
 

 

                                                

                                                          Numer 2  listopad 2016 

 

W numerze m.in.: 

 Kartka z kalendarza 

 Nasze kochane, pluszowe misie 

 Cuda natury (w tym numerze – ciekawostki o Japonii) 

 Uśmiechnij się 

 Szkolne talenty  – poetyckie próby klas 5 

 

Dla tych 

Którzy odeszli 

W nieznany świat, 

Płomień na wietrze 

Kołysze wiatr. 

Dla nich tyle kwiatów 

Pod cmentarnym murem 

 

I niebo jesienne 

U góry. Dla nich 

Harcerskie warty 

I chorągiewek gromada, 

I dla nich ten dzień - 

Pierwszy dzień 

Listopada

                                Danuta Gellnerowa "Dla tych, którzy odeszli” 

 

 

                                                                

 

 

Redakcja Guzika 

 

  



„Andrzejkowe historie’’ 

Andrzejki  inaczej Jędrzejki lub Jędrzejówki  to wieczór wróżb 

odprawianych 29 listopada, gdy zapadnie zmierzch.  

W obecnych czasach to magiczne święto cieszy się dużą 

popularnością. Tego dnia organizuje się huczne imprezy  

w gronie przyjaciół. 

 

 

 

Od zarania dziejów ludzie starali się dojrzeć swoją przyszłość. Robili to, 

patrząc w gwiazdy, obserwując zjawiska przyrody, próbując czarować, 

wierząc w przesądy i cudowne amulety. Takim "niezwykłym" dniem 

według wielu była właśnie Wigilia Świętego Andrzeja.  

Wśród wielu wróżb najpopularniejszą jest chyba lanie wosku: 

Wylej wosk na zimną wodę np. (przez ucho od klucza) i wywróż  

z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki 

przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych z jego zawodem.  

 

Polecamy także inne wróżby: buty, liczby, kubki, kwiaty, szpilki, obierki  

z jabłek, wróżenie z fusów, karteczki z wróżbą,  

 

Chętnym, którzy chcą poznać swą przyszłość polecam stronę: 
http://www.andrzejki.ezoteria.pl/Wrozby.html 

 

Oliwia Miśkiewicz 5c. 

 

 



 

 

 Interesuje mnie kultura Japonii, więc chciałabym podzielić się z Wami kilkoma 

ciekawostkami  o tym niezwykłym  kraju  nazywanym „Krajem Kwitnącej Wiśni”. 

 

 

 
 

 Japonia, czyli „ Kraj Wschodzącego Słońca”, słynie z kwiatów wiśni. Okres, 

kiedy wszyscy Japończycy odrywają się od swoich obowiązków i idą  

do parku, a obcokrajowcy są w stanie wydać fortunę  na bilety lotnicze, aby w tym 

czasie się tu znaleźć. Pewnie dlatego,  że to czas, w którym cały świat maluje się  

w dużo bardziej różowych barwach. 

 

 

Ciekawostka: 

Niektórzy Japończycy używają maseczek jako swego rodzaju biżuterii, ozdoby czy jak 

kto woli akcesorium garderoby. Obok bransoletek, naszyjników, kolczyków i zegarków 

niektórzy lubią też sobie założyć maseczkę. 

 

 

 

 

Najważniejszymi zasadami kuchni japońskiej są… naturalność i świeżość. Dlatego 

też każda potrawa powinna zachowywać swój naturalny smak, stąd też często dania 

wykonywane są z surowych składników, tj. sushi, bądź takich, które zostały 

poddane minimalnej obróbce. Dla przybyszów z Europy, którzy po raz pierwszy 

stykają się z kuchnią potomków samurajów, jedzenie w Japonii stanowi nie lada 

wyzwanie.  

(źródła: Wikipedia)   Oliwia  Miśkiewicz 5c. 



DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 
21 listopada to Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 

Święto to obchodzimy w sposób wyjątkowy, ponieważ staramy się 

być dla wszystkich mili i pomocni. Lecz nie powinniśmy być tacy tylko 

tego dnia, gdyż codziennie należy być  dobrym i życzliwym.  

Tego dnia uczniowie byli uśmiechnięci, mili i pogodni. 

Podawali sobie ręce i cieszyli się udanym, radosnym dniem  

w szkole. 

 

 

CODZIENNIE BĄDŹMY 

ŻYCZLIWY, NIE TYLKO 

TEGO DNIA 

 

 

 

Pamiętajcie - jeden mały uśmiech skierowany  

do drugiego człowieka, być może nawet bez powodu,  

od razu sprawi, że stajemy się piękniejsi, wyglądamy znacznie lepiej 

w oczach innych ludzi. 

 

Oliwia Miśkiewicz 5c. 

 



 

 

25 listopada obchodzony jest  

Światowy Dzień Pluszowego Misia!  

 

 Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 

ponad 100 lat temu i do dziś pozostaje jedną  

z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie. 

Jest to święto stosunkowo nowe. Zostało ustanowione dopiero  

25 listopada 2002 roku, dokładnie  w setną rocznicę powstania tej 

popularnej maskotki. 

 W naszej szkole Święto pluszowego misia to już coroczna 

tradycja. Uczniowie przynoszą tego dnia swe ukochane pluszaki. 

Okazało się, że nawet nasi chłopcy, którzy na co dzień chcą 

uchodzić za prawdziwych „twardych mężczyzn”, z chęcią pokazują 

i przytulają pluszowe maskotki. 

 

 

 

 

 

Zespół 

redakcyjny Guzika 

 

 



KARTKA  

Z KALENDARZA 
 

 

 

Tradycyjnie z okazji Święta Niepodległości odbył się w naszej szkole uroczysty apel. 

Uczniowie klas czwartych przygotowali dla swych koleżanek i kolegów lekcję historii. 

Słowami poezji i pieśnią patriotyczną uczciliśmy 98 rocznicę odzyskania przez Polskę 

wolności po ponad 123 latach  niewoli.  

 

 

 

 

11 LISTOPADA 

W historii Polski , tak się składa, 

Był kiedyś ponad wiek niewoli; 

Jedenastego listopada 

Nasz kraj z niewoli się wyzwolił . 

I wtedy myśl powstała taka , 

By przez szacunek dla przeszłości, 

Ten dzień na zawsze dla Polaka ,                  

Pozostał Dniem Niepodległości.                     

Marcin Brykczyński                    

 

Zespół redakcyjny Guzika 

                                             



 
 

 

 Polecam Wam  na długie, jesienne wieczory „Wakacje 

Mikołajka”. 

Jest to ciąg dalszy przygód psotnego chłopca imieniem 

Mikołajek. 

Tym razem bohater jedzie na kolonie, gdzie poznaje 

nowych przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą  

i …znajdą najbardziej szalone rozwiązania 

najzwyklejszych problemów. 

Najbardziej podobał mi się żart, jaki zrobili koledzy Mikołajka swoim opiekunom 

podczas wycieczki do lasu, gdzie wczuli się w rolę …atakującego żubra. 

Polecam tę książkę każdemu chłopcu, spragnionemu prawdziwej przygody,  

w trakcie której będzie się uśmiechał „od ucha do ucha”. 

 
Marcin Pączek klasa 4 a 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



JESIEŃ 

Jesień - jedna z czterech podstawowych  pór roku. Jesienią liście drzew zmieniają 

kolor, aby spaść przed zimą. Na przełomie lata i jesieni  część  zwierząt przenosi się  

do cieplejszych krajów. Obserwować można loty  ptaków takich jak bociany i żurawie. 

Wczesna jesień to pora, w której dojrzewa wiele owoców. 

 

 

 

 

 

 CIEKAWE PRZYSŁOWIA ZWIĄZANE Z JESIENIĄ 

 

 Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa, 

 Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała, 

 Kiedy wrzesień to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martyna Kujawa 5 c 

  



Tydzień walki z hałasem: 

HAŁAS STOP 

 

Czym jest hałas i jakie skutki niesie? 

Hałas to zbyt głośny dźwięk, który może być niebezpieczny dla naszego słuchu lub 

może doprowadzić do całkowitej jego utraty. 

Poniższa skala obrazuje, jak ludzkie ucho odbiera poszczególne stopnie dźwięku 

mierzonego w decybelach:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://whyevolutionistrue.wordpress.com/ 

 

Pamiętajmy zatem o naszym zdrowiu i dbajmy o ciche otoczenie wokół nas.  

Twoje uszy Ci za to podziękują  

Zespół redakcyjny Guzika 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kucharz stary - Judyta Glinkowska 

V c 

Był raz kucharz stary,  

Co miał brudne okulary! 

Garnek nastawił dziurawy 

Na gotowanie strawy. 

Warzywa chciał ugotować, 

A one hyc przez dziurę 

I zaczęły się chować. 
„Wiosna, lato, jesień zima” - Justyna Chaber V c 

Na niebie słonko świeci, w strumyku płynie woda,  

Bociany już odleciały, skończyło się lato… szkoda. 

Ale jutro tak jak dzisiaj słońce znowu zaświeci,  

Mamy pójdą do pracy, a do szkoły dzieci. 

A jak skończy się zima i stopnieją bałwany, 

Znów będziemy wyglądać na te same bociany. 

Znów będą wakacje i znów urosnę, 

Więc podziwiam jesień i czekam na wiosnę. 
„Uparty koń” - Martyna Kujawa V c 

Koń idzie zmuszony  

Jeździec do góry wzniesiony 

Koń już tego nie wytrzymał 

Ze swego grzbietu jeźdźca porywał. 



 

 

  

 

 

Mama pyta się swego synka:  

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. 

                                  

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! - dziwi się    

polonistka, oddając pracę domowa uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. - Pomagali mi mama i tata. 

 

                                  

Humor z zeszytów 

Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta. 

Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba. 

Po pierwszym rozbiorze Krasicki zostaje przyłączony do Prus. 

Słowacki był wątły, bo odziedziczył płuca po ojcu. 

Chopin już od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal prześladuje wielkich 

pianistów. 

Źródło: http://www.budowniczy.net/humor/humor-szkolny.php 

 

 

Mateusz Wagner 5 c 

http://www.budowniczy.net/humor/humor-szkolny.php

