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Kochani nauczyciele! 

Za trud w naukę naszą wkładany 

Serdeczne życzenia Wam dziś składamy. 

Zdrowia i siły, 

By dzieci w szkole tak nie męczyły. 

Chęci i pomysłów, 

By wiedza wkraczała do uczniowskich 
umysłów. 

Z wychowanków swych zadowolenia 

Oraz życiowych celów spełnienia. 

Wytrzymałości gratulujemy 

I z całego serca za wszystko 
dziękujemy!  

-Uczniowie Gimnazjum nr 3 

 

                                                                

1.Wymień zalety i wady naszej szkoły.  

-Ogólnie w szkole jest wszystko dobrze. Według mnie wadą jest 

sala gimnastyczna.  

2.Jak się czujesz z nową klasą i nauczycielami? 

-W mojej klasie czuję się naprawdę dobrze. Powoli łapiemy ze 
sobą kontakt. 

Asia Klimczak 

 

1. Jak podoba ci się ta szkoła? 

- Bardzo ją lubię. Jest ogromna i 

wygląda przyjaźnie. 

2. Jakie są jej zalety? 

- Uważam, że najlepsze są sale z 

projektorami. Bardzo fajnie 
uczestniczy się w takich zajęciach. 

3. Wady? 

- W całym budynku jest bardzo ślisko. 

Najbardziej przeszkadza to na salach 

gimnastycznych. 

4. A jeśli chodzi o naukę? 

- Poziom, jak dla mnie, wysoki. Miło 

mi się uczyć, a lekcje są ciekawie 
prowadzone. 

Paulina Szwej 

 

1. Jak czujesz się w nowej szkole? 

- Bardzo mi się tu podoba, dobrze czuję się w swojej klasie. 

2. Jakie są jej wady? 

- Wydaje mi się, że ich nie ma. Jest tutaj naprawdę fajnie.  

3. A zalety? 

- Świetne sale gimnastyczne i mili nauczyciele. 

Dagmara Olejnik 

 

 
Pytania zadawała: Milena IIf 

 

Wywiad z pierwszoklasistą. 
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       CO Z TĄ SZKOŁĄ 

Ten wyraz jest prawie u każdego na czarnej liście. Jednak czemu się dziwić?  

Dla większości uczniów z naszej szkoły lipiec i sierpień - to wspaniałe dwa miesiące 

w ciągu roku. Teraz pozostałe dziesięć miesięcy pozostaje na naukę. Wśród nas 

panuje raczej stwierdzenie, że powinno być na odwrót - dwa miesiące nauki      

i dziesięć miesięcy wakacji. 

Sądzę jednak, że początkowo na pewno byłoby fajnie, lecz po jakimś czasie nie 

mielibyśmy co robić. Wszystko by się nam znudziło. Pod koniec wakacji zapewne 

też tak mieliście. Najwyraźniej szkoła też ma swoje plusy. 

Czas spędzony w gimnazjum jest jednym z najważniejszych okresów życia . To tutaj 

nawiązują się nowe i trwalsze relacje przyjacielskie, kwitną pierwsze miłości a 

niektórzy z nas zaczynają się buntować przeciwko wszystkim i wszystkiemu. 

Gimnazjum pamięta się całe życie. Na pewno będą się z tym wiązały dobre jak i złe 

wspomnienia. 

 

 

 

Kiedy przeprowadziłam mały wywiad wśród swoich znajomych na temat powrotu 

do szkoły, trafiłam na różne wypowiedzi. 

Dla niektórych od 1 września łóżko stało się nad wyraz miękkie. No cóż ... to 

prawda. Z coraz mniejszą ochotą chce nam się wstawać do szkoły. Ósma rano to 

nieludzka godzina. Zapewne na zawsze będzie się źle kojarzyła. 

Kolejnym minusem szkoły jest czasami strach. Dla pierwszoklasistów gimnazjum 

jest radykalną zmianą otoczenia. Obawa w tym wypadku jest uzasadniona. Dla 

starszych klas obawą są złe oceny już na początku roku, „podpadnięcia” 

nauczycielowi czy nawet pierwsza odpowiedź lub sprawdzian. Po jakimś czasie to 

mija, lecz na początku nie da się tego ominąć. 
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Jedną z najbardziej śmiesznych wypowiedzi było porównanie szkoły do więzienia. 

Są to bardzo mocne słowa. Jednak jest w nich trochę racji. Chodzimy do 

gimnazjum w określonych godzinach oraz nie możemy z niej wychodzić, kiedy nam 

się zechce. Szkoła jest obowiązkowa i nikogo nie ominie. Zapewne dla niektórych 

lekcje są istną katorgą. Jednak jest to lepsze od kary za wagarowanie. W polskim 

prawie za opuszczanie więcej niż połowy lekcji w szkole oraz żadne 

zainteresowanie rodziców tą sprawą jest kara pieniężna w wysokości nawet 5 tys. 

zł. W tym wypadku raczej żadna osoba nie chciałaby się narazić starszyźnie 

domowej. Konsekwencje wagarowania mogą wtedy przynieść jeszcze gorsze 

skutki.  

 

 

 

 

 

Szkoła ma też swoje zalety. Co roku przybywa nam nowych przedmiotów. 

Niektórzy są tym zaciekawieni. Przynajmniej jeden z tych przedmiotów szkolnych 

trafia do naszych łask.  

Codziennie idziemy do gmachu szkoły, aby spotkać się ze znajomymi. Gdyby nie 

oni, nasz czas w szkole mijałby jeszcze gorzej. Tego chyba byśmy nie chcieli. 

Przyjaciele umilają nam przerwy i czasami żartują na lekcji. Jest to chyba jedna    

z najlepszych rzeczy w szkole. 

Niestety wśród uczniów przeważają negatywne opinie o szkole i chyba nic tego nie 

zmieni. Być może zmieniłoby się to, gdyby w niewyjaśnionych okolicznościach 

szkoła wybuchła lub wyparowała z powierzchni Ziemi. Jednak jest to niemożliwe.  

W tym wypadku należy pogodzić się z własnym losem. Jedna trzecia naszego życia 

to będzie nauka.  

                                                         Zosia Wosio 
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WYWIAD Z PANIĄ 

BOŻENĄ 

SZCZECIŃSKĄ 
 

 

Czy fizyka była zawsze Pani pasją?  

 
Miłością do fizyki zaraził mnie nauczyciel w 
szkole podstawowej. Oprócz zajęć z całą klasą, 

byliśmy dzieleni na grupy: chłopcy - dziewczęta i 
wtedy odbywały się eksperymenty. Ponadto 
lubiłam na fizyce wyjaśnianie zjawisk fizycznych. 

W liceum rozwiązywaliśmy trudne zadania, które 
sprawiały czasami duży kłopot.  Ale im 

trudniejsze zadanie, tym większa satysfakcja. A 
ja lubiłam ją odczuwać.  

 
Dlaczego została Pani 

nauczycielką? 

 

Nauczycielką chyba 
zawsze chciałam być. Jako mała 

dziewczynka lubiłam bawić się z koleżankami w 
szkołę. Ale droga do tego zawodu była długa. Nie 

ukończyłam studiów nauczycielskich lecz 
politechniczne. Pracowałam kilka lat w 
przemyśle, ale czułam, że nie jest to moje miejsce 

na zawsze. Odczuwałam potrzebę zmiany 
zawodu, wiedziałam, że moje miejsce jest w 

szkole. Jest to piękny zawód, choć często 
niedoceniany. Oczywiście, żeby nauczać, 
skończyłam dodatkowe studia pedagogiczne.  

 
Czy pamięta Pani swój pierwszy dzień w tej 

szkole? 

 

Nie pamiętam czy wydarzyło 

się coś szczególnego w tym 
dniu. Na pewno przytłoczyła 

mnie wielkość kubatury szkoły, 
ilość klas pierwszych. Było ich wtedy od 
a do ż. A gdy wyszłam z budynku, zauroczyło 

mnie otoczenie naszego gimnazjum, dużo zieleni i 
przestrzeń. 

 
Czy jest jakieś wydarzenie, które wspomina 

Pani najmilej? 

 

Najmilej wspominam sytuacje, gdy szkołę 

odwiedzają absolwenci, przychodzą do mnie, 
wspominają lekcje fizyki, chwalą się sukcesami z 
fizyki w szkole średniej oraz doceniają moją pracę 

w gimnazjum. 

W czasie wieloletniej pracy pedagogicznej 

spotkała Pani wielu uczniów. Czy mogłaby 

Pani opowiedzieć o jakimś swoim 

wychowanku, którego wspomina 

Pani najmilej. 

 

Myślę ,ze najmilej wspomina się 

uczniów, którzy szczególnie interesują 
się przedmiotem, odnoszą sukcesy w 

konkursach, widać ich zaangażowanie. W 
każdym roku szkolnym udawało mi się "wyłowić" 
uczniów , którzy mają potencjał, ale jeszcze nie 

wiedzą, że fizyka to piękny przedmiot. 
 Cała sztuka, aby im to wskazać. 

Cieszę się, że mi się to 
udawało.  
 

Czy pamięta Pani jakieś zabawne wydarzenia?  

 

Przychodzą mi na myśl zabawne odpowiedzi 
uczniów. Np. po wyścigu kolarskim, 

kiedy wygrywał niemiecki kolarz 
Uve Ampler, uczennica powiedziała, 
że jednostką natężenia prądu jest 

ampler, zamiast amper. 
 

Dziękuję za rozmowę.  

                 

 Pytania zadawała: Basia Orpel 2f 

                        

      
„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. 

Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi 

pochodzić od uczących się.”                                                                                                                               

(T. Mackenzie) 

 

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi 

wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy 

umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności 

zachęcania innych do myślenia, marzenia, 

poznawania, próbowania, działania! ‘’ 
(B. Conklin) 

„Jesteśmy jak książki, większość ludzi widzi tylko naszą 

okładkę, mniejszość czyta wstep, wielu wierzy tylko 
krytykom, nielicznie poznają naszą treść…”  

 

wielu wierzy tylko krytykom, nieliczni poznają naszą 
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RANKING NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK WG ELIZY 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 49 opowiadań  

Autor: Hemingway Ernest  

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo MUZA S.A.  

Tom zawiera pokaźny dorobek nowelistyczny pisarza. Są tu utwory pochodzące z różnych okresów jego 

życia: spędzonej w Ameryce młodości, po powrocie z frontu pierwszej wojny światowej, później z lat 

paryskich i z licznych podróży po Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce. Opowiadania odsłaniają przed 

czytelnikami pełną gamę zainteresowań i umiejętności pisarskich autora, mistrza zwięzłej formy 

narracyjnej, znakomitego stylisty bezbłędnie operującego zwięzłymi, a pełnymi psychologicznej prawdy 

dialogami oraz syntetyzującymi wiedzę o ludziach i świecie, pełnymi dynamiki partiami opisowymi..  

 

2. Folwark zwierzęcy 

Autor: George Orwell 

Wydawnictwo: Muza 

 

Orwell p isał: "Folwark Zwierzęcy miał być przede wszystkim satyrą na rewolucję rosyjską. Jednak, jak 

podkreślam, przesłanie utworu jest szersze: chciałem wyrazić w nim myśl, iż ów szczególny rodzaj 

rewolucji może doprowadzić jedynie do zmiany władców. Mój morał brzmi tak oto: rewolucje mogą 

przynieść radykalną poprawę, gdy masy będą czujne i będą wiedzieć, jak pozbyć się swych przywódców, 

gdy tamci zrobią, co do nich należy. (...) Nie można robić rewolucji, jeśli nie robi się jej dla siebie; nie ma 

czegoś takiego jak dobrotliwa dyktatura." 

 

 

 

3.Wielki Gatsby 

Francis Scott Fitzgerald 

Seria: 50 na 50 

Wydawnictwo: Znak 

 

Nowy Jork, lata 20. Jazz, prohibicja, gangsterskie porachunki. Czas wielkiego kryzysu i równie 

wielkich profitów. Czas, kiedy droga od pucybuta do milionera , była najkrótsza. 

Jay Gatsby dostaje się w tryby przestępczego półświatka i wielkiej finansjery . Marzy o pien iądzach, 

władzy i tej jedynej kobiecie. Traci miłość, przyjaciół i s zacunek do siebie samego. Światła wielkiego 

miasta i kropla szampana to jedyne szczęście, do jakiego zdolne jest „stracone pokolenie”.  

Porywający styl i doskonały warsztat tłumacza – Jacka Dehnela – sprawiają, że Wielki Gatsby zyskuje 

nowe życie, stając się powieścią niepokojąco aktualną i boleśnie bliską. Obowiązkowa pozycja na półce 

każdego kolekcjonera klasyki.  

 

 

4.Cień wiatru 

Carlos Ruiz Zafón  

Cykl: Cmentarz zapomnianych książek (tom 1)  

Wydawnictwo: Muza  

 

W letni ś wit 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere zostaje zaprowadzony przez ojca, księgarza i 

antykwariusza, do niezwykłego miejsca w sercu starej Barcelony, które wtajemniczonym znane jest jako 

Cmentarz Zapomnianych Książek. Zgodnie ze zwyczajem Daniel ma wybrać, kierując się właściwie 

jedynie intuicją, książkę swego życia. Spośród setek tysięcy tomów wybiera n ieznaną sobie powieść 

"Cień wiatru" niejakiego Juliana Caraxa.  

Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłu je odnaleźć inne jego książki i odkryć 

tajemnicę p isarza, nie podejrzewając nawet, iż zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna 

przygoda jego życia, która da również początek niezwykłym opowieściom, wielkim namiętnościom, 

przeklętym i t ragicznym miłościom rozgrywającym się w cudownej scenerii Barcelony gotyckiej i 

renesansowej, secesyjnej i powojennej.  
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Amanda 

 

      Gdy już się wynurzyliśmy, stanęliśmy akurat tak, że nasze twarze były bardzo 

blisko siebie i wtedy... 

... wybuchłam śmiechem. Tak po prostu. Nie mogłam się powstrzymać. Jeszcze przed 

chwilą zamknęłam nawet oczy, a nasze nosy się styknęły, ale tak chciało mi się śmiać, 

że nie mogłam wytrzymać. Pewnie dlatego, że jeszcze kilka godzin temu 

przyrzekliśmy sobie, że będziemy przyjaciółmi, a teraz prawie go pocałowałam. Hm... 

Dziwne. 

 

Bradley 

 

      Po tym jak wepchnąłem ją do wody, Amy pociągnęła również mnie, więc także 

byłem zamoczony. A później wszystko stało się jakoś niespodziewanie: wstaliśmy, a 

nasze twarze znalazły się bardzo blisko siebie, tak, że mój nos dotykał nosa 

dziewczyny. Ok, w tym miałem wprawę - już nawet lekko przechyliłem głowę, ale 

nagle Amy zaczęła się śmiać! To pierwszy przypadek, jak dziewczyna odmówiła 

mojego pocałunku... Chociaż wcale się nie dziwię - przypomniałem sobie błękitną 

wstążkę i obietnicę z nią związaną. Również się roześmiałem i udałem, że znowu chcę  

wepchnąć dziewczynę do wody. Ta krzyknęła, ale nadal się śmiała. Odchrząknąłem.  

-Idziemy? 

-Tak, już... Tylko... Gdzie są moje buty? - zapytała Amy. 

-Eee... Tam coś pływa... - odpowiedziałem niepewnie. 

-Cooo?! O mamciu, moje buty! - zawołała zrozpaczona. 

      Krzyknąłem, żeby zaczekała i rzuciłem się w morze. Kawałek przeszedłem, a 

później już płynąłem. Złapałem jeden klapek, ale drugiego nie mogłem znaleźć. 

Zanurzyłem się pod wodę i zobaczyłem go kawałek ode mnie. Wróciłem jeszcze 

bardziej mokry niż przed chwilą, na co Amy przywitała mnie okrzykami: 

-Brad! Coś ty zrobił! Dziękuję ci, mamciu...!  

-Ale nagroda się należy... - uśmiechnąłem się i pokazałem na mój polik, jako znak, że 

oczekuję całusa. Dostałem wynagrodzenie i cali przemoczeni poszliśmy w kierunku 

portu. Zignorowaliśmy fakt, że ludzie dookoła patrzą się na nas, jak na wariatów. 

Zaprosiłem Amy do domu, aby mogła się trochę osuszyć i przebrać. W progu powitała 

nas moja mama: 
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 -Boże drogi, co wyście robili?! A ciebie widziałam już wcześniej, widzę, że znalazłaś               

już Brada - uśmiechnęła się do dziewczyny. 

-Mamo, to jest Amanda, ale mówimy na nią Amy - przedstawiłem koleżankę - Amy, to 

moja mama. 

-Bardzo mi miło - powiedziała moja przyjaciółka - Mnie również. 

-Ale co! Musicie się wysuszyć! I nie myśl, moja droga, że cię puszczę taką mokrą do 

domu - ostrzegła mama - Ja nie wiem, czy wy buty łowiliście w morzu, czy co? 

-Ażeby pani wiedziała, że porwało mi klapki - zaśmiała się dziewczyna na co moja 

mama zrobiła zdziwioną minę i powiedziała, że zaraz przyniesie Amy jakieś ubrania 

oraz pokazała, gdzie jest łazienka. Dziewczyna dostała getry mojej mamy, a T-Shirt'a 

pożyczyłem ja. 

      Ja szybko pobiegłem się przebrać, a potem zaparzyłem herbatę i zrobiłem kanapki. 

Gdy Amanda  wyszła już z łazienki zobaczyłem ją w trochę innym świetle. Nie była już 

tą słodką dziewczyną w różowej sukieneczce, co nie znaczy, że nie wyglądała dobrze. 

Wręcz przeciwnie... Ekhem, już jestem cicho.  

-Najpierw coś zjesz, nie pójdziesz do domu głodna - wytknąłem koleżance język i 

zaprosiłem do swojego pokoju.  

      Trzeba przyznać, że mieszkałem skromnie. Jestem jedynakiem. Miałem 5 lat, gdy 

moi rodzice wzięli rozwód. Nadal nie wiem, dlaczego. Mama zawsze unikała tego 

tematu. Wracając, sąd postanowił, że zamieszkam z mamą. Przeprowadziliśmy się na 

Zakintos, ponieważ tutaj moja rodzicielka miała rodzinę. Jako, że u nas się nie 

przelewało, nasz dom był naprawdę niewielki. Mój pokój, również skąpo urządzony, 

zawierał podstawowe meble w kolorze ciemnego drewna, takie jak łóżko, biurko, 

nieduża szafa i półka na książki, czy inne tego typu rzeczy. Ściany były pomalowane 

na kolor brązowy. Na ścianie wisiała moja gitara oraz deskorolka, na której od czasu 

do czasu jeździłem. Wisiało też pare plakatów moich ulubionych zespołów, m.in. 

Arctic Monkeys. 

     

      Poprosiłem Amy aby usiadła na łóżku i podałem jej talerz z kanapkami. Chwilę 

pogadaliśmy o mało istotnych rzeczach, a później odprowadziłem dziewczynę do 

domu. Zabrałem mojego psa, Jesse. Umówiliśmy się, że jutro przed szkołą spotkamy 

się u mnie pod domem, a Amy przyjdzie z Vanessą, która mieszka blisko niej.  

 

 

 

Amanda  
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      Następnego dnia normalnie poszliśmy do szkoły. Zaprosiłam Vanessę do siebie, 

tak po prostu, żeby pogadać. Zwierzyłam jej się dokładnie ze wszystkiego, w 

szczegółach. Przyjaciółka wyśmiała mnie, jak opowiadałam jej o naszym prawie-

pocałunku, ale nie miałam jej tego za złe. Sama również się śmiałam, to było takie 

nielogiczne! 

       Dni mijały nam dosyć szybko, nauki mieliśmy więcej niż w pierwszej klasie, lecz 

mimo to radziliśmy sobie. Na przerwach spotykaliśmy się z Connorem i nie dało się 

nie zauważyć, że on i Vanessa trochę się do siebie zbliżyli... Ja zaprzyjaźniłam się 

również z Tristanem i Jamesem, kumplami Brada. Tristan był niemożliwy: wiecznie 

robił nam kawały i opowiadał żarty. W jego towarzystwie nie można było się nudzić. 

Natomiast James był jego zupełnym przeciwieństwem - spokojny i opanowany. 

Chodził też na siłownie i dużo ćwiczył, co dawało niesamowite efekty. Zszokował mnie 

tylko jeden fakt - James był szaleńczo zakochany w... Ashley. Tak właśnie, w niej. 

Trochę mu współczułam. Wszyscy wiedzą jaka ona jest i było oczywiste, że nie 

umawia się z "byle kim", a Jamesa po prostu ignorowała.  

      Oprócz osobistych spraw, wszyscy cieszyli się szczęściem Brada. Dzień jego 

koncertu zbliżał się wielkimi krokami i trzeba było zrobić dobrą reklamę. Rodzina 

Trisa miała drukarnie, więc zajęła się wydrukowaniem różnych plakatów i ulotek. Ja, 

Van, Connor, James i Tristan wywieszaliśmy je we wszystkich możliwych miejscach, a 

Bradley zawzięcie ćwiczył. 

 

      Sobota, 2 października. Dzień koncertu. Rano pogoda była fatalna, obawialiśmy 

się, aby podczas występu nie padało. Przy śniadaniu, moja mama zapytała: 

-Przypomnij mi, Brad to ten taki w loczkach, co w bransoletkach chodzi i z opaskami 

na głowie, tak? 

-Tak, mamo... - odpowiedziałam troszkę zdenerwowana, że tylko na to mama zwróciła 

uwagę jeśli chodzi o Bradley'a. 

-Widziałam go parę razy w mieście, jak grał. Trzeba przyznać, że jest niezły. I 

przystojny - puściła do mnie oko. 

-Mamo... Mówiłam ci, że się przyjaźnimy. 

-Wiesz, córciu, my z twoją mamą też się przyjaźniliśmy... Aż w końcu się jej 

oświadczyłem - do rozmowy dołączył się tata, a Justie się roześmiała . 

-Eh, z wami rozmawiać - odparłam i poszłam do swojego pokoju, ponieważ 

skończyłam już jeść. 

      Położyłam się na łóżku, na brzuchu i złapałam mój telefon. Napisałam sms'a do 

Brada: 
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Ja: I jak się czujesz przed występem? c; 

 

Brad (zmieniłam już nazwę!): Fatalnie. Trema mnie zżera, mam wrażenie, że nie 

wyjdę z domu ;P A z drugiej strony jestem mega podekscytowany :D 

 

Ja: Nie będziesz miał nic przeciwko, jak cię odwiedzę za jakieś... 45 minut? ^.^  

 

Brad: Chyba nie będę miał nic przeciwko :3 O ile zdążę się ogarnąć xd 

 

Ja: Hahah, do zobaczenia :p 

 

 

      Szybko się ubrałam: dżinsy, biały t-shirt i bordowa bluza. Gotowa złapałam 

parasolkę i jak najszybciej pobiegłam do domu Brada. Była tam już Vanessa, a obok 

niej siedział Connor. Bradley trochę ćwiczył, a trochę rozmawialiśmy. Mój kuzyn, tak 

jak Van, był bardzo nieśmiały, ale widać było, że i on i dziewczyna są w sobie 

zauroczeni. Spytałam Brada co o tym sądzi, kiedy ten poszedł przygotować coś do 

jedzenia. Chłopak potwierdził, że nie tylko ja zauważyłam rodzące się uczucie, a 

później nie wracaliśmy do tego tematu, ponieważ wchodziliśmy już do pokoju. I 

wtedy naszym oczom ukazał się niesamowity widok - Van i Connor siedzieli bardzo 

blisko siebie i... już prawie się całowali! Gdy to zobaczyłam szybko zamknęłam drzwi, 

 ale niestety zrobiłam to chyba za głośno. Do równie oszołomionego Brada 

wyszeptałam: 

-Widziałeś to? 

-Taaaaak... - odpowiedział nadal zszokowany. 

-Wiedziałam, że coś się kroi, ale, że aż tak... wow - dodałam. 

-Wchodzimy? - zapytał chłopak. Przytaknęłam. 

 

     Vanessa i Con nie siedzieli już tak blisko siebie. Zapewne usłyszeli jak wchodz imy i 

się spłoszyli. My staraliśmy się zachowywać jakby nic się nie stało - podaliśmy im 

kanapki i herbatę. Brad jeszcze sobie trochę pograł i właściwie czas do godziny 16 

szybko nam zleciał. Byliśmy już gotowi, więc wyszliśmy z domu i udaliśmy się na Plac 

Wspaniałości. Było to miejsce, gdzie zawsze odbywały się wszystkie występy, 

jarmarki, festyny itp. 
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     Spostrzegliśmy, że przed scenę zebrało się już dość dużo ludzi. Nagle Brad 

powiedział:  

-Kurczę, już wpół do! A ja muszę jeszcze pójść... ee... odebrać paczkę z paczkomatu. 

Tak. I co mam teraz zrobić? Nie mogę jej odebrać później, a jest potrzebna mi jeszcze 

dzisiaj... 

      Nastąpiła chwila ciszy. Nikt nie wiedział, co powiedzieć. Swoją drogą, co to za 

paczka? 

-Ktoś musi zająć publiczność. Amy, proszę. Wiem, jak śpiewasz i na pewno wyjdzie to 

świetnie - zaproponował Brad. O nie... Nie umiem występować, ale przecież jak mu 

odmówię... 

-Brad, ja naprawdę... - zaczęłam. 

-Amy. To jest najważniejszy koncert w moim życiu - powiedział chłopak patrząc mi w 

oczy. Nie mogłam oprzeć się jego spojrzeniu... Ale przecież nie wystąpie. 

-To co? - zapytał jeszcze. 

 

 DUN DUN 

DUUUUU

N! 
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WYDARZENIA 

Wydarzenia ze świata: 

9 września 2015r. – Królowa Elżbieta stała 

się najdłużej panującym monarchą             
w historii Wielkiej Brytanii 

13 września 2015r. – częściowe zaćmienie 

Słońca (w Polsce niewidoczne) 

14 września 2015r. – Księżyc znajdował się 
najdalej od Ziemi (w tym roku)  

22 września 2015r. - Sąd federalny w 

Stanach Zjednoczonych orzekł, że 

Warner/Chappell Music nie jest 

posiadaczem praw autorskich do tekstu 

najbardziej popularnego anglojęzycznego 

utworu „Happy Birthday to You”. 

28 września 2015r. - NASA ogłosiła, że 

znaleziono dowody na obecność ciekłej, 

słonej wody na powierzchni Marsa. 

28 września 2015r. – Księżyc znajdował się 

najbliżej Ziemi (w tym roku), mogliśmy 

oglądać tak zwany „Super Księżyc” 

- całkowite zaćmienie Księżyca 

 

Wydarzenia sportowe: 

22 sierpnia-13 września - 70. edycja kolarskiego Vuelta a España. Wyścig wygrał 

Włoch Fabio Aru, a za nim rywalizację zakończyli reprezentant gospodarzy Joaquim 
Rodríguez i Polak Rafał Majka. 

31 sierpnia-13 września - 13. edycja tenisowego turnieju wielkoszlemowego US 
Open. 

15-20 września -  37. Mistrzostwa świata w kajakarstwie górskim w Londynie. W 

klasyfikacji generalnej triumfowali Czesi przed Australijczykami i Niemcami. Polacy 
zdobyli srebrny medal za sprawą Mateusza Polaczyka. 

8-23 września - 12. Puchar Świata w piłce siatkowej mężczyzn w Japonii. W 

zawodach zwyciężyli Amerykanie, przed Włocha mi i Polakami. 

 

Nagrody Nobla: 

(Wyróżnienia przyznawane za wybitne osiągnięcia 

naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i 

ludzkości.) 

- z medycyny i fizjologii – Irlandczyk William 

Campbell i Japończyk Satoshi Ōmura za odkrycie leku 

na choroby wywołane przez nicienie, a Chinka Tu 

Youyou została wynagrodzona za pracę nad terapią 
przeciwko malarii 

- z fizyki - Japończyk Takaaki Kajita oraz Kanadyjczyk 

Arthur B. McDonald za rozwiązanie zagadki neutrin.  

- z chemii – Szwed Tomas Lindahl, Amerykanin Paul 

Modrich i turecki naukowiec Aziz Sancar zostali 

tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie 
chemii za badania mechanizmów naprawy DNA.  

- z literatury - Białoruska pisarka Swietłana 

Aleksijewicz laureatką literackiej Nagrody Nobla za 
reportaż.  

- pokojowa - Tunezyjski Narodowy Kwartet Pokojowy 

 

Wydarzenia z Polski: 

6 sierpnia 2015r. - Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na prezydenta RP 

6 września 2015r. – przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 

19 września 2015r. – zmarł Marcin Wrona, polski reżyser (ur. 1973)  

3 października 2015r. – zmarł Franciszek Walicki, polski dziennikarz 

muzyczny, publicysta, autor tekstów piosenek (ur. 1921)  
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Strange customs around the world 

In small Scottish towns there’s a  

tradition of pouring the most 

nasty things like the rest of food, 

mud, rancid eggs on a bride. Next 

she has to run all way through a 

town. It’s  a test of persistence.  

Scotland 

Don’t touch food with a left 

hand. They use their left hand 

for toilet purposes. Gross! 

Tur-info.pl 

India & Indonesia 
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Welcome Back 

Nice to see you back at school after  

holidays. Hope you’ve  had a good  

rest and you are full of beans and  

filled with energy for the coming school  

year . We would also like to greet our new students, especially first 

graders. If you have any questions concerning our school, please do not 

hesitate to ask your older friends or teachers. They are always willing to 

help and for sure they can give you a lot of useful advice . 

 

- Work hard but remember to have fun. 

- Be polite to your friends and teachers. 

- Don’t cheat in tests or exams. 

- Be friendly, honest and loyal – it’s always 

in fashion . 

 

Paulina Plucińska 

 

 



 

“Monkey Buffet Festival” –another 

funny festival. Every year people 

make buffet of fruits and vegetables 

for 600 monkeys. It’s for god Ram 

who won many battles with his 

monkey army. 

Joemonster.org 

Thailand 
They don’t have Santa Claus, they 

have La Befana. She’s a mischievous 

and ugly witch. She rides a white 

horse like a princess through a town 

giving presents to people.  

Edupelzaki.pl 

 

Italy 

Better don’t buy a watch for a 

present, because they treat it like 

counting seconds to death. 

Chinese - “give a watch”- means 

– “going to a funeral”. 

Tur-info.pl 

t 

 

China 

Don’t wash your hands over the 

bath, because they use it for relax!  

In Japan giving a tip is very 

inelegant. 

Tur-info.pl 

 

Japan 

“The Summer Redneck Games”- 

every 7th of July people  have a fun 

jumping to mud, bathing in dirty 

water and throwing toilet seats at 

each other. Do you want to join? 

Turystyka-Wp.pl 

Danes love jellies. Especially in anise 

flavour with salt lumps. Delicious! 

Koniecswiata.net 

USA 

Denmark 
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 hour Monday Tuesday Wednesday Thursday Fiday 

1 8:00- 8:45   
 

 
 

  

2 8:55- 9:40     
 

 

3 9:50-10:35      

4 10:45-11:30      

5 11:50-12:35      

6 12:45-13:30      

7 13:40-14:25      

1.Did you have any fears when you came to the new school? 

I was afraid of new school, but it appeared that everything is ok.  

2.Do you like our lower secondary school? 

The school is cool. I like it. 

3.Which of new subjects is your favourite one? 

I like German the most. 

4.What do you like most in the school? 

I enjoy the library and classrooms.  

 

… 

? Interview 

How can you make the beginning of the school year better? 

You can prepare your own timetable…  

It’s a great way to make your school life nicer. ;) 

 

TIMETABLES 

 hour Monday Tuesday Wednesday Thursday Fiday 
1 8:00- 8:45   

 
 
 

  

2 8:55- 9:40     
 

 

3 9:50-10:35      

4 10:45-11:30      

5 11:50-12:35      

6 12:45-13:30      

7 13:40-14:25      
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By Basia Orpel 

By Basia Orpel 



 

  

Room decoration on Halloween 
Things you need: 

 newspaper 

 marker 

 paperboard 

 string 

 scissors 

 glue 

 pencil 

 

5.It's done! You can 

create this cool 

decoration very fast. 

It’s really simple.  
 

 

Zuzanna Bednarek kl. 2E 
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1.Cut your newspaper in 

this way. 

 

3. Glue pieces of 

newspaper and 

paperboard 

together. 

4.Glue string  to 

join the letters.  

 

 

2.Write a word or 

phrase connected 

with Halloween. 
 



 

 

  

AUTUMN 
Not everyone knows, that autumn is a very interesting season, and to prove it 
I want to introduce you to a few interesting facts about ;) 
Did you know that… 

People who live closest to the equator, never experience the season of autumn  
Autumn babies, or those born between September and November, are more likely to 
live to 100 than those who were born in other times of the year 
You’re bound to see pumpkins as part of autumn decor. The pumpkin was first named 
by the Greeks. They called this edible orange item “pepon,” which means “ large melon 
“ 
According to superstition, catching leaves in autumn  
brings good luck. Every leaf means a lucky month  
next year. Red and purple leaves are actually caused  
by the presence of sugars from sap that is trapped  
inside of the leaves. Contrary to popular belief,  
squirrels who have spent the autumn  
collecting acorns and other foods do not hibernate  
for the winter. Autumn  is a  migration time for many  
species of birds The Arctic tern journeys about 11,000 miles for its annual migration. 
That is like going all the way across the United States about three and a half times. 
42 Colorful Facts about Fall/Autumn - Random Facts 
http://facts.randomhistory.com/fall/autumn-facts.html 
 

 
Autumn  is one of the four seasons on Earth and is the transition from Summer into 

Winter. In North America, Autumn is also known as the fall, in which both 

Thanksgiving and Halloween are celebrated. One of the main features of Autumn is the 

shedding of leaves from  trees.  

Every time someone  says autumn is the best season of the year , I show them  this …. 
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        See the fact file below for more information about Autumn. 

 Autumn is one of the four seasons. 

 It is the transition from Summer into Winter. 

 The weather also begins to get colder and many plants stop making food. Autumn is the time when  

trees shed their leaves. The leaves change from green to red, orange, yellow or brown before 

falling. 

 The Autumnal Equinox signifies the start of Autumn, and it ends with the Winter Solstice  

 Many animals begin to prepare for the winter by storing food in their nests and dens or fat on 

their bodies. 

 In Autumn, there is less sunlight because the days are shorter. 

 Pumpkins are a big crop during Autumn. They are used for pies, soups and Jack-o-Lanterns on 

Halloween. 

 Many animals begin to grow warmer coats to prepare for the cold weather following Autumn. 

 In the United States, autumn is a time when Thanksgiving and Halloween are celebrated by many 

people. 

 Many crops are harvested in Autumn. 

 

Funny facts  about  autumn 

 Autumn babies, or those born between September and November, are more likely to live to 100 

than those who were born in other times of the year. 

 

 People who live closest to the equator, never experience the season of autumn.  Around the 

equator, the temperature remains consistently warm. 

 

 According to superstition, catching leaves in autumn brings good luck. Every leaf means a lucky 

month next year. 

 

 Red and purple leaves are actually caused by the presence of sugars from sap that is trapped inside 

of the leaves. 

 

 Fall is a  migration time for many species of birds. During autumn, birds will fly to other areas 

seeking more hospitable climates. The Arctic tern journeys about 11,000 miles each way for its 

annual migration. That is like going all the way across the United States about three and a half 

times. 

 

 Contrary to popular belief, squirrels who have spent the autumn collecting acorns and other foods 

do not hibernate for the winter. Rather, they spend the majority of their time in nests they built 

to shelter them from harsh weather. When squirrels do come out in winter, they are usually 

tunneling under the snow to find the food they buried during the fall. 

 

 Halloween is a large part of autumn. The concept of wearing masks and costumes hails from ancient 

Celtic tradition. The Celts believed ghosts roamed on Halloween, and people wore disguises to hide 

from the spirits.’ 

 

 You’re bound to see pumpkins as part of autumn decor. The pumpkin was first named by the Greeks. 

They called this edible orange item “pepon,” which means “large melon. 
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How to learn  
Back to school – how to learn and have free time 

All students know it is sometimes too hard to learn, 

do homework and find any time for our hobbies 

(sport, dance, music school etc.) This is the way, 

how to do it and have time for rest: 

1) Determine the time doing homework and 

learning 

After coming home from school I rest a few 

minutes and do all homework for the next day. 

Then I have a break (1-2 hours), and after that I 

learn to all tests. 

 
2) Take notes 

Maybe it seems to be a nonsense but it really helps. Make 

a note of important things from the lessons and then you 

learn from a textbook and a notebook. When you learn 

before the test  you can look into your notebook and you 

have the most important information in front of you. 

3) Mark the important information 

When you learn from a textbook or a notebook you can 

select important sentences sticking sticky notes. 

4) Learning foreign languages 

Foreign languages don’t come to your mind? Write down 

new words on a piece of paper, on the other side translate 

it. 

Of course, there is no 100% certainty that these methods 

will help you, but I hope they will be at least a little 

helpful. 

                                                          

 By Wiktoria Kaszowska Ie 
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Now, we communicate by using messages. To improve texting we can use shortcuts. 

In a moment you will learn the basic shortcuts along with their translation. 

Abbreviation in English Shortcuts Translate 

To you too 2U2 Wzajemnie 

Too late 2L8 Za późno 

For You  4U Dla Ciebie 

Thank You TY Dziękuję 

Good Night GN Dobranoc 

OK K/kk Okay 

Please Pls/Plz Proszę 

Are R Jesteś(cie) 

Sorry SRY Przepraszam 

You U Ty/Wy 

 

English Shortcuts 

By Wiktoria Kaszowska Ie 

 

ENGLISH CORNER   9 

How to pack healthy food for school? 
  

Tired of sandwiches or something 

you bring to school to eat during 

lunch break? Want to have 

something new or fun? Then it's 

an article for you! To have a new 

and cool lunch you can use a lunch 

box! The lunch box is used to 

store food. You can pack here 

whatever you want to eat during 

the day. That could be 

vegetables, meat or sweets or 

whatever you like. 
 



 

  

Our  

teac

hers’ 

teac

hers 
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But how to make funny, pretty 

and also tasty lunch? Well, you 

can make something like that! 

Apparently, it's really easy to 

make. You'll just need a box, 

strawberries, kiwi, heart-

shaped biscuits and these 

owls. These baby owls, in fact, 

are just normal biscuits, 

stuffed with cheddar cheese 

and ham. I bet you could make 

it, because it's easy to make, 

I promise. It just looks 

difficult. 

I hope you'll like it! 
By Ania Dolińska 

By Gosia Kuczma 
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Comics 

By Weronika Ziętala, Ania 

Dolińska, Iza Janczak 

By Maria Paweloszek 



 

  

Art and poetry corner 
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When the rainy autumn days 

Launch scented candles 

hot tea and soft blanket 

will blow away the sorrows.  
 

Marysia Jarzębowska 
 

Welcome Autumn, come to us, 

Bring the colorful world, you must! 

Without you won't be so cool, 

You have a very very big role! 

Weronika Gajzler 
 

You must go to school, 

This can be cool, 

Trees change colours, 

Never bad way follow. 

By Marysia Jarzębowska 

 



 
 

  

By Gabrysia Lewandowska 

By Ada Krajewska 

1.  You must systematically and actively participate 
     in lessons and school life. 
2.  You will need to wear shoes every day  
          to change.  
3.  You have an obligation to respect the good name of the school  
           and all of its employees and students. 
4. You can’t use a phone during the lesson 
5.  You can't leave the school building during lessons. 

6.       You have a ban on bringing into school subjects,  
     which are threatening the life and the health of 
             employees and students. 
7.  You should take care of the common good and order  
             in school. 

8.  You have a ban on smoking cigarettes  
     and using illegal substances on the school premises. 
9.  You can’t eat and drink during lessons. 

10.   You must respect the school rules. 

 
 

 

School rules 
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School rules 



 

1    1     7       
 5       6   
 3   2      
4   3       
 5  4       
 6        

COMPETITION!!! 

Where are the places? 
 

Crossword 

Entry:    In our school we have the best …….. in the world!  

Questions:  
1. What month is it now? 

2. ……… is a day when children wear fancy dress and go from door to door 

saying “trick or treat” and waiting for candies 

3. Autumn is the season when ….. fall from trees 

4. When the weather is ….. we need umbrellas. 

5. We need warmer jacket when it is …. outside. 

6. What season is it now? 

Good luck  

 

By Marcelina Molenda 
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By Natalia Rusek 

 

By Natalia Rusek 
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Das Schuljahr 2015/2016 dauert 

vom ersten September bis zum vierundzwanzigsten Juni. (noch acht Monate ) 

 

Unser Team stellt sich vor 
   

 

 

 

 

 

 

 

Ich heiße Maciek und bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Polen und wohne im Pabianice. Ich besuche das Gymnasium Nummer 3 und Klasse 3D. Ich bin am 

01.01.2000 geboren. Ich bin Einzelkind. Ich bin nett und tolerant. Ich habe blonde Haare und graue Augen. Meine Hobbys sind Fußball spielen, Snowboard 

fahren und Computer spielen. Meine Lieblingsmusik ist deutscher Rap. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Ich mag im Winter ins Gebirge fahren. Ich will in 

Stockholm oder in der Schweiz wohnen. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Mein Lieblingssport ist Fußball, klar. Aber ich mag auch Snowboard fahren. Und 

mein Lieblingscomputerspiel ist CS:GO, natürlich. In meinen Artikeln möchte ich über meine Hobbys schreiben. Viel Spaß beim Lesen! 

Ich heiße Asia, ich wohne in Pabianice und bin fünfzehn Jahre alt. Ich habe Geburstag am neunten November. Ich bin sympathisch und nett. Meine Familie 

ist groß aber ich bin Einzelkind. Ich habe eine Katze. Ich bin in der Klasse 3D. Mein Lieblingsessen ist Hähnchen mit Reis und meine Lieblingsfächer sind 

Englisch, Polnisch und Deutsch. Ich bin Einzelkind. Ich mag Bücher lesen, vor allem Krimis, Liebesromane und Science – Fiction. Ich liebe zusätzlich Englisch 

zu lernen, denn das gibt in der Zukunft mehr Möglichkeiten, und weil ich es genieße. Dieses Jahr bin ich eine der Redakteuren in Gimnazeta. Küsse, Asia 

Ich bin Michał. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin am 16.11.2000 in Pabianice geboren. Ich komme aus Pabianice aus Polen. Ich mag Sport und Computer. Meine 
Hobbys sind Fußball und Ski fahren. Ich spiele in Włókniarz Pabianice als rechter Verteidiger. Ich bin sportlich und ganz nett. Ich besuche das Gymnasium 

Nummer 3. Ich gehe zur Klasse III D. Ich habe schwarze Haare und braune Augen. Ich bin groß. Ich habe einen Brüder. Er ist zehn Jahre alt. Meine Lieblings 
Musik ist Rap und mein Lieblingsessen sind Pizza und Hähnchen mit Reis. Mein Libliengsfilm ist Horrors. Ich habe viele Freunde! 

 
Ich heiße Zuza. Ich bin fünfzehn Jahre alt. Ich komme aus Polen und wohne in Pabianice. Ich bin am dreizehnten Februar in Łódź geboren. Ich bin 

Einzelkind. Ich bin groß und schlank. Ich habe einen Hund. Ich gehe zum Gymnasium Nummer 3. Ich bin in der Klasse 3D. Mein Lieblingsfach ist Deutch. Ich 

mag reiten, zeichnen, snowboarden und schwimmen. Ich mag in den Sommerferien im Gebirge wandern. 

Hallo! Ich heiβe Norbert und ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Polen und ich wohne in Pabianice. Ich mag Computer und Fuβball spielen. 

Ich bin humorvoll und ganz nett. Ich besuche Gimnasium Nummer 3 in Pabianice, und die Klasse 3D. Ich spiele in Włókniarz Pabianice. Das 

ist eine FuBballmannschaft. Ich bin am 4.09.2000 in Pabianice geboren. Mein Lieblingsessen ist Pizza.Ich mag das Meer. In den 

Sommerferien fahre ich of ans Meer. Ich habe ganz viele Freunde. 

In der zweiten Nummer stellen wir weitere Personen aus unserem Redaktionsteam vor.  

 Unsere Berteuer:  An dieser Nummer haben auch folgende Personen gearbeitet: 
   Anna Andrzejewska 2e, Marta Tadejczyk 2e, Martyna Owczarek 3h 
Małgorzata Pacześ-Górna   Patrycja Kopka 3h, Piotr Wlazło 3h 
Krzysztof Snochowski   
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Krzysztof Snochowskiillkommen im Gymnasium Nummer 3 nach den Sommerferien 
 

In dieser Nummer: 

 

Herbst – langweilig, traurig oder schön? 

 

Im September beginnt nicht nur der Herbst, sondern auch das Schuljahr und alle Schüler müssen in die Schule 

gehen. In dieser Zeit werden auch die Tage immer kürzer, das Wetter ist nicht so schön wie im Sommer. Immer 

häufiger regnet es, die Temperaturen wird niedriger und es ist windig. Früh am Morgen ist es oft neblig. 

Manchmal aber, bei schönem Wetter, können wir die schöne Seite von Herbst beobachten. Die farbigen Blätter 

fallen aus den Bäumen. Die Sonne scheint und es ist noch ganz warm. 

 

Die Assoziationen unserer Schüler mit der Jahreszeit HERBST: 
 

 

 

Schule                
    die letzten warmen Sonnenstrahlen   schon kalt   bunte Blätter  

 

 

  
  

Regen                                                                    Pilze                                       Obst und Gemüse                          noch angenehme Temperaturen 

  

 

   

Wind 

   Spaziergänge im Park romantische Farben  dicke Jacke, Mütze          Erkältung    

und erste Handschuhe 

 H 
 E 
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 S 
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- eure Assoziationen mit 
  HERBST 
-Musikecke (Was ist                    
Musik?) 
- Bundesliga Magazin 
- Obst - Wortschatz  
 



MUSIKECKE 
  

In jeder Nummer von „Deutsche Perspektive” werden wir für euch einen kurzen Artikel 

zum Thema „Klassische Musik”  veröffentlichen. In dieser Nummer versuchen wir den 

Begriff „Musik“ überhaupt zu erklären. 

 

„Musik, die beste Kunst, die höchste Kunst, die Kunst überhaupt.“ 

„Stets war die Musik ein Teil des Lebens, stets war sie mit Wirklichkeit verbunden, sie wiederspiegelnd auf der 

einen Seite, andererseits aber auch auf sie einwirkend.“ 

Durch diese Zitate aus einer Enzyklopädie möchten wir zeigen, wie wichtig für die Menschen die Musik ist. Musik ist 

Kunst über alle Künste. Sie begleitete die Menschen seit immer. 

 

 

Kann man aber den Begriff „Musik“ irgendwie definieren? 

 

Viele Musiktheoretiker sagen, dass es dazu keine genaue und eindeutige Definition gibt. Sie sagen, dass Musik 

einfach Musik bedeutet. Man könnte annehmen, dass die Musik keine rhythmische Ordnung von Geräuschen, 

Tönen und Klängen ist. Sie ist aber mit der Zeit eng verbunden, denn es ist unmöglich, eine Melodie ohne 

Zeitverlauf zu bestaunen. Es gibt noch eine andere Theorie, die sagt: Wir sollen es Musik nennen, was wir als sie 

wahrnehmen. Die Musik ist also nicht nur eine für das Publikum geschriebene Melodie, sondern auch alle Klänge 

und Geräusche, die wir hören und bestaunen können (z.B. Vogelgesang, Fahrgeräusche eines Wagens oder einzelne 

Töne von Instrumenten). Es ist eine sehr individuelle Sache, was wir unter dem Begriff „Musik“ verstehen und wie 

wir jede Art von ihr finden. 

 

 

Und was sagen über Musik andere groβe Persönlichkeiten, die mit ihr nicht unbedingt eng 

verbunden sind? 

 

 

„Die Musik überhaupt ist die Melodie, zu der die Welt der Text ist“ – Arthur Schopenhauer (1797-1849), klassischer 

Philosoph 

 

„Musik ist eine Wissenschaft, die uns lachen, singen und tanzen lässt“ – Guillaume de Machaut (1300-1377), 

französischer Komponist 

 



„Musik ist der Beweis für Leben“ – Toshiro Mayuzumi (1929-1997), japanischer Komponist 

„Die Musik trägt ihren Sinn in sich selbst“ – unbekannter Autor 

 

„Musik ist die universale Sprache der Menschheit“ – Henry Wadsworth Longfellow (1087-1882), amerikanischer 

Schriftsteller 

 

„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an“ – E.T.A. Hoffmann (1776-1822), romantischer Schriftsteller, Komponist, 

Musikkritiker 

 

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ – Friedrich Nietzsche (1844-1900), deutscher Philosoph 

 

„Musik darf das Ohr nie beleidigen, sondern muss vergnügen“ – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), 

österreichischer Komponist 

 

„Alle Kunst strebt ständig danach, sich der Musik anzunähern“ – Walter Pater (1839-1894), englischer Essayist und 

Kritiker 

 

AUTORINNEN: 

Anna Andrzejewska kl. Iie       

Marta Tadejczyk kl. IIe 

          Theodor  Storm 

Das ist der Herbst 
Das ist der Herbst; die Blätter fliegen, 

Durch nackte Zweige fährt der Wind; 

Es schwankt das Schiff, die Segel schwellen 

Leb wohl, du reizend Schifferkind! 

Sie schaute mit den klaren Augen 

Vom Bord des Schiffes unverwandt, 

Und Grüße einer fremden Sprache 

Schickte sie wieder und wieder ans Land. 

Am Ufer standen wir und hielten 

Den Segler mit den Augen fest 

Das ist der Herbst! wo alles Leben  

Und alle Schönheit uns verläßt. 
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Bundesliga 

Magazine! 

Bayern München 
Startelf: 

TW: Manuel Neuer 

LV: David Alaba 

IV:  Javier Martinez 

IV: Jerome Boateng 

RV: Rafinha 

RM: Douglas Costa 

ZM: Thomas Müller 

ZM: Mario Götze 

ZDM: Xabi Alonso 

LM: Arjen Robben 

ST: Robert Lewandowski 

 

Robert Lewandowski hat im Pokalspiel 

gegen Wolfsburg 5 Tore in 9 Minuten 

damit zur Schaffung einer neuen 

Bundesliga-Rekord. Er erzielte den 

schnellsten Hattrick in der Geschichte 

der Liga, und sein Team gewann den 

DFB-Pokal. 

 
 

Autoren: Michał Trzanek und Norbert Woch 



DIE WIEDERHOLUNG DES MATERIALES 

 

 

 

 

die Banane die Kiwi die Ananas die 

Wassermelone 

die 

Nektarine 

die 

Himbeere 

die Mango die Melone 

 

Rozwiązując krzyżówkę pamiętaj o rodzajnikach ! 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

1. Jabłko 

2. Banan 

3. Ananas 

4. Melon 

5. Gruszka 

6. Wiśnia 

7. Cytryna 

 

der Apfel die Erdbeere die Zitrone die Pflaume die Birne die 

Sauerkirsche 

die Orange die 

Weintraube 
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13.10. - Ślubowanie pierwszaków. 

 

 

        25.09. – Przedstawienie o 

Sybirakach. 

15.10 – Spotkanie z załogą statku. 

19.10. – Prezentacja o opiece 

medycznej. 

1.09. – Rozpoczęcie roku szkolnego.  

14.10. – Dzień nauczyciela. 

28.10 – Finał konkursu o Tadeuszu 

Kościuszce. 

- Tadeuszki 

          31.10. – Halloween! 

07.10. – Zawody powiatowe – 

biegi sztafetowe. 

 

I połowa września – wybory do 

samorządu szkolnego. 

Listopad – Wojewódzki Konkurs Języka 

Angielskiego. 
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