
Bardzo liczymy na Waszą 

pomoc!  

Ważne są dla nas Wasze 

opinie! Wszelkie uwagi 

dotyczące GUZIKA 

prosimy kierować do Mai  

z klasy VI a  
 

 

 

                                                       

                                               Numer 1 /wrzesień -  październik/  

     Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

Wracamy po wakacyjnej przerwie  Mamy nadzieję, że My – Zespół 

redakcyjny – nie zawiedziemy Waszych oczekiwań. W naszym miesięczniku 

znajdziecie: ciekawe artykuły, szkolne nowinki, humor i wiele innych 

informacji. 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Dzień Nauczyciela 

           Kochani Nauczyciele przyjmijcie życzenia 

          płynące z naszych szczerych serc. 

          Niech los Was szczęściem opromienia, 

          niech troski Wasze ulecą precz. 

                                                                  

 

Redakcja Guzika 

  



 

 

 

 

 

Nazywam się Julia Zygmanowska.  

Jestem uczennicą klasy V c. 

Interesuję się światem gwiazd i muzyką. Chciałabym i Was 
zainteresować tą dziedziną kultury.  

Jestem wrażliwa, pracowita i dobrze zorganizowana, dzięki czemu 
wolne chwile mogę poświęcać swoim  pasjom. 

Bardzo lubię zwierzęta, a w szkole moje ulubione przedmioty to – 
język polski i angielski.  

Dział, w którym będę pisała dla Was artykuły zatytułowałam  „Z 
mikrofonem wśród gwiazd ”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nazywam się Martyna Kujawa i chodzę do klasy V c. 

Lubię zwierzęta, interesuję się jazdą konną -  dlatego nie 

wyobrażam sobie życia bez koni. Bardzo lubię odwiedzać moją 

babcię, ponieważ w okolicach mam w stajnie. W czasie  wakacji 

mogę tam jeździć codziennie.  

Jestem również harcerką w 92 gromadzie Łódzkiej. 

W tym roku postanowiłam zaangażować się w pracy redakcji.    

Będę prezentować Wam ciekawostki ze świata zwierząt.  

Jeśli macie jakieś pytania lub propozycje dotyczące ciekawych 

artykułów -  zgłaszajcie się do mnie. 

  

 

 

 



Cześć!  Jestem Mateusz Wagner.  

 

 

Sprzedam elektrohydrotermogumonapawarkę  

z autoprzyczłapem do turbobulbulatora samojezdnego. 

Jesteś analfabetą? Napisz do nas już dziś! 

 

Na sprzedaż: pies, je wszystko, lubi 

dzieci.  



 

 
 

NAZYWAM SIĘ NADIA BALICKA   

JESTEM UCZENNICĄ KLASY V C  

INTERESUJĘ SIĘ:  

 JAZDĄ KONNĄ  

 ZWIERZĘTAMI  

 SPORTEM 

MAM DWA ZWIERZKI: 

PSA KASTORA   

SZCZURA TOSIE  

TEMU PRZEPROWADZIŁAM SIĘ Z  DO  GDZIE 

POZNAŁAM CUDOWNYCH PRZYJACIÓŁ.  

JESTEM OD NIEDAWNA HARCERKĄ  W  



Cześć!   Nazywam się Oliwia Miśkiewicz.  

                    オリウカ 
Jestem uczennicą klasy 5c.  

Trenuję karate i akrobatykę. Dzięki temu jestem 

wysportowana i mam możliwość spędzania wakacji na 

super obozach. 

Od tego roku będę pracować w redakcji gazetki 

GUZIK. Chcę prezentować czytelnikom „Cuda natury”. 

Mam nadzieję, że zainteresuję Was niezwykłą urodą 

świata przyrody.. 
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