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MEDAL  KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ   

                  dla pani JOLANTY MARCZUK – nauczyciela historii i wos-u 
 

Z.W. Dlaczego spośród wszystkich kierunków nauczania wybrała Pani akurat te, 

których uczy? 

 

J.M. Uczę historii, wos-u i wdżwr. Mój pierwotny wybór dotyczył historii, a pozostałych 

przedmiotów zaczęłam uczyć w trakcie pracy w szkole. Tematyka wos-u łączy się ściśle  

z historią. Wdżwr było częścią zagadnień wos-u, więc zaczęłam uczyć i tego. Wracając  

do historii -  od zawsze mnie interesowała. Może dlatego, że w domu rodzinnym było 

dużo książek historycznych. Moja Mama była nauczycielem historii. Od tego 

zainteresowania było już blisko do zawodu nauczyciela. 

 

Z.W. Czy za Pani czasów historii i wos-u uczono inaczej niż teraz? Jeśli tak, to czym się 

różniły od obecnych przedmiotów? 

 

J.M. Za moich czasów szkolnych przede wszystkim nie było komputerów, Internetu!!! 

Nauka w szkole bazowała na wiedzy nauczyciela i książkach, różnych książkach (nie 

tylko podręcznikach). Nie było  multimedialnych pomocy dydaktycznych: tablic 

interaktywnych, filmów, prezentacji itp. 

 

Z.W. Gdyby mogła Pani dzisiaj wybrać swój zawód na przyszłość, to kim chciałaby Pani 

być? 

 

J.M. Gdybym dzisiaj wybierała zawód, to nadal byłoby to nauczanie. To zawód bardzo 

dynamiczny – każdy dzień, miesiąc, rok pracy jest inny. A najważniejsze -  to praca  

z dziećmi (pracowałam kiedyś w szkole podstawowej) i młodzieżą.  

 

Z.W. Ostatnio otrzymała Pani Medal Komisji Edukacji Narodowej. I z tego powodu 

bardzo gratulujemy.  Za co dokładnie go Pani otrzymała? 

 

J.M. Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty  

i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej oraz za działalność społeczną, związkową. Medal  nadaje Minister Edukacji 

Narodowej.  

„Mój” medal jest podsumowaniem moich 31 lat pracy nauczycielskiej. Ta praca to nie tylko 

lekcje. To  również praca z uczniami mającymi trudności w nauce, z uczniami zdolnymi, 

których przygotowywałam do udziału w  konkursach z historii lub wos-u (i w których osiągali  

sukcesy). To organizowanie różnych konkursów z historii czy wos-u na terenie Pabianic czy 

powiatu pabianickiego. To także założenie i prowadzenie przez wiele lat w naszym 

Gimnazjum Klubu Europejskiego (razem z p.p. B. Grzesiak i U. Dzwonnik). To udział            

i współpraca poza szkołą w różnych imprezach i akcjach. To także moja społeczna praca      

na rzecz środowiska nauczycieli w naszej szkole. 

      Medal otrzymałam również za działalność związkową w Związku Nauczycielstwa  

      Polskiego. Przez wiele lat byłam prezesem Ogniska ZNP w Szk. Podst. nr 16 i Gim nr 3 

oraz członkiem Zarządu Oddziału ZNP w Pabianicach. Aktywnie pracuję w związkowej 

Komisji Historycznej. Zbieram materiały i opracowuję historię ZNP w Pabianicach i dzieje 

tajnego nauczania w Pabianicach w czasie II wojny światowej. Przygotowywane przeze mnie 

materiały były publikowane w rocznicowych folderach, w lokalnej prasie. Przez cały ten czas 

jestem aktywnym działaczem ZNP, to znaczy biorę aktywny udział w różnych akcjach 
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organizowanych przez związek, np. w manifestacjach w Warszawie, strajkach 

ostrzegawczych, pikietach w Łodzi. 

 

Z.W. Jak wyglądało wręczenie tego wyróżnienia? 

 

J.M. Medal KEN otrzymałam 11 listopada 2015 r. w czasie uroczystości w sali 

widowiskowej Politechniki Łódzkiej - Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP obchodził 

110 rocznicę istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz rocznicę odzyskania         

przez Polskę niepodległości. 

Medale wręczali: Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty, Tomasz Trela - pierwszy 

wiceprezydent Miasta Łodzi, Cezary Gabryjączyk - wiceminister Skarbu Państwa         

oraz Sławomir Broniarz - Prezes ZNP. 

Była też część artystyczna, w której wystąpił pianista Bartosz Maniecki z recitalem 

utworów Chopina oraz młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

w Łasku w przedstawieniu teatralnym „Pilaszków 1905” pod opieką artystyczną 

Małgorzaty Lebiody. 

 

- Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję tak dużego wyróżnienia i życzę 

  dalszych sukcesów w – nie najłatwiejszej przecież – pracy.  
                                                                                                 

                                                                                            pytania zadawała – Zosia Wosio IIe 
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CIEKAWOSTKI O ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA 

 

Pięć miesięcy po wybuchu I Wojny Światowej na zachodnim froncie w Wigilię żołnierze 

zawiesili walkę i śpiewali kolędy. Brytyjscy żołnierze zaczęli się zbliżać do aliantów krzycząc 

,,Wesołych Świąt”. Powitali Niemców z życzeniami i uściskami dłoni. 

 

Popularny renifer Rudolf Czerwononosy został powołany do życia wyłącznie do celów 

marketingowych przez Amerykanina Roberta L. Maya. 

 

Świąteczną choinkę jako pierwsze zaczęły przystrajać ludy germańskie jeszcze przed 

chrześcijaństwem. Pierwsze choinki pojawiły się w XVII wieku w Strasburgu. Zwyczaj ten 

został przyniesiony przez niemieckich imigrantów. 

 

Świąteczne tradycje nie są wszędzie jednakowe. Finowie na przykład w Wigilię mają zwyczaj 

odwiedzania saun, za to Portugalczycy urządzają Wigilię również dla zmarłych – na stole 

pojawiają się dodatkowe nakrycia. Mieszkańcy Australii i Nowej Zelandii ze względu na 

pogodę często spędzają święta grillując na plaży. 

 

 

ŚWIĘTY MIKOLAJ 

Św. Mikołaj to postać starszego mężczyzny z siwą brodą, który wedle baśni i opowiadań 

roznosi dzieciom prezenty. Jednak św. Mikołaj to postać historyczna. Był to biskup Miry 

żyjący na przełomie III i IV wieku. Miał bogatych rodziców, którzy wiele lat modlili się o 

jego narodziny. Mimo iż był jedynakiem miał wielką wrażliwość na ludzkie cierpienie. 

Pomagał ubogim, lecz robił to dyskretnie lub anonimowo. Szczególną opieką otaczał dzieci, 

lecz również miał serce dla więźniów i skazańców. Zachowało się kilka legend na jego temat, 

np.: o tym, jak swymi modlitwami uratował rybaków podczas sztormu na morzu. Niestety 

dziś mało kiedy możemy spotkać prawdziwy wizerunek biskupa. 

 

SONDA O ŚWIĘTACH 

1. Z czym kojarzą Ci się święta? 

- z prezentami, choinką i rodzinną atmosferą 

- z ubieraniem choinki i jej zapachem 

- ze świątecznymi potrawami, z błogim lenistwem i czasem spędzonym z rodziną 

2. Czy marzysz o jakimś prezencie, który chciałbyś znaleźć pod choinką? 

- raczej nie mam takiego 

-chciałabym gitarę 

-bilet na występ ulubionego wokalisty 

- sprzątającego robota 

- ps4 z wszystkimi grami   

- ucieszę się ze wszystkiego co dostanę 

3. Jakie są twoje ulubione świąteczne tradycje? 

- dekorowanie choinki 

- śpiewanie kolęd 

- dzielenie się opłatkiem 

- prezentem w cudzysłowie może być czas przeznaczony na swoje pasje i spędzanie go z 

rodziną 

4. Co lubisz najbardziej w świętach? 

- świąteczne potrawy 

- spędzanie czasu z rodziną i śpiewanie kolęd 

- zapach świątecznych potraw 

- chodzenie na pasterke 
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Buszujący w zbożu 

Jerome David Salinger 

Wydawnictwo: Albatros 

Bohaterem "Buszującego w zbożu" jest szesnastoletni uczeń, Holden Caulfield, 

który nie mogąc pogodzić się z otaczającą go głupotą, podłością, a przede 

wszystkim zakłamaniem, ucieka z college`u i przez kilka dni "buszuje" po 

Nowym Jorku, nim wreszcie powróci do domu rodzinnego. Historia tych paru 

dni, którą opowiada swym barwnym językiem, jest na pierwszy rzut oka 

przede wszystkim zabawna, jednakże rychło spostrzegamy, że pod pozorami 

komizmu ważą się tutaj sprawy bynajmniej nie błahe. 

Kod Leonarda da Vinci 

Dan Brown 

Wydawnictwo: Albatros, Sonia Draga 

W Luwrze zostaje popełnione morderstwo. Jego ofiarą jest kustosz. Zwłoki 

zostają znalezione w pozycji przypominającej sławny rysunek witruwiański, na 

którym renesansowy artysta przedstawił idealne proporcje ludzkiego ciała. W 

zbrodnię zamieszany jest - według policji - profesor z Harvardu, znawca 

symboliki religijnej.  

Sprawy komplikują się, gdyż umierający kustosz pozostawił szereg zagadek, 

które mają pomóc wskazać winnych tej zbrodni i trzech innych popełnionych 

tej nocy na wpływowych mieszkańcach Paryża. Ale mają też doprowadzić do 

czegoś znacznie bardziej istotnego.  

 

Zabić drozda 

Nelle Harper Lee  

Wydawnictwo: Rebis 

Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko na południu USA. Atticus Finch, 

adwokat i głowa rodziny, broni młodego Murzyna oskarżonego o zgwałcenie 

biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu 

wszechpanującego rasizmu, urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o 

równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, gdzie przebiegają 

granice ludzkiej tolerancji. Zabić drozda to wstrząsająca historia o dzieciństwie 

i kryzysie sumienia. Poruszająca opowieść odwołuje się do tego, co o życiu 

człowieka najcenniejsze: miłości, współczucia i dobroci. 

Jajko Księżyca  

Zofia Beszczyńska 

Wydawnictwo: Akapit Press 

Mam na imię Anabella i chcę opowiedzieć, co mi się niedawno zdarzyło. A 

były to absolutnie dziwne i niezwykłe rzeczy. Dziwne i Niezwykłe: tak 

właśnie. A wszystko zaczęło się od Domu Naprzeciwko. 

 

To bardzo piękna i poruszająca opowieść o dwunastoletniej dziewczynce, 

wyruszającej w niepokojącą wędrówkę przez świat z pogranicza łagodnej, 

czarodziejskiej baśni i mrożącego krew w żyłach horroru. 
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ENGLISH 
CORNER 
November-January 2015 

DEAR READERS, 

       Is there anything more satisfying than a well-deserved 

rest after the time of hard work? Are you looking forward to 

your winter holidays? In this issue we would like to show you 

when, where and how British people spend their holidays: 

autumn, winter and  others. Christmas is obviously the time 

of the greatest charm with its ornamental trees and street 

decorations, greeting cards, hanging mistletoes, and the 

laaaarge socks packed with gifts. Polish Christmas Eve, 

celebrated on 24th December is second to none. How are you 

going to spend your Christmas time on the following days? 

Christmas Eve-24th December 

Christmas Day 25th December 

Boxing Day-26th December 

 

Which of the days, described by Weronika in the Special 

Days Calendar, are the same for both of our cultures? How 

are you going to spend them? Do you have any extraordinary 

ideas? Please feel free to share your experiences in our 

magazine. We’ll be more than happy to publish them in our 

next issue. 

 “Wishing you all Merry 

Christmas and a Happy 

and Prosperous New 

Year.” 

IN THIS ISSUE: 

 Special Days             
Calendar 

 Universal Matters   

 Winter Fashion        

 Guy Fawkes Day    

 Thanksgiving          

 Horoscopes             

 Winter Pictionary  

 Getting a Gift 

Reactions              
 

…and others 

 

 
English Corner Publishing Team 
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The Christmas top hits 

Christmas is  the most wonderful time of the year, time of  special food, clothes and, of course, songs. 

Every year, month or even every week the radio top hits list changed, but in the time of Christmas the most popular 

songs are Christmas songs, from ancient carols to the best Christmas Number Ones. This is a fantastic tradition.  

The most popular 8 Christmas songs are: 

 

  "Last Christmas" – Wham! 

"Wonderful Christmas Time" – Paul McCartney 

"Merry Christmas Everyone" – Shakin’ Stevens 

"Do They Know It's Christmas?" – Band Aid 

"All I Want For Christmas is You" – Mariah Carey 

"White Christmas" – Louis Armstrong 

"Driving Home For Christmas" 

 

 

PREPARED BY ADA STANKIEWICZczz

 

 
1. It’s green and it smells like a 

forest.                                                                             

You decorate it for Christmas. 

2. They are usually wooden.                                                                                              

They are used to ride downhill. 

3. Children love him. He has got 

red clothes.                                                                     

He knows the elves and 

reindeers. 

4. On Christmas we can hear it on 

the radio.                                                                             

5. We also sing it in church and 

at home. 

 

PREPARED BY WIKTORIA KASZOWSKA  
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PREPARED BY IZA JANCZAK  

Gilbert's Christmas 
There was a man named Gilbert.  
He wanted to spend Christmas with Santa Claus. 
He went to Finland, to his friend, Tino.  
Once he got here he found out that Tino invited Santa. 
As the time passed on, Santa didn't show up. 
Gilbert started to drown his sadness in beer. 

** 
"Lukas' troubles" 
Far far away in Norway,                                 
lived reindeer Lukas.                                       
He wanted to fly to Finland to Santa Claus.           
Lukas prepared for an expedition.                       
He counted down the days.                           
The first time he was stopped by snowstorm.      
At the second time he forgot visa,                              
so he was caught at the Swedish border (Iza Janczak) 

PREPARED BY IZA JANCZAK  

WINTER PICTIONARY 
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skirt 

jacket 

jeans 

shirt 

blazer 

hat 

glove 

shoes 
bracelet 

PREPARED BY BASIA ORPEL  

All things are from Reserved 

http://www.reserved.com/pl/pl/ 

♥Winter fashion 

♥ 
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CHRISTMAS CROSSWORD 
 

      
1. 

      

     
2. 

       

3. 
            

   
4. 

         

     
5. 

       

    
6. 

        

    
7. 

        

      
8. 

      

 

1. Santa …….. gives presents to 

polite children. 

2. I really like wars on snow …….. 

3. On New Year’s Eve we can see 

beautiful …….. in the  sky. 

4. 4. We sing them with our family    

Christmas. 

 

5. They help  Santa Claus. 

6. Under the Christmas tree. 

7. We eat this fish on Christmas 

Eve. 

8. Downhill on the snow on …….. 

PREPARED BY NATALIA RUSEK

HOROSCOPE 2016 
Aries (21.III-19.IV)   

This year will be hard for you. Lots of hard work will disturb you. But you can't forget about 

your friends! They are important too.  

Taurus (20.IV-20.V) 

…. You can hear some offensive words about yourself in 2016. You must be cautious with 

people, they will wish to be your fair-weather friends.  

Gemini (21.V-20.VI) 

…You  will spend the best time in your life in 2016! But be careful. Someone you don't like will 

be jealous of your    friends and she/he will try to take them away.  
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Cancer (21.VI-20.VII) 

…You can’t be shy! Tell everyone about your interests and the things you like. But remember, 

not everyone is a good friend.  

 Leo (21.VII-22.VIII) 

This year will be the year of changes. It will be easy, if you choose the right things. If not, you 

will get in trouble.  

Virgo (23.VIII-22.IX) 

Your hard work will be appreciated. You can finally rest. But don't become too lazy! 

Libra (23.IX-22.X) 

… This year you should take part in some concerts or trips to relax because last year was hard 

for you.  

Scorpio (23.X–21.XI) 

… This year will be happy for you because you will meet a famous human. You will also go on 

the best holidays in your life.  

Sagittarius (22.XI-20.XII) 

… This year you should do homework more carefully. But don’t worry because you will get 

special presents this year.  

Capricorn (22.XII-0.I) 

    …You should meet more your friends. Be more careful because you will get in trouble on one 

of school trips and this won’t be funny.  

Aquarius (21.I-19.II) 

… This year won’t be so good but if you learn more it will be better. Don’t forget about your 

friend’s birthday! 

Pisces (20.II-20.III) 

This year will be good for you. You should meet with your old friends and change some things in 

your life. But be careful because you will meet someone who tries to hurt you. 

 

PREPARED BY MARCELINA MOLENDA AND WIKTORIA KASZOWSKA  
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January 

1                                                   New year  

6                                                          Epiphany 

21                                              Grandma’s Day 

22                                               Grandpa’s Day 

February 

4                                                       Fat Thursday 

9                                                                            f 

14                                                 Valentine’s Day  

15 - 28                                        Winter Holidays 

March 

1                    National  Day of Damned Soldiers 

8                                                       Women’s Day  

10                                                          Men’s Day 

17                                                                           s  

27                                           Easter 

 April 

1                                                    April Fool’s Day 

12                                                                          f 

May 

3                      The 3rd of May Constitution Day 

26                                                      Mother’s Day  

30                                                                    hudh 

June 

1                                                      Children’s Day     

 

 

St. Patrick’s Day - Ireland 
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23                                                       Father’s Day 

24                              The end of  the school year 

July 

6                                                                            s                  

15                                                                           h         

August 

1 National Day of Remembrance of the Warsaw Uprising                                                                                

8                                                                                f         

September 

1                              The start of the school year 

8                                                                           d 

17                                                   Siberian’s Day 

30                                                           Boy’s Day 

October 

4                                                                             f 

14                                                   Teacher’s Day 

31                                                         Halloween  

November 

1                                                     All Saints' Day 

11                                          Independence Day 

30                                                   Andrew’s Day 

December 

6                                                 Santa Claus Day 

24                                                  Christmas Eve 

31                                                New Year's Eve 

PREPARED BY WERONIKA ZIĘTALA  

 

 

 

San Fermín Festival  -  Pamplona (Spain)  

Boryeong Mud Festival  - South Korea  

The Crayfish Premiere (Kräftpremiären) - 

Sweden 

Good News Day  
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PREPARED BY WERONIKA GAJZLER  

 

 

Did you know … 

Footprints left by astronauts on the 

moon will never disappear, because  

there isn’t any wind or water. 

 

                                                      Scientists discovered the gas cloud                                                                       

                                                        made of alcohol from which 

                                                    you can do 400 trillions liters of beer.  

 

In space people are about 5 cm higher  

than on the Earth. The gravity on our 

planet makes the spine can’t totally stretch.   

 

                                                      Planets in The Solar System can fit  

                                                                      between Earth and Moon. 

                                                        What’s more 8000 km will be free. 
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GETTING A X-MAS GIFT-IS IT ALWAYS SUCH A PLEASURE?  

 

 

 

 

 

PREPARED BY WERONIKA ZIĘTALA, 

ANIA DOLIŃSKA 

IZA JANCZAK  
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AND LAST BUT NOT LEAST A LITTLE …AUTUMN… WHICH DOESN’T WANT TO SAY GOODBYE 
THIS YEAR 

Guy Fawkes Day 

 PREPARED BY ZOSIA WOSIO AND MARYSIA CIPIŃSKA  

Guy Fawkes Day is a festival which takes place on 5th November. People light bonfires 
and watch fireworks shows on that night. This tradition is over four hundred years old. 
It began with a conspiracy in British history. 

 

 
     Guy Fawkes doll                  bomb                        fireworks 

       kukła Guy’a Fawkesa                        bomba                                 fajerwerki 

 

Thanksgiving 
 

   Americans celebrate Thanksgiving on the fourth Thursday of November. They usually 
spend it with their family. They eat roast turkey with sweet potatoes.  

 
        turkey                          cornucopia                      corn 

           indyk                                       ro g obfitos ci                            kukurydza 
www.favecrafts.com katedolan.com animalenvacances.com                                                                                                                                        

www.jejswiat.pl www.plus.google.com www.deon.pl                                                                                                                                                               

http://www.favecrafts.com/Thanksgiving/Thanksgiving-Turkey-Pinata
http://katedolan.com/tag/cornucopia/
http://animalenvacances.com/
http://www.jejswiat.pl/
http://www.deon.pl/
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PREPARED BY ELIZA ZAMOLSKA  

Adapted fromhttp://www.britishlegion.org.uk/ and http://www.visitlondon.com/ 

 

 

Remembrance Day always falls on the second 

Sunday in November but people in London 

celebrate it in November. Remembrance Day is a day for the nation to remember and honour 

those who have sacrificed themselves to secure and protect our freedom. On Remembrance 

Sunday, there'll be a Cenotaph Parade in Whitehall. The Cenotaph ceremony is organised 

annually by the Department for Culture, Media and Sport, with The Royal British Legion 

coordinating the March Past. There'll also be various concerts, church services and events in 

London. 

The story of the Poppy 

In the spring of 1915, shortly after losing a friend in Ypres, a Canadian doctor, Lt Col John McCrae was inspired by the sight of poppies 

growing in battle scared fields, to write a now famous poem called 'In Flanders Fields'. After the First World War, the poppy was adopted as a 

symbol of Remembrance. 

“In Flanders Fields” 

“In Flanders' fields the poppies blow 

Between the crosses, row on row, 

That mark our place: and in the sky 

The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 

We are the dead. Short days ago 

We lived, felt dawn, saw sunset glow, 

Loved and were loved, and now we lie 

In Flanders' fields. 

Take up our quarrel with the foe; 
To you from failing hands we throw 
The torch; be yours to hold it high, 
If ye break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies grow In Flanders' Fields.” 

 



DEUTSCHE PERSPEKTIVE GIM 3 

FROHE WEIHNACHTEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servus! Ich heiße Piorek und bin 15 Jahre alt. Ich 

komme aus Polen und wohne in Pabianice. Ich bin 

am 28.09.2000 in 

Pabianice geboren.  

Ich besuche das 

Gymnasium Nummer 

3 in Pabianice, die 

Klasse 3H. Ich mag 

Computer und Sport. 

Meine Familie ist 

groß und ich habe 

einen Bruder.  

 

Hallo! Ich heiße  

Martyna und bin 15 

Jahre alt. Ich bin am 

27.11.2000 in Pabianice geboren. Ich mag Sport und 

Tanz. Ich besuche das Gymnasium Nummer 3 in 

Pabianice, die Klasse 3H. Mein Lieblingsfach ist 

Deutsch. Meine Familie ist groß aber ich bin 

Einzelkind.  

 

Ich heiβe Ania. Ich bin vierzehn Jahre alt. Ich 

besuche das Gymnasium Nummer 3, die Klasse IIE. 

Mein Hobby ist Musik. Ich besuche auch 

Musikschule. Ich spiele Geige, Bratsche und 

Klavier. In der Freizeit lese ich Bücher, aber ich 

habe nur wenig Freizeit. Meine Lieblingsschulfächer 

sind Deutsch, Englisch, Musik, Geschichte und 

Sozialkunde. Ich habe einen kleinen Bruder. Er ist 

zwei Jahre alt und heiβt Piotrek. 

 

 

 

 

 

Ich bin Marta und bin vierzehn Jahre alt. Ich bin 

Schülerin von Gymnasium Nummer 3 und besuche 

die Klasse IIE. Nachmittags besuche ich noch 

Musikschule und spiele Gitarre und Klavier. Meine 

Hobbys sind Gitarre und Bücher. Mein 

Lieblingsschulfach ist Musik. Ich bin Einzelkind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEUTSCHE 

PERSPEKTIVE 

GIM 3 

 November/ 

Dezember 2015 

 In dieser Nummer stellen wir weitere Personen vor, die an der Schülerzeitung arbeiten: 

 An dieser Nummer haben folgende Personen gearbeitet: Piotr Wlazło 3H,  

Martyna Owczarek 3H, Anna Andrzejewska 2E, Marta Tadejczyk 2E  

Unsere Betreuer: 

   Małgorzata Pacześ-Górna    

Krzysztof Snochowski 



 

Michelle - Kling, Glöckchen, klingelingelinging 

 
Kling, Glöckchen, klingelingeling ist ein deutsches Weihnachtslied aus dem 

19. Jahrhundert. Heute singt es die bekannte deutsche Sängerin - Michelle 

 

 

 

 

 

 

 
       

Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, 

Glöckchen, kling. 

Lasst mich ein ihr Kinder, ist so kalt der 

Winter. 

Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht 

erfrieren. 

Kling Glöckchen, klingelingeling, kling 

Glöckchen, kling. 

 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, 

Glöckchen, kling. 

Mädchen hört und Bübchen, macht mir 

auf das Stübchen, 

bring ' euch milde Gaben, sollt' euch 

dran erlaben. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, 

Glöckchen, kling. 

 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, 

Glöckchen, kling. 

Hell erglüh'n die Kerzen, öffnet mir die 

Herzen, 

will drin wohnen fröhlich, frommes Kind 

wie selig; 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, 

Glöckchen, kling. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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! 

Gottes Sohn, o wie lacht 

lieb' aus deinem göttlichen Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund': 

Jesus in deiner Geburt. 

Jesus in deiner Geburt. 

 Inhalt:  

 
 Weihnachtslieder 

 

 Weihnachtswörterbuch 

 

 Musikecke 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtslied


WEIHNACHTSWÖRTERBUCH 

 

        
  

 
 
 

die Weihnachtskugel          die Weihnachtskrippe               die Weihnachtskarte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
der Weihnachtsbaum 
                                das Weihnachtsgeschenk  der Weihnachtsmann 
   
   
 

 
 
 

 
 
   
der Weihnachtsmarkt         das Weihnachtsessen 

der Weihnachtstisch           
                             

 
 
 

         
 
 
 

das Weihnachtslied       die Weihnachtszeit 
     der Weihnachtsstern 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 OGŁOSZENIA 

     *Redakcja Gimnazety* 

NAUCZYCIELE: 

 Adrianna Krajewska 

 Liliana Olejnik 

 Paulina Plucińska 

 Małgorzata Pacześ –

Górna 

 Krzysztof  Snochowski 

UCZNIOWIE: 

 Ola Grzelik 

 Basia Orpel 

 Weronika Ziętala 

 Anna Dolińska 

 Iza Janczak 

 Małgorzata Kuczma 

 Natalia Rusek 

 Ada Stankiewicz 

 Marcelina Molenda 

 Wiktoria Kaszowska 

 Maria Jarzębowska 

 Weronika Gajzler 

 Gabrysia Lewandowska 

 

4.11 - Mistrzostwa Powiatowe w Piłkę Ręczną 

Chłopców 

10.11 - X Konkurs Informatyczny "Bóbr" 

10.11 - Obchody Międzynarodowego  

                Dzień Wolontariusza  

11.11 - Święto Niepodległości 

18.11 - Oficjalne otwarcie nowej pracowni 

ekologicznej w Gimnazjum nr 3 w Pabianicach  

27.11 - VI Ogólnopolski konkurs na miniaturę 

literacką w języku angielskim „Mini – Saga 

competition",  

I miejsce zajęła Dagmara Olejnik.  

29.11 - Andrzejki 

04.12 - Półfinał Wojewódzki w Szachach 

05.12 - Wojewódzkie Zawody Strzeleckie 

23.12.2015 - 03.01.2016 – Przerwa świąteczna 

6.01 – Święto Trzech Króli   

15.02.2016-28.02.2016 – Ferie zimowe 

 


