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SP3 Łódź         numer 5 

 

 

 

W tym numerze: 

  Pomysły na udane ferie 

  Łamigłówki dla mądrej główki 

  Bezpieczne ferie, czyli o czym powinieneś pamiętać  

 Zima w poezji i malarstwie 

 

 Dzieci kule dziś stawiają, 

 A bałwany dęba stają 

 Bałwan będzie dziś gotowy,  

 Każdy będzie stał jak nowy,  

 Oczka-czarne, dwa węgielki, 

   Nos z marchewki nie za wielki. 

 

 

 

Zespół redakcyjny GUZIKA życzy Dyrekcji szkoły, nauczycielom 

i uczniom wspaniałych ferii. 

 

Jarosław Kozioł 5c 

Witamy w styczniu 
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POMYSŁY NA UDANE FERIE 
 

Zbliżają się ferie. Lubimy ten czas, który daje nam odpoczynek  
od codziennych zajęć i nauki w szkole. Na pewno część z Was wyjedzie 
z miasta. O takich feriach marzy każdy z nas, jednak nie wszyscy 
możemy sobie na to pozwolić. Spróbuję zatem przedstawić Wam kilka 
pomysłów, jak spędzić je w swoim miejscu zamieszkania, tak aby się nie 
nudzić i wrócić do szkoły z nową pozytywną energią. 
 
 Pierwsza moja propozycja dotyczy tych, 

którzy lubią czas wolny spędzać aktywnie. 
Polecam basen lub lodowisko. Mam 
oczywiście na myśli lodowisko sztuczne, 
bezpieczne, specjalnie stworzone do celów 
zabaw, a nie przypadkowe zamarznięte 
zbiorniki wodne.  

 
 Druga propozycja to zabawa na świeżym 

powietrzu. Możemy toczyć bitwy na śnieżki, 
ulepić śnieżnego bałwana lub zjeżdżać z górki 
na sankach albo nartach. Polecam wszelkie 
zabawy na śniegu, oczywiście pod warunkiem, 
że on spadnie, czego wszystkim Wam i sobie 
gorąco życzę. 
 

 Jeśli wśród Was są tacy, którzy wolą spędzać 
czas w cieple, radzę wybrać się do kina. 
Osobiście polecam film „Hobbit Pustkowie 
Smauga'' ale możecie oczywiście wybrać inną  
pozycję zgodną z Waszymi zainteresowaniami. 
 

 Spędzanie czasu w domowym zaciszu również 
może być przyjemne. Możemy zaprosić do siebie 
kolegę lub koleżankę albo sami zatopić się  
w lekturze naszej ulubionej książki.  

 Obejrzenie ciekawego filmu lub spędzenie czasu 
przy komputerze także może być przyjemne. 
Pamiętajcie jednak, żeby z tym ostatnim nie 
przesadzić. Długie spędzanie czasu przed 
monitorem nie jest zdrowe i energii na pewno 
wam nie doda. 

Adrian Balcerczyk V c 
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ŁAMIGŁÓWKI DLA MĄDREJ GŁÓWKI 

(odgadnij hasło ukryte w rebusie) 

Co robi? 
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Hasło: 
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  Jarosław Kozioł kl. 5 c 

 

 

Aby Wasze ferie były udane, pamiętajcie  

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa 

 

 

 nie zjeżdżajcie na sankach w pobliżu dróg; 

 nie doczepiajcie sanek do samochodu; 

 pamiętajcie – twarda śnieżka rzucona w kogoś, może 

wyrządzić krzywdę!  

 jeżdżąc na łyżwach, korzystajcie tylko z wyznaczonych do 

tego lodowisk;  

 pamiętajcie - jeziora, rzeki lub stawy to nie miejsca na 

ślizgawkę; 

  przechodźcie przez ulicę tylko w miejscach dozwolonych. 

 

W sytuacji zagrożenia pamiętaj o ważnych telefonach  

TELEFONY ALARMOWE: 

1. 999 – Pogotowie 

2. 998 – Straż pożarna 

3. 997 – Policja 

4. 122- Ogólny numer alarmowy 
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY GAZETKI SZKOLNEJ „GUZIK” 

 

  

ZIMA W POEZJI  

  I MALARSTWIE 

Zima to piękna pora roku. Od dawna inspirowała poetów i malarzy. 

W kąciku poetyckim proponuję wam kilka utworów, które 

wprowadzą Was w czasie ferii w wesoły nastrój sprzyjający 

zabawom na śniegu. 

,,ZIMA” Józef Czechowicz  
Pada śnieg, prószy śnieg,  
wszędzie go nawiało.  
Dachy białe już są.  
Na ulicach biało.  
 

Strojne w biel, w srebrny puch,  

latarnie się wdzięczą.  

Dzyń –dzyń -dzyń-dzyń 

dzwonki sanek brzęczą. […]  
 

Styczeń 
Nowy Rok zawitał wreszcie  

stary sobie poszedł. 

Co tam rośnie w mrozach stycznia? 

Dzień rośnie po trosze! 

 

Wróbelkowi serce rośnie, 

że wiosny doczeka, 

chociaż jeszcze droga do niej 

mroźna i daleka. 
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"Hej, na sanki". Barbara Kossuth  

Hej, na sanki     Ach, z tej górki  

koleżanki,      na pazurki  

w nocy śnieżek spadł!    miło się na sankach mknie!  

A więc z góry na saneczkach,   Tylko potem trzeba znowu  

aż zaświszcze w uszach wiatr!   pod tę górę ciągnąć je. 

 

Zimowe pejzaże 

 

Juliusz Kossak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrick Avercamp 

Zima w Beskidach 

Opracowała: Martyna Wojciechowska  5c 
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Łagiewniki zimą 


