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ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY… 

 W związku z nadchodzącym koocem roku szkolnego i zbliżającym się odejściem trzecich klas 

postanowiliśmy przeprowadzid wśród nich ankietę. Dotyczyła ona tego, co przez cały okres nauki podobało 
im się w szkole, a co powinno zostad zmienione. Wiele pomysłów się powtarzało, chod i tak było ich 
naprawdę sporo i były bardzo różnorodne. Największą liczbę głosów uzyskał pomysł na zbudowanie szafek 
dla ucznia w miejscu szatni, zainwestowanie w lustra, papier, mydło itd. do łazienek szkolnych oraz muzyka 
na przerwach. Popularnymi propozycjami było także zwiększenie liczby lekcji wychowania fizycznego, 
ograniczenie liczby sprawdzianów w tygodniu oraz organizowanie lekcji terenowych. Przeprowadzając tę 
ankietę dowiedzieliśmy się, że uczniowie żywią sympatię do szkolnego ochroniarza pana Romana, za to ich 
uczucia względem jednej z nauczycielek, (której nazwiska nie możemy zdradzid) są zupełnie odwrotne. 
Myślę, że trzecioklasiści, opuszczając naszą szkołę, są usatysfakcjonowani i zadowoleni, że trzy lata temu 
wybrali właśnie nasze gimnazjum… 

Ada i Kasia 

Nudy w wakacje?  

- zapraszamy na obóz harcerski! 

 

Zapraszam wszystkich na trzy tygodnie świetnej 
zabawy razem z harcerzami! Każda stanica hufca ZHP 
Pabianice ma swój urok: Mrzeżyno – miejsce 
obozowe niedaleko plaży, Bałtyk, Kopernica – piękne 
miejsce w lesie nad jeziorem czy Dwernik – cudowne 
Bieszczady. 

W tym roku zapraszam szczególnie na obóz z moją 
drużyną (Kopernica I turnus). Obóz trwa od 9 do 27 
lipca. Karty należy jak najszybciej pobrad w hufcu 
(ul. Gdaoska 6).  
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Jesteśmy klasą 1H - klasą dośd wszechstronnie uzdolnioną. Jest nas 26 osób - 14 dziewczyn 
i 12 chłopców. Naszą wychowawczynią jest pani Lucyna Pietraszek, która uczy nas biologii. Większośd 
z nas jest uzdolniona sportowo i muzycznie. Dziewczyny uwielbiają grad w siatkówkę - zajęłyśmy 
pierwsze miejsce w mikołajkowym turnieju - a chłopcy uwielbiają piłkę nożną - również mają 
osiągnięcia związane z tym sportem. Mamy też sporo osiągnięd z innych dziedzin. Naszymi klasowymi 
maskotkami są 2 żółwie - Azor i Kolumb. 

Hej, jesteśmy klasą 1i. W większości znamy się z podstawówki, ale 5 osób, które do nas doszły, szybko się 

zaaklimatyzowały. Teraz jest nas w sumie 27 – 14 szalonych facetów i 13 czadowych babeczek. Różnimy się pod 

wieloma względami, ale w razie potrzeby umiemy się dogadad. Mamy wiele talentów: muzycznych, matematycznych 

oraz sportowych – Kuba jest zapaśnikiem, a Mateusz pływakiem.  

W razie kłopotów możemy zwracad się do naszej wychowawczyni - Iwony Sokół lub członkio Samorządu Klasowego. 

W naszym przypadku składa się on tylko z pao J. Przewodniczącą jest Michasia (tzw. Misia), która zna wszystkich 

i zawsze o wszystkim wie; zastępcą jest Ola (tzw. Komar), która również ma oczy dookoła głowy; Marysia 

(tzw. Marycha) jest natomiast skarbnikiem klasowym – zresztą, tak jak co roku.   
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Pewnego dnia, 26 lat temu, miał miejsce wypadek, w którym zginęła dziewczyna z 3 klasy. Była ona 
uwielbiana zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Ludzie nie umieli pogodzid się z jej śmiercią. Dlatego, 
pewnego dnia, jeden z uczniów wskazał na ławkę zmarłej uczennicy i powiedział: „Spójrzcie! Ona tu siedzi! Ona 
wcale nie umarła!”. Było to oczywiście kłamstwo. Wkrótce wszyscy zaczęli udawad, że nic się nie stało. Do kooca 
szkoły okłamywali siebie samych. Okazało się, że pociągnęło to za sobą ogromne konsekwencje...  

Akcja dzieje się w 1998r. Kiedy do klasy dołącza główny bohater Kōichi Sakakibara, który przeprowadził się z 
Tokio. Poznaje tam m.in. Mei Misaki, tajemniczą dziewczynę, która opowiada mu częśd historii klasy. Niebawem 
okazuje się, że klątwa sprzed 26 lat działa i uczniowie robią wszystko, żeby ją zatrzymad. 

Jeśli chcecie się dowiedzied więcej o przeklętej trzeciej klasie, zachęcam do obejrzenia serii „Another”. 

あかね  

„Another” (jap. アナザー  
to anime na podstawie noweli Yukito 
Ayatsuji opublikowanej w 2009r. przez 
japooskie wydawnictwo Kadokawa Shoten.  

Seria 12 odcinków opowiada o uczniach 
pewnej trzeciej klasy Północnego 
Gimnazjum w Yomiyamie oraz o tajemnicy, 
którą muszą poznad, by przeżyd. 

Pamiętnik nastolatki 2 1/2 - Wakacje Natki  

Po tytule można wnioskowad, że książka jest kierowana 
do nastolatek. Jednakże myślę, że powieśd Beaty 
Andrzejczuk mogą przeczytad również osoby starsze, które 
uważają, ze wyrosły już z „młodzieżówek”. Ci, którzy 
dopiero wkraczają w życie miłosne, historię Natalii odbiorą 
w sposób dosłowny i znajdą w tej książce kilka wskazówek 
oraz uwag. Natomiast osoby, które już przekroczyły 
nastoletni wiek będą mogły cofnąd się pamięcią 
i przypomnied sobie pierwsze miłości i rozterki.  Dlatego 
w Pamiętniku nastolatki każdy znajdzie coś dla siebie.   

Fabuła została w ciekawy sposób skonstruowana 
i przedstawiona. Książka jest pełna humoru, a emocje, które 
towarzyszą głównej bohaterce, z biegiem czasu przechodzą 
również na czytelnika. Pamiętnik nastolatki czyta się 
z ogromną  przyjemnością oraz ciekawością. Jest to idealna 
lektura na jeden wieczór, przy której można się świetnie 
bawid. Dodatkowym atutem jest estetyczne wydanie 
oraz ciepła i kolorowa okładka. Polecam! 

 

Dominika 
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Fashion Philosophy Fashion Week Poland to największe 

wydarzenie modowe w Polsce. Odbywa się cyklicznie w Łodzi. 

Ostatnia edycja miała miejsce w dniach 18 – 22 kwietnia 2012 i, jak 

co roku, przyciągnęła wielu gości, wśród których nie mogło mnie 

zabraknąd. 

Pierwszego dnia odbywały się pokazy w strefie Out of Schedule, 

czyli w strefie dla debiutujących projektantów. Tego dnia Fashion 

Week mógł odwiedzid każdy, dlatego też zainteresowanie było 

niesamowicie duże. Oprócz pokazów ogólnodostępny był też 

Showroom i Conceptstore. W tej strefie różne marki prezentowały 

swoje artykuły – od ręcznie robionej biżuterii, przez ubrania 

i dodatki, aż po alternatywne meble wykonane z… kartonu.   

Przez kolejne dni festiwal mody był dostępny jedynie dla gości posiadających zaproszenia, jednak liczba 

oglądających wciąż była ogromna. Na dobre rozpoczęły się pokazy w strefie Designer Avenue. Drugiego dnia 

zaproszeni goście mogli oglądad pokazy takich projektantów, jak Piotr Drzał, Jarosław Juźwin czy Tomaotomo by 

Tomasz Olejniczak (zachwycający!). Zwieoczeniem wszystkich pokazów był fashion show popularnej firmy Orsay, 

który odbył się w asyście milionów baniek mydlanych. 

Trzeciego dnia mogliśmy oglądad pokazy Bizuu, Nuno Gama, Michała Szulca czy MMC Studio, natomiast 

czwartego dnia organizatorzy przygotowali wybieg dla takich projektantów, jak Viola Śpiechowicz, Wiola 

Wołczyoska czy Natalia Jaroszewska.  

Po zakooczonych pokazach zaproszeni goście (między innymi Robert Kupisz, Dorota Gardias, blogerki 

Maffashion i JMerced) udawali się na specjalnie zorganizowane imprezy w łódzkich klubach, gdzie doskonała 

(i stylowa!) zabawa trwała do rana.  

Z roku na rok organizacja FashionPhilosophy jest coraz lepsza, a zainteresowanie imprezą coraz większe. 

Moim zdaniem pokazy, zarówno w Designer Avenue, jak i w strefie Out of Schedule udowodniły, że ciężka praca 

może przynieśd naprawdę niesamowite efekty. Na sukces FashionPhillosophy pracowało kilkaset osób, zarówno 

za kulisami, jak i na wybiegach i trzeba przyznad, że wszyscy spisali się fantastycznie. Każdy pokaz przenosił nas 

w inną, niesamowitą scenerię i dostarczał niezapomnianych wrażeo. Kolejna edycja już w październiku. 

Nie przegapcie!  

Adrianna J. 

Orsay /fot. AJ 
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SmaczneGO! 
 

Koktajl truskawkowy 
 

Składniki: 

• 250 g truskawek 
• 1 litr jogurtu naturalnego, mleka, maślanki, kefiru 
lub śmietany 
• 1-2 łyżki cukru trzcinowego, białego, miodu lub syropu 
z agawy 
• mięta do przybrania 
 

 

Sałatka z arbuzem 
 i serem feta 

14 

Składniki i wykonanie: 
 
• kawałek arbuza bez pestek, pokrojonego na 20 kosteczek 
• ser feta, 6 kosteczek 
• 2 łyżki posiekanej świeżej mięty 
• 4 łyżki soku z cytryny 
• 2 łyżki płynnego miodu 
• świeżo zmielony czarny pieprz.  
 
 
Arbuz włożyd do miseczki, dodad ser feta, posypad miętą i polad sokiem z 
cytryny wymieszanym z miodem. Posypad świeżo zmielonym czarnym 
pieprzem.  
 

Dusia  

SPOSÓB WYKONANIA: 
1. Truskawki myję, osuszam i obieram z zielonych szypułek. 
2. Do blendera wkładam owoce, dodaję cukier, jogurt i miksuję 
na wysokich obrotach. 
3. Rozlewam do szklanek i podaję ozdobione listkami mięty.  
 

Dusia 
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