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Niech te Święta tak wspaniałe, 

będą całe jakby z bajek. 

Niechaj gwiazdka z nieba leci. 

Niech Mikołaj tuli dzieci. 

Biały puch niech z góry spada. 

Niechaj piesek w nocy gada. 

Niech choinka pachnie pięknie. 

A  radość niechaj będzie wszędzie. 

WESOŁYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA  

I  SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU 

                                                                      Życzy Redakcja 
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Czy Polacy kochają swoją Ojczyznę na co dzień? 
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Polacy kochają Polskę zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy ją utracą.  Wszyscy ludzie 3 Maja wywieszają biało – czerwone 

flagi. Pokazuje to, że pamiętamy o wydarzeniach z przeszłości. W Święto Niepodległości również wszyscy Polacy 

wspominają  dawne, ciężkie czasy. Modlą się  za zmarłych ludzi, wspominają bliskich. Kibicowanie Polakom też jest 

przykładem  miłości do ojczyzny. Polacy malują twarze na biało – czerwono, przynoszą flagi na mecze. Śpiewają 

również hymn Polski. W ten oto sposób pokazujemy, że potrafimy być Polakami. Kochamy ojczyznę i gdy jest      

wolna, i gdy jest utracona.                                                          

Karolina Krawczyk IIIds 

Moim zdaniem Polacy potrafią kochać swoją ojczyznę w czasie pokoju, chociaż  najbardziej kochają ją, gdy nie ma 

jej na mapie. Polscy sportowcy świetnie reprezentowali nasz kraj na tegorocznych  Mistrzostwach Świata  w piłce 

siatkowej. Dali z siebie wszystko, aby wygrać. Wszyscy Polacy byli dumni ze swoich sportowców. Dziś, w czasie 

pokoju, patriotą można być na wiele sposobów.  Jednym z nich jest pilna nauka. Gdy sumiennie wykonujesz swoje 

obowiązki szkolne, masz szanse wygrywać konkursy i w ten sposób reprezentujesz nasz kraj. Dzięki takim rzeczom 

naród Polski jest coraz mądrzejszy. Pamiętając o ważnych świętach, wywieszając biało-czerwone flagi, biorąc     

aktywny udział w życiu politycznym Polski, na przykład chodząc na wybory, pokazujesz, jak kochasz naszą           

ojczyznę. Polacy kochają swój naród. Ja staram się pokazywać swój patriotyzm pilnie się ucząc i biorąc udział           

w międzynarodowych turniejach sportowych, na które ciężko pracuję podczas treningów.                                                                                                                                                   

A więc można być patriotą w czasach pokoju. 

Bartek Malarczyk IIIds 

Cokolwiek będzie,                    

cokolwiek się stanie, jedno 

wiem tylko: sprawiedliwość 

będzie, jedno wiem tylko: 

Polska zmartwychwstanie.  

- Zygmunt Krasiński 

Dlaczego Polacy obchodzą ten dzień? Co takiego wydarzyło się 11 listopada 1918 

roku?                                                                                                                                                

Odpowiedź jest bardzo prosta: Polska odzyskała niepodległość, czyli powróciła 

na mapę Europy po 123 latach zaborów! W 1795 roku Rosja, Austria i Prusy     

dokonały ostatniego podziału Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która na      

ponad wiek zniknęła z map historii. Święto to jednak nie było obchodzone co 

roku. Od wybuchu II wojny światowej (1939) aż po upadek komunizmu  w Polsce 

(1989) nie można było czcić tego wydarzenia. Dopiero później,  w okresie    

transformacji systemowej, zostało przywrócone i ogłoszone polskim świętem 

państwowym. Dla nas to jedno z najważniejszych dni państwowych, ponieważ 

jest symbolem walki i braterstwa. Przez te 123 lata nie było jednolitego kraju, 

ale był naród - naród, który przetrwał i walczył o upragnioną wolność. 

                                                                                            Hubert Kirsz IIIi 

11 listopada – Narodowe Święto 
Niepodległości 



 3 

 

***POWIEŚĆ*** 

Uwaga!  Marysia Cipińska z klasy I e  będzie publikować swoją powieść na łamach 
Gimnazety. W kolejnym numerze  znajdziecie następny rozdział, więc śledźcie  
uważnie naszą gazetkę. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba... 

 

Wstęp 

Bradley 

     Niestety, wakacje się kończą. Pojutrze rozpoczęcie roku szkolnego. Postanowiłem pójść na plażę. 

Pogram trochę na gitarze, może uda mi się jeszcze zarobić. Wyjąłem instrument z szafy, zszedłem  

 po schodach i krzyknąłem do mamy siedzącej w kuchni, że wychodzę. 

      Jak zwykle, wybrałem drogę przez las. Nie ma tam tłumu ludzi, którzy co sobotę zmierzają na za-

chód słońca. Szedłem piaszczystą już drogą, więc zdjąłem buty. Wieczorem piasek był zimny, ale i tak 

kochałem jego dotyk. Myślałem o” niebieskich migdałach”, gdy nagle usłyszałem coś dziwnego. Jak-

by śpiew. 

- Nienormalne – pomyślałem. - Przecież tędy nikt nie chodzi... 

      Poszedłem dalej i zauważyłem dwie dziewczyny. Jedna o gęstych, czarnych lokach, a druga... ach, 

tak złote włosy miała tylko jedna dziewczyna na świecie. Ale teraz za nic nie mogłem sobie przypo-

mnieć, która... 

  Polak kochający swoją ojczyznę będzie o nią 
 dbał i walczył nie tylko w czasie wojny, ale          
 i pokoju. Jednym  z przykładów patriotyzmu   
 w  czasie pokoju jest obchodzenie świąt        
 narodowych, takich jak: Dzień Niepodległości 
 lub święto 3 Maja. Wywieszamy wtedy  biało-
 czerwone flagi na domach czy bierzemy udział 
 w różnych uroczystościach zorganizowanych 
 w  tym dniu. Ważne jest też, by wspierać     
 swoich rodaków, którzy występują na arenie 

międzynarodowej, np. kibicować sportowcom.  By państwo mogło się dobrze rozwijać, powinno mieć                
wykształconych obywateli. Powinniśmy więc uczyć się, jak najlepiej umiemy. 
Być patriotą w czasach pokoju jest o wiele łatwiej niż w czasie wojny. Dzięki tym przykładom możemy być lep-
szymi obywatelami bez żadnego ryzyka dla swojego życia. 

                                                                                                                     Ala Kamieniak IIIds    
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Rozdział 1: "Coś mnie trzymało, aby zostać z Amy jeszcze dłużej." 

Bradley 

 Stwierdziłem, że muszę czym prędzej dowiedzieć się, kim jest ta złotowłosa Roszpunka... Podszedłem bliżej i niby 

zaskoczony powiedziałem: 

-Hej! Nie wiedziałem, że ktokolwiek inny też zna to zejście! - i uśmiechnąłem się. 

       A ona odwróciła głowę... i wtedy byłem już naprawdę zdziwiony. Okazało się, że to Amy. Pomaga w chórze     

dziecięcym, w którym gram na gitarze. 

Amanda 

 Siedziałyśmy sobie spokojnie razem z Van przy zejściu na plażę, które niedawno odkryłyśmy. Rozmawiałyśmy na 

różne tematy, jak to dziewczyny. Od kosmetyków po znajomych ze szkoły, czy klasy. Wtem nagle usłyszałyśmy, jak 

jakiś chłopak coś do nas mówi. Nie widziałam go na początku, ponieważ siedziałam tyłem do ścieżki. Bardzo zdziwi-

łam się, że ktoś oprócz nas tutaj jest, ponieważ ta droga była wręcz... tajemnicza. Odwróciłam się i od razu wiedzia-

łam, że skądś znam tę twarz. 

      Ten nos i te usta... Ale przede wszystkim oczy... brązowe, jak morze czekolady*. I te loki, jak u nikogo innego. 

Poza tym znałam tylko jednego chłopaka, który chodzi z opaską na głowie. 

"Bradley" - zadźwięczało w mojej głowie. Tak! Już wiem! To on, również uczestniczy w Dziecięcym Klubie Młodych 

Muzyków, potocznie nazywanym chórem. Gra tam na gitarze. Dziwne, jakoś do tej pory nie mieliśmy okazji pogadać, 

mimo tego, że na zajęcia chodzę praktycznie codziennie w roku szkolnym. Stwierdziłam, że muszę się odezwać pierw-

sza. Van na pewno tego nie zrobi, jest zbyt nieśmiała. 

-Hello, też nie sądziłyśmy, że kogoś tu spotkamy - wyjaśniłam .- Ale co tu właściwie robisz? 

-Znam to przejście od 6 lat i właściwie zawsze nim przychodzę na plażę. Unikam chociaż tych tłumów - odpowiedział 

chłopak i puścił do nas oko. 

- Nie dziwię się, jest tu tak przyjemnie! – powiedziałam. - Ale po co ci ta gitara?  

-Pozwolicie, że się przysiądę? - zapytał Brad i usiadł obok mnie .- Gram w różnych miejscach i zbieram napiwki...      

To taka moja dodatkowa robota - uśmiechnął się nieśmiało. 

-Widziałam Cię już kiedyś! - wykrzyknęła nagle Vanessa.               

- Świetnie grasz - i zarumieniła się. 

-Teraz to już musisz nam pokazać, Brad - zaśmiałam się i spytałam jeszcze. - Chodzisz do dziecięcego chóru, prawda? 

Widziałam cię parę razy. 
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-Tak, też wiedziałem, że skądś cię znam! Amanda, tak? - nie wydawał się być zdziwionym chłopak. 

-Och, proszę, tylko nie Amanda... Mów mi Amy**, ok? 

-Jasne, a ty jesteś...? - zwrócił się w stronę Van. 

-Vanessa. 

 

      Spojrzałam na chłopaka i nasze spojrzenia się spotkały. Spłoszyłam się trochę, a później rozmowa się      

nie kleiła. Na szczęście, po chwili, Brad się odezwał: 

- Hmm... Muszę już iść. Tłum gapiów czeka na mnie w porcie - znów puścił do nas oko. 

        Wstał i odszedł kawałek. Po chwili oprzytomniałam: 

- Hej! Zaczekaj, idziemy z Tobą! Musimy zobaczyć, jak grasz - zawołałam i szybko wstałam, po czym doda-

łam - Van, nie masz nic przeciwko? 

-Nie no, coś Ty, chętnie posłucham - odpowiedziała z uśmiechem. 

      Szliśmy w trójkę plażą i rozmawialiśmy. Brad opowiedział o tym ,jak zaczął przygodę z graniem na ulicy, 

kiedy to gitara była jego jedyną pasją, a chciał trochę zarobić. Po jakimś czasie odkrył też swój talent do śpie-

wania i tak się rozkręcił, że teraz zna go całe Zakintos. Gra raz tu, raz tam. Dowiedziałyśmy się też, że jest 

półsierotą i ma psa - Jesse. My natomiast wyjaśniłyśmy mu, że przyjaźnimy się od dzieciństwa i, że również 

interesujemy się muzyką. 

-Amy naprawdę cudownie śpiewa... Tylko ma zbyt wielką tremę, aby robić to publicznie - powiedziała             

w pewnym momencie Vanessa. 

-Słyszałem parę razy urywki, ale były to dziecięce piosenki w chórze. Co nie zmienia faktu, że masz piękny 

głos, Amy. Dlaczego nie chcesz go ujawnić światu? - zapytał Brad. 

-Ja... nie.. nie zgodzę się z Wami - zaczęłam się trochę jąkać, ponieważ właśnie rozpoczęliśmy temat, za któ-

rym nie przepadam. - Naprawdę nie jestem dobra w śpiewaniu... Nie potrafię... A chór to tylko taki doda-

tek... To, tylko piosenki dla dzieci. 

-A ja myślę, że musisz spróbować. Może nie dziś, ale niedługo - uśmiechnął się Brad. 

-Och, nie sądzę, by udało Ci się zmusić ją do śpiewu. Ja robię to od co najmniej 10 lat i jak widać - nici - dodała 

Van. 

      Eh, znowu to samo. Postanowiłam zmienić temat: 

-Brad, zaśpiewaj nam coś... W chórze tylko grasz na gitarze, jestem ciekawa Twojego głosu. 

-Ha, ha, ha!  Skoro nalegasz... - odparł chłopak. 
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     Przystanął i wyjął gitarę z pokrowca. 

-No to niech będzie w miarę klimatycznie - zaśmiał się. Zmienił trochę głos i powiedział - Panie iii... panie! Oto 

przed wami Bradley Will Simpson w piosence "When the sun goes down"!!! Ekhem... 

      I zaczął śpiewać. (Piosenka - Arctic Monkeys - When the Sun Goes Down (cover by Brad Simpson) 

      Podczas śpiewania celowo robił śmieszne miny i patrzył na nas. Zaczęłyśmy klaskać do rytmu piosenki, a 

ponieważ szliśmy plażą w stronę portu, po jakimś czasie dołączyli do nas również ludzie spotykani po drodze. 

Byłyśmy zachwycone. 

-Wow, Brad, jesteś naprawdę dobry! - powiedziałam szczerze. 

-Dziękuję, dziękuję Wam drogie panie - i ukłonił się. 

      Wszyscy się roześmialiśmy. Byliśmy już przy molo, więc razem usiedliśmy. Brad położył pokrowiec od gitary 

przed sobą, na znak, że oczekuje napiwków. 

-Jak często grasz dla ludzi? - zapytałam chłopaka. 

-Od czasu do czasu... Najczęściej w weekendy, ponieważ wtedy jest najwięcej ludzi. Ale czasem idę na dziką 

plażę, właśnie tę, na którą wychodzi się naszą sekretną ścieżką i gram tam tak po prostu... Lubię czasem pobyć 

w samotności, rozumiecie? - wyjaśnił. 

     Zaśpiewał parę piosenek, za które ludzie odpłacili mu się równowartością 55 polskich złoty. 

Schował gitarę, ale najwidoczniej nie chciał jeszcze wracać do domu. 

Bradley 

 Teoretycznie powinienem już wracać. Słońce już zaszło i zrobiło się ciemno, mama będzie się martwić. Ale 

nie chciałem. Coś mnie trzymało, aby zostać z Amy jeszcze dłużej. Vanessa też wydaje się być sympatyczna, 

ale... to nie to, co poczułem, gdy najnormalniej w świecie zacząłem rozmawiać z Amandą. 

-Niedługo będę musiał uciekać do domu - zacząłem rozmowę. - Ale chętnie bym się jeszcze kiedyś z Wami spo-

tkał. Może by tak wymienić się numerami? - zaproponowałem. 

-Tak, myślę, że to dobry pomysł - uśmiechnęła się Amy. Dałem jej swój telefon, aby wpisała mi numer, a ona 

zrobiła to samo. Później dziewczyna podała mój telefon przyjaciółce, a ja wpisałem się u Vanessy. 

      I tak zawarliśmy, jak się okazało, długą znajomość, pełną różnych uczuć i emocji… 

*************************************************************************************  

*morze czekolady - tego stwierdzania na temat oczu Brada nie wymyśliłam ja, tylko jakaś vampette albo z 

grupy na Facebook'u lub z aska. Jeśli to czytasz - mam nadzieję, że nie obrazisz się, że napisałam to tutaj, jakby 

co to zgłoś się w komentarzu ;) 

**Amy - na wszelki wypadek piszę, że czyta się to [ejmi] :p 

I oto pierwszy rozdział! Co Wy na to? ;) 

Mam nadzieję, że spodobał Wam się na tyle, aby zachęcić Was do dalszego czytania. Liczę na Wasze komentarze z radami i ocenami. 

To moje pierwsze fanfiction, więc przydadzą mi się :) 

Jeśli potrzebujecie mnie o coś zapytać, zgłoście się tutaj ---> http://ask.fm/ThankYoufortheMusicPoland 

Pozdrawiam wszystkie vampettes, 

Marysia  

http://ask.fm/ThankYoufortheMusicPolandC:/Users/Agata/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
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TEST - lektury szkolne 

1. Zbyszko z Bogdańca przysięga, że złoży u stóp 

swojej damy: 

a) trzy miecze krzyżackie 

b) trzy płaszcze z czarnym krzyżem 

c) trzy czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków 

2. Na planecie Małego Księcia pojawił się kwiat. Była to: 

a) róża 

b) lilia 

c) orchidea 

3. Julia Capuletti miała pozostać w stanie pozornej nagłej 

śmierci przez: 

a) czterdzieści dwie godziny 

b) dwadzieścia cztery godziny 

c) dwanaście godzin 

4.By zostać mężem Klary, Papkin miał milczeć przez: 

a) dwa miesiące  

b) sześć miesięcy  

c) trzy dni 

5. Ile talarów przechowywał w szkatułce Harpagon? 

a) 13 tysięcy 

b) 8 tysięcy 

c) 10 tysięcy 6. Który duch nawiedził Scrooge'a jako pierwszy? 

a) duch dawnych świąt 

b) duch Marley'a 

c) duch tegorocznych świąt 

Karolina Kunicka IIIf Odpowiedzi  na  8.  stronie 
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Boże Narodzenie w różnych krajach 
 
Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza  ją rzymski 
kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia.  
Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę  
25 grudnia - dzień przesilenia zimowego. 

We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się 

już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. 

Wszystkich opanowuje gorączka zakupów.   

Właściciele sklepów prześcigają się w pomysłach 

dekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone 

są kolorowymi lampkami  i gwiazdkami. 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się    

w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo 

trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczo-

nego indyka i "płonącego puddingu". Wieczorem 

w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje     

pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je 

wypełnione prezentami. W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. 

Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce.  

Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone 

tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy,  

tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest 

pieczona ryba oraz "Ciasto Trzech Króli", w który 

zapieka się drobne upominki. 

W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem 

piniatę - gliniane naczynie wypełnione słodyczami. 

Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija 

piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig w zbieraniu 

słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest              

wędzony dorsz z papryką i oliwą oraz małymi  

grzankami. Podaje się również pieczonego indyka, 

owoce, słodycze. 

Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie 

bale dla dzieci. Pod obrus leżący na stole wkłada 

się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła  

wróży długie życie. W czasie Wigilii i Świąt         

Bożego Narodzenia Węgrzy jedzą pieczonego  

indyka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole    

nie może zabraknąć ciasta z makiem, bo mak   

zapewnia rodzinie miłość. 

Żródło: http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/62/index.php 

Autorzy: Konrad Lewiński i Hubert Kirsz IIIi 
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http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/62/index.phpC:/Users/Agata/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
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Kongo, 18 listopada 2014r. 

Droga Elizo! 

 Bardzo tęsknię za Tobą i Mileną. Jestem bardzo ciekawa jak Wam upływa czas. Domyślam się, że myślicie o zbliżających się świętach    

Bożego Narodzenia. Mnie to ciągle  zaprząta myśli.    U mnie, w Kongo, świętujemy podobnie, ale są jednak pewne różnice.  

 Przygotowania do Bożego Narodzenia  zaczyna się od wyznaczenia grup do przygotowania dorocznego widowiska bożonarodzeniowego. 

Świąteczny dzień zaczyna się od tego, że grupy kolędników wędrują przez miasta czy wzdłuż dróg i odwiedzają domy misjonarzy, śpiewając 

znane na całym świecie kolędy . Często ludzie są budzeni wczesnym rankiem, gdy grupy kolędników gromadzą się na drodze   do kościołów.  

     Osoby udające się na poranne nabożeństwo przynoszą ze sobą prezenty, które składają  na specjalnej platformie wybudowanej obok     

ołtarza. Później wierni zastawiają przed swoimi domami stoły i zapraszają do wspólnego posiłku przyjaciół.  

    Na czas Bożego Narodzenia w Republice Południowej Afryki przypada okres letnich wakacji. W grudniu lato przynosi piękne słoneczne dni, 

które stanowią zaproszenie na plaże, wycieczki po górach i do szukania zacienionych miejsc odpoczynku. Okres wakacyjny osiąga podczas 

świąt swój szczyt. Szkoły są zamknięte, a kampingi przepełnione. W RPA nie ma śniegu, ale kraj obfituje w kwiaty - uprawiane i dziko          

rosnące, które przydają niezwykłej atmosfery poprzez silny aromat i piękne kolory.  

    Domy są ozdabiane sosnowymi gałęziami i niemal wszyscy w kącie salonu ustawiają choinki. W Wigilię Bożego Narodzenia, przed snem, 

dzieci mogą również zawiesić pończochy na prezenty od św. Mikołaja. 

   Niektórzy organizują świąteczny obiad na świeżym powietrzu. Wśród tradycyjnych potraw są: indyk, pieczeń wołowa, żółty ryż  z rodzynka-

mi, warzywa, pudding śliwkowy. Po południu rodziny spacerują po mieście lub nad oceanem.  

 Życzę Ci wesołych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Koniecznie napisz do mnie i opowiedz, jak Ci minął ten czas.  

                                                                                                  Basia 

Basia Orpel If 

 ŚWIĘTA  NASZYCH  NAUCZYCIELI 

Panie  Bożena Szczecińska – Agnieszka Krzysztofik – Dorota  
               Tosik  

-Jak pani wspomina święta, gdy była pani dzieckiem? 

B.Sz. -Były bogatsze i były biedniejsze. Spędzaliśmy je                 
w dużym, rodzinnym gronie. Pamiętam kompot z suszu,      
którego nie lubiłam. Zawsze mieliśmy żywą choinkę. Prezenty 
były różne, czasem ciasteczka, a czasem coś droższego jak: 
lalka, wózek wiklinowy.  

_________________________________________________________________ 

A.K. –Był to czas magiczny, spokojny i rodzinny.  Zawsze     
przychodził św. Mikołaj. Pod choinką było wiele niespodzianek. 
Często śpiewaliśmy kolędy. 

__________________________________________________________________ 

D.T. –Fantastycznie! Wyciągałam ozdoby i ubierałam z mamą 
choinkę, pod którą było dużo prezentów. Najczęściej były to 
książki. Nie lubiłam jedynie  potraw wigilijnych. 

 -Jak obchodzi pani święta teraz i z czym się pani kojarzą? 

B.Sz. -Podobnie. Zawsze spędzam je w domu, z liczną rodziną. 
Przygotowujemy tradycyjne potrawy jak i te nowoczesne.   
Kojarzą mi się z biało-błękitną choinką, z ciastem drożdżowym, 
sernikiem, zapachem pierników. 

_________________________________________________________________ 

A.K. –Właściwie identycznie. Zawsze na kolacji jest dużo osób, 
dwanaście potraw i szopka. Siedzimy do późna, a potem      
idziemy wspólnie na pasterkę. 

_________________________________________________________________ 

D.T. –Spędzam je z rodziną. Teraz już lubię wszystkie potrawy. 
Najczęściej przygotowuje je mama. 

 
Wywiad przeprowadziły: Milena Swędrak, Barbara Orpel, Eliza Zamolska – kl.If 

            *  *  * 

Krajobraz dziwny dziś za oknem. 

Zielona trawa znikła. 

Drzewa zgubiły liście. 

Jednak na mojej twarzy zagościł uśmiech. 

I mogę Wam powiedzieć, że wiem, dlaczego. 

             Na ziemię spadł śnieg.  

             Jak wata spadały z nieba śnieżynki. 

             A moje okno było jak wielki obraz. 

             Na bokach szyby lód stworzył piękny wzór. 

                            Były na nim dzieci na sankach. 

                            Wokół nich roiło się od świątecznie przybranych choinek. 

                            A pośrodku – jak wyciągnięty z baśni pejzaż. 

                             Najpiękniejszy jaki kiedykolwiek widziałam. 

Po tym wszystkim domyśliłam się. 

Nadeszła najwspanialsza z pór roku – ZIMA.              

                Zosia Wosio Ie 

Boże Narodzenie na Antypodach 
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Juneau, Alaska 19.11.2014 

Droga Basiu! 

Piszę do Ciebie, ponieważ bardzo się za tobą stęskniłam… Życzę Ci wszystkiego najlepszego    z okazji świąt, mnóstwa prezentów, 

no i tego wymarzonego psa. Bardzo chciałabym opowiedzieć Ci też o moich świętach Bożego Narodzenia.  

Na Alasce obchodzone są one prawie tak samo jak w Polsce, z drobnymi wyjątkami. Najważniejsze jest to, że u nas „bezśnieżne 

święta” to egzotyka. Zawsze jest dużo śniegu i dużo dobrej zabawy. A tutaj okres przedświąteczny jest  ważniejszy niż Boże         

Narodzenie. Wszystkich nas ogarnia szał zakupów oraz ozdabiania ulic i domów. Mamy bardzo uroczysty i wesoły nastrój, który 

potęgują lampki w oknach, girlandy zwieszone na dachach i tłumy świętych Mikołajów na ulicach.    W Wigilię wszystkie sklepy,  

bary itp. są otwarte. Nie obchodzimy jej tak uroczyście. Wieczorem zawieszamy długie, czerwone skarpety nad kominkiem,                

a następnego dnia znajdujemy tam słodycze   i małe upominki od św. Mikołaja. Pod kolorową choinką  znajdujemy duże, pięknie 

zapakowane prezenty. Wigilijna kolacja to tylko początek do "wielkiego jedzenia" w pierwszy dzień świąt. Wtedy na stołach         

pojawiają się cudowne potrawy, takie jak: szynki, pieczone indyki, zimne i ciepłe mięsa, przepyszne przystawki oraz ciasta i desery. 

Świętuje się tak we wszystkich domach. Drugiego dnia... już jest po świętach. Niestety na Alasce mamy krótkie Boże Narodzenie, 

ale i tak bardzo mi się podoba.  

Już nie mogę doczekać się tych świąt. Mam nadzieję, że pod choinką znajdą się moje wymarzone prezenty. Jak u Ciebie? Jak tam 

przygotowania świąteczne? Odpisz mi jak najszybciej.  

Pozdrowienia z Alaski 

Mila 

Milena Swędrak If 

Perth, 19. 11.2014r. 

Droga Mileno! 

Piszę do Ciebie w sprawie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Po pierwsze chcę Ci złożyć życzenia: powodzenia w szkole, willi z base-

nem, wspaniałych przyjaciół, oczywiście spełnienia marzeń i spełnienia w zawodzie czyli żebyś mogła zostać aktorką. 

Chciałabym Ci również opowiedzieć, jak co roku spędzam święta.  Tutaj  w Australii, spędza się  je trochę inaczej. Ja, ponieważ pochodzę         

z Polski, obchodzę te święta również inaczej. Zaraz Ci o wszystkim opowiem. W Australii święta wypadają w środku lata. Dla dzieci jest to 

również początek wakacji. W Australii nie obchodzi się tzw. Wigilii Bożego Narodzenia. Ja jednak ubieram choinkę tydzień przed, natomiast 

Australijczycy ubierają roślinę zwaną australijskim krzaczkiem ozdobioną tradycyjnymi girlandami.                                                                                                                                                            

Wigilię spędzam w domu z rodziną. Dzielimy się opłatkiem i jemy część z dwunastu polskich potraw, ponieważ w Australii jest to środek lata   

i niektóre potrawy mogą wydać się ciężkie. Natomiast pierwszy  i drugi dzień świąt spędzam zgodnie z tradycjami Australii. Wspólnie z rodzi-

ną 25 grudnia siadamy na plaży, nad brzegiem oceanu przy wspólnym grillu. Wymieniamy się prezentami, śmiejemy się i żartujemy. Tak jak 

inni zażywamy kąpieli w oceanie. W Australii św. Mikołaj wygląda zupełnie inaczej niż ten, którego znają dzieci na innych kontynentach. Jest 

bowiem ubrany w strój płetwonurka i zdarza się, że przybywa na desce windsurfingowej. Inaczej również wygląda kolacja. Wiele osób zjada 

coś z owoców morza lub szynkę na zimno, indyka oraz sałatki. Na zakończenie jest pyszny deser Pavlova. Szczególną tradycją w Australii jest 

„Kolędowanie przy świecach’’. W przedświąteczny wieczór tysiące ludzi wychodzi z domów  i rozkłada koce na ziemi, by śpiewać wspólnie              

z innymi kolędy. 

Boże Narodzenie w Australii różni się od świąt w Polsce, ale również te święta są magiczne. Życzę Ci wspaniałych świąt spędzonych w gronie 

rodzinnym. 

                                  Eliza  

Eliza Zamolska If 
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Kącik naukowy 
Geografia 
Podpisz flagi nazwami państw i ich stolic.   

Rada geografa  

 

Żeby nauczyć się państw            

i ich stolic można grać                

w „państwa-miasta”, a do   

zapamiętania flag można    

wykorzystać gry w Internecie. 

 

– p. Grażyna Worach-Kapitułka 

Biologia 
Czy wiesz co to za zwierzę? 

Wystawa owadów—”Port Łódź” 

Chemia 

Wybór zadań: p. Dorota Tosik 
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We wish everyone a Peaceful Merry 
Christmas and a Happy New Year’s Eve !!! 
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RECOMMENDED APPS FOR ANDROID 

application publisher short description 

AnyMemo: 
Nauka kartami 

Haowen Ning Software for learning, by means of cards, which allows to 
exercise your pronunciation. You can make your own 
cards. 

Alchemy Andrey ‘Zed’ 
Zaikin 

Puzzle, you can combine elements and make many new 
ones  for example vampires or life. 

Traffic Racer Soner Kara Skill game, in which you  must drive a car and avoid 
crashes. You can upgrade your car and buy a new one. 

Digital Story 
Cubes 

OpenDAHT You can enhance your creativity and you can make your 
own stories by using pictures from the cubes. 

Adapted  from Google Play 

 

Pr
ep

are
d 

by
: O

la 
Gr

ze
lik
 2

A 

2. Beat 
3. Beaten 

1.  Beat 
1.  Buy 

2. Bought 

3. Bought 

1. Drink 

2. Drank 

3. Drunk 1. Eat 

2. Ate 
3. Eaten 

1. Feel 

2. Felt 

3. Felt 

1. Find 

2. Found 

3. Found 

LEARN  AND  HAVE  FUN BY ALA STASZEK 3H 

1. Fly

 

  

2. Flew 
3. Flown 

1. Go 

2. Went 

3. Gone 

2. Learnt 

3. Learnt 
1.  Forget 

2. Forgot 

3. Forgotten 

1. Give 

2. Gave 
3. Given 

1. Learn 

1. Lie 

2. Lay 

3. Lain 

3. Read 1. Ring 

1. Drive 

1. Say 

1. Take 

1. Ride 

1. Pay 

2. Paid 

3. Paid 

1. Read 

2. Read 

3. Ridden 
2. Rode 

2. Rang 

3. Rung 

2. Drove 

3. Driven 

2. Said 

3. Said 

1. Sing 

1. Run 3. Run 

2. Ran 

2. Sang 
3. Sung 

1. Sit 

2. Sat 
3. Sat 

2. Wrote 

1. Swim 

2. Swam 

3. Swum 

2. Won 

1. Win 

3. Won

 
 1. Win 

1. Build 

1. Meet 

2. Took 

3. Taken 

3. Written 

1. Write 

3. Met 

2. Met 
2. Built 

3. Built 
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LANGUAGE 

 
POLISH 

 
GERMAN 

 
SPANISH 

 
FRENCH 

 
ENGLISH 

 
ITALIAN 

 
RUSSIAN 

 
JAPANEESE 

                
iść gehen ir aller go andare идти 行く 

czytać lesen leer lire read leggere читать 読み 

pisać schreiben escribir écrire write scrivere писать 書く 

jeść essen comer manger eat mangiare есть,кушать 食べる 

spać schlafen dormir dormir sleep dodrmire спать 寝る 

śpiewać singen cantar chanter sing cantare петь 歌う 

biegać laufen correr courir run correre бегать 走る  

tańczyć tanzen bailar danse dance ballare танцoвать 踊る 

1. What did Harry Potter win in the Triwizard Tournament? 

a) a cup   b) a dragon   c) a bottle of potions? 

2. Ebenezer Scrooge was… ? 

a) mean  b) patient   c) cheerful 

3. Winnie-the-Pooh was … . 

a) a bear   b) a piglet   c) a donkey 

4. What did Frodo get from Gandalf? 

a) a sword   b) a ring    c) a pipe 

5. Who was ‘Hamlet’ written by? 

a) J.K. Rowling   b) J.R.R. Tolkien   c) William 

Shakespeare 

6. How does the title end? ‘Charlie and the Chocolate …’? 

a) Peach   b) Bar   c) Factory  

7. Who was Frankenstein? 

a) a monster   b) a doctor   c) the monster’s friend 

8. Sherlock Holmes was … . 

a) a dog   b) a detective   c) a serial killer 

9. Who was Oscar Wild? 

a) a hero  b) a writer   c) a student 

10. Who did George Orwell write about? 

a) Big Brother   b) Big Sister   c) Big Cousin 

11. Who were Dr Jekyll and Mr. Hyde? 

a) friends   b) enemies   c) the same person 

12. Rudyard Kipling wrote … . 

a) The Jungle Book   b) the Song Book   c) the Bible 

 

 Try to guess what these words mean 

 
A

n
im

al, fish
, street, o

ld
, th

ree, co
ach

, ch
air, televisio

n
, river, b

ed
 

 

 1) 'ænɪməl             6) kəuʧ 

 2) fɪʃ                       7) ʧɛə(r)      

 3) stri:t                    8) 'tɛlɪvɪʒən 

 4) əuld                    9) 'rɪvə(r)  

 5) θri:                     10) bɛd  

 
Ja

p
a

n
e

e
se

  l
a

n
g

u
a

g
e

 c
o

n
su

lt
a

ti
o

n
: 

K
a

ja
 L

e
w

iń
sk

a
 3

B
 

Prepared by Julia Dyba 3H 

YOU CAN MAKE  
A PRESENT FOR 

SOMEONE !!! 
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AVERAGE PERFORMANCE IN PISA TESTS IN 2012

AVERAGE PERFORMANCE IN PISA TESTS IN 2012

Find these words: 
Christmas    Star    Candle    Snow    Gift    Santa Claus    

Reindeer    Baubles    Lamps    Carols    Carp    Angel 
Sleigh    Bells    Mistletoe    Crib    Hay    Home Alone 

 

C H R I S T M A S T B A 
A W E Z M P X K P R S S 
N C I H S O D F M U H Y 
D S N O W L S T A R O C 
L E D J H B E L L S M R 
E A E G Y B C I Q C E I 
K N E I C   A D G Z  B 
T G R F A E R B L H A Y 
U E Q T R V O R P M L J 
N L N L P F G X W I O N 
B A U B L E S W M H N G 
S M I S T L E T O E E R 

 

 

Shakin Stevens – Snow is 
falling 

Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season of love and understanding 

Merry christmas, everyone 

 

Time for partys and celebrations 

People dancing, all night long 

Time for presents, and exchanging kisses 

Time for singing, christmas songs 

 

chorus : We're gonna have a party 

tonight 

I'm gonna find that girl 

Underneath the mistletoe, 

we'll kiss by candle light 

 

Room is swaying, records playing 

All the old songs, we love to hear 

All I wish that everyday is christmas 

What a nice way to spend the year 

 

LET’S SING  

 

By Ola Grzelik 2A 

Konrad Lewiński 3I 
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By Julia Fijołek 3B 

"Unexpected Journey" 

 

3. If you hadn't broken the branch, you wouldn't have fallen 
down. You miss one turn. 

7. If the wolf hadn't frightened you, you would continue your trip, 
but now go three steps back. 

9. If the dwarf hadn't lost his hat, you wouldn't have had to help 
him. Go back to number six. 

11. Here is a hill. You can run down the hill very quickly and stop 
at number 14. 

16. You have found a secret map. It helps you to cut  your way, go 
to number 19. 

21. If you hadn't found a key to the car, your trip would have 
lasted longer. Now you can open the door of the car and get the 
treasure. 

23. If you hadn't lost your boots, you could cross the sharp spikes. 
Go back and take your boots at number 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kangaroo Tommy” 

 Tommy, a very young kangaroo, 
has always wanted to live in the zoo 
to meet wild tigers, lions and 
donkeys 
to play all days with funny 
monkeys. 
It was a sunny day, 
maybe Friday, 
when his mum said "We are moving 
to the zoo.". 
Tommy jumped high and screamed 
"yoohoo!". 

By Ewelina Kurzawa 3F 
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We invite all willing and creative students to join us  

You can also send your ideas here: newsletteronlinegim3@gmail.com 

By  Kacper Kopycki 3H 

mailto:newsletteronlinegim3@gmail.com
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DEUTSCHE 
PERSPEKTIVE 

GIM 3  

November/ 
Dezember   
2014 

 

 Allen Schülern, Lehrern 

und anderen Arbeitern 

unserer Schule wünschen 

wir in dieser schönen Zeit 

fröhliche Weihnachten und 

alles Gute im Neuen Jahr.  
Alle Mitglieder von Redaktion 

Betreuer:  
Krzysztof Snochowski 
Małgorzata Pacześ-Górna  

 
Redakteure:  
Magdalena Śmiech 3C  
Agnieszka Mackiewicz 3C  
Karolina Skrobiszewska 3C 
 Krystian Paszkiewicz 3C  
Łukasz Bara 3C 
 Martyna Owczarek 2H 
 Patrycja Kopka 2H 
 Piotr Wlazło 2H  
Aleksandra Grzelik 2A 
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Weihnachten in Deutschland 

 

Advent und Weihnachten - für viele Menschen ist 
das die schönste Zeit im Jahr. Wie wird diese Zeit 
in Deutschland gefeiert? 

Vor Weihnachten 

Advent 

In der Adventszeit bereiten sich die Leute auf 
Weihnachten vor. Die Straßen der Städte, Häuser      
und Geschäfte sind hell beleuchtet. Sie sind mit 
Lichterketten und Sternen geschmückt. Die Frauen 
fangen an, verschiedene Weihnachtsspeisen                 
und Gebäcke zu machen. Alle suchen schon Geschenke 
auf den Weihnachtsmärkten. 

 

Adventskalender 

Den hat fast jedes Kind. Jeder hat 24 Fensterchen,  
in denen kann man kleine Geschenke oder 
Schokoladen finden. Jedes Fenster symbolisiert 
einen von 24 Tagen im Dezember bis zum 
Weihnachtstag. Die Aufgabe des Adventskalenders 
ist die Adventszeit angenehmer zu machen. Wenn 
man das letzte Fenster öffnet, kommt der 
Weihnachtstag.  

Adventskranz 

 

Viele Menschen machen oder kaufen einen 
Adventskranz aus grünen Tannenästen und mit vier 
Kerzen . An jedem Sonntag im Advent wird eine neue 
Kerze angezündet. Wenn alle vier Kerzen brennen, dann 
ist es bald Weihnachten. 

"Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier; 
dann steht das Christkind vor der Tür." 



DEUTSCHE PERSPEKTIVE GIM 3 | Nummer 2                                                                                                                                21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolaus 

Den Nikolaustag feiert man in 
Deutschland, wie bei uns, am 6. 
Dezember. Am Vorabend stellen die 
Mädchen und Jungen ihre Schuhe vor die 
Türe, damit der Nikolaus und sein Helfer 
Knecht Ruprecht sie mit Süβigkeiten 
füllen. Der Nikolaus hat einen weiten 
Mantel und eine Bischofsmütze an, bei 
sich hat er immer eine Rute für die bösen 
Kinder und einen Sack mit Geschenken 
für die lieben Kinder. 

 

 

 

Jesus ist geboren 

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Hoffnung, 
Freude… und Geschenke. Gottes Geschenk an uns war 
sein einziges Kind, das in einem Stall zur Welt kam. 

 

 

 

Der Heilige Abend und Weihnachtstag 

Am Heiligen Abend gehen die Menschen zum 
Gottesdienst in die Kirche, singen Lieder und hören die 
Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Nach dem 
Gottesdienst ist es Zeit für die Geschenke und ein 
gemeinsames Essen. Am Weihnachtstag feiern die 
ganzen Familien weiter. Auf den Tischen gibt es etwas 
besonders Gutes zu essen, häufig Karpfen, Gans oder 
einen leckeren Braten und selbst gebackenen Kuchen. 
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Tannenbaum 

Das Hauptsymbol der Weihnachtszeit ist der 
Tannenbaum mit bunten Kugeln und 
leuchtenden Kerzen. Unter den Baum stellt man 
oft eine Weihnachtskrippe mit kleinen Figuren. 

 

 

Adventsitten und Traditionen 

Die deutsche Weihnachtstradition ist stark mit Advent verbunden. 
Advent bedeutet „Ankunft“ in diesem Fall von Jesus Christus. Heute 
sind die Adventskalender sehr populär. Früher malte man 24 Strichen 
an die Wand und jeden Tag wurde ein weggewischt. Später 1908 
machte man den ersten Adventskalender mit 24 kleinen Bildchen. 
1920 kamen Türchen und seit 1958 sieht der Kalender wie heute aus, 
mit Schokolädchen. 

 

ADVENTSKALENDER Der 1. 
Dezember 

Der 2. 
Dezember 

Der 3. 
Dezember 

Der 4. 
Dezember 

Der 5. 
Dezember 

Der 6. 
Dezember 

Der 7. 
Dezember 

Der 8. 
Dezember 

Der 9. 
Dezember 

Der 10. 
Dezember 

Der 17. 
Dezember 

Der 16. 
Dezember 

Der 15. 
Dezember 

Der 14. 
Dezember 

Der 13. 
Dezember 

Der 12. 
Dezember 

Der 11. 
Dezember 

Der 18. 
Dezember 

Der 19. 
Dezember 

Der 20. 
Dezember 

Der 21. 
Dezember 

Der 22. 
Dezember 

Der 23. 
Dezember 

Der 24. 
Dezember 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

Wie viel wisst ihr über Weihnachten in Deutschland? Habt ihr schon unseren 
Artikel in diesem Nummer von GIMNAZETA gelesen? Sucht auch Informationen 
in anderen Quellen und prüft euer Wissen. Versucht die kurzen Aufgaben zu 
machen. 

I. Verbinde (połącz):  
1. der Weihnachtsmann       a. wigilia  
2. der Weihnachtsbaum       b. Święty Mikołaj  
3. der Adventskalender       c. prezent  
4. der Heilige Abend        d. stajenka  
5. das Geschenk        e. kalendarz adwentowy  
6. die Krippe         f. choinka 

II. Kreuz bitte die richtige Antwort an (zaznacz prawidłową 
odpowiedź):  
 
1. Die Vorbereitungen auf Weihnachten beginnen in 
Deutschland    schon:  
a. vier Wochen vor Weihnachten.  
b. fünf Wochen vor Weihnachten.  
c. eine Woche vor Weihnachten.  
2. Jedes Fenster im Adventskalender symbolisiert:  
a. jede Woche, die bis Weihnachten bleibt.  
b. einen Tag der Adventszeit.  
c. ein Gericht auf dem Weihnachtstisch.  
3. Weihnachtsstolle ist:  
a. ein Weihnachtslied.  
b. eine Art von Weihnachtsgebäcken.  
c. eine Kerze.  
4. Der Knecht Ruprecht ist:  
a. ein Gericht.  
b. ein Gebäck  
c. der Helfer des Heiligen Nikolaus.  
5. Zur Weihnachtszeit singen die Deutschen:  
a. Weihnachtslieder.  
b. Weihnachtsstolle.  
c. Glühwein.  
6. Am Heiligen Abend essen die Leute in Deutschland:  
a. einen Karpfen.  
b. Kartoffeln mit Bratwurst.  
c. kein Fleisch.  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

R 
      

F 
      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

b f e a c d 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

R  X  X  X 

F X  X  X  

III. RICHTIG oder FALSCH? Kreuz bitte an (PRAWDA czy FAŁSZ? Zaznacz): 

1. Alle Kinder in Deutschland bekommen Geschenke am 6. Dezember. 

2. Adventskranz ist eine Komposition aus Tanne- und Fichtenzweigen mit lila Bändern und vier Kerzen. 

3. Jeden Sonntag nach Weihnachten wird eine von vier Kerzen angezündet. 

4. Die Deutschen essen Lebkuchen nur zur Weihnachtszeit. 

5. In Deutschland singt man keine Weihnachtslieder. 

6. Die Tradition des Schmückens von Weihnachtsbaum kommt aus Deutschland. 

 

Die Antworten: 

I.  

 

II.   1 – a ; 2 – b ; 3 – b ; 4 – c ; 5 – a ; 6 – b 

III. 
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O Tannenbaum 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Wie grün sind deine Blätter!        
Du grünst nicht nur zur 
Sommerzeit,                              
Nein auch im Winter, wenn es 
schneit.                                                 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Wie grün sind deine Blätter!  

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen!               
Wie oft hat schon zur Winterszeit 
Ein Baum von dir mich hoch 
erfreut!                                                   
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen! 

Stille Nacht, heilige Nacht 

Stille Nacht, heilige Nacht                                 
Alles schläft, einsam wacht                                      
Nur das traute, hoch heilige Paar                
Holder Knabe im lockigen Haar                    
Schlaf' in himmlischer Ruh'                            
Schlaf' in himmlischer Ruh'                              
 
Stille Nacht, heilige Nacht                             
Hirten erst kundgemacht                                      
Durch der Engel Halleluja                                      
Tönt es laut von fern und nah                    
Christ, der Retter, ist da  
Christ, der Retter, ist da 

 

Leise rieselt der Schnee 
Still und starr ruht der See 

Weihnachtlich glänzet der Wald 
Freue dich, Christkind kommt bald 

In den Herzen wird's warm 
Still schweigt Kummer und Harm 

Sorge des Lebens verhallt 
Freue dich, Christkind kommt bald 
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Geschenke 
für alle! 

Für Mutter/Tante: 
*Ohrringe 

*ein Lippenstift 
*ein Topf 

 

Für Großeltern: 
*Bücher 
*ein Fotoalbum 
*eine Uhr 

 
 

Für Kinder: 
*ein Spielzeug 
*ein Fahrrad 
*Pralinen 

Für Vater/Onkel:                                          
*eine CD 
*eine Kamera 
*Socken 
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SPORTECKE 

Der ganze Name von HSV lautet Ballspielverein                   

Fußball-Club Hamburger                                                     

Sportverein. 

 Seine Geschichte beginnt vor über 130 Jahren. Das 
ist also ein Verein mit sehr langer Tradition. 
Hamburg ist am 29. September 1887 entstanden. Das 
erste Wettspiel hat Hamburg in der Bundesliga 1963 
gespielt. HSV ist das einzige Team, das von Anfang 
an bis heute in der Bundesliga spielt. Hamburger S.V. 
war achtmal Meister in der Bundesliga und dreimal 
hat DFB-Pokal gewonnen. Hamburger S.V. hat 
1982/83 Champions League gewonnen. Der Trainer 
von Hamburg heißt Joe Zinnbauer. 

Wenn du aus Dortmund kommst, 
schießt Geld dir keine Tore. 

Wenn du aus der Hauptstadt kommst, 
scheißen wir auf dich und dein                      

Auswärtssieg. 

Wenn ich weit, weit weg bin 
Ob in Juve oder Rom 

dann denk ich "Hamburg meine Perle" und singe: 
home sweet home! 

Refren:                                                                              
Wenn du aus Rostock kommst, 

bleibst am besten gleich zu Haus. 
Wenn du aus Cottbus kommst, 

kommst du eigentlich aus Polen. 
Wenn du aus München kommst,                                 

ziehen wir dir die Lederhosen aus. 

Lied. 
Wenn du aus Leverkusen kommst, 

dann lass den Torwart gleich zu Hause 
Wenn du auf Schalke kommst,                                     

ist das für uns 'nen                                                   
Ohh Hamburg meine Perle 
du wunderschöne Stadt 

du bist mein Zuhaus, du bist mein                        
Leben                                                                              

du bist die Stadt auf die ich kann,                    
auf die ich kann 

 
Wenn du aus Bremen kommst, 

gibts für dich hier nix zu holen.                              
Wenn ich weit, weit weg bin 
In Athen oder auf'm Dom 

dann denk ich "Hamburg meine                               
Perle" und singe: 

home sweet home! 
 
 



 

NAUCZYCIELE 

LILIANA OLEJNIK 

ADRIANNA KRAJEWSKA 

PAULINA PLUCIŃSKA 

MAŁGORZATA PACZEŚ-GÓRNA 

KRZYSZTOF SNOCHOWSKI 

UCZNIOWIE 

AGNIESZKA WITASIK III F 

AGATA URBAŃCZYK III F 

ADRIAN KUNIKOWSKI III H 

KACPER KOPYCKI III H 

JULIA DYBA III H 

ALA STASZEK III H 

OLA WLAZŁO III B 

JULIA FIJOŁEK III B 

KAROLINA KUNICKA III F 

OLA GRZELIK II A 

ELIZA ZAMOLSKA I F 

BASIA ORPEL I F 

MILENA SWĘDRAK I F 

MAGDALENA ŚMIECH III C 

AGNIESZKA MACKIEWICZ III C 

KAROLINA SKROBISZEWSKA III C 

KRYSTIAN PASZKIEWICZ III C 

ŁUKASZ BARA III C 

MARTYNA OWCZAREK II H 

PATRYCJA KOPKA II H 

PIOTR WLAZŁO II H 

MARYSIA CIPIŃSKA I E 

Do utworzenia polskiej części Gimnazety 

najbardziej przyczynili się uczniowie klas  

III d, III i oraz I e. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 

 

 

 
 Egzaminy próbne odbędą się w dniach:      

9.12. , 10.12. i  11.12. (wtorek, środa, czwartek) 

 
         

 Zagrożenia będą wystawiane do 3 grudnia, 

a ostateczny termin wystawiania ocen semestral-

nych to 21 stycznia 2015 roku. 

  

 Czy wiesz, że:  

  5 listopada - obchodzimy Dzień Postaci z Bajek 

 10 listopada - Dzień Młodzieży 

 16 listopada - Dzień Tolerancji 

 17 listopada - Dzień Studenta                                

     oraz Dzień Wcześniaka 

 25 listopada - Dzień Pluszowego Misia 

 5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

 23 grudnia - Światowy Dzień Snowboardu 
 

  

 Nasza koleżanka Ewelina Kurzawa z klasy 

3F zdobyła wyróżnienie w konkursie MINI-SAGA 

na miniaturę literacką. Nauczycielem języka      

angielskiego jest pani Adrianna Krajewska.     

Serdecznie gratulujemy!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zapraszamy do kontaktu z redakcją w celu           

zamieszczenia ogłoszenia. 

     **REDAKCJA GIMNAZETY  *  KONTAKTY * OGŁOSZENIA *  KONKURSY **   

KONTAKT  DLA AUTORÓW 

 I OGŁOSZENIODAWCÓW:    

Adrianna Krajewska                                                                                 

Sala 102 

Czwartek, godzina 13.30, osobiście 

lub 

newsletteronlinegim3@gmail.com 


