
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W numerze między innymi :                       
   

 Co w Trójce piszczy… 

 

 Z Guzikiem przez świat. 

 

 Kartka z kalendarza 

 

 Walentynki 
 

              

W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały. 

Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 

Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie 

zawodzi.                                  

Kłopoty zakochanych 

Zakochani mówili - przecież nie do wiary       

czy to prawda może się nam zdaje       

czy tak łatwo się spotkać cierpiącym na miłość  

w świecie, w którym kłopoty nasze nie ustaną  

bo jak diabeł ucieknie odejdzie i anioł (…)  

Czy to ty jesteś blisko jakbyś słuchał serca i jak matka przychodzisz przez  

środek sumienia jesienią deszcz zasłania, zimą śnieg zabawny  

Ten którego się kocha jest wciąż niewidzialny 

ks Jan Twardowski 

Zespół redakcyjny Guzika 

 

 

 

 

 

 

  

   Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi.     Luty 2017 



 

 

 

 

 

 
 14 lutego tradycyjnie obchodziliśmy w szkole walentynki.        

 Wielu uczniów otrzymało piękne karty z miłymi słowami 

 sympatii. 

 

 

 

 

 

 
 Ostatnio media nagłaśniają przykłady okrucieństwa wobec 

zwierząt, by napiętnować tych, którzy w tak nieludzki sposób 

traktują naszych „braci mniejszych”.  

Często pies lub kot to dla nich zabawki – niepotrzebne  

i niechciane.  

Nasza szkoła od kilku lat systematycznie pomaga zwierzętom. 

W lutym ruszyła kolejna edycja akcji charytatywnej „Pomagamy 

zwierzętom w schroniskach”. Jak co roku uczniowie, sprzedając 

ciasta i inne smakołyki, angażują się na rzecz bezdomnych 

zwierząt. Nikt nie przejmuje się wtedy zbędnymi kaloriami. 

Chodzi przecież o dobro naszych 

czworonożnych przyjaciół. Sukces akcji 

gwarantowany!  

Dziękujemy wszystkim uczniom naszej 

szkoły za pomoc. 

 
          

 

 

 

 

 

 

                                   
 

Zespół redakcyjny Guzika 

 

 

 

 



 

KARTKA Z KALENDARZA 
9.02.2017- Międzynarodowy dzień 

pizzy 

Światowy Dzień Pizzy, to również data rozpoczęcia Wielkiego Święta 

Pizzy. Przez 10 kolejnych dni w 20 łódzkich lokalach można było 

spróbować wyjątkowych kompozycji. Nie są one jednak jedynymi atrakcjami imprezy - niektóre 

z restauracji przygotowały dodatkowo ciekawe wydarzenia i promocje cenowe. 

14.02.2017- WALENTYNKI  

Dzień Świętego Walentego obchodzony był początkowo jako święto 

kościelne, choć nie do końca wiadomo, o którego Walentego chodziło 

(było ich kilku na przestrzeni wieków). 

 

17.02.2017- Dzień kota 

To święto obchodzone jest tylko w Polsce i we 

Włoszech.  

W tym dniu staramy się pomagać bezdomnym i 

biednym kotkom. 

 

21.02.2017-Międzynarodowy dzień języka ojczystego  

 To coroczne święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego data 

upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu 

zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu 

języka urzędowego.  

Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu  

2-3 pokoleń.  

Na podstawie źródeł Wikipedii - Martyna Kujawa 5 c 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/1999
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bangladesz
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bengalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_urz%C4%99dowy


 

 

 

 

 
 

Składniki: 
  

-mąka pszenna 750g 

-cukier 1 łyżeczka 

-żółtka 4 sztuki 

-jajko 1 sztuka 

-kostka do pieczenia Kasia 

-sól 1 łyżeczka 

-gęsta śmietana 100g 

-spirytus 1 łyżeczka 

-tłuszcz do smażenia 4 sztuki 

-cukier puder 1 szklanka 

 

Sposób wykonania: 

Mąkę, cukier i sól wsyp do miski miksera i krótko zamieszaj na małej prędkości 

miksera. Dodaj kawałki Kasi, żółtka, jajko oraz śmietanę. Gdy cząstki ciasta 

zaczną się zlepiać, ciągle mieszając wlej spirytus po ściance miski. Zatrzymaj 

mikser, wyjmij mieszadło i rękami zarób ciasto w całość, a następnie uformuj 

wałek. Owiń go folią i pozostaw na około 10 minut, aby ciasto odpoczęło 

(najlepiej w lodówce). Ciasto podziel na cztery części. Rozwałkuj na podsypanej 

mąką stolnicy. Z ciasta za pomocą małego radełka wytnij prostokąty  

4 centymetry na 10 centymetrów. Pośrodku prostokąta zrób nacięcie i wywiń 

ciasto do wewnątrz przekładając jego górną część przez nacięcie. Faworki smaż  

w rozgrzanym tłuszczu, aż uzyskają złocistą barwę. Gotowe ciastka ułóż  

na papierowym ręczniku, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Gotowe faworki 

posyp cukrem pudrem.  

Życzę smacznego! 

 

 

 

Nadia  Balicka 5 c 

 



 

 

 

 

 

 

Pytają fabrykanta: 

-Pański syn ożenił się z miłości czy dla pieniędzy? 

Fabrykant zastanawia się chwilę, w końcu mówi: 

-Z miłości dla pieniędzy. 

 

 

-Polska kura zniosła jajo na granicy polski z Anglią.  

Czyje będzie mleko? 

-Bałtyku.   

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:  

- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że jeśli wypadnie 

reszka, to wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę. 

- I co, wypadł ci orzeł? 

- Tak, ale dopiero za piątym razem. 

 

 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok. 

 

Jakub Florkowski  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

To niezwykłe miejsce, które chciałbym Wam przedstawić znajduje 

się w Chinach. 

O wielkim Murze w Badalingu, niedaleko Pekinu wiedzą chyba wszyscy. 

Oto kilka ciekawostek , które wyszperałem dla Was w Internecie: 

 Mur liczy najprawdopodobniej 21 196 km. 

 Spacer po odrestaurowanej części muru jest bez wątpienia  obowiązkowym 

punktem programu podczas wizyty w Chinach. 

 Chińczycy mówią o nim Wànli Chángchéng, czyli Mur 10 Tysięcy Li.  

10 tysięcy oznacza u Chińczyków coś nieskończonego. 

 W budowę muru zaangażowanych było nawet 3,5 mln ludzi. Podczas stuleci 

trwania budowy pochłonął niezliczoną rzeszę ludzkich ofiar, dzięki czemu 

zyskał miano „najdłuższego cmentarza świata”. 

 Mitem jest przekonanie, że Wielki Mur Chiński to  budowla widoczna 

gołym okiem z kosmosu.  

 

Wielki Mur ledwie widoczny z wysokości 2,5 km  

(do kosmosu brakuje jeszcze 97,5 km) 

 

 Prawdą jest natomiast to, że Wielki 

Mur Chiński jest największą, najbardziej okazałą i jedną z najznakomitszych 

budowli na świecie. Wielki Mur Chiński stanowi zespół fortyfikacji 

wzniesiony w celu ochrony granic kraju. Niestety ten okazały Mur Chiński, 

który jest największą budowlą wykonaną przez człowieka  

 

 
(na podstawie źródeł Wikipedii) Jakub Bereza   

  


