
 

  

                          GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PABIANICACH 

 Wiadomości 

 Reportaże 

 Wywiady 

 Ciekawostki 



1 Maja                                                                                                                                  
Corocznie od 1890 roku obchodzimy Święto Pracy lub inaczej 
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Jest to święto 
międzynarodowe.  W Polsce jest  świętem państwowym od 1950 roku. 
Święto Pracy podkreśla wartość pracy ludzkiej. Upamiętnia strajk 
robotników w Chicago przeciw złym warunkom pracy i zbyt długiemu 
czasowi pracy. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. 

 

 

  

 

2 Maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Polskie święto 
wprowadzone w 2004 roku. Tego dnia oddajemy szacunek dla symbolu 
narodu. W tym samym dniu obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za 
Granicą.  

  

Konstytucja 3 maja właściwie Ustawa Rządowa uchwalona 3 
maja 1791 roku. Jest to pierwsza Konstytucja w Europie oraz druga na 
świecie po Konstytucji Amerykańskiej. Konstytucja 3 maja dokonała 
zmian w ustroju politycznym Rzeczpospolitej. Został wprowadzony 
podział władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Ustawa 
wprowadziła wolność wyznania. Zniosła liberum veto, sejm musiał 
decydować większością głosów. Szlachta została pozbawiona prawa 
głosu i decyzji w sprawach państwa. Ustanowiono dziedziczność tronu, 
znosząc wolną elekcję. Chłopom Konstytucja gwarantowała opiekę rządu 
i prawa. Polska stała się monarchią konstytucyjną, zlikwidowano 
odrębność Litwy. Autorami Konstytucji 3 maja byli: Stanisław 
August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Dzień ten 
jest dniem wolnym od pracy. 

                                                        Ola Talarska i Wiktoria Strzelecka 

 



26 maja  -  KOCHANA 

MAMO…  
„Mamo, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo radości” 

                                                                     Damian, Kacper i Tomek 

 

Droga Mamo! Dziękuję Ci za trud włożony w moje wychowanie. Życzę Ci 

cierpliwości i spokoju, abyś zawsze była tak dobrą i ciepłą osobą.  

Kocham Cię.                                                  Daria, Basia i Justyna 

 

„Z okazji Dnia Matki życzę Ci zdrowia, uśmiechu na twarzy, szczęścia. 

Bądź taka, jaka jesteś. Nie choruj.”        Mariusz, Przemek i Krystian 

 

Kochana Mamo! Życzę Ci spełnienia najskrytszych marzeń, cierpliwości, 

zdrowia i spokojnego życia -  Artur i Kacperek  

 

„Aby po tym dniu w Maju, żyło Ci się, jak w Raju”  

                                                                                         Mateusz 

„Choć raz w roku jest Dzień Matki 

Mamie- co dzień należą się kwiatki.”                          Artur 

 



 

  

 

Mamo!                                                                                    26 maja, 2016r. 

Kiedy patrzę wprost w Twe oczy, widzę, jakie szczęście z Tobą kroczy. 

Od narodzin po dziś dzień opieką swą wspomagasz mnie. 

Gdy złych wydarzeń cały pęk, wtargnie w życia mego bieg, 

Ty swą dobrą radą darzysz mnie. W pracy czy w domu, najczęściej jesteś 

w dobrym nastroju. 

                               Dobre słowa przesyła Ci Twoja córka, 

                                                                   czasami niegrzeczna „Żabulka” 

Kochana Mamo!                                       26.05.2016r. 

     Droga Mamo, z okazji Twojego dnia, którego nie możemy dziś 

spędzić razem życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia i dużo 

cierpliwości, bo to chyba najważniejsze. 

Dziękuję Ci, że mi pomagasz i zawsze potrafisz pocieszyć. Nawet kiedy 

jest ciężko, Ty przychodzisz i poprawiasz mi humor. 

Dziękuję Ci, że zawsze znajdziesz dla mnie czas, choć nie zawsze 

możesz. 

Dziękuję Ci, że masz tyle cierpliwości do mnie. 

Dziękuję Ci za wszystkie pyszne obiady i najlepszy na świecie sernik. 

Dziękuję Ci, że wychowałaś mnie na taką osobę, jaką jestem dziś. 

      W sobotę wracam i gdy się spotkamy, pójdziemy na długi spacer i do 

Twojej ulubionej kawiarni. 

                                               Twoja kochająca córka Paulina 

 



 

 

 

 

  

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 pisał: "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 

Autor: 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 

pieniądzach, władzy i tej jedynej kobiecie. Traci miłość, przyjaciół i szacunek 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. 

 

http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/48000/48379/352x500.jpg
http://lubimyczytac.pl/autor/10474/george-orwell
http://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/5941/muza/ksiazki
http://www.empik.com/49-opowiadan-hemingway-ernest,318950,ksiazka-p


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas pierwszych odpowiedzieli na pytania 

dotyczące zmian w szkole i mieście. 

 

 

Zmiany w szkole : 

11 głosów – zmiana ławek i krzeseł (na wyższe);                                                            

 - więcej lekcji multimedialnych; 

9 głosów – skrócenie lekcji i wydłużenie przerw;                                    

- wybudowanie nowego boiska „Orlik”; 

 

 

4. Cień wiatru 

Carlos Ruiz Zafón 

Cykl: Cmentarz zapomnianych książek (tom 1) 

Wydawnictwo: Muza 

W letni świt 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 nieznaną sobie powieść "Cień wiatru" 

niejakiego Juliana Caraxa.  

Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego 

książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż zaczyna się największa i 

najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, która da również początek 

niezwykłym opowieściom, wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym 

miłościom rozgrywającym się w cudownej scenerii Barcelony gotyckiej i renesansowej, 

secesyjnej i powojennej. 

                                                                                                                           

 Eliza Zamolska  IIf 

 

8 głosów – wstawienie do pracowni lub szatni szafek na książki; 

odnowienie szkoły i remont pracowni; 

6 głosów – otworzenie sklepiku szkolnego;  

4 głosy – używanie czytników e – book zamiast książek; 

3 głosy – zwiększenie bezpieczeństwa w szkole;                                                               

- organizowanie dyskotek szkolnych; 

2 głosy – dostęp do WI – FI;                                                                                       

  - wymiana komputerów w bibliotece szkolnej;                                                                           

 - mniej prac domowych, prac klasowych i kartkówek;                                                      

 - większa wyrozumiałość nauczycieli w stosunku do uczniów;                

   - organizowanie wycieczek 

 



 

Zmiany w mieście : 

11 głosów – zwiększenie bezpieczeństwa na drodze; 

10 głosów – odnowienie dróg i chodników; 

5 głosów – posadzenie kwiatów i drzew; 

4 głosy – odnowa autobusów i tramwajów; większa dbałość o czystość; likwidacja sklepów z 

dopalaczami 

3 głosy – odnowienie budynków; poprawa życia bezdomnych. 

                                oprac. Natalia i Zuzanna  IIe 

 

 

 

 

 

 

Rok 2016 został ogłoszony:  

 Rokiem Henryka Sienkiewicza (w 100. rocznicę śmierci oraz 170. rocznicę urodzin) 

 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski 

 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego (w 70. rocznicę śmierci)  

 Rokiem Cichociemnych 

 

Wydarzenia w Polsce: 

 - 8-10 – Pyrkon, zjazd miłośników fantastyki odbywający się w Poznaniu. 

 - 14-17 kwietnia - obchody 1050 rocznicy chrztu Polski. 

*msza św. w bazylice gnieźnieńskiej pod przewodnictwem legata papieskiego, sekretarza stanu 

Stolicy Apostolskiej w obecności najwyższych przedstawicieli państwowych. 

*Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu (pierwsze w historii) w celu wysłuchania orędzia prezydenta 

RP Andrzeja Dudy w związku z obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski. 

Wydarzenia 



*msza św. w bazylice archikatedralnej w Poznaniu pod przewodnictwem legata papieskiego w 

obecności najwyższych przedstawicieli państwowych. 

 - 21-24 – 14 edycja FashionWeek Poland Łódź, co półrocznego festiwalu mody. 

 

Wydarzenia na świecie: 

 - 22 marca – 31 osób zginęło, a ok. 300 zostało rannych w zamachach terrorystycznych w 

Brukseli. 

 - 23 marca – Robert Fico objął urząd premiera Słowacji. 

 - 27 marca – około 70 osób zginęło, a ponad 340 zostało rannych, po tym jak w pobliżu parku 

rozrywki w Lahore eksplodowała bomba. 

 - 29 marca – porwano samolot Airbus A320 linii EgyptAir, który leciał z Aleksandrii do Kairu. 

Maszyna lądowała awaryjnie. Nikomu nic się nie stało, a niedługo po tym sprawca został 

aresztowany. 

 - 1 kwietnia – zamach terrorystyczny w Turcji. Nieopodal dworca w miejscowości Diyarbakır 

wybuchła bomba zabijając 7 policjantów, a raniąc 27 osób. 

 - 2 kwietnia - naukowcy z uniwersytetów ze Szwecji, Szwajcarii i Japonii odkryli w śpiewie 

sikorek ich własną składnię. 

 - 14 kwietnia i 16 kwietnia – w serii trzęsień ziemi które nawiedziły miasto Kumamoto w 

Japonii zginęło co najmniej 44 osoby. 

 

 

Wydarzenia sportowe: 

 - 28 marca-3 kwietnia - 106. Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym w amerykańskim 

Bostonie. 

 - 30 marca-3 kwietnia – 36. edycja Pucharu Challenge siatkarek. 

 - 31 marca-3 kwietnia – Mistrzostwa Europy w skokach na trampolinie w hiszpańskim 

Valladolidzie. Klasyfikację medalową wygrała reprezentacja Rosji przed Wielką Brytanią i 

Białorusią. 

 - 16-17 kwietnia – 57. edycja Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów w Krakowie. 

 - 21-24 kwietnia – 65. Mistrzostwa Europy w judo w rosyjskim Kazaniu. 

 - 22-27 kwietnia – 14. finał Eurocupu koszykarzy. 

                                                                                                       Milena Swędrak  IIf 
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The World’s Big Events in 

2016 
COP A  
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10  J UNE  – 10  J UL Y  2 7  J UNE  – 10  J UL Y  

8 - 9  J UL Y  2 6 - 3 1 J UL Y  

6 - 2 9  M A Y  

3 - 2 6  J UNE  
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Red 

Active, cheerful with strong will. People with red personality type constantly seek attention and are quite 

optimistic. “Reds” can be considered as dreamers and they’re ambitious. However, they’re really impatient and 

impulsive. Also, that personality type shows signs of narcissism and egoism. 

 

B lue 

The most peaceful personality type. “Blues” are often considered as melancholic and excellent leaders. These 

people need order, organization and stability in their lives. Beside that, they’re very loyal and respectful. “Blues” 

can be also rigid, emotionally unstable, too passive, unforgiving and/or aloof. 

 

Green 

Safety, security, faithfulness – these words characterize green personality types. People with that personality 

tend to be very caring, emotional and open to others. They’re well-mannered, friendly, kind with a need to love 

and be loved. “Greens” are associated with being envious, materialistic, indifferent and greedy, though. 

 

Yellow 

Usually perfectionists and smart-dressers. As companion they’re desired by many due to their combination of 

sophisticated manners and funny nature. “Yellows” usually like to socialize, but they don’t mind being by 

themselves, in fact they actually enjoy their alone time. Good at getting information from others and coming up 

with creative, new ideas. Sadly, that type has a tendency to be overly analytical, judgemental, arrogant and 

pessimistic. 

 

B lack 

Introverts with serious and confident attitude. “Blacks” have a need for power and control. They also appear 

intimidating to other people, even close ones. That type likes to keep others at a distance, too. Besides, black 

personalities are bad at sharing emotions, usually out of fear. Moreover, “Blacks” are secretive, often negative, 

aloof and withholding. 

 

White 

Innocent and optimistic extroverts. That type is really wise, confident and careful. “Whites” can be critical and 

they like to hide their flaws to give an impression of perfection. But they are also unimaginative and plain. 

Sometimes even appear as boring. 

Color P ersonality  
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W ho are you between your friends? 

START  

                                                  

                                                 

 

Do you usually  

plan most things? 

Have you got 

many creative ideas? 

Do you often get so lost in 

thoughts that you ignore or forget 

your surroundings? 

Do your emotions control you 

more than you control them? 

Are you worried about how your 

actions affect other people? 

Do you feel very anxious in 

stressful situations? 

Do you really often invite everyone 

to the best places ? 

Do you know the best jokes and 

everyone likes having fun with 

you? 

 THE LEADER 

You are the most 

important member in the 

group. Without you all 

the meetings would 

never exist. 

Organization,  good 

choices, courage, 

interesting personality= 

that’s your good side! 

 

FUNNY GUY 

You always have many crazy 

ideas in your head, that’s the 

reason why no one gets 

bored.  Having a party 

without you is only a wasted 

time. Appreciate it! 

 

YES 

NO 

A MEMBER 

You are sad, happy, 

smiling, laughing… 

everything! You prefer 

others to make decisions, 

because you concentrate 

on having fun! Stay cool! 

 

SHY 

CREATURE 

Quiet, kind, tolerant…You 

don’t like being in the 

limelight, but everyone 

needs your sensitive soul. 

Don’t forget smile 

sometimes! 

 



 

  

The Story of Little Sally. 

 

One a sunny holiday day a little girl named Sally began to wonder what it 

would be like if she changed the body with the fish. 

-They just swim and do nothing. -sighed Sally. 
When the night came Sally fell asleep 

The next day, Sally felt that she was all wet. She thought her older brother 

Kevin doused her with cold water. However, she could see nothing but 

sun's rays reflected from the surface of the water 

-It happened!!! I'm a fish!!! 
Before anything came to her head, she noticed that her cat Perry fumbled 

with his paw in the aquarium. Sally began to  flow as fast as her fins let her. 

However Perry grabbed her and put her into his mouth. 

-NO!!! NO!!!! -She screamed in terror. 
Then her mother came into the room and woke her up. 

-Sally!!! Sally!!!! Get up. What happened? - mom asked 
-I had a horrible dream. - Sally said 

I think I prefer cleaning and dusting to being a tasty morsel. 

THE END 
 

 

 

 

 

 

By Maria Jarzębowska 1d 

A haiku in English is a very short poem in the English language, following to a greater or lesser extent the 

form and style of the Japanese haiku. A typical haiku is a three-line observation about a fleeting moment 

involving nature. 

(Wikipedia) 

 

‘Over the wintry forest, 

winds howl in rage 

with no leaves to blow.’ 

Notsume Soseki 

 
A limerick is a form of poetry, especially one in five-line, predominantly anapestic meter with a strict 
rhyme scheme (AABBA), which is sometimes obscene with humorous intent. The third and fourth lines 
are usually shorter than the other three.  
 
(Wikipedia) 
 

 

‘There was an old man with a beard 

Who said, "it’s just how I feared!  

Two owls and a hen  

Four larks and a wren  

Have all built their nests in my beard.’ 

Anonymous 
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-Sweden 

1.There is no rubbish so the Swedes are importing them from Norway. 

2.The Swedish language wasn't an official language of that country till 2009. 

3.Very often you can meet people who are more than 80 years old, but they look as if  

they were 50. 

4.The Swedes love fishing, but they don't kill fish. They take a photo and release them. 

-Finland 

1.Finland is the only country in the world, which gives the news in Latin. 

2.Donald the Duck was banned in this country, because he wasn't wearing pants. 

3.66% of students in Finland go to college.  

 

Films: 

-Pelle erobreren (Pelle the conqueror)- Danish-Swedish film 

-Bølgen (the Wave) – Norwegian disaster film 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scandinavian 

Inventions 

-Nokia- Finland 

-Lego- Denmark 

-Ikea- Sweden 

-Seatbelts- Sweden 

-pacemaker - Sweden 

-matches- Sweden 

-sauna- Finland 

-paper clips- Norway 

-contrast fluid used in carrying 

out X-rays- Norway

 

 



 

  

Ada Stankiewicz 

Picture from: 
http://qmamkasze.pl/lekki-lunch-na-upal-salata-z-arbuza-i-melona/ 
http://www.tapetus.pl/203002,lemoniada-cytryny-napoje-kwiaty-lato.php 

Cook with me!  

ideas for summer recipes 

1.FRUIT SHASHLIK 

Ingredients: 
- 3  strawberries  
- Cut kiwi 
- Cut bananas 
- Cornflakes 
- Milky chocolate     

How to do: 
Tamp fruits on a toothpick, melt chocolate and  drench your shashlik, then sprinkle it 
with cornflakes 
2. VEGETABLE SALAD 

You need: 
      -sunflower 
 - grilled chicken 

- 1 tomato  
- lettuce 

How to do:  
Fry sunflower, grill the chicken,  cut the tomato, add to the salad together with some 
sauce  
3. Ice shake  
You need: 
         - Frozen strawberries 
         -2 glasses of milk 
        - 2 bananas 
How to prepare: 
Freeze strawberries for about 3 hours and put to blow, then add the cut bananas 
and milk. Blend all and store in the fridge for 10 minutes. 
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GOING ON CAMPS 

PROs ✔ 

It’s a nice way of spending time. 

You can get sociable. 

You can rest by physical activity. 

You can try new things and visit new places. 

You can meet interesting people and make relationships. 

It can be cool there. 

CONs X 

You can miss home. 

You can be tired and have no time to 

spear. 

It can be dangerous. 

You can break legs. 

You will have to leave. 

 

 Ada Stankiewicz  

Mother`s Day 

Ideas for a present: 

1. A family photo in a frame 

Take a plain frame and decorate it, for example with shells, stick or paint something 

on it. When the frame is ready put in your photo with parents.  

 

1. 2. 

 

2. A tree of good luck 

Roll out thin pieces of plasticine to make small balls.  

Stick them onto the branches of your tree. 

 You can decorate it with colourful stones or sequins. 
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CORNER



 

  

Conversations with a doctor 

You don’t know when the illness gets  you. Being abroad we need to know how to 

communicate with a doctor. Follow the example. 

Pat ien t : Good morning. 

Doctor : Good morning. Sit  down, please. 

Pa t ien t : Thank you. 

Doctor : What  br ings you here?  

Pat ien t : I haven’t  been  well la tely. I’ve had a  sore throa t  and a  headache. 

Doctor : I see. Have you got  a  high  tempera ture? 

Pat ien t : Yes. I took the tempera ture and it ’s  38 degrees h igh . 

Doctor : How long have you been  suffer ing? 

Pa t ien t : Abou t  two days. 

Doctor : Ok. Open your  mouth , please. 

Pa t ien t : Aaaaaah . 

Doctor : Your  throa t  is very red. Does it  hur t  you? 

Pa t ien t : A lit t le.  

Doctor : Now, lie down on  the bed and I will t ake you r  tempera ture. 

Pat ien t : So, wha t ’s wrong with  me? 

Doctor : You have got  a  fever . I’m going to prescr ibe you some medicine. You need 

to take some pills and some syrup. You shouldn’t  leave your  home for  a  while, 

too. 

Pa t ien t : Ok, thank you doctor . 

Doctor : You’re welcome. Here is the prescr ipt ion . 

Pa t ien t : Thank you. Goodbye. 

Doctor : Goodbye, recover  quickly. 

 

By Małgorza ta  Kuczma IId  



 

  



 

  

How to pack your luggage? 

1. You should take a torch to have some light in your tent. 

2. Always take a sunblock  to protect your skin. 

3. Never put money to your luggage because you can lose it! 

4. Take a small board game to have fun on rainy days. 

5. Take a warm sweater to be warm on cold days. 

6. If you have a small suitcase, you shouldn’t take many shoes with you 

because they take a lot of space. 

7. You should put more useful things at the top of your luggage 

 

Prepared by:  Wiktoria Kaszowska 

Pictures from: http://www.iemoji.com/ 
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 Mai / Juni 2016 DEUTSCHE 

PERSPEKTIVE 
Tschüss Schule – Hallo 

Sommerferien! 
 

 

In dieser Ausgabe: 

 Plätze für den Urlaub 

 unsere Assoziazionen mit 

Sommerferien 

 Stile des Reitens 

 Musikecke (Romantische Musik – 

Musik des 19. Jahrhunderts) 

 Kreuzworträtsel 

 Bundesligamagazin 
.  

Redaktion: Kopa Maciej 3D, Woch Norbert 3D, Malinowska Joanna 3D, Piotrowska Zuzanna 3D, Jesika 

Ożarska 2B, Maria Pawełoszek 2B, Piotr Wlazło 3H, Martyna Owczarek 3H, Patrycja Kopka 3H, Anna 

Andrzejewska 2E Unsere Betreuer:  

Małgorzata Pacześ-Górna, Krzysztof Snochowski 



 

 

 

 

 

 

  

Wenn du nicht so viel Geld hast, kannst du ins Gebirge oder an die 

See fahren. Du kannst mit dem Zug oder mit dem Auto fahren. 

 

 

Im Gebirge kannst du wandern, laufen, Rad fahren, reiten, Kontakt mi 

Natur haben und Landschaften bewundern. Man kann mit einer 

Bergbahn zum Gipfel fahren. Im Gebirge sind viele Pensionen. Hier 

kannst du billig übernachten: zum  Beispiel in Zakopane oder 

Murzasichle. 

In den Sommerferien kannst du auch an die Ostsee fahren. An der 

Ostsee sind viele schöne Städte, zum Beispiel Sopot (Zoppot), 

Gdańsk (Danzig), Gdynia (Gedingen) das heiβt Dreistadt. An der 

See kannst du schwimmen, sich am Strand sonnen, den Strand 

entlang laufen, Strandvolleyball spielen, Muscheln und Bernsteine 

sammeln. Du kannst auch mit dem Schiff oder Boot fahren und 

angeln. 



 

  



Unser Hobby - Stile des  

Reitens 
 

Westernreiten - Zügel dienen nur den Pferdekopf festzuhalten und nicht einmal zu 

stoppen. Man kann das Pferd mit dem ganzen Körper, mit dem Körpergewicht, mit 

den Beinen lenken. Wir können fast jede Figur machen und das Pferd verlangsamen 

  

Klassischer Reitstil – hier kann man hauptsächlich mit dem Pferdezügel leiten, die Beine zeigen 
nur leicht was ist los, die wichtigste Botschaft ist in den Zügeln, weil die Zügel so kurz sind. 
 

Indianischer oder natürlicher Reitstil – hier ist die Technik des Reitens sehr wichtig. Bei dem 
Stil braucht man eigentlich keine Ausrüstung. Um mit dem Pferd zu kommunizieren, braucht man 
nur die Zügel. Natürlicher Stil ist ein Weg, um der Psyche vom Pferd grenzenlos zu vertrauen. 
 



 

  



 

  



 

  



 
 

  

Kreuzworträtsel 
 



 

  



 

  



  OGŁOSZENIA 

23.05. Mistrzostwa Powiatu w Plażowej Piłce Siatkowej 

Chłopców 

Gimnazjum nr 3 w Pabianicach – IV miejsce 

20.05. Mistrzostwa Powiatu w Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt 

 Gimnazjum nr 3 w Pabianicach – III miejsce 

20.05. IX powiatowy konkurs ,,Śladami pielgrzymek Ojca Świętego Jana 

Pawła II’’  

Gimnazjum nr 3 w Pabianicach – II miejsce 

 

18.05. Powiatowy Turniej Recytatorski „Zwierciadło Rzeczywistości 

Milena Swędrak z kl. II f – II miejsce 

 

 

 

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 

Kopa Maciej, Woch Norbert, Malinowska Joanna, Piotrowska Zuzanna, Jesika Ożarska, 

Maria Pawełoszek, Katarzyna Strzemecka, Piotr Wlazło, Martyna Owczarek, Patrycja Kopka, 

Anna Andrzejewska 

 Milena Swędrak, Eliza Zamolska, Ola Talarska, Wiktoria Strzelecka, Zosia Wosio 

                                                                        Redakcja Gimnazety 

23.05. Konkurs języka niemieckiego 

  Weronika Gajzler kl. I e – I miejsce 

  Natalia Poczta kl. II e – II miejsce 

  Eliza Adamczyk kl. III f – III miejsce 


