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Egzaminy napełniają lękiem                  

każdego, nawet dobrze                    

przygotowanego, ponieważ                     

najgłupszy może zapytać 

o więcej, niż najmądrzejszy 

jest w stanie odpowiedzieć.    

- Charles Caleb Colton  

Przed egzaminami, chyba jak każdy, bardzo się denerwowałem.                     
Najgorsza była myśl, że wszystko może pójść źle. Pomimo tego jednak 
starałem się nie martwić "na zapas". Nie ukrywam też, że ostatnie dni 

przed egzaminami były wręcz katorgą. Gdy w końcu nadszedł ten 
dzień i weszliśmy do sali, niespodziewanie ogarnął mnie spokój. Byłem, 

swego rodzaju, szczęśliwy, ponieważ z lepszym samopoczuciem                       
mogłem bardziej przyłożyć się do pracy.  Po egzaminach odetchnąłem 
z ulgą, że wreszcie się skończyły i mam nadzieję, że dobrze mi poszło.  

Zapytaliśmy naszych rówieśników z innych klas, jakie oni mieli                         
wrażenia przed i po egzaminach: 

-      „Na początku bardzo się denerwowałam. Nie wiedziałam, jak                                  
   zapanować nad nerwami, lecz kiedy już weszłam do sali i usiadłam,                 
   poczułam  w pewnym sensie ulgę i skupiłam się już tylko na arkuszu, 
   który leżał przede mną. Po egzaminach, co tu dużo mówić, byłam   
   szczęśliwa, ponieważ myślę, że przyzwoicie je napisałam”.  

-   „Podszedłem do egzaminu „na luzie”. Nie myślałem o nim wcale,               
   nie przejmowałem się ani trochę. Usiadłem, napisałem, oddałem.                     
   I tyle. Jaki będzie wynik, tego nie wiem.” 

-   „Denerwowałem się bardzo. Nie umiałem nad tym zapanować.                        
   Ręce mi się trzęsły, a jak usiadłem i dostałem arkusz, myślałem,                          
   że zemdleję. Nerwy towarzyszyły mi do końca tych egzaminów.                      
   Teraz czekam na wyniki, choć wątpię, żeby były zadowalające.” 

                      Wykonali: Hubert Kirsz i Konrad Lewiński kl. III i 

Moje wrażenia przed                                   
i po egzaminach 
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***POWIEŚĆ*** 

Oto następny rozdział powieści naszej koleżanki Marysi. Życzę miłej lektury... 

 

Rozdział 3#:"Czuję się, jakbym właśnie podpisał jakiś pakt" 

Amanda 

      Podczas lekcji historii, której osobiście nie znoszę, wyjrzałam przez okno. Ku mojemu zdziwieniu ujrzałam Brada, 

który... uciekał ze szkoły! I to przez szkolny składzik.... Postanowiłam natychmiast dowiedzieć się dlaczego?                      

Liczyłam na to, że nie miało to związku z naszą dzisiejszą mini-kłótnią. Zostały mi jeszcze dwie lekcje. Obym go 

później znalazła… 

Po skończeniu zajęć szybko wybiegłam ze szkoły i pomyślałam, gdzie mogłabym znaleźć Brade'a. Napisałam                        

do niego sms'a, lecz niestety wyświetlił mi się komunikat, że "numer jest poza zasięgiem". Postanowiłam, że zajrzę 

do domu chłopaka. Dotarłam do portu, ponieważ tam mieszkał i zadzwoniłam do bramy, którą mi pokazywał. Nagle 

w drzwiach ukazała się dość niska i pulchna kobieta. 

-Dzień dobry! Co cię tutaj sprowadza, panienko? 

Postanowiłam zignorować nazwanie mnie "panienką" i przeszłam do rzeczy. 

-Szukam Bradley'a. Chodzę do tej szkoły co on i... muszę go, o coś.. o coś spytać - wymyśliłam jakąś wymówkę. 

Przecież nie powiem tej pani, że jej syn uciekł ze szkoły, a ja się o niego martwię! 

-Hmm... Nie widziałam cię tu wcześniej... No, ale Brad często przyprowadza jakichś znajomych  - odpowiedziała 

przelotnie mama chłopaka. - Nie, nie wrócił jeszcze do domu. Może wejdziesz i zaczekasz na niego? 

O nie, to będzie dziwne. A ja wiem, gdzie mogę go znaleźć... 

-Nie, naprawdę nie trzeba. Jak wrócę do domu, to do niego zadzwonię... Dziękuję pani bardzo  - i szybko udałam się 

w stronę tajemnego wyjścia na plażę. 

Tajemnicza ścieżka znajdowała się daleko od centrum i od portu, w którym mieszkał Brad. W wakacje razem                                  

z Vanessą nudziłyśmy się czasami i właśnie dlatego chodziłyśmy na spacery. Ja zabierałam mojego psa, Fin'a,                          

i spotykałyśmy się pod jej domem. Raz postanowiłyśmy przejść się gdzieś dalej.  Doszłyśmy do granicy lasu                                 

i właśnie tam mój pies zaczął szczekać i wyrywać się. To Fin znalazł ścieżkę, nie my. Nie wiem, co go ciągnęło                             

w tamtą stronę, ale w pewnym momencie zwierzak pociągnął tak mocno, że smycz wyleciała mi z ręki. Wbiegł                       

w krzaki, po chwili się z nich wyłonił i znowu w nie wbiegł, pokazując nam, że mamy pójść za nim. Zaryzykowałyśmy 

i znalazłyśmy właśnie tą dróżkę. 

Tym razem starałam się jak najbardziej skrócić drogę do plaży. Ominęłam krzak zasłaniający ścieżkę i udałam się 

nad morze. Niestety tam również nie zastałam Bradley'a. Przysiadłam w tym samym miejscu, co pamiętnej soboty                  

i zastanowiłam się, dlaczego tak martwię się o nowego kolegę. Nie uzyskałam odpowiedzi, natomiast z transu                   

wyrwał mnie dźwięk telefonu. Dostałam sms'a od taty o treści "Wracaj do domu. Masz gościa". Na początku                       

nie zrozumiałam, o co chodzi. Po chwili dotarło do mnie, że może Brad postanowił poszukać mnie i się minęliśmy. 

Eh, oczywiście o tym nie pomyślałam... 
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    Gdy po pół godzinie dotarłam do domu, Bradley siedział w naszej kuchni i pił herbatę. Sam. Tata był gościnny, to 

prawda, ale chłopaków, których znałam, nigdy nie lubił. Tak to jest, gdy ma się nadopiekuńczego rodzica... 

-Nareszcie jesteś! - ożywił się Brad po moim wejściu. - Gdzie ty byłaś? 

-Szukałam cię, pacanie - wytknęłam mu język. - Czemu uciekłeś z lekcji? - dodałam ciszej. 

-Oj, później ci wytłumaczę... 

Włączyłam sobie wodę na herbatę i poprosiłam chłopaka, aby usiadł. Widać było, że oboje nie wiedzieliśmy, jak                    

się odezwać. 

-Ja nie chciałem, żebyś się obraziła, wtedy... rano - zaczął Brad ze wzrokiem wbitym w podłogę. Na szczęście wtedy 

czajnik się wyłączył, a ja zaparzyłam herbatę. Zaprosiłam chłopaka do swojego pokoju, przelotnie krzyknęłam                      

do taty, który właśnie czytał gazetę w salonie, że już jestem i weszłam po schodach. Mruknęłam do Brad'a, że może 

usiąść na łóżku (nie miałam fotela, tylko krzesło od biurka), po czym sama również tam usiadłam. 

Przeniosłam wzrok z herbaty na chłopaka i zobaczyłam, że ten patrzy się prosto na mnie, najwyraźniej oczekując 

odpowiedzi. 

-Ja... ja się nie obraziłam - powiedziałam zmieszana, po czym stwierdziłam, że jednak lepiej będzie jak powiem 

wszystko szczerze. - Po prostu nie mogłabym być twoją... dziewczyną, Brad. Jesteś cudownym chłopakiem, ale ja nie 

jestem taka... Rozumiesz? Myślę, że możemy być dobrymi przyjaciółmi, co ty na to? 

Podczas tej wypowiedzi wstałam i z szafki nocnej wyciągnęłam błękitną wstążkę. Przecięłam ją na dwie części,                

okręciłam jedną wokół ręki Brada, która i tak była już pełna bransoletek i zapytałam: 

-Przyjaciele? - ten skinął głową, patrząc w moje oczy, a ja zawiązałam supełek na wstążce. To samo zrobiłam                            

na mojej ręce z drugą częścią. - Możesz ją nosić gdziekolwiek, przywiązać ją do torby, plecaka... Vanessa ma                              

pudrowy róż - pokazałam swoją rękę z drugą wstążką. 

-Czuję się, jakbym właśnie podpisał jakiś pakt, tyle, że nie z diabłem - zaśmiał się Brad. 

-Nie martw się, to nie umowa - wytknęłam mu język. 

-Idziemy w ogóle do tego miasta? - zapytał. 

-Hmm... Tak, ale ty nadal nie powiedziałeś mi, czemu zwiałeś ze szkoły - przypomniałam. 

-Jeden powód - Ashley - powiedział z jakąś bardzo poważną miną. Ja się roześmiałam i on zrobił to samo. 

-A cóż to znowu? – spytałam, nadal się śmiejąc. 

-Uwierzyła w to, co jej powiedziałem! 

Śmialiśmy się nie wiadomo z czego, tak, że nie zauważyliśmy, jak do pokoju weszła moja siostra, Justine. 

-Tata... Tata mówi... AMY! - próbowała zwrócić na siebie uwagę dziewięciolatka. 

-Oj, przepraszam cię Justie. To jest Brad, mój kolega ze szkoły - wyjaśniłam siostrze. - Brad, to Justie, moja                            

młodsza siostra. 

-Tata mówi, że musisz zrobić naleśniki. 

-Ja kocham naleśniki! - wykrzyknął Brad. - A ty - Justie, musisz mi opowiedzieć trochę o sobie. 

Widać było, że moja siostra już polubiła Bradley'a. Rzadko kiedy tak szybko chciała z kimś rozmawiać, a teraz od 

razu się do nas przysiadła. Byłam w szoku. Poleciłam Bradowi i Justie, żeby pogadali, a sama szybko poszłam do 

kuchni i przygotowałam ciasto do naleśników. Po paru minutach zawołałam ich na dół, a sama wzięłam się za piecze-

nie. Gadaliśmy o różnych rzeczach w trójkę.  Ku mojemu zdumieniu, Justie postanowiła zapisać się  
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do dziecięcego chóru! To niewiarygodne, ponieważ moja siostra jest bardzo nieśmiała i boi się wszelkiego                 

rodzaju występów. Brad działał cuda. Poczęstowałam wszystkich, włącznie z tatą, który w ogóle się nie                    

odzywał, naleśnikami, a później wyszliśmy z Bradem z domu. 

Gdy wychodziliśmy, napadł nas mój kochany piesio. Fin jest owczarkiem australijskim, tzw. "chocolate".                    

Nie mogłabym mieć lepszego psa. I to dzięki niemu poznałam Brada. 

-Hej, słodziaku! - przyjaciel i mój pies zaczęli się ze sobą bawić. - Ooo jaki fajny jesteś! Kto jest taki kochany,              

no kto? - Brad mówił takim uroczym głosem, że aż nie mogłam przestać patrzeć się na nich i słuchać, jak się 

bawią. - Jak ten słodziak ma na imię? 

-Fin. 

-Fin, idziesz z nami! I nie ma, że nie. - zakomunikował Bradley i poprosił abym wzięła smycz. Wróciłam się                 

jeszcze do domu i wyszliśmy. Po drodze skoczyliśmy do domu chłopaka, który tak na prawdę jeszcze w nim  

dzisiaj nie był, mimo godziny 16. Chłopak powiedział, żebym chwilę zaczekała, skoczył po gitarę                                            

i byliśmy gotowi. 

Nie często chodzę do portu. Właściwie na ogół omijam go z daleka. Nie lubię zapachu wody w porcie i tych               

smażonych ryb. Ohyda. Jednak dzisiaj obejrzałam go trochę z innej strony. Przysiedliśmy na murku, w jednej                    

z uliczek, trochę oddalonej od przystani, która była naprawdę przytulna. Brad zagrał kilka piosenek, a gdy              

zauważył, że zebrała się już grupka ludzi, która go słucha ogłosił: 

-Ekhm... Na koniec zaśpiewam piosenkę, którą napisałem sam... dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodoba. 

-Dzisiaj?! Po to uciekałeś z lekcji, co? - szepnęłam mu do ucha. Zauważyłam też, że kilka osób zaczęło bawić się 

z Finem. Fajnie, że ludzie go lubią. 

 

Gdy skończył, rozległy się oklaski, a parę osób pytało, gdzie będzie grał następnym razem. Nagle podszedł                  

do nas jakiś elegancki pan w garniturze i powiedział: 

-Chłopaku, słuchałem cię od początku i uważam, że masz talent! Sądzę, że warto abyś grał dla większej                      

publiczności. Mogę zorganizować ci koncert, tu na Zakintos. Musisz tylko się ze mną skontaktować. 

Oboje staliśmy osłupieni. Po chwili Brad odpowiedział: 

-Ja... Bardzo panu dziękuję. To wielki zaszczyt i w ogóle... Mogę podać mail'a, ewentualnie numer telefonu. 

Chłopak wymienił się danymi z Panem Eleganckim, po czym tamten odjechał swoim wypasionym autem                  

przyrzekając jeszcze, że zadzwoni do Brada. 

-O matko, gratuluję, Bradley! - wykrzyknęłam. Fin zauważył, że się cieszymy i zaczął szczekać i skakać na nas. 

-Nie mogę w to uwierzyć! Koncerty na scenie zawsze były moim największym marzeniem, ale nie sądziłem,                   

że ono kiedykolwiek się spełni... - dodał zachwycony Brad. 
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Jako, że zrobiło się późno stwierdziliśmy, że musimy już wracać. Zaproponowałam jeszcze tylko, abyśmy poszli               

na plażę, obejrzeć zachód słońca. Przeszliśmy promenadą i jednym z najczęściej uczęszczanych zejść doszliśmy                 

na plażę. Miałam ochotę pójść do samego brzegu i pomoczyć nogi, więc bez zbędnego przedłużania po prostu                       

zdjęłam buty, złapałam Brada za nadgarstek (nie za rękę!) i pociągnęłam w stronę morza. 

-Co ty robisz?! - krzyknął Brad, ale i tak biegł razem ze mną. Dotarliśmy do brzegu. Tam zatrzymałam się                                       

i  zaczęłam wpatrywać się w horyzont. Było w nim coś magicznego. Wiedziałam, że tam zaraz jest już Grecja, ale 

jednak byliśmy od niej oddzieleni. To było cudowne uczucie wiedzieć, że jest się wolnym od tych wielkich miast, 

zanieczyszczonych autami. Na Zakintos nie było wielu samochodów, tylko niektórzy mogli sobie pozwolić na taki 

zakup. Dzięki temu cała wyspa bardziej przypominała przedmieścia niż zwykłe miasto. Ale kochałam to miejsce, 

gdzie się urodziłam. Wszystko w nim było takie... 

... z zadumy wyrwało mnie uczucie, że... upadam! Tak właśnie - zostałam popchnięta, przez nikogo innego, jak 

Brada i w tym momencie byłam już zamoczona od stóp do głowy. 

-Bradley!!! Jestem cała mokra, ty... ty...! - chłopak pomógł mi wstać, ale zatkał moje usta ręką. Pokazał, żebym 

była cicho. 

-Sorrki, musiałem... - zaśmiał się jeszcze do tego. 

-O nie, nie daruję ci tego! - i pociągnęłam go w stronę wody, tak, że zamoczyłam się i ja i chłopak. 

Gdy już się wynurzyliśmy, stanęliśmy akurat tak, że nasze twarzy były bardzo blisko siebie i wtedy... 

 

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

                                                      Maria Cipińska 1e 

http://ask.fm/ThankYoufortheMusicPolandC:/Users/Agata/Documents/Bluetooth%20Exchange%20Folder
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Nasze pasje, marzenia i nadzieje czyli...                       

sposób na życie 
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Wywiad z Julią Fijołek ! 
- Jaki był twój pierwszy wiersz i kiedy go napisałaś? 

- Yhym… Dobra… Więc mój pierwszy wiersz, jaki napisałam, to się nazywał… 

„Króliczek”, miał taką fajną, słodką nazwę. Napisałam go, jak miałam około  siedmiu 

lat i byłam w pierwszej klasie podstawówki. Od razu mi się to spodobało i wtedy                    

zaczęłam pisać i brać udział w konkursach. Była to taka słodka rymowanka, jakie 

dzieci piszą w pierwszej klasie. 

- Piszesz w ciszy, czy przy muzyce? Gdy jesteś szczęśliwa, smutna, czy może gdy 

się nudzisz? 

- Piszę w ciszy i najczęściej wieczorami, kiedy już wszyscy śpią. Muszę mieć                      

stuprocentową ciszę.  

No to różnie bywa, ale chyba raczej kiedy mam  wenę, bo to ciężko przychodzi.                

Czasem gdy jestem smutna lub coś mi nie wyjdzie. Chociaż to nie jest tego  główna 

 cecha. To trudne do powiedzenia, bo to tak różnie bywa… Po prostu kiedy przychodzi jakaś myśl. Nawet najmniejsza myśl, np. ktoś upuści 

klucze i to jest już pomysł na wiersz… Tak jak się zrywa te karteczki… Kiedyś zrywałam kartkę z kalendarzyka i po prostu przyszedł mi                

pomysł na wiersz i jeden z moich wierszy zaczyna się od tego ruchu. 

- Gdzie szukasz inspiracji? 

- Inspiracji? No w życiu, we wszystkim co się wokół nas dzieje, w naszych nastoletnich przemyśleniach i przeżyciach. Na pewno z życia,              

na pewno z doświadczenia innych ludzi, z wielu doświadczeń no takich, które widać w mediach… Tak jak wojna i tak dalej. I tego typu inne 

sytuacje. 

- Czy inspirują cię wiersze innych poetów? 

- Bardzo i jest to na pewno Wisława Szymborska, którą uwielbiam i która jest moja ulubioną poetką, która jest moim guru i którą bardzo 

uwielbiam. Konstanty  pewnie w jakimś stopniu też, poeci tacy bardzo… Ogólnie uwielbiam wiersze o wojnie, więc na pewno byłby to               

Kamil Baczyński , ale z tych takich poetów, którzy teraz mają takie swoje wybicie, to nie… Znaczy po prostu nie znam. Na pewno                    

Szymborska.  

- Jaki jest twój ulubiony typ wiersza? 

- Yyyy… No to tak. Na pewno będą to wiersze białe, nie rymowane, uczuciowe… Najbardziej to te, które mają głęboką metaforę, są bardzo 

refleksyjne. 

- Czy masz zeszyt, w który zawsze zapisujesz wiersze lub długopis, którym zawsze piszesz? 

- Yyy, nie, z długopisem to tak nie mam. Na pewno musi być czarny wkład i jest taki ogromny zeszyt, w którym piszę od początku podsta-

wówki. Są tam wiersze, także wiersze z błędami ortograficznymi gdzie np. „królik” przez „u” zwykłe. To jest zeszyt ze wszystkimi wiersza-

mi, jakie napisałam. Jest ich tam już około 150. Po prostu całe moje życie i tam to składam. 

- Czy posiadasz swój ulubiony wiersz? 

- Tyle jest tych wierszy, że aż trudno mi powiedzieć, który… Na pewno „Nic dwa razy się nie zdarza” Wisławy Szymborskiej. Na pewno jest 

jednym z moich ulubionych.  

- Kto zachęcił cię do pisania? 

- Myślę, że moja babcia, na początku, która też pisze wiersze, bo jest polonistką i bardzo to lubi robić…, a oprócz tego to moja pierwsza 

wychowawczyni, która w podstawówce dobrze mnie poprowadziła, ale myślę ,że najbardziej to ja sama się w to zaangażowałam.                              

Od zawsze to kochałam, rodzice mnie wspierali i cała rodzina otacza się poezją. Koleżanki z klasy też mi pomagały… i, oczywiście, moje 

przyjaciółki. 

PATRYK  JAGODZIŃSKI  -  ZNOWU 

NA PODIUM!!! 

Międzynarodowe zawody Bohemia 

Open odbyły się w tym roku                                    

w Czechach.  

Patryk – zdobywając dwa brązowe 

medale i jeden srebrny – stał się                    

najbardziej utytułowanym                                   

zawodnikiem pabianickiego                          

klubu taekwondo Azja Pabianice. 

Serdecznie gratulujemy                                

i życzymy dalszych sukcesów! 
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- Piszesz ręcznie? 

- Zawsze ręcznie, zawsze w tym samym zeszycie. Tak po staroświecku. 

- Inspirują cię wiersze innych, piosenki, filmy? 

-Tak, na pewno, filmy no i w wierszach nie jest tak, że ja tylko lubię tematykę wojenną, bo jest 

też wiele innych fajnych wierszy. Oprócz tego filmy romantyczne, muzyka, poezja śpiewana.  

- W jakim stopniu daje ci szczęście to, co robisz? 

- W ogromnym stopniu, ponieważ jest to moja największa pasja i staram się w tym ćwiczyć. 

Pisanie bardzo mnie dowartościowuje. 

Wywiad przygotowały i przeprowadziły: Basia, Eliza i Milena z IF 

 "Dla Mamy" 

Odkąd pamiętam, zawsze  

przy mnie byłaś. 

Broniłaś mnie. 

Opiekowałaś się mną. 

Wysłuchałaś mnie. 

Nigdy nie byłam Ci obojętna. 

I za to Cię kocham. 

Niedługo Tobie złożę bukiet kwiatów 

i życzeń masę. 

A Ty po raz kolejny przyciągniesz mnie 

do matczynej piersi. 

Na zawsze będziesz w moim sercu. 

Nie zapomnę o Tobie. 

I kiedy będę przy Tobie,  

na moje usta będą wciąż wracały te słowa: 

"Dziękuję Ci. 

Kocham Cię." 

Zbliża się dzień naszych  

drogich matek, które 

przy nas czuwają. 

Nie zapomnijmy, że to dzięki Nim 

jesteśmy tutaj. 

Nawet mały gest jak całus od nas 

poprawi humor naszej mamie  

w ten wspaniały dzień. 

Zosia Wosio I e 

LATO 

Jeszcze trochę, nie za dużo 

i nam nowa pora przyjdzie. 

Szkoła już się kończy, 

 wakacje niedługo nadejdą. 

Tu z kolegą na rowery,  

tam z rodziną na wycieczce. 

A do tego, jakby mało, 

słońce gorące zza chmur wychodzi. 

Teraz świat już w ciepłe barwy przystrojony. 

Wszystko to zwiastuje nadejście nowej pory roku, 

która kostium kąpielowy i okulary przeciwsłoneczne zakłada - LATO. 

Zosia Wosio I e 
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Historia 

Kącik naukowy 

Rozwiąż test 

Rada historyka 
Znalazłem niedawno wierszyk na temat   

zapamiętywania autorstwa W. Fulwood’a, 

który żył w XVI w. Myślę, że zawarte są          

w nim uniwersalne wskazówki, jak skutecznie 

uczyć się - nie tylko historii. 

Dla tego, kto skorzystać umie, 

Poniższe rady warto spisać. 

Pierwsza: niech dobrze rzecz zrozumie, 

Którą pamięcią chciałby schwytać. 

Druga: niech to sobie ułoży, 

W dobrym układzie i porządku. 

Trzecia: gdy się o wynik trwoży, 

Niech rzecz powtarza od początku. 

P.S.  

Pamiętajcie o T-Raprach z nad Wisły   

http://www.t-raperzy.waw.pl/poczet.html#01 

– p. Andrzej Pasiński 

Matematyka 
Zwykła kaczka ma dwie nogi. Kulawa kaczka ma jedną nogę.                     

Kaczka siedząca w ogóle nie ma nóg.  

99 kaczek ma razem 100 nóg. Wiedząc, że jest 2 razy mniej                                

kaczek siedzących niż zwykłych kaczek i kaczek kulawych                           

razem wziętych, oblicz ile jest kaczek kulawych. 

Język polski 

Wybór zadań: p. Lidia Jurek 

1. Autorem teorii trójpodziału 

władzy jest 

A. John Locke 

B. Karol Ludwik Monteskiusz 

C. J. J. Rousseau 

D. Adam Smith 

2. Myśliciel, który głosił, że źródłem 

władzy jest suwerenny lud, to 

A. Jan Jakub Rousseau 

B. Adam Smith 

C. Karol Ludwik Monteskiusz 

D. John Locke 

3. Pierwszy kraj, w którym 

dokonała się rewolucja                   

przemysłowa, to 

A. Anglia. 

B. Hiszpania. 

C. Francja. 

D. Rosja. 

4. Bostońskie „picie                       

herbaty” miało miejsce w 

A. 1773 r. 

B. 1783 r. 

C. 1653 r. 

D. 1763 r. 

5. Deklarację Niepodległości 

ogłoszono podczas Kongresu 

Kontynentalnego  

A. 4 lipca 1786 r. 

B. 4 lipca 1756 r. 

C. 4 lipca 1766 r. 

D. 4 lipca 1776 r. 

6. Rewolucja francuska została 

zapoczątkowana zburzeniem 

Bastylii 

A. 14 lipca 1788 r. 

B. 14 lipca 1799 r. 

C. 14 lipca 1787 r. 

D. 14 lipca 1789 r. 
Wybór zadań: p. Andrzej Pasiński 

Wybór zadań: p. Iwona Sokół 

O kim mowa w podanych fragmentach? 

„Dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził, 

Tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił, 

Choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił” 

„Więc mam już wszystko… wszystko… teraz trzeba 

Używać… pańskich uczyć się uśmiechów, 

I być jak ludzie, którym spadło z nieba 

Ogromne szczęście… Wszakże tylu ludzi 

Większych się nad mój dopuścili grzechów 

I żyją. „ 

„Ubrany był w łosi kubrak i okrągłą pilśniową myckę, taką, 

jakich używano pod hełmy, włosy miał bez pątlika, obcięte 

równo nad brwiami, a po bokach spływające w złotych                 

zwojach na ramiona - i zbliżał się szybko, rosły, hoży                        

do giermka z wielkiego domu zupełnie podobny.” 

„Twardy i ostry jak                

krzemień; zamknięty                

w sobie, milczący                        

i samotny jak ostryga.               

Zimno wewnętrzne                   

wyostrzyło jego starcze        

rysy, wydłużyło nos, 

zmarszczyło policzki,                 

uczyniło jego chód sztyw-

nym, zaczerwieniało oczy                  

i zabarwiało na niebiesko 

usta. Gniewnie brzmiał jego 

ostry głos. Szron pokrywał 

jego głowę, brwi i chudą 

brodę. Wnosił ze sobą                  

lodowatą temperaturę;      

zamrażał nią swe biuro               

podczas upału...” 

Kto to powiedział ? 
„Rano, po umyciu się, trzeba robić bardzo dokładną   

toaletę planety. Trzeba się zmusić do regularnego             

wyrywania baobabów, i to natychmiast po odróżnieniu 

ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo 

podobne. Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo                   

łatwa ...” 
„Na głowie mam kraśny wianek, 

W ręku zielony badylek, 

Przede mną bieży baranek, 

Nade mną leci motylek. 

Na baranka bez ustanku 

Wołam: baś, baś, mój baranku,” 

„Ach, siostro, bardziej, niż sobie można wyobrazić! 

Bo, powiedz, czy może być coś bardziej nieludzkiego, 

niż te drobiazgowe braki, które cierpimy w tym domu, 

i ta straszna surowość, w jakiej jęczymy bez przerwy?  

I na cóż się nam przyda, że będziemy mieli kiedyś  

majątek, skoro posiądziemy go wówczas, gdy miną 

najpiękniejsze lata! Toż dziś, aby się utrzymać, muszę 

wręcz zadłużać się na wszystkie strony; jestem, jak                 

i ty zresztą, zniewolony uciekać się do łaski kupców, 

aby po prostu ubrać się przyzwoicie.” 

z=34 k=32 s=33 
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Firstly, you shouldn’t repeat all of 

material on the last day. It makes you 

nervous and stressed. Remember you 

are a very clever person and you can 

handle it  

Aga 3F 

ENGLISH 

CORNER 

 

 

5/2015 

IN THIS ISSUE: EXAM TIPS 

HOLIDAYS 

Always take your ruler with you on the exam even if you do not need 

it during the main part. Why ? It is really simple, because you will 

need it to cut the security tape and it is almost impossible to do it 

without it. 

                                                                                                                Kacper 3H 

 

 

I think the exams are quite easy but stress is your 

biggest enemy. So before, your exams relax and 

eat something sweet. It is helpful. 

Agata 3F 

Issue 5 

 

I think that you should keep all the 

notebooks. They contain the most 

important information  and it's easier 

to learn. 

                                                        Karolina 3F 

 

Two pieces of advice for exams you'll have in 3rd grade. 
~ Don't be stressed! It's just some paper & words on it 
~ Listen to some soothing music. Your mood will be 
ideal for taking an exam. 
Good luck! 
                                                                                                Adrian 3H 

 EXAM TIPS 

 GOODBYE SCHOOL 

 PHRASE BOOK 

 INSTRUMENTS 

 CROSSWORD 

 POSTCARDS 

 RECIPE 

 INTERESTING FACTS 

 HOLIDAYS ADVICE 

 WATCHFUL FRIENDS (DOGS) 

 DIAGRAM 

 DIFFERENCES 
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Do you know? 

1. The order of Virtuti Militari is the oldest 

order in the world. 

2. Świętosława – the princess from Poland was 

a daughter of Mieszko I and Dobrawa. She was 

the most famous Viking’s ruler. 

3. Władysław Jagiełło ruled our country for the 

longest time (48 years). 

4. King Henry VIII had six wives and his sixth 

wife Catherine Parr had four husbands. 

 

INTERESTING HISTORY FACTS BY JULIA DYBA 3H 

The Fibonacci sequence: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … 

 

When we want to calculate the next element of the sequence we 

have to add two previous numbers. 

This sequence was described by Leonardo from Pizza known as 

Fibonacci.  He solved the problem how to calculate the number of 

pairs of rabbits. 

We can find the Fibonacci numbers in our environment for example  

-the numbers of spirals in sunflower are the Fibonacci numbers  

-the nubmer of flakes of flowers: daisies have got 34, 55 or 89 flakes 

 

Did you know it? 

Basia Orpel 1F 

 

A triangle with a right angle is called a right triangle 

In a right triangle, the side opposite the right angle is 

called the hypotenuse and the other two sides are called 

the legs.  

 

Light is a form of 

electromagnetic radiation.  

It has a velocity of 

approximately 300,000 (three 

hundred thousand) kilometres 

per second. 

The velocity of light is absolute. 

This means that no physical 

object can have a velocity 

greater than 

300,000 km/s. 

 

Scientists have found 

the ring of black holes in 

the Universe lately. 

These holes were 

formed as a result of the 

collision of two 

galaxies. Their structure 

is very unusual and it 

was described in the 

"Atlas of Peculiar 

Galaxies" by 

researchers at the 

California Institute of 

technology. 

http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Scientists
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/have
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/found
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/ring
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/lack
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/holes
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/were
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/formed
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/as
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/a
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/result
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/collision
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/two
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/galaxies
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/structure
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/is
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/nusual
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/it
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Atlas
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Peculiar
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Galaxies
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/by
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/researchers
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/at
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/California
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Institute
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
http://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/technology
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HACHIKO !!! Hachiko is an Akita dog. He was born  

on 10th November 1923 in Odate and  

he died on 8th March 1935. 

In 1924 Hidesaburo Ueno brought 

Hachiko to Tokio. Every morning Hachiko 

still went with his owner to the station 

and this amazing dog was waiting for his 

human friend all day long. 

In May 1925 Ueno died at his work, but 

Hachiko was waiting for him for 10 years. 

 

Hachi got a new nickname “faithful dog”.  

It was the first present. The second was a special 

celebration for him. People donated brown statue  

to him. It was in 1934. 

Hachiko died because of helminthasis heart. 

 

Prepared by Maria Pawełoszek 1B 

Why do you like spring? 

-Birds may come back to our country. 

-They come back in spring and leave in 

autumn.  

-They are one of the first animals which 

we can see in spring.  

-It is an amazing feeling when I can see 

their lives. 

-The birds’ parents must be proud that 

their children can fly to other exotic 

countries. But sometimes some of them 

are too weak and they die.  

 I love spring and the birds are the reason why I think 

that it is the most beautiful season. 

 
By Maria Pawełoszek 1B 
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Quantum computer - it is a computer which saves data on qubits instead of on bytes. 

Qubits can be divided into electrons or photons. They don't have any concrete  value 

like bytes. Quantum computers are so fast  and powerful that they can solve 

complicated functions in a few seconds whereas normal computers would be doing  

it for many years. Unfortunately, this performance concerns particular functions. 

These computers are being tested at present but the prototype has already been 

launched by D-wave company. It works on 512 quantum bytes and it costs 11 mln €. 

Some companies like Google and NASA bought it and helped with testing it. D-wave 

is only the beginning of quantum computers technology. It is really difficult to create 

these computers, because they are really sensitive and even light electric field can 

cause a wrong result. Quantum computers are the future of information technology. 
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Space probe Voyager is the 

most remote object, from 

the Earth, which was made 

by humans. It has already 

exceeded the border of the 

Solar System and every 

signal sent by it is delayed 

33 hours. The most 

interesting thing is the 

Golden Record which is on 

the board. It contains 

information about humans 

such as our culture, 

scientific achievements and 

languages. If any intelligent 

civilization finds it, they will 

even be able to find the 

Earth. 

 

Moore's law tells us that the number of transistors in the chip is still increasing 

and computer performance redoubles every 2 years. It is the elementary law of 

the miniaturization and it is very important for the IT industries.  One of the 

interpretations of this law sounds: "If house prices decreased at the same pace as 

transistor prices, we could buy a house at a candy price".  Gordon Moore is the 

creator of this law and he is also the founder of Intel industries. 

By Kacper Kopycki 3H 
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Most popular Genres In Class 1D

pop

hip hop

disco polo

rock

reggae

classic

metal

As you see the most 

popular genre in 

class 1D is pop music  

(9 people). But the 

least popular are 

classical music  

(1 person) and metal 

music (1 person). 

 

Prepared by Weronika 

Ziętala & Iza Janczak 1D 

Prepared by Ola Grzelik 2A 

A 

Later 
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Below you can find some words and sentences which you may use on holiday. 

Can you tell me where the bus stop/airport/railway station is? – Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest przystanek 

autobusowy/lotnisko/stacja kolejowa? 

Could you tell me where I can buy a bus/train ticket? – Czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie mogę kupić bilet 

autobusowy/kolejowy? 

single ticket – bilet w jedną stronę 

return ticket – bilet powrotne 

How much is a ticket to…? - Ile kosztuje bilet do…? 

Does this bus/train stop at…? – Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w…? 

How long does it take to get to…? – Ile trwa podróż do…? 

I need to get to… - Muszę dotrzeć do… 

I am lost. Could you tell me how I can get to the railway station/airport/police station? – Zgubiłem się. Czy możesz mi 

powiedzieć jak dotrzeć na dworzec kolejowy/lotnisko/posterunek policji? 

Can you show me where it is on the map? – Czy możesz mi pokazać, gdzie to jest na mapie? 

Do you know where the car rental is? – Czy wiesz gdzie jest wypożyczalnia samochodów. 

Could you tell me where the next petrol station is? – Czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? 

Can you recommend any good cafes/restaurants/hotels/tourist attractions/museums/landmarks? – Czy możesz mi 

polecić kawiarnie/restauracje/hotele/atrakcje turystyczne/muzea/punkt orientacyjny? 

Could you tell me where the toilet is? – Czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie jest toaleta.I would like to book a single/double 

room. – Chciałbym zarezerwować jednoosobowy/dwuosobowy pokój. 

 

PHRASE BOOK BY JULIA DYBA 3H 

Photos by Kacper Kopycki 3H 
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TTThhheee   wwwaaatttccchhhfffuuulll   fffrrriiieeennndddsss   bbbyyy   MMMaaarrriiiaaa   PPPaaawwweeełłłooossszzzeeekkk   111BBB 

DDDooogggsss   aaarrreee   ttthhheee   bbbeeesssttt   fffrrriiieeennndddsss   ooofff   pppeeeooopppllleee...   TTThhheeeyyy   aaarrreee   fffrrriiieeennndddlllyyy,,,   bbbrrraaavvveee   aaannnddd   

ttthhheeeyyy   nnneeevvveeerrr   fffaaaiiilll    yyyooouuu...   WWWeee   hhhaaavvveee   mmmaaannnyyy   dddoooggg’’’sss   bbbrrreeeeeedddsss...   TTThhheeessseee   aaarrreee   sssooommmeee   ooofff   ttthhheeemmm:::   

                                                      

 

111...SSShhhaaarrr   pppeeeiii   

He comes from China.These dogs 

like to accompany their owners 

everywhere. They are 48-58 cm 

high at the withers. Shar pei’s 

puppies have very undulating skin 

and they look like pigs in sweaters. 

Shar pei may have four different 

colours of fur: Black, chocolate, red 

and fawn. These dogs are very loyal 

and brave. Unfortunately shar pei 

always do things  their way. 

222...GGGeeerrrmmmaaannn’’’sss   ssshhheeeppphhheeerrrddd   

These dogs come from Germany. 

German shepherds are great 

companions. These dogs are big. 

They are 60-65 cm high at the 

withers. This dog is very 

intelligent, friendly, independent 

and loyal for his guide and family. 

Due to that German shepherds are 

smart students.*German 

shepherds have the best nose 

among all dogs. It is the reason 

why they are the best police dogs. 

 3.German’s dog 

These dogs come from Germany. In the 

past people used these dogs for hunting. 

Nowadays this is only a companion dog. It’s 

really big ! They are 72-80 cm high at the 

withers and they are one of the biggest 

breeds. This dog is emotional, calm, 

intelligent , reasonable, loyal and curious. 

People say that thieves can come into the 

house watched by German’s dog, but they 

never come out without help.  

*The biggest German dog was the Giant 

George. He was 220 cm when he stood on 

hind paws. He weighed 111 kg!!! He died in 

2013 before his eighth birthday. 

 

 

4.Dalmatian 

Dalmatian dogs come from Croatia. These dogs 

accompany their owners. They are 55-62 cm high at the 

withers. Dalmatian has a very funny colour- white with 

black spots. These dogs are friendly and well-tempered. 

*Puppies are white but after six weeks black spots appear 

on their fur. 

5.Dachshund 

Dachshund comes from Germany. This dog keeps owners’ 

company and hunts. It has short fur.  The fur is reddish-brown, 

black and tabby, chocolate, brindle or marbled. Some people call 

him a “hot-dog”! It has a very long body and really short paws. It 

can be really nasty but it loves its owner very much. It can’t be 

higher than 35 cm. Dachshund loves food and the owners should 

take care about their diet. It can live a long life if it has a healthy 

life. 
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Fine holidays competition! 

If you stay at home this year, you’ll have a lot of new experiences in your local town. 

 If you feel lonely, spend time with your old friends. Call them and ask why they don’t go 

for a walk with you. 

 Spend a lot of time outside. You should do something for your health. Physical activity 

is the best way to keep young and slim body. You should ride a bike at least twice a 

week. Drink mineral water and relish summer fruit (for example: strawberries, 

blackberries, pineapples).  

 Don’t forget about your mind. Read a lot of interesting books. You will be all over the 

moon when you find an answer to the criminal mystery of Sherlock Holmes or 

understand where the Holy Grail is hidden ( „The Da Vinci Code” ). 

 Make some people happy! Do something for your family or strangers. Summer is the 

best time to help everyone . 

Don’t forget about smile because your holidays will be fine only when you are outgoing, 

sociable and optimistic. 

 

B
y Ju

lia
 F

ijo
łek 3B

 

POSTCARDS BY OLA WLAZŁO 3B 

Bigfoot 

Hi, 

I'm the bro of Yeti. I live in 

North America. I'm similar to 

a human but in fact I'm the 

ape with big feet. Come to 

my country and compare 

your foot with mine. 

Love, 

Bigfoot 

Nyai borong 

Dear Visitorssssss, 

I live in Japan and 

Indonesia.  I'm a snake with 

a human head. I can talk 

and sing.  

I also tell good jokes. If you 

want to hear me take the 

airplane and fly to Japan.  

Yourssss, 

Nyai borong 

Nessie 

I live in a Scottish lake 

called Loch Ness. 

 I'm about 10 meters long 

and I also have several 

humps. Come to 

Scotland and I'll take you 

to the bottom of the 

lake. 

SEA you soon. 

Basilisk 

Hi there, 

I live in Poland in Warsaw.  

I have the body of the crocodile, 

chicken's head and  

I have 2 bird's legs. I have big eyes. 

I kill everyone who will look into 

them. Come to me but you should 

be in the armor and remember: do 

not look into my eyes! 

Looking forward to SEEING you! 
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GOODBYE SCHOOL 

It was great but now 

it’s time to learn more 

and finally we become 

adults, it might be fun! 

See you in high school. 

Ola 3B 
I'm very happy that I could work for 

newsletter. Due to this activity  

I gained experiences for the future. 

I would thank our teachers who 

were very helpful and nice for us. 

 I would wish all the best for 

whole Gimnazeta team. 

Agata 3F 

I think that working for newsletter was  

a really good experience and I wish I had the 

opportunity to do it forever but everything 

has got the beginning and the end. Now  

I would like to say goodbye and thank the 

whole English Corner team for the nice time. 

Kacper 3H 

In Lower Secondary School  

 I discovered new passion, met new 

friends and had great time on trips.  

I will have good memories of this part 

of my life. I would like to thank all the 

teachers for your time and for lost 

nerves.  School taught me many 

important things. I will miss you. 

Goodbye school! 

Karolina 3F 

 

Unfortunetely it is the 

last issue of 

GIMNAZETA. I’m very 

happy I was an editor  

Thanks! 

Aga 3F 

As long as I was writing for you had  
a chance to reveal myself, too. And 
when I started to write poems in this 
school I realised, that what I'm doing is 
cool .But now I have to say goodbye and 
hope for a new talent comparable to 
mine. After those 3 years I have made  
a list in which I wrote what I will miss:  
Getting up later, than I will now; 
My small trip through a piece of our 
town; 
The nonsense we had every day on PE; 
This beautiful I could always see; 
And finally – friends I have been 
meeting every day. 
Last point of my list is what I just had to 
say: Goodbye 
Adrian 3 H 

Wanna burn 100 calories 

quickly? 

Just do… 

 

40 jumping jacks              

30 crunches                        

20 squats 

 

20 sec plank                               

10 pushups 

one glass of Coca Cola- 100kcal 

two small balls of ice cream- 150kcal 

one glass of orange juice- 98kcal 

two handful of chips- 140kcal 

half candy-bar- 120kcal 

By Karolina Kunicka 3F 
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Find 5 differences!!! 

 

Prepared by Agnieszka Witasik 3F 

Holidays in space by Małgorzata Kuczma 1D 
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 What will it look like on Mercury? 
Mercury is the smallest and the closest planet to the Sun in our Solar System. It could be the best 
place for people who can't get a tan, on condition that they'll use sun cream and put on special 
sunglasses. 
 

 What will it look like on Venus? 
Venus is the next planet in the Solar System. It's the twin planet of the Earth. Its name comes from 
the goddess of love. It is associated with relations. It could be a paradise for people who need a rest 
and meet someone new, in spite of the rocky terrain. 
 

 What will it look like on Mars? 
Mars is the fourth planet of the Solar System. Its name comes from the god of war. There are so 
many volcanos and craters. This planet will be the best for people who love climbing and 
dangerous expeditions. 

 What will it look like on Jupiter? 
It's the fifth and the biggest planet in the Solar System. It has 67 moons! Romantic dinner by 67 
moons will be the most incredible thing in history. What will it look like on Saturn? 
Saturn is the sixth planet of the Solar System. 9 rings surround it. The rings look like a carousel, so 
it could be good entertainment for children and their parents. With the help of people they could 
create something like London Eye. 
 

 What will it look like on Uranus? 
It is the seventh and the darkest planet in the Solar System. It needs more light. Somebody could 
take a disco ball and lamps to the planet and put them there. It would be quite a good idea. The 
best parties without gravitation guaranteed! 
 

 What will it look like on Neptune? 
Neptune is the furthest planet from the Sun. Most of the ground is covered by ice. It will be a place 
for people who don't like hot summer days. Winter can be there all the time! 

No one knows what people can create in space! 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

  - 

SUMMER CROSSWORD BY AGATA URBAŃCZYK 3F 

POPULAR AND LESS POPULAR INSTRUMENTS BY NIKODEM KIRSZ 1D 

         Violin                                                        Viola                                                       Cello                                    Double bass 
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Grand piano                          Harpsichord                  Piano                                Spinet 

 

                     Flute                          Clarinet   Oboe   Bassoon 

 

Trumpet           French horn            Trombone        Tube    Euphonium                  Cornet 

 

Vibraphone                         Xylophone                                                              Marimba 
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By Kacper Kopycki 3H 
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Die Sommerferien stehen schon vor der Tür.  

Die Ferientermine im Schuljahr sind in den deutschsprachigen Ländern sehr verschieden. 

               Die Arten von Ferien in Deutschland: 

 

                                                                                         2 OSTERFERIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                  

 

                  3 PFINGSTFERIEN                                           4 SOMMERFERIEN 

             

 

           5 HERBSTFERIEN                                                  6 WEIHNACHTSFERIEN                                                                                   

                                   

1.WINTERFERIEN                                                        
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Sommerferien 2015 

Baden-Württemberg  
 

30.07. - 12.09. 

Bayern  
 

01.08. - 14.09. 

Berlin  
 

16.07. - 28.08. 

Brandenburg  
 

16.07. - 28.08. 

Bremen  
 

23.07. - 02.09. 

Hamburg  
 

16.07. - 26.08. 

Hessen  
 

27.07. - 04.09. 

Mecklenburg-Vorpommern  
 

20.07. - 29.08. 

Niedersachsen  
 

23.07. - 02.09. 

Nordrhein-Westfalen  
 

29.06. - 11.08. 

Rheinland-Pfalz  
 

27.07. - 04.09. 

Saarland  
 

27.07. - 05.09. 

Sachsen  
 

13.07. - 21.08. 

Sachsen-Anhalt  
 

13.07. - 26.08. 

Schleswig-Holstein  
 

20.07. - 29.08. 

Thüringen  
 

13.07. - 21.08. 

 

DIE SOMMERFERIENTERMINE FÜR                                                                                              

DEUTSCHLAND IN DIESEM JAHR: 
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http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien/2016/sommerferien_2016.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Baden_Wuerttemberg.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Baden_Wuerttemberg.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Bayern.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Bayern.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Berlin.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Berlin.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Brandenburg.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Brandenburg.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Bremen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Bremen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Hamburg.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Hamburg.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Hessen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Hessen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Mecklenburg_Vorpommern.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Mecklenburg_Vorpommern.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Niedersachsen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Niedersachsen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Nordrhein_Westfalen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Nordrhein_Westfalen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Rheinland_Pfalz.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Rheinland_Pfalz.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Saarland.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Saarland.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Sachsen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Sachsen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Sachsen_Anhalt.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Sachsen_Anhalt.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Schleswig_Holstein.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Schleswig_Holstein.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Thueringen.html
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Ferien/Sommerferien-Thueringen.html


Eine kurze Wortschatzwiederholung vor der Sommerzeit 

Die ersten Klassen: - Schulsachen 

 

   Das Buch               Das Heft                Der Kugelschreiber                       

                                   

 

    Der Bleistift            Der Radiergummi            Der Pinsel 

                       

  

 Der Spitzer              Der  Malkasten               Der Zirkel 
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Der Füller          Der Taschenrechner          Der Klebstoff 

                                                            

      Die Schere           Das Lineal                    Das Mäppchen 

                     

 

Die Aufgabe für euch:  

Nenne die Schulfächer:  

 

Wir bilden Sätze und Dialoge, lernen viel 

Grammatik, singen manchmal Lieder. Unser Lehrer 

ist sehr sympathisch. Deutsch und Polnisch spricht 

er fast nicht. Er kommt aus England.                                                                  

……………………………………………………………………..

  

Im Unterricht lernen wir fleiβig. Auch die 

Hausaufgaben sind sehr schwierig. Die Lehrerin ist 

sehr streng. Ab und zu machen wir aber 

Experimente und das mögen wir. 

……..………………………………… 

Wir brauchen keine Bücher und Hefte, auch keinen 

Klassenraum. In der Turnhalle machen wir 

Gymnastik oder spielen Ball. Der Lehrer ist cool. Er 

spielt immer mit uns. 

…………………………………………………… 

 

Wir rechnen viel aber dürfen keinen 

Taschenrechner mithaben. Die Aufgaben sind sehr 

schwer und die Lehrerin streng. Sie erklärt aber die 

Aufgaben sehr gut und fast alle haben gute Noten.  

…………………………………………………… 

 

Der Unterricht ist angenehm aber ein bisschen 

schwierig. Die Lehrerin ist nett. Wir lernen über 

Tiere und Pflanzen. 

………………………………………………
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DIE 2. KLASSEN: 

Wo kann man in den Sommerferien die Zeit verbringen? 

Am Strand                                             An der See 

                                             

Im Park                                             Im Gebirge 

                               

Wohin kann man fahren? 

Zu den Groβeltern                                              Nach Frankreich 

                                               

Ins Gebirge                                                                 Aufs Land 

                              

 

 

DEUTSCHE PERSPEKTIVE GIM 3 | NUMMER 4 

 

28 

 



Die Aufgabe für euch:  

Wo kann man das machen? Ergänze die Sätze:                                                                                                        

sich sonnen, tauchen, segeln, wandern, Rad fahren, ein Buch lesen, Musik hören, schwimmen 

Im Wasser kann man …………………………………………………. . 

Am Strand kann man …………………………………………………. . 

An der See kann man …………………………………………………. . 

Im Park kann man ………………………………………………………. . 

Im Gebirge kann man ………………………………………………… 

 

 

DIE 3. KLASSEN: 
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Die Aufgabe für euch: 

Ergänze den Dialog beim Arzt 

 Guten Tag, Herr Doktor.  

 Guten Tag. Was fehlt Ihnen, Herr Mayer?  

 ............................................................................................................ ...................  

 Seit wann haben Sie die Schmerzen? 

............................................................................................................................. ..  

 Fühlen Sie sich müde?  

 ............................................................................................................................. ..  

 Tut es hier weh? 

 .......................................................................... Was soll ich tun?  

 ...............................................................................................................................  

 Wann soll ich wiederkommen? 

………………………………………………………………………………………………. 

a. Seit einer Woche.  

b. Ich habe Bauchschmerzen.  

c. Ja, und ich habe keinen Appetit.  

d. Halten Sie strenge Diät. Ich verschreibe Ihnen auch Medikamente.  

e. Ja, hier rechts.  

f. Nächste Woche, am Montag bitte. 
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LEST DIE WITZE UND LÄCHELT      

- Herr Ober, warum 

halten Sie mein 

Schnitzel mit dem 

Daumen fest? 

- Ich möchte nicht, 

dass es mir noch 

einmal herunterfällt. 

 

 

                     

 

 

- Als ich damals in Alaska war, wurde ich von acht 

Wölfen angefallen… – erzählt der Opa seinem Enkel. 

- Aber Opa, letztes Jahr waren es nur drei! 

- Damals warst du noch zu jung, die ganze Wahrheit 

zu erfahren. 

 

 

- Kannst du mir, Hans, 20 Euro leihen? 

- Tut mir leid, Klaus, ich habe kein Geld dabei. 

- Und zu Hause? 

- Danke, zu Hause sind alle gesund! 

                      

 

- Herr Ober, der Kaffee war kalt! 

- Gut, dass Sie mir das sagen. Eiskaffee kostet ein 

Euro mehr. 
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                      Unser Schüler – Polens Vizemeister 

 

Patryk Jagodziński ist 

ein Schüler der dritten 

Klasse unseres 

Gymnasiums. Er ist 

sechzehn Jahre alt. Seit 

sieben Jahren trainiert er 

Kampfsport. Er trainiert im 

Kampfsportverein „Azja“ in 

Pabianice. Sein Trainer ist 

der aktuelle 

Vizeweltmeister Grzegorz 

Sokołowski.  Und so hat 

sein Abenteuer mit 

Taekwondo begonnen:  Ein 

Beweggrund dazu war 

Taekwondo-Show in der 

Schule. Er war damals 

neun Jahre alt und 

besuchte Grundschule. 

Heute nimmt er selbst an 

solchen Shows teil. 

Dadurch möchte er seine 

jüngeren Kameraden 

ermutigen und motivieren 

Freizeit aktiv zu verbringen. 

Er trainiert dreimal 

wöchentlich. Jeden Montag 

und Donnerstag geht  er zu 

einem  Krafttraining um 

seine Muskulatur zu 

verstärken.  Samstags 

verbessert er seine Technik 

in den Kämpfen mit 

anderen Spielern. 

Taekwondo macht ihm viel 

Spaß und bringt ihm 

Befriedigung. Für Patryk ist 

das sein Steckenpferd. In 

den Kämpfen kommt oft zu 

den Verletzungen. Es gibt 

zum Beispiel ab und zu 

Verrenkungen, oder 

Verstauchungen und zum 

Glück am seltensten 

Knöchelbrüche. Taekwondo 

entwickelt bei uns 

Muskulatur, Gewandtheit, 

körperliche 

Leistungsfähigkeit. Diese 

Sportart verbindet in sich 

solche Eigenschaften wie 

Ausdauer, Beweglichkeit 

zusammen. Das größte 

Sporterfolg von Patrik ist 

Europameisterschaft.  

Patryk hat viele etliche 

Preise, Medaille und 

Pokale, unter anderem den 

Titel Polens Meisterschaft 

gewonnen. Er ist auch der 

Vizeweltmeisterschaft im 

Kickboxen.  Diesjährige 

Maiwochenende verbrachte 

Patryk in 

der Tschechischen 

Republik. Er hat viele 

Gegner geschlagen und  die 

dritte Stelle in Taekwondo 

und zweite Stelle in 

Kickboxen gewonnen. 

Kickboxing ist seine zweite 

Passion. Diese Sportart 

treibt er seit zwei Jahren. 

Letztens ist er in die 

Nationalmannschaft vom 

Kickboxing aufgestiegen. 

 

 

 

 

 

 

   

TAEKWONDO 

Taekwondo ist ein koreanischer Kampfsport. 
Taekwondo hat Choi Hong Hi geschafft. Das ist 
olympische Disziplin seit 2000. Im Taekwondo 
dominieren Fußtechniken deutlicher als in 
vergleichbaren Kampfsportarten. 
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Der Wecker hat um 6:30 Uhr 

geklingelt. Ich bin gegen 7 Uhr 

aufgestanden. Ich habe mich 

angezogen und gefrühstückt. 

Dann habe ich die Zähne geputzt 

und mich mit einer Bürste 

gekämmt. Ich bin in die Schule 

gegangen. Ich habe fast den 

ganzen Tag gelernt… 

 

          Tagebücher von Jugendlichen – 

                                            

                                                                                 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wecker hat um 6:30 Uhr 

geklingelt. Ich bin gegen 7 Uhr 

aufgestanden. Ich habe mich 

angezogen und gefrühstückt. Dann 

habe ich die Zähne geputzt und mich 

mit einer Bürste gekämmt. Ich bin in 

die Schule gegangen. Ich habe fast 

den ganzen Tag gelernt… 

 

Tagebücher von Jugendlichen – 

 Was hast du gemacht?  - Auf diese Fragen haben ein paar junge Leute geantwortet. Sie haben 

jeden Tag Notizen gemacht. Hier die Ergebnisse…   

 

Heute bin ich um 6 Uhr aufgestanden. 

Ich habe gefrühstückt und dann  habe 

ich mich angezogen. Später habe ich 

meine Blumen gegossen. Um 7:45 Uhr 

bin ich in die Schule gegangen. Der 

Unterricht hat von 8 Uhr bis 15 Uhr 

gedauert…  

 

gedauert... 

 

Heute ist Samstag, darum bin ich um 10 Uhr aufgestanden. Ich 
habe mein Zimmer aufgeräumt. Ich habe auch meiner Mutter 
geholfen. Wir haben Krevetten zusammen gekocht. Um 15 Uhr 
habe ich Freunde im Cafe getroffen…. 

 

 

Um vierzehn Uhr dreißig bin 

ich nach Hause 

zurückkommen. Nach dem 

Nachhausekommen habe ich 

gegessen. Am Nachmittag 

habe ich ferngesehen. Nach 

der Erholung habe ich meine 

Hausaufgaben gemacht. Am 

Abend habe ich geduscht… 

 

Heute habe ich mich unwohl 

gefühlt. Mein Kopf hat mir 

wehgetan. Ich bin zu Hause 

geblieben und ich habe 

Hausaufgaben gemacht. Dann 

habe ich für Klassenarbeiten 

gelernt… 

 

 
Gestern habe ich gesungen und getanzt. Ich habe 
mich auch mit meinen Freunden getroffen. Am 
Nachmittag habe ich meinen Hund gefüttert. Von 
16 bis 17 Uhr bin ich Fahrrad gefahren. Ich habe 
auch ein bisschen Musik gehört… 

 
 

Ich bin zur Schule gefahren. Ich habe 

mich gelangweilt. Ich habe mich 

geschminkt. Ich habe auf die 

Straßenbahn gewartet. Ich habe mich 

erkältet. . Ich habe Husten gehabt. 

Ich bin beim Arzt gewesen… 

 Um 9.00 Uhr habe ich ferngesehen. Zuerst bin ich mit meinem 

Hund spazieren gegangen und später habe ich meine Oma 

besucht. Ich habe Karten mit meiner Schwester gespielt. Ich 

habe das Mittagessen um 14.30 Uhr gekocht. Dann habe ich mit 

meinen Freunden getroffen… 

 

Ich bin heute in die Kirche gegangen. Am 

Nachmittag bin ich in Einkaufszentrum "Port Lodz" 

gefahren. Ich habe mich mit meinen Freunden 

getroffen. Am Abend habe ich das Spiel Irland-

Polen gesehen. Dann habe ich Fifa gespielt…. 

 

 

Ich bin um 19 ins Kino gegangen. Ich habe Popcorn und 
Cola gekauft. Nach dem Film bin ich ins Restaurant 
gegangen. Nach  dem Abendessen bin ich nach Hause 
gegangen. Um 23 Uhr habe ich geschlafen…. 

 



 

 

 

Sportecke 

 

 

 

 

 

Die Hymne: 

 

Ja wir schwören Stein und Bein, auf die Elf vom 

Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist 

unser Verein! 

Die Mannschaft die wird vorgestellt, die Stimmung die ist 

riesengroß. Schwappt La-Ola durch das Rund, singt der 

Block schon los. Singen wir dann unsere Lieder, dann ist 

das voll der Hit – Hit – Hit, und wenn die Stimmung um 

sich greift, macht auch die Tribüne mit! 

Spielt Ihr wie zu Netzers Zeiten und fällt dann endlich mal 

ein Tor. Sind wir Fans nicht mehr zu halten und schon 

ertönt der Chor. 

Und geht das Spiel auch mal verlor’n, dann macht uns das 

gar nichts aus, denn dann fahren wir zum Auswärtsspiel 

und machen einen drauf! 

 

 

 

 

 

Borussia Mönchengladbach 

Der ganze Name von Borussia 

Mönchengladbach lautet 

Ballspielverein Borussia 

Mönchengladbach VfL 1900 eV. 

BMG wird oft die Fohlen 

genannt. Seine Geschichte 

beginnt vor über 110 Jahren. 

Das ist also ein Verein mit 

sehr langer Tradition. BMG 

ist am 1. August 1900 

entstanden. Das erste 

Wettspiel hat Borussia in der 

Bundesliga 1966 gespielt. 

„Die Fohlen“ haben fünfmal 

Meisterschaft in der 

Bundesliga gewonnen.  Der 

Trainer von  Borussia heißt 

Lucien Favre. 
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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! 

 

 

 

 

  
 Ostateczny termin wystawiania 

ocen to 15 czerwca 2015 roku. 

   

 Julia Dyba, uczennica klasy 3H została finalistką 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy               

o Społeczeństwie uzyskując 84% poprawnych odpowiedzi 

(3 miejsce). Uczennicę do konkursu przygotowała                  

nauczycielka wos-u p. Jolanta Marczuk. Serdecznie             

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

   

 

 Aleksandra Grzelik, uczennica klasy 2A  oraz Agata 

Urbańczyk, uczennica klasy 3F zostały wyróżnione                  

w XXIV edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur            

Matematyczny”. Serdecznie gratulujemy i życzymy                 

dalszych sukcesów! 

  

  

 

 12.05.2015 w Gimnazjum nr 3 odbył się II i III etap 

konkursu języka angielskiego SZOP PRACZ RACOON oraz 

jego finał. W konkursie brało udział 28 uczniów ze szkół 

gimnazjalnych z naszego powiatu. Organizatorkami               

konkursu były Panie mgr Adrianna Krajewska, 

mgr Magdalena Więckowska oraz mgr Paulina Plucińska. 

Do najlepszej dziesiątki dostało się troje uczniów naszego 

gimnazjum: Wiktor van Wijngaarden 3D, Kacper Kopycki 

3H oraz Patrycja Ludwisiak 3H. Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zapraszamy do kontaktu z redakcją w celu           

zamieszczenia ogłoszenia. 
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KONTAKT  DLA AUTORÓW 

 I OGŁOSZENIODAWCÓW:    

Adrianna Krajewska                                                                                 

Sala 102 

Czwartek, godzina 13.30, osobiście 

lub 

newsletteronlinegim3@gmail.com 


