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ZDJĘCIA KWIATÓW OLA MATYSIAK 8C

We wrześniowy weekend 2021 roku razem z moją
siostrą Olą wyszłyśmy na dwór, by zaczerpnąć
świeżego powietrza. Moja bliźniaczka bardzo lubi
fotografować, gdy zauważyła kwiatki, postanowiła
zrobić im zdjęcie. Spodobało jej się to i
przeszłyśmy wiele kilometrów robiąc zdjęcia
najróżniejszym roślinom. Jeden z nich przykuł
szczególną uwagę mojej towarzyszki podróży.
Miał on czternaście żółtych płatków i niezwykle
ciekawy środek. Oli najbardziej podobały się jego
niesamowicie cienkie płatki. Natomiast mi
spodobał się zupełnie inny kwiatek. Wyglądał on
zupełnie inaczej niż kwiat, który podobał się mojej
siostrze. Miał on różowe, delikatne płatki,
zrobione, jakby z jakiegoś lekkiego materiału.
Piękne jest to, że wychodząc z domu możemy
podziwiać mnóstwo różniących się od siebie
kwiatków. Każdy z nich jest inny, mimo iż czasami
wydaje nam się, że niczym się od siebie nie różnią.

Iga i Ola Matysiak 8c
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Wycieczka klasy 8c po ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

Ulica Piotrkowska 

to reprezentacyjna ulica w Łodzi, 
jedna z najdłuższych ulic handlowych w Europie

licząca ok. 4,2 km, 
biegnąca pomiędzy placem Wolności a placem

Niepodległości.
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To Piotrkowska 
Spaceruję po Piotrkowskiej 
Cuda tu i dziwy 
Statek zdobi kamienice
Wygląda jak żywy

Miś Uszatek gdzieś się chowa 
Wypatruje dzieci 
Uszko ciągle ma klapnięte 
Kto go dziś odwiedzi? 

Julian Tuwim cicho przysiadł
Z boku, na ławeczce 
Pewnie myśli o wierszykach 
Które czytać zechcę

Pasaż Róży, piękne miejsce 
Zobaczyć je trzeba 
Milion luster, tysiąc myśli 
Głowę mą rozgrzewa. 

A Piotrkowska opowiada 
Wciąż historię nową 
To o Łodzi, to o sztuce 
Konflikty łagodząc. 

Maja Dudka 7D
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Twórcy Łodzi
Przemysłowej – pomnik
łódzkich fabrykantów.
Przy stole w stylu lat

dwudziestych zasiadają
trzej łódzcy fabrykanci:
Izrael Poznański, Karol

Scheibler i Henryk
Grohman 

ŁÓDŹ
NASZE
MIASTO
ADA ANNYKIEL 
I MAJA DUDKA

Naczelny Sąd
Administracyjny w

Łodzi sprawuje
kontrolę nad

funkcjonowaniem
lokalnej i regionalnej

administracji
publicznej
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Kościół Zesłania Ducha
Świętego w Łodzi
Wybudowany został w latach 1826–1828, w formie
klasycystycznej przy Nowym Rynku, jako kościół
ewangelicki pod wezwaniem Świętej Trójcy.
W 1945 roku świątynia została, za przyzwoleniem
władzy komunistycznej, przejęta przez Kościół
katolicki.

Kocham 
moją Łódź

Wiktor
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Pomnik Tadeusza
Kościuszki w Łodzi

znajduje się w centralnym
punkcie Placu Wolności.

.
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Całoroczny
zegar słoneczny
  Powstał w 1975 roku i
przedstawia wycinek układu
słonecznego. Twórcą zegara jest
Andrzej Jocz - polski rzeźbiarz,
nauczyciel akademicki w Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi i na
Politechnice Łódzkiej.

Prawa miejskie nadał
Łodzi król Władysław

Jagiełło 29 lipca 1423 r.
w Przedborzu.

 Co roku z tej okazji na Starym Rynku
odbywała się zabawa dla dzieci z

akcentami średniowiecznymi.
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