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SP nr 3 w Łodzi 

 

 numer 10        czerwiec 2014 

W tym numerze: 

 Gdzie warto spędzić wakacje? 

 Spacerkiem po Łodzi 

 Wakacyjne zagadki 

 Żegnamy na czas wakacji 
 

Tak jest świat urządzony,  

że po nocy przychodzi dzień, po burzy 

wraca spokój, a po pracy każdemu 

należy się zasłużony odpoczynek! 

Rok szkolny 2013/2014  

- czas wytężonej pracy właśnie 

dobiegł końca, więc teraz pora na 

wytchnienie i wszyscy udajemy się 

na wakacje.  

 

Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, 

bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych 

wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych 

przygód. 

Jarosław Kozioł kl. Vc 

 Redakcja gazetki szkolnej GUZIK 
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Gdzie warto spędzić wakacje? 
Najciekawsze miejsca! 

Atrakcyjne miejsca na wakacje w Polsce to nie tylko morze i 

góry. Wakacje można spędzić nad jeziorami, rzekami, w lasach. 

Można pojechać na Mazury - ,,Gdzie Mazury , gdzie wiatr zimny wieje , 

gdzie są ryby i grzyby i knieje ‘’  

Mazury to szlak wodny rozciągający się od Mamr po Jezioro Nidzkie. 

 

 

 

 

Lubicie jeździć na rowerach? Zdecydujcie się na wycieczkę jedną  

z najsłynniejszych tras turystycznych w Polsce – Szlakiem Orlich Gniazd. 

Wycieczkę najlepiej podzielić na kilka etapów, ponieważ  

do przejechania jest 163 kilometry. 

Szukając pomysłów na wycieczkę w wakacje, warto wziąć pod uwagę 

Dolinę Narwi na Podlasiu. Powstał tu Obszar Chronionego Krajobrazu, 

gdzie każdy zachwyci się szerokim rzecznym rozlewiskiem tworzącym 

labirynt koryt. Dolina Narwi jest też wymarzona dla osób, które lubią 

"polowania" z aparatem fotograficznym - żyje tu ponad 150 różnych 

gatunków ptaków. 

 

 

 

 

 

Artykuł opracowała na podstawie Wikipedii : Wiktoria Mizerska z Vc 
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ZWIEDZANIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO 

15 maja 2014 r. w ramach zajęć Koła Europejczyka i Koła Historycznego 
wyruszyliśmy na zwiedzanie Cmentarza Żydowskiego.  Jest on położony w 
południowej części Bałut, na niewielkim wzniesieniu pomiędzy ulicami Bracką, 
Zagajnikową, Zmienną  
i Inflancką. Dowiedzieliśmy się, że jest to największy w Polsce pod względem 
powierzchni cmentarz żydowski. 

Na cmentarzu obejrzeliśmy nagrobki, choć kwatery znajdujące się przy głównej alei 
mają charakter grobowców rodzinnych. Przy reprezentacyjnej alei obejrzeliśmy 
monumentalne  mauzoleum Izraela Poznańskiego. 

Spotkać tu można także grobowce innych łódzkich przemysłowców oraz mogiły 
zmarłych i zamordowanych w okresie funkcjonowania łódzkiego getta. 

 

 

 

 

 

Opracował: Jarosław 

Kozioł kl. 5c 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%82uty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mauzoleum_Izraela_Pozna%C5%84skiego
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LETNIE ZAGADKI   
  

Trwają dwa miesiące. 

Lubią je uczniowie, 

bo mogą odpocząć 

i stawać na głowie. 

  

Można na niej się opalać, 

zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą, 

brzegiem morza spacerować. 

 

  

 

Płócienny domek na polanie, 

służy turystom za mieszkanie. 

 

  

 

Jeden jest jednoczęściowy, 

drugi z dwóch części się składa. 

Gdy na plażę się wybierasz, 

właśnie ten strój zawsze wkładasz. 

 

  

 

Raz – litera w abecadle, 

dwa – drzewa pachnące. 

Całość zawsze bywa w lecie 

i trwa dwa miesiące. 

 

 

www.zagadkidladzieci.net 
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Zespół redakcyjny ,,Guzika’’ żegna na wakacje.  

Mamy nadzieję, że podobały Wam się nasze artykuły i w przyszłym roku 

również będziecie wiernymi czytelnikami naszej gazetki.  

Od nowego roku powita was nowy zespół ,,Guzika”. 

Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji. Mamy 

nadzieję, że wielu z Was będzie miało możliwość poznawania 

najpiękniejszych zakątków naszej ojczyzny.  

 

 

 

                                                                                  

Do zobaczenia  
zespół redakcyjny ,,Guzika’’: 

Julianna Woźniak 

Joanna Pacholczyk 

Zuzanna Senkowska 

Weronika Popa 

Jarosław Kozioł 

Adrian Balcerczyk 

Maja Kałczak 

Wiktoria Kozłowska 

Wiktoria Mizerska 

Martyna Wojciechowska 

 


