie czekając, ruszyły w drogę. Po długiej wędrówce dotarły do wielkiej polany pośrodku lasu. Stał 

tam wielki, kryształowy zamek. Wejścia strzegł strażnik, który wręczył dziewczynce kartkę z 

zagadką.  

„Pewien człowiek miał brata, ale brat tego człowieka nie miał brata. Kim był ten człowiek dla 

brata?” 



Po chwili zastanowienia Ania odparła: 

- Przecież to bardzo proste! Ten człowiek był siostrą brata. 

- No, no…w takim razie muszę dotrzymać słowa i wypuścić Dobrą Wróżkę – rzekł strażnik. 

Po chwili Ania zdała sobie sprawę, że znajduje się w starym domu na strychu. Przecierając oczy ze 

zdumienia, zauważyła list leżący u jej stóp. Otworzyła go i przeczytała: 

 „ Droga Aniu, bardzo dziękuje Ci za uwolnienie mnie z niewoli. W podziękowaniu  

za  to przygotowałam dla Ciebie niespodziankę. Zejdź na dół, a zobaczysz ją.” 

Dziewczynka, pędząc wielkimi susami, zbiegła na dół. Ujrzała tam swoją rodzinę krzątającą się po 

domu. Sam dom zmienił się również nie do poznania. Wszystko było w nim nowe  

i lśniące.  

I tak zakończyła się historia małej dziewczynki i starego domu. 



 

 

 

     Z Guzikiem przez Świat   

Nasi Drodzy czytelnicy. Niestety, musimy się żegnać.  Rok 

szkolny się kończy. Czas wyruszyć na wakacyjne szlaki. 

Spotkamy się ponownie we wrześniu.  

Aby wakacje były radosne i szczęśliwe, pamiętajcie  

o kilku bardzo ważnych radach: 

1. Kąp się w miejscach strzeżonych! 
2. Pamiętaj o kremie z filtrem!       
3. Pij dużo wody! 
4. Nie skacz do nieznanej wody! 
5. Nie przebiegaj przez ulice!  
6. Bądź nieufny wobec nieznajomych! 
7. Ubieraj się stosownie do pogody! 
8. Baw się dobrze! :3 :3 :3 

 

 

 

Życzymy czytelnikom naszej gazetki miłych i bezpiecznych 

wakacji!  

Do zobaczenia!   Patrycja Siedlec i Kuba Bereza 


